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“What an astonishing thing a book is. It's a flat object made from a tree with flexible 

parts on which are imprinted lots of funny dark squiggles. But one glance at it and you're 

inside the mind of another person.” 

Carl Sagan em "The Edge of Forever" 
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R E S U M O  

Na presente dissertação, desenvolveu-se uma metodologia para caracterização do 
movimento de um navio amarrado no interior de portos na presença de um campo de 
ondas. Esta metodologia consiste em utilizar vários modelos numéricos para caracterizar 
convenientemente: a) a propagação das ondas desde o largo até ao local de acostagem; b) 
a modificação das características das ondas no interior do porto; c) a ação das ondas sobre 
o navio; d) a resposta do navio; e) as forças resultantes no sistema de amarração. Os 

modelos utilizados são: 

• SWAN: modelo não linear espectral para simular a propagação de ondas 
em zonas costeiras extensas; 

• DREAMS: modelo linear para simular a propagação de ondas em zonas 
costeiras abrigadas; 

• BOUSS-WMH: modelo não linear para simular a propagação de ondas 

regulares e irregulares em zonas costeiras abrigadas; 

• GMALHA: gerador de malhas de elementos finitos triangulares; 

• WAMIT®: que resolve, no domínio da frequência, os problemas de 
radiação e de difração na interação de um corpo flutuante livre com as 
ondas; 

• NPP: gerador de painéis planos sobre o casco do navio; 

• HYDRO: que transforma os resultados da interação do corpo flutuante 
livre com as ondas do domínio da frequência para o domínio do tempo; 

• BAS: que resolve as equações de movimento de um navio amarrado. 

O desempenho do modelo BOUSS-WMH, em situações de grande não 
linearidade, foi analisado através da simulação de quatro casos de teste também 
simulados em laboratório. O BOUSS-WMH provou ser um modelo robusto capaz de 
representar a deformação da superfície livre de forma adequada, embora, em zonas com 

forte não linearidade, tenha apresentado algumas limitações, nomeadamente na formação 
de harmónicas de ordem superior à terceira. Verificou-se que os resultados numéricos 
tendiam a sobrestimar os valores da altura de onda em zonas pouco profundas.  

Para minorar estas limitações e tornar o modelo mais robusto, fiável e adequado 

para ser aplicado em casos reais, foram adicionados e implementados novos termos às 
equações do modelo BOUSS-WMH, nomeadamente, a reflexão parcial, o atrito de fundo 
e a rebentação (fenómenos físicos inerentes às águas pouco profundas e zonas 
confinadas). 
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A reflexão parcial foi implementada a partir da adição de um termo de 
viscosidade na equação de conservação da quantidade de movimento. O modelo com 
reflexão parcial foi aplicado a dois casos de teste, sendo um deles um caso real (Porto de 
Vila do Porto, ilha de Santa Maria, Açores), e os resultados foram comparados com 
medições em ensaios em modelo físico. Verificou-se que a implementação da reflexão 

parcial diminui em 44% o erro médio quadrático face à simulação com fronteiras 
totalmente refletoras. 

O atrito de fundo foi implementado a partir da adição de um termo representativo 
da tensão tangencial de fundo à equação de conservação da quantidade de movimento. O 

modelo com atrito de fundo foi aplicado a dois casos de teste, sendo um deles um caso 
real (Praia de Faro). Verificou-se que a introdução do atrito de fundo dissipa energia 
como pretendido e reduz as instabilidades numéricas. 

A rebentação foi implementada com a introdução de um termo de viscosidade 

turbulenta. Dois critérios distintos foram introduzidos para definir o início e o final da 
rebentação: a) FSA, baseado na aceleração da elevação da superfície livre; b) RTFN, 
baseado no número Froude relativo da cava. O modelo com rebentação foi aplicado a três 
casos de teste estudados em laboratório. A comparação dos resultados do modelo com as 
medições dos ensaios físicos permite dizer que, de um modo geral, o modelo numérico 
simula muito bem a localização da rebentação, bem como a dissipação de energia a ela 

associada. O critério de rebentação baseado no método de RTFN tende a sobrestimar a 
altura das ondas, mas apresenta índices de concordância maiores do que os obtidos com o 
critério FSA. A vantagem deste método reside no menor número de parâmetros a calibrar. 
Os resultados alcançados foram muito bons, dada a complexidade do fenómeno de 
rebentação das ondas e a simplicidade dos termos utilizados na sua modelação. 

O gerador GMALHA também foi alvo de melhoramentos nos algoritmos de 
geração, de forma a possibilitar a existência de ilhas no interior do domínio de cálculo.  

O modelo numérico WAMIT® foi desenvolvido para aplicações em mar aberto 

sem muitas estruturas refletoras próximas do navio. Todas as estruturas devem ser 
discretizadas, o que aumenta exponencialmente o esforço computacional exigido, e são 
obrigatoriamente totalmente reflectoras. Ora esta é uma limitação importante quando se 
está no interior de um porto, primeiro devido às dimensões e depois devido às fronteiras 
parcialmente refletoras. Assim, o modelo WAMIT® foi modificado de modo a incluir as 
características das ondas modeladas previamente com um dos modelos de propagação. 
Foram desenvolvidas duas novas rotinas HASK_D e HASK_B, respetivamente para o 

modelo linear DREAMS e para o modelo não linear BOUSS-WMH. Estas rotinas e as 
modificações ao modelo WAMIT® foram validadas com a aplicação a casos simples 
onde o modelo WAMIT® original também podia ser aplicado. A presença de um campo 
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de ondas difratadas pela presença de uma estrutura fixa foi simulada com sucesso. 
Existem diferenças pouco significativas, principalmente nas altas frequências. Uma 
explicação para estas diferenças relaciona-se com o facto de que as ondas com períodos 
baixos apresentam maiores instabilidades numéricas à medida que diminui o número de 
pontos por comprimento de onda na malha de elementos fintos.  

Com o intuito de facilitar o tratamento da informação, que, num estudo deste 
género, tem um volume e complexidade consideráveis, foram desenvolvidas interfaces 
para cada um dos modelos e estes foram acoplados numa ferramenta integrada – 
SWAMS – Simulation of Wave Action on Moored Ships. A ferramenta SWAMS facilita a 

execução dos modelos numéricos e a interligação entre eles é simplificada e 
automatizada. Finalmente, a ferramenta SWAMS foi validada ao ser aplicada a dois casos 
reais (Porto de Leixões e Porto de Sines).  

O primeiro caso simulado foi o de um navio amarrado no Terminal 3 do Porto de 

Leixões. Os resultados de ensaios em modelo físico foram utilizados para validar o 
SWAMS. Foi possível identificar, através das simulações numéricas, que alguns 
parâmetros, necessitavam de ser calibrados. Constatou-se que, uma análise de 
sensibilidade, não só aos parâmetros, mas também a pequenas variações nas caraterísticas 
das ondas, deve sempre acompanhar um estudo desta natureza. Verificou-se que os 
resultados numéricos, obtidos com o SWAMS, são muito semelhantes aos ensaios físicos, 

em termos de períodos e amplitudes das oscilações dos movimentos e das forças. O erro 
relativo das forças máximas no sistema de amarração é, salvo raras exceções, muito 
baixo. O amortecimento do navio, devido ao sistema de amarração, é bem simulado pelo 
SWAMS. A comparação dos resultados do SWAMS com os que se obteriam utilizando o 
modelo WAMIT® original, com uma parede vertical junto ao navio, mostra uma 
melhoria muito significativa. Confirmou-se que a representação física das fronteiras do 

porto e da sua envolvente influenciam os resultados obtidos e permitem obter uma maior 
aproximação à realidade. Concluiu-se ainda que a resposta de um navio amarrado no 
interior de um porto pode ser subestimada se não forem consideradas todas as 
transformações lineares e não lineares das ondas inerentes ao facto de estarem confinadas 
entre fronteiras refletivas e praias onde a profundidade é progressivamente decrescente.  

O segundo caso simulado foi o de um navio amarrado no Terminal XXI do Porto 
de Sines. Foi estabelecido o regime de agitação em frente ao molhe leste a partir dos 
registos na boia Sines1D transferidos com o modelo numérico SWAN. Foram analisadas 
as condições de agitação ao longo do cais acostável para 3 alternativas (alt1, alt2 e alt3) 
da configuração do quebra-mar que protege o Terminal. Analisaram-se os movimentos de 
um navio amarrado no posto 1 e forças no sistema de amarração para essas alternativas. 

Utilizou-se o modelo BOUSS-WMH para propagar o estado de agitação verificado ao 
largo (medido na boia) num dia em que foram relatados problemas de movimentos 
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excessivos de navios. Verificou-se que as alterações propostas, apesar de diminuírem a 
agitação no seu interior, levam a um aumento das forças no sistema de amarração do 
navio. Desta forma, o que parece ser uma medida para reduzir a agitação marítima no 
interior do porto, tem o efeito contrário devido a fenómenos ressonantes e consequente 
amplificação das alturas de onda.  

Foi também efetuado um estudo de ressonância com ondas longas. Analisaram-se 
alguns dias específicos em que ocorreram problemas de movimentos excessivos e cabos 
partidos nos navios. Os períodos medidos no marégrafo (instalado próximo ao posto1) 
naqueles dias coincidem com os períodos de ressonância da bacia do Terminal XXI 

obtidos pelo modelo numérico DREAMS, o que permite intuir que a ressonância das 
oscilações da superfície livre é o fenómeno que causa a maioria dos problemas 
operacionais e de segurança neste Terminal. Para verificar esta assunção fizeram-se 
simulações do comportamento do navio amarrado, sujeito a um conjunto de ondas longas. 
Comparou-se a força máxima obtida nas amarras. Verificou-se que existem gamas de 
frequências que podem ser excitadas e que provocam a ressonância do sistema 

navio+amarração. Concluiu-se que apenas uma análise integrada permite identificar todas 
frequências suscetíveis de causar problemas aos navios amarrados. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Propagação de Ondas, Navios Amarrados, Portos, 
Modelos Numéricos, Forças de Difração, Elementos Finitos, SWAMS 
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A B S T R A C T  

In this work, a methodology was presented to characterize moored ship 

movements inside harbors under the action of a wave field. Several numerical models 

were used to conveniently characterize: a) wave propagation from offshore to port 

entrance; b) wave transformation inside the harbor; c) wave-ship interactions; d) moored 

ship movements under waves; e) resulting forces in the mooring system. To perform these 

tasks, the numerical models were: 

• SWAN: nonlinear spectral model to simulate wave propagation in large 

coastal areas; 

• DREAMS: linear model to simulate regular waves propagation in 

sheltered coastal areas; 

• BOUSS-WMH: nonlinear model to simulate regular and irregular waves 

propagation in sheltered coastal areas; 

• GMALHA: finite elements mesh generator; 

• WAMIT®: panel method model to solve, in the frequency domain, the 

radiation and diffraction problems of a free floating body under waves; 

• NPP: ship hull panel generator; 

• HYDRO: builds the hydrodynamic coefficients needed to the time domain 

simulations; 

• BAS: solves the moored ship motion equations. 

BOUSS-WMH’s performance on highly nonlinear waves was analyzed by 

simulating four laboratory test cases. BOUSS-WMH proved to be a robust model able to 

properly represent the free surface deformation, although in areas with strong 

nonlinearity, it has shown some limitations, namely in the formation of third and higher 

order harmonics. It was found that the numerical results tended to overestimate the wave 

height values in shallow water depths. To tackle these limitations and make BOUSS-

WMH model more robust, reliable and suitable to be applied in real cases, new terms 

were added to the equations, namely: partial reflection, bottom friction and wave 

breaking (physical phenomena inherent to shallow waters and sheltered areas). 
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Partial reflection was implemented by adding a viscosity term in the momentum 

balance equation. The model with partial reflection was applied to two test cases, one 

being a real case (port of Vila do Porto, Santa Maria, Azores) that was studied with a 

scale model. It was found that the implementation of the partial reflection decreases by 

44% the root mean square error found in simulations with totally reflective boundaries. 

Bottom friction was implemented by adding a bottom shear stress term in the 

momentum conservation equation. The model with bottom friction was applied to two 

test cases, one being a real case (Praia de Faro). It was found that bottom friction 

dissipates energy as intended and reduces numerical instabilities. 

Wave breaking was implemented by adding a turbulent viscosity term. Two 

different criteria were introduced to define initiation and end of the wave breaking event: 

a) FSA, based on the free surface acceleration; b) RTFN, based on the Relative Through 

Froude Number. The model with wave breaking was applied to three laboratory test 

cases. Model results were compared with scale model measurements showing that, in 

general, the numerical model adequately predicts the breaking location and simulates 

very well the wave breaking event. The breaking criterion based on RTFN method tends 

to overestimate the height of the waves but agrees better with experimental results rather 

than the FSA criterion. The advantage of this method lies in the small number of 

parameters to calibrate. The results were very good, given the complexity of the 

phenomenon and the simplicity of the terms used to model it. 

The GMALHA mesh generator’s algorithm was also improved in order to 

accommodate the existence of islands within the computational domain. 

WAMIT® numerical model was originally designed for applications in the open 

ocean without many reflective structures near the ship. All structures must be discretized, 

which exponentially increases the computational effort required, and assumed rigid (fully 

reflective). This is an important limitation when the ship is inside a harbor, firstly due to 

the dimensions of the port infrastructures and then due to their partially reflective 

characteristics. Thus WAMIT® model was modified to include the features of the wave 

field obtained with a wave propagation model. Two new routines were developed 

HASK_D and HASK_B, respectively for the linear model DREAMS and the nonlinear 

model BOUSS-WMH. These new routines were validated by applying them to three 

simple test cases, where the original WAMIT® model can also be applied. The diffracted 

wave field due to the presence of a fixed structure was successfully simulated. There are 

minor differences, mainly at high frequencies. One explanation for these differences is 

related to the number of points per wavelength in the wave model. 
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In order to facilitate information processing, which, in a study of this kind, has 

considerable volume and complexity, user friendly interfaces were developed for each of 

the models and these were gathered in an integrated software tool – SWAMS – 

Simulation of Wave Action on Moored Ships. SWAMS facilitates numerical models 

implementation and information exchange between them is simplified and automated. 

This allows users with limited knowledge of numerical models to use them. Finally, 

SWAMS was applied to two real cases (Port of Sines and Port of Leixões) and validated 

agianst physical model measurements 

The first test case was that of a moored tanker at Terminal 3 of Leixões port. 

Results from scale model tests were used to validate SWAMS. Numerical simulations 

identified some parameters that needed calibration. A model sensitivity analysis to small 

variations in the wave characteristics must always be carried out in such a study. It was 

found that numerical results are very similar to experimental results in terms of 

movements and forces amplitudes and periods. The relative deviation of the maximum 

forces in the mooring system is, with few exceptions, very small. Movements damping 

due to the mooring system is well simulated by SWAMS. Original WAMIT® model 

simulation with a vertical wall near the ship showed that a very significant improvement 

is achieved with SWAMS. This proved that the harbor boundaries and its surroundings do 

influence the results of the numerical model for moored ship behavior. Moreover, the 

response of a moored ship inside a harbor may be underestimated if nonlinear wave 

transformations, inherent to a a shallow water basin with reflective borders, are not 

considered. 

The second test case was that of a moored container ship in the Terminal XXI of 

Sines port. The wave regime in front of the east breakwater was transferred from the 

records of Sines1D buoy with the numerical model SWAN. Wave heights along the quay 

were analyzed for 3 alternative layouts of the quay and breakwater (alt1, alt2 and alt3). 

Moored ship movements and forces in the mooring system were analyzed for these three 

alternatives. BOUSS-WMH model was used to propagate wave conditions measured at 

the buoy on a day where problems of excessive ship motions were reported. The 

proposed alternative layouts, despite reducing the wave height for the fundamental wave 

frequency, lead to an increase of the forces in the ship's mooring system. Thus, what 

appears to be a measure to reduce wave agitation inside the harbor, has the opposite effect 

due to nonlinear wave transformations, resonant effects and their subsequent 

amplification of wave heights. 
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A resonance study with long waves was also performed for some specific days, 

where there were records of excessive ship motions and broken mooring lines. A tide 

gauge measured the long wave periods inside the harbor and they coincide with basin’s 

resonance periods obtained with numerical model DREAMS. The moored ship was 

subjected to a set of long waves and the maximum forces in mooring lines were 

compared with that of a 10 s period wave. It has been found that there are frequency 

ranges that can be excited and cause the moored ship system to resonate. Only an 

integrated analysis allows one to identify all frequencies likely to cause problems on 

moored ships. 

 

 

KEYWORDS: Wave Propagation, Moored Ships, Ports, Numerical Models, 

Diffraction Forces, Finite Elements, SWAMS. 
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S IM B O L O G I A / N O M E N C L A T U R A  

NOTAÇÃO 

a, a0  - amplitude da onda, amplitude da onda na zona de geração/entrada 

A1,A2  - constantes auxiliares 

Aij  - elemento ij  da matriz de massa adicionada 

Al  - área longitudinal do navio exposta à ação do vento 

At  - área transversal do navio exposta à ação do vento 

B  - parâmetro que controla a ocorrência de dissipação de energia por 
rebentação 

B1,B2  - constantes auxiliares 

Bij  - elemento ij  da matriz de amortecimento 

c  - celeridade da onda 

ccrista  - celeridade da onda na crista 

ccava  - celeridade da onda na cava 

cbfim  - parâmetro que define o fim da rebentação 

cbini  - parâmetro que define o início da rebentação 

Cf  - coeficiente de Chezy 

Cfx, Cfz  - coeficiente de atrito nas defensas segundo o eixo x e z, 
respetivamente 

cg  - velocidade de grupo 

cgx, cgy - velocidade de propagação da onda segundo x e y, respectivamente 

Cij  - elemento ij  da matriz de restituição hidrostática 

Cxc, Cyc, Cxyc, - fatores de forma do navio para a ação das correntes 

Cxυ, Cyυ, Cxyυ, - fatores de forma do navio para a ação do vento 

cθ  - velocidade de propagação da onda no domínio da direção 

cσ  - velocidade de propagação da onda no domínio da frequência 

d  - diâmetro característico dos elementos da superfície refletora 

d0  - diâmetro orbital junto ao fundo 

D  - calado do navio; no modelo BOUSS-WMH- amplitude da função 
fonte 

D50  - diâmetro equivalente das partículas 
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Fb  - termo devido ao atrito de fundo 

Ffx, Ffz  - forças devidas ao atrito das defensas segundo o eixo x e z, 
respetivamente 

Fk
C  - forças devidas às correntes segundo o modo k  

Fk
D  - forças de difração devidas às ondas segundo o modo k 

Fk
ext  - forças exteriores segundo o modo k 

Fk
O  - forças devidas às ondas segundo o modo k 

Fk
R  - forças de radiação devidas às ondas segundo o modo k 

Fk
V  - forças devidas ao vento segundo o modo k 

fl  - fator de atrito laminar 

Fml  - força no cabo de amarração 

FR  - número de Froude 

FRc  - número de Froude crítico 

fslow  - fator de introdução gradual das forças no modelo BAS 

ft  - fator de atrito turbulento 

fw  - fator de atrito 

g  - aceleração da gravidade 

���������  - altura metacêntrica longitudinal 

���������  - altura metacêntrica transversal 

h  - profundidade local 

H, H0  - altura da onda, altura da onda na geração/entrada do domínio de 
cálculo 

H/H0  - índice de agitação 

H1  - altura média da onda em águas profundas 

H1/10  - altura média do décimo superior das ondas em águas profundas 

H1/100  - altura média do centésimo superior das ondas em águas profundas 

H1/3  - altura média do terço superior das ondas em águas profundas 

Hm  - altura média de zero ascendente 

Hmax  - altura máxima de zero ascendente 

Hrms  - altura média quadrática 

HS  - altura significativa 

I*
SF  - momento de inércia de Sf em relação ao eixo * 

I*
V  - momento estático do volume V em relação ao eixo *  
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I1  - parâmetro relacionado com função de geração 

Ikj  - produto de inércia de um corpo em relação aos eixos k e j 

Ikk  - momento de inércia de um corpo em relação ao eixo k 

ix, iy, iz  - raios de giração 

k  - número de onda 

Ka  - coeficiente de absorção 

Kij(τ)  - função de resposta a impulso 

Kr  - coeficiente de reflexão 

Ks  - comprimento turbulento de Nicuradse 

L0  - comprimento inicial da amarra 

Lpp  - comprimento entre perpendiculares do navio 

m  - massa do navio 

m1  - coeficiente da difusão no tempo  

m2  - expoente da difusão no tempo  

Mij  - elemento ij da matriz de massa 

mn  - momento de ordem n 

Mz
C   - momento de guinada devido à corrente 

Mz
V   - momento de guinada devido ao vento 

N(σ,θ)  - densidade de ação espectral 

p  - pressão 

ps  - porosidade da estrutura de reflexão 

Rb  - termo devido à rebentação 

Rp  - termo devido à presença de uma estrutura porosa 

S  - superfície molhada do corpo flutuante 

Sf  - área do plano de flutuação 

Sf(x,t)  - função fonte de geração das ondas 

Sk  - superfície do painel k 

Sυ  - difusão artificial 

��  - energia espectral 

S(σ,θ)  - termo de fontes e sumidouros na equação de balanço espectral 

T  - período da onda monocromática 

��  - período característico utilizado para definir um determinado 
espectro 



 LX 

t  - tempo 

T*  - tempo de transição da rebentação 

t0  - instante inicial 

T1   - período médio de primeira ordem 

T4   - período médio entre cristas 

 

 

Tkj  - função de transferência entre a amplitude da oscilação do corpo 
segundo a coordenada generalizada j e a força segundo a 
coordenada generalizada k 

Tp  - período de pico 

Tr  - período natural de oscilação livre de balanço 

Tslow  - duração de tempo para a introdução gradual das forças no modelo 
BAS 

Tz, T2  - período médio de zero ascendente 

u  - componente horizontal da velocidade na direção OX 
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pas. L'une nous montre à quel but nous devons viser, l'autre, le but étant 

donné, nous donne les moyens de l'attendre.” 

Henri Poincaré 

 

“The purpose of computing is insight not numbers.” 
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1 . I N T R O D U Ç Ã O  

1 . 1 . E n q u a d r a m e n t o  

As trocas comerciais por via marítima têm tido uma clara tendência de 
crescimento. Com o aumento do volume global de mercadorias e recursos energéticos 
transportados também a capacidade de carga dos navios tem vindo a crescer a um ritmo 
sem precedentes. A indústria naval tem registado, a cada ano, novos recordes na 
construção de navios cada vez maiores. Para além disso, a indústria do turismo e de 

desportos náuticos também tem tido um crescimento expressivo. Não é por isso difícil 
imaginar que os portos devem acompanhar este crescimento sob pena de condicionarem o 
seu próprio crescimento económico e de perderem competitividade com outros portos. O 
sector portuário, apesar do cenário económico-financeiro atual, tem vindo a apresentar 
resultados positivos. Num estudo divulgado em 2013 (GTIEVA, 2013), sobre as 
prioridades nas infraestruturas nacionais, o sector marítimo-portuário tem lugar de 

destaque. Refira-se, por exemplo, a expansão dos terminais de contentores dos portos de 
Leixões e de Sines, um novo Terminal de águas profundas em Lisboa e ainda 
melhoramentos na eficiência dos terminais existentes, Santos et al. (2014). 

Nos dias que correm, o sucesso de um porto, depende de três fatores 

fundamentais: segurança, eficiência e competitividade. As condições de segurança devem 
ser asseguradas em todos os aspetos da atividade portuária, nomeadamente, a segurança 
de pessoas no navio e no cais, a segurança da carga transportada e movimentada e ainda a 
integridade do navio e das infraestruturas portuárias. A competitividade decorre da 
maximização da eficiência das operações portuárias. Ora não é por acaso que um dos 
critérios adotados pelos navios na hora de escolher um porto ou um Terminal para a sua 

utilização regular é o tempo de operacionalidade.  

A principal causa de perda de eficiência na gestão portuária é a movimentação 
excessiva do navio. Estes movimentos excessivos também são responsáveis por pôr em 
causa a segurança exigida. A amarração do navio quando este se encontra junto ao cais 

em conjunto com defensas instaladas no próprio cais são os únicos meios disponíveis 
para tentar minimizar os movimentos do navio. Em caso de uma solicitação extrema, a 
rotura de um destes elementos de fixação coloca um problema de segurança adicional. 

O estabelecimento de limites aos movimentos de navios amarrados são definidos 
de modo a garantir as condições mínimas de operacionalidade e de segurança de um 

Terminal marítimo (PIANC, 1995). Os limites de segurança podem, e devem, também 
recair sobre as forças nos cabos de amarração (que podem originar a sua rotura). O 
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conhecimento destes movimentos e das forças pressupõe algum tipo de modelação do 
problema. Ora os mecanismos de interação entre o porto, o navio, as ondas, o vento, as 
correntes e o sistema de amarração são complexos e existe uma quantidade significativa 
de parâmetros que podem influenciar esta interação: o local onde o navio se encontra 
dentro do porto, a configuração do fundo, o tipo de estruturas portuárias presentes ou a 

configuração do casco do navio são alguns. Por isso, a modelação do comportamento de 
navios amarrados é complexa, qualquer que seja o método utilizado, e deve ser feita caso 
a caso. 

São vários os fatores que obrigam o navio a movimentar-se, entre eles destacam-

se as ondas, as correntes e o vento. As ondas que perturbam os navios amarrados são, em 
geral, devidas à entrada de agitação oriunda do exterior do porto ou à passagem de outros 
navios nas proximidades. Sines e Leixões estão entre os portos mais importantes de 
Portugal continental e são portos em costa aberta, ou seja, estão expostos diretamente ao 
oceano. Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, onde o transporte marítimo 
desempenha um papel ainda mais importante, todos os portos são de costa aberta. 

A engenharia costeira e portuária atual dispõe de três métodos, complementares 
entre si, para lidar com a propagação de ondas e com o comportamento de navios 
amarrados: medições e observações no protótipo (de campo), modelação física e 
modelação numérica, Hughes (1993). 

As medições e observações no protótipo fornecem os melhores e mais completos 
dados possíveis permitindo compreender os fenómenos presentes. Todas as ações estão 
presentes e todas as possíveis interações são reproduzidas. A totalidade da realidade está 
lá e pode ser medida, embora não seja possível medir todas as variáveis (que por 

definição são infinitas) e nem sempre é possível realizar medições durante condições 
ambientais adversas, Rosa-Santos (2010). Uma grande vantagem das medições no 
protótipo é que fornecem informações cruciais para a verificação e validação quer das 
caraterísticas de um modelo físico, quer das formulações matemáticas, quer das 
implementações dos modelos numéricos. Outra grande vantagem é que fornece dados 
para o forçamento dos modelos físicos e matemáticos. Uma desvantagem destas 
medições é que normalmente são ações dispendiosas e demasiadas variáveis estão 

presentes, o que torna difícil a interpretação dos dados recolhidos, Dalrymple (1985). 
Outra desvantagem é que pressupõe a utilização de instrumentos que, na maioria dos 
casos, têm as suas limitações e são suscetíveis a erros e imprecisões. Além de que são 
sempre medições pontuais, não fornecendo a caracterização espacial, e a manutenção dos 
equipamentos por longos períodos de tempo, é uma tarefa muito onerosa.  

No âmbito do problema de navios amarrados em portos, uma campanha de 
medição em protótipo, que vise a obtenção de dados para a calibração e a verificação de 
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modelos físicos ou numéricos, não pode ser constituída apenas pela medição dos 
movimentos do navio e das forças nos cabos de amarração e defensas. Para que estes 
dados possam ser utilizados, o sistema porto, navio, amarração e condições ambientais 
deve ser caraterizado convenientemente, Rosa-Santos (2010). Nisto incluem-se as 
caraterísticas do sistema de amarração (materiais, configuração, pretensões), as alterações 

de condições no decorrer das medições (carga do navio, número de cabos, pré-
tensionamento) e as condições ambientais (alturas e direções de ondas, ventos e 
correntes).  

Como alternativa, surgem os modelos físicos e numéricos que são mais simples 

que a natureza com todas as vantagens e desvantagens de tais simplificações. Os modelos 
físicos são reproduções simplificadas da realidade, normalmente com uma escala 
reduzida, que permitem ter em conta a maioria dos fenómenos físicos presentes num 
determinado sistema, incluindo alguns fenómenos mais complexos ou até mesmo pouco 
compreendidos. É uma ferramenta abrangente e fiável para o estudo do comportamento 
de navios amarrados e permite abordar problemas para os quais os modelos numéricos 

ainda não conseguem dar uma resposta satisfatória dada a complexidade dos fenómenos 
envolvidos. No entanto, trata-se de uma solução relativamente cara e demorada, e por 
isso, apenas se utiliza, regra geral, nas fases avançadas do projeto, para algumas hipóteses 
criteriosamente selecionadas, Hughes (1993).  

Em relação às medições em modelo físico, que pressupõem também a medição de 
todos os dados que caraterizam o sistema, tal como nas medições em protótipo, a grande 
vantagem duma instalação experimental é o controlo que se tem sobre as condições de 
fronteira (forçamentos do modelo) e a possibilidade de se efetuarem repetições do mesmo 
ensaio com as mesmas condições ou até mesmo variando-as de forma controlada. Em 
contrapartida, a qualidade dos resultados pode ser afetada por efeitos de escala e de 

laboratório (por exemplo ruído nos sinais medidos, falha dos equipamentos, imprecisões 
nas medições, etc.). Assim, para além de assegurar que o modelo reproduz corretamente 
as caraterísticas do protótipo (a configuração portuária, a batimetria e as condições da 
agitação marítima; a geometria e a distribuição de massas do navio; a configuração de 
amarração e as caraterísticas elásticas dos cabos e defensas), é necessário controlar e 
quantificar os efeitos de escala esperados e calibrar convenientemente os equipamentos 
de medição de forma a minimizar os efeitos laboratoriais no interior. 

A modelação numérica permite resolver modelos matemáticos através da 
discretização das equações que governam os fenómenos físicos. A modelação numérica é, 
dos três métodos, o mais recente e tem vindo a crescer nas últimas décadas pelo facto de 
ser menos dispendioso, mais fácil de interpretar e permitir quer o controlo das condições 

de entrada, quer a possibilidade de fazer variar condições sistematicamente, coadjuvado 
pela vertiginosa evolução dos recursos computacionais. No entanto, os modelos 
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numéricos, de modo a serem eficientes, e principalmente em casos de estudo reais, 
baseiam-se em equações simplificadas que têm em conta um conjunto limitado de 
fenómenos físicos, pelo que seu domínio de aplicabilidade será consequentemente 
também limitado. 

Ao longo dos últimos anos, a modelação numérica tem ganho importância nos 
projetos de infraestruturas portuárias. Hoje em dia, a modelação numérica consegue 
atingir níveis de complexidade consideráveis tirando partido das capacidades 
computacionais, que crescem em memória e velocidade de processamento a cada ano e 
da utilização de supercomputadores através da paralelização das rotinas de cálculo. Pode 

dizer-se que as possibilidades são ilimitadas. De facto, os investigadores têm aproveitado 
esta oportunidade para introduzir mais fenómenos físicos nos seus modelos, para incluir 
termos, outrora desprezados, de ordens cada vez mais elevadas e para alargar cada vez 
mais os domínios de cálculo. Apesar destes avanços ainda existem limites ao que os 
modelos numéricos são capazes de reproduzir em tempo útil e com os recursos 
disponíveis e, por isso, não podem ainda substituir os estudos em modelo físico. Com 

efeito, existem ainda alguns fenómenos físicos complexos, como por exemplo a 
turbulência e os efeitos viscosos, que podem afetar os resultados dos modelos numéricos 
mas que são ainda dificilmente incorporáveis nestes modelos, pelo menos para aplicações 
práticas. Por outro lado, os modelos numéricos são, normalmente, baseados em 
parâmetros que devem ser calibrados para cada situação física, sendo fundamental a 
utilização combinada com a modelação física e a medição in situ. As principais vantagens 

associadas aos modelos numéricos são a rapidez, a flexibilidade e a economia de custos. 
Nas fases iniciais de um projeto de conceção de um novo porto ou de expansão de um 
porto existente, os modelos numéricos constituem já uma alternativa válida à modelação 
física.  

Outra vantagem é a possibilidade de acoplar ou integrar diferentes modelos 
numéricos existentes de modo a alargar o domínio de aplicabilidade de cada modelo e 
poder assim, abranger um maior leque de fenómenos físicos e/ou uma maior área de 
estudo. Um modelo de previsão das condições ambientais (por exemplo, vento), acoplado 
a um modelo de geração e propagação de ondas, podem permitir a previsão do 
comportamento de um navio amarrado se forem por sua vez acoplados a um modelo 
numérico apropriado de simulação do comportamento do navio amarrado a um cais. De 

tal pacote, pode resultar uma ferramenta de apoio à decisão capaz de definir condições 
ambientais limite para a realização das operações de carga/descarga. Outro tipo de 
aplicação possível é a criação de uma ferramenta operacional de avaliação de riscos 
associados à segurança dos navios amarrados. É claro que este tipo de ferramentas só 
podem ser desenvolvidas para um determinado navio amarrado, com um determinado 
sistema de amarração, num determinado posto de acostagem de um determinado porto. 
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Talvez por isso ainda não são conhecidas nenhumas ferramentas genéricas e numéricas 
deste tipo. 

Não é possível afirmar que algum dos métodos enumerados (medições in situ, 
modelação física e modelação numérica) tenha destronado qualquer dos outros, pelo 
contrário, cada vez mais se complementam entre si, podendo até falar-se de novos 
métodos que se baseiam na interligação de dois ou até dos três métodos, a modelação 
compósita “composite modelling”, utilização sequencial dos métodos, e a modelação 
híbrida “hybrid modelling”, utilização em simultâneo dos diferentes métodos com 
interação entre eles. Foi precisamente com o intuito de eliminar as limitações 

identificadas nas diversas abordagens de modelação que surgiram os primeiros modelos 
compósitos e híbridos (Frostick et al., 2011).  

A simulação do comportamento de navios amarrados no interior de portos, para 
ser fiável, requer, primeiramente a correta modelação da propagação da agitação 

marítima para o interior da bacia portuária e, seguidamente, a modelação da interação 
onda-navio. Os dados reais e mais fiáveis de que se dispõe, como ponto de partida para a 
simulação da agitação marítima, são os dados medidos in situ com instrumentos de 
medição (por exemplo, boias ondógrafo). Na ausência destes, podem utilizar-se previsões 
meteorológicas ou dados reais de vento e de pressão atmosférica como forçamento de um 
modelo numérico de geração de ondas e os seus resultados serem condições de fronteira 

de modelos de propagação de ondas em zonas abrigadas ou portuárias. De seguida, deve 
ser modelada a interação entre as ondas e o navio. E, finalmente deve ser determinado o 
movimento do navio e as forças que provoca no sistema de amarração. Estas várias etapas 
requerem abordagens distintas. Um único modelo numérico que satisfaça todos estes 
requisitos, embora teoricamente seja possível desenvolver, seria de resolução impossível 
face aos recursos computacionais atuais. Por isso, habitualmente, utilizam-se modelos 

distintos em cada um desses problemas.  

Para se poder caraterizar corretamente a agitação marítima é necessário 
compreender todos os fenómenos associados à sua geração, propagação e transformação. 
A medição das ondas, tanto in situ, como em instalações laboratoriais aliada à observação 
visual permitiram, ao longo dos tempos, estabelecer diversas teorias para descrever a 

agitação marítima e o seu comportamento desde a geração até à dissipação. A geração das 
ondas deve-se à ação do vento na superfície livre do mar. À medida que as ondas se 
propagam vão sofrendo transformações na sua altura, direção e velocidade, assim como 
da sua própria forma. Quando entram em águas pouco profundas, estas transformações 
tornam-se mais visíveis e significativas. Os fenómenos de refração, difração, reflexão e 
rebentação, assim como os não lineares, associados a interações onda-onda e onda-

corrente, são algumas das causas dessas alterações.  
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Dependendo do seu período distinguem-se três tipos de ondas com relevância no 
estudo do comportamento de navios amarrados: ondas gravíticas (ondas geradas pelo 
vento), ondas infragravíticas (resultam de interações entre ondas ou destas com a costa) e 
as ondas de longo período (ondas longas, tsunamis e seixas). As ondas gravíticas, por 
serem de curto período podem afetar os movimentos, no plano vertical, de um navio 

amarrado, se forem de elevada amplitude. No entanto, são os movimentos no plano 
horizontal que mais interferem com a operacionalidade e segurança de navios amarrados. 
Por esta razão, os fenómenos de ressonância no interior de um porto, são normalmente 
responsáveis pelos problemas mais graves de operacionalidade e de segurança, Bruun 
(1983). Desta forma, pode afirmar-se que é igualmente importante caraterizar a agitação 
marítima no interior dum porto e determinar o comportamento da bacia sob a ação de 

ondas longas e infragravíticas. 

Os estudos em modelo físico reduzido, conduzidos com agitação regular 
(caraterizada unicamente por uma altura e por um período de onda), sugerem que é 
fundamental a consideração do caráter irregular da agitação quando se pretende avaliar 

com algum rigor a resposta não linear de sistemas dinâmicos, como é o caso de um navio 
amarrado no interior de um porto marítimo. Rosa-Santos et al. (2008) verificou que a 
utilização de agitação regular conduz a uma importante subavaliação da resposta do navio 
no plano horizontal (movimentos de avanço, deriva e guinada), qualquer que seja a 
categoria de movimento considerada. No plano vertical as diferenças são menos notórias, 
especialmente no caso dos movimentos de arfagem e de cabeceio, e nos testes realizados 

com os períodos de onda mais elevados. 

Por outro lado, a resposta de um navio amarrado no plano horizontal é usualmente 
controlada pelos períodos naturais introduzidos pelo sistema de amarração. Como a 
massa do navio é relativamente elevada quando comparada com a rigidez do sistema de 

amarração, esses períodos naturais tendem a ser significativamente mais elevados que os 
períodos caraterísticos da agitação marítima. Por esta razão, as componentes não lineares 
da agitação marítima, relacionadas com efeitos de segunda ordem, assumem um papel de 
relevo.  

1 . 2 . M o t i v a ç ã o  

Os movimentos excessivos de um navio no seu posto de acostagem podem causar 
não só a interrupção das operações de carga e descarga como colisões com outros navios 
e/ou infraestruturas portuárias, ou rotura de amarras, com consequências económicas 
significativas, Figura 1.1. Por exemplo, no caso de navios porta-contentores, os 

movimentos horizontais devem ser muito pequenos, devido a restrições de operação dos 
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guindastes. Deste modo, as atividades portuárias são fortemente condicionadas pelo 
estado do mar, especialmente se as oscilações geradas forem de baixa frequência ou de 
grande amplitude.  

   

Figura 1.1 – Danos devidos a movimentação excessiva de navios em portos. 

Os custos associados com o tempo de inatividade do cais são enormes. As perdas 
económicas afetam todos os agentes envolvidos. As empresas de transporte marítimo são 
prejudicadas com os tempos de espera e os portos perdem competitividade. O aumento do 

tempo operacional em terminais portuários, evitando os movimentos excessivos dos 
navios amarrados, é um objetivo comum, tanto na fase de projeto (de novos portos ou na 
expansão/beneficiação de portos existentes), como na fase operacional. Do exposto, fica 
claro quão importante é a capacidade de poder caraterizar as condições de mar que levam 
ao movimento excessivo de navios, de poder prever com antecedência essas condições, 
de saber quais os postos de acostagem que irão ser mais fustigados e de inferir sobre 
formas de mitigar esses problemas (por exemplo, alterando ou reforçando o sistema de 

amarração). Este conhecimento constitui uma mais-valia para quem o possui, tanto no 
planeamento de novos portos como na gestão operacional dos portos existentes. É de 
notar que as soluções são, na maioria dos casos, muito complexas e dispendiosas. 

Neste contexto, e para melhor lidar com estes desafios, existe a necessidade de se 

descrever os movimentos dos navios amarrados, de forma analítica, com rigor e 
confiança. Apenas desta forma é possível garantir a segurança exigida, avaliar e melhorar 
as condições operacionais portuárias. 

O estado do mar na vizinhança de um porto é um dado crucial que pode ser obtido 

a partir de medições no local ou a partir de previsões. Presentemente, os modelos de 
previsão de escala regional conseguem produzir estimativas muito boas da agitação 
marítima e das correntes de maré à entrada do porto, que podem ser depois transferidas 
para o interior da bacia portuária, através de modelos numéricos de propagação de ondas 
e correntes. Uma vez conhecidas as caraterísticas da agitação e correntes no interior do 
porto, é possível avaliar os seus efeitos nas infraestruturas portuárias, na navegação 

portuária e nas operações de carga e descarga de navios, bem como a emissão de alertas 
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pré-definidos (por exemplo, via SMS) aos membros da comunidade portuária relevantes, 
sempre que se preveja estar em causa a segurança de uma daquelas vertentes da atividade 
portuária. 

O estudo aprofundado do comportamento de navios amarrados em portos permite: 
a) conceber e dimensionar infraestruturas portuárias de forma racional; b) efetuar uma 
escolha criteriosa dos locais de implantação de novos terminais; c) estudar diversas 
alternativas de intervenção. Todos estes estudos permitem contribuir para a segurança dos 
portos e dos agentes de navegação que os utilizam e aumentar a eficiência das operações 
portuárias. Os custos por unidade de carga transportada podem ser reduzidos, o que 

garante a competitividade dos portos. O consequente aumento da rentabilidade dos 
nossos terminais portuários contribui, assim, para colocar Portugal num lugar de destaque 
no que concerne o aproveitamento do potencial económico que a nossa costa e o nosso 
mar, reconhecidamente, têm.  

Com efeito, conhecidas as previsões do estado do mar ao largo com um ou dois 
dias de antecedência, seria possível conhecer, a priori, os efeitos deste estado de mar no 
comportamento dos navios amarrados no porto e, deste modo, planear melhor as 
operações portuárias e prever situações de risco, emitindo atempadamente alertas e 
avisos, logo reduzindo a ocorrência de situações de emergência nas atividades portuárias. 

1 . 3 . T r a b a lh o s  e x i s t e n t e s  e  r e v i s ã o  b i b l i o g r á f i c a  

Os movimentos de navios eram caraterizados, inicialmente, por observações 
visuais e descrição dos fenómenos problemáticos ou extremos observados. Os primeiros 

métodos teóricos para descrever o comportamento de navios sob a ação de ondas foram 
desenvolvidos por Ursell em 1949, que teorizou as caraterísticas do escoamento em torno 
de um cilindro circular flutuante sob ação de ondas regulares. Estes resultados puderam 
depois ser aplicados a uma grande variedade de formas, incluindo cascos de navios, Tasai 
(1959). 

Pouco depois, um trabalho de referência de St. Denis e Pierson (1953) mostrou, 
pela primeira vez, que o problema mais complexo das ondas irregulares podia ser 
resolvido utilizando as técnicas de análise espectral. St. Denis e Pierson consideraram que 
a superfície irregular do mar podia ser decomposta numa soma de muitas ondas regulares 
simples, cada uma com a sua própria frequência, direção de propagação e amplitude. 
Outra hipótese admitida foi que o navio reage a cada uma dessas ondas individuais de 

forma linear, isto é, a duplicação da amplitude da onda resulta na duplicação da 
amplitude da resposta, mantendo-se a diferença de fase entre a onda e a resposta. Assim 
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sendo, o somatório da resposta de cada uma das ondas individuais permite obter a 
resposta irregular do navio sujeito a agitação real. 

Estes dois trabalhos formaram uma base fundamental em que assenta quase toda a 
subsequente modelação do comportamento de navios sob a ação de ondas reais 
(irregulares) até ao presente, Journée e Pinkster (2002). Durante as últimas quatro 
décadas, a investigação neste domínio tem sido impulsionada pelo aumento das 
dimensões dos navios, nomeadamente petroleiros e porta-contentores e pela indústria 
offshore (petrolífera e, mais recentemente, das energias renováveis e da exploração de 
outros recursos marítimos, que começa agora a ter destaque).  

As primeiras formulações para a interação hidrodinâmica do navio com ondas 
surgiram no final do século XIX com os trabalhos pioneiros de Froude (1861) e Krylov 
(1896). Este autores calcularam as forças que atuavam sobre os navios considerando a 
pressão da onda incidente não perturbada pela presença do navio. Michell (1898) tentou 

modelar a perturbação causada por navios com uma velocidade constante de avanço, mas 
sem ondas incidentes, assumindo algumas simplificações geométricas do navio (boca 
muito pequena comparada com o comprimento), que viria a ser chamada de teoria do 
navio fino. Os trabalhos de Haskind (1957), baseados na teoria do navio fino, provaram 
que o escoamento em torno do casco do navio podia ser representado por um potencial de 
velocidades associado aos movimentos oscilatórios das ondas. Também introduziu, pela 

primeira vez, a ideia de separar o potencial de velocidade em contribuições de radiação e 
de difração e utilizou o teorema de Green para calcular esses potenciais.  

Os primeiros modelos numéricos para o comportamento de estruturas flutuantes 
destinavam-se ao cálculo de esforços em plataformas destinadas à exploração petrolífera 

no mar (Garrison e Chow, 1972). Desde então quase todos os maiores desenvolvimentos 
feitos nesta área foram impulsionados pela indústria petrolífera. Como tal, os modelos, 
mais ou menos complexos em termos de ações, efeitos não lineares ou sistemas de 
amarração destinavam-se sempre a navios ou estruturas isoladas e nunca confinadas no 
interior de um porto (van Oortmerssen, 1976). 

Peters e Stoker (1957) e Newman (1961), assumindo que a boca do navio e a 
amplitude dos movimentos são da mesma ordem de grandeza, aplicaram métodos de 
pequenas perturbações à teoria do navio fino. No entanto, os métodos baseados na teoria 
do navio fino não produziam resultados satisfatórios. Surge então uma nova teoria, a 
teoria de corpo esbelto, em que se assume que o navio tem boca e imersão pequenos 
comparados com o seu comprimento e ainda que o comprimento de onda é da ordem do 

comprimento do navio, (Maruo, 1962, Ursell, 1962, Joosen, 1964, Newman, 1964 e 
Tuck, 1964). A teoria de corpo esbelto é válida para frequências baixas e velocidade de 
avanço moderada. Com o objetivo de alargar a gama de validade para as altas 
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frequências, Newman e Sclavounos (1980) e Sclavounos (1984) introduzem a teoria 
unificada de corpo esbelto. Assumem que o escoamento na vizinhança do casco é 
bidimensional e utilizam nesta zona uma condição fronteira na superfície livre que 
representa as suas oscilações. Este método é válido para toda a gama de frequências, no 
entanto as amplitudes de arfagem são superiores aos dados experimentais.  

Paralelamente, outros autores trabalhavam na teoria das faixas, em que o navio é 
discretizado em secções transversais bidimensionais perpendiculares ao eixo longitudinal 
do navio, ligadas rigidamente entre si. Korvin-Kroukovsky e Jacobs (1957) foram os 
primeiros a aplicar a teoria das faixas. A teoria das faixas produz resultados bons para os 

movimentos de arfagem e cabeceio, mas para os restantes movimentos as previsões são 
piores, (Ogilvie e Tuck, 1969), Salvesen et al., 1970). Jensen e Pedersen (1979), Guedes 
Soares (1989). Xia e Wang (1997) apresentaram uma teoria de faixas no domínio do 
tempo para as respostas verticais. Fonseca e Guedes Soares (1998) apresentaram uma 
generalização para ondas irregulares. Resultados experimentais demonstram que, para 
navios com uma relação comprimento/boca igual ou superior a 3, os resultados obtidos 

com a teoria das faixas são satisfatórios, van der Molen et al. (2003). 

Os métodos baseados na teoria das faixas são rápidos e envolvem poucos recursos 
informáticos. Mas quando a relação comprimento/boca é pequena, ou para frequências 
baixas, os resultados são fracos. Assim, por forma a ter em conta os efeitos 

tridimensionais da difração das ondas, foi desenvolvida uma nova formulação: o método 
dos painéis. No método dos painéis, a superfície molhada do casco do navio é 
discretizada em elementos planos, os painéis. As forças que atuam em cada painel podem 
ser calculadas através da integração das pressões associadas aos potenciais de onda 
incidente, difratada e radiada. O trabalho pioneiro de Hess e Smith (1964, 1967) provou a 
aplicabilidade do método dos painéis. Os programas informáticos desenvolvidos 

baseados neste método, já são usados há alguns anos para o apoio ao estudo e projeto de 
plataformas offshore (Faltinsen e Michelsen, 1974, Garrison, 1978, Eatock-Taylor e 
Waite, 1978, Newman e Sclavounos, 1988). Chang (1977) foi o primeiro a apresentar 
resultados numéricos para o problema dos movimentos de navios, utilizando um método 
dos painéis no domínio da frequência. Inglis e Price (1981) implementaram um método 
com funções de Green tridimensionais para calcular os coeficientes hidrodinâmicos e 
forças de excitação num navio com velocidade de avanço. Nakos e Sclavounos (1990) 

aplicaram o método das fontes de Rankine para calcular os movimentos de arfagem e 
cabeceio de navios no domínio da frequência. O programa informático desenvolvido com 
base neste método é conhecido por SWAN (Ship Wave Analysis). Este método de 
Rankine foi também utilizado para estudar os movimentos de Catamarans (van’t Veer, 
1997) e navios com efeito de superfície (Moulijn, 1997). Hughes (1996) generalizou este 
método ao utilizar painéis de ordem superior para calcular as segundas derivadas do 
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potencial estacionário no casco. Utilizando o mesmo princípio, Bertram (1997, 1998) 
apresentou resultados adicionais para cascos reais. 

Os métodos dos painéis, que começaram por ser desenvolvidos no domínio da 
frequência, foram mais tarde generalizados para o domínio do tempo. Lin e Yue (1990, 
1993) desenvolveram um método baseado na função de Green transiente e tridimensional 
para estudar os movimentos nos seis graus de liberdade de navios a navegar em ondas 
(LAMP). Em Lin et al. (1994, 1996) o método foi generalizado para o cálculo dos 
movimentos e esforços de grande amplitude. Estes autores propõem a hipótese de 
“pequenas reflexões” (weak scattering) assumindo que um navio a navegar em ondas 

perturba pouco o campo de onda incidente e o seu escoamento oscilatório perturba pouco 
o escoamento estacionário. Deste modo, pode-se resolver o problema das ondas e 
movimentos de grande amplitude. Esta versão pode ser aplicada apenas em 
supercomputadores. Outra formulação baseada em funções de Green transientes foi 
proposta por Bingham et al. (1993, 1994). Estes autores resolvem os problemas da 
radiação e da difração calculando a resposta a impulsos forçados (programa TiMIT). No 

caso da radiação determina-se o potencial de velocidade, forçado por um deslocamento 
impulsivo do casco, no caso da difracção, determina-se o potencial de velocidade, 
forçado por um deslocamento impulsivo da onda que atua sobre o casco na sua posição 
média. No entanto, o problema de difração tem solução numérica muito mais morosa. A 
vantagem deste método é que uma vez determinadas as funções de resposta a um 
impulso, podem ser feitas simulações no domínio do tempo de forma muito rápida, em 

diferentes condições e incluindo alguns efeitos não lineares. 

O programa SWAN, baseado no método dos painéis com fontes de Rankine, foi 
aplicado no domínio do tempo e melhorado sucessivamente por Nakos et al. (1993), 
Sclavounos et al. (1993), Sclavounos e Nakos (1993) e Kring (1998). Huang e 

Sclavounos (1998) generalizaram o método para o cálculo dos movimentos do navio em 
ondas de grande amplitude utilizando a hipótese de “pequenas reflexões”. O método 
exige um enorme esforço computacional devido ao grande número de incógnitas que têm 
de ser determinadas em cada instante de tempo e existem problemas numéricos. 

A solução não linear completa para o problema do escoamento viscoso oscilatório 

em torno do navio, utilizando as equações de Navier-Stokes tridimensionais, é 
impraticável e não se prevê que no futuro próximo ou de médio prazo seja possível. A 
solução utilizando o método de Navier Stokes com médias de Reynolds (Reynolds 
Averaged Navier-Stokes – RANS) foi testada por Wilson et al. (1998), no estudo dos 
efeitos de uma onda regular incidente sobre um navio. São apresentados resultados da 
elevação da superfície livre em torno do casco. Neste trabalho foram relatados alguns 

problemas numéricos e principalmente os associados ao esforço computacional que 
limitam a aplicabilidade do método. Grasso et al., (2010), simulou com um modelo 
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RANS o comportamento de um navio em movimento sob a acção de ondas regulares de 
vante e comparou os resultados com um modelo tradicional baseado na teoria potencial. 
Os resultados obtidos com ambos os métodos foram muito semelhantes não se 
evidenciando qualquer vantagem na utilização do método RANS, uma vez que os custos 
computacionais deste método são muito elevados. Pode dizer-se, portanto, que a 

utilização das equações de Navier-Stokes para resolver problemas realistas de 
comportamento de navios em ondas, ainda não é uma alterantiva viável aos modelos 
hidrodinâmicos tradicionalmente utilizados, baseados na teoria potencial. Estes últimos 
permitem incluir os efeitos de segunda ordem devidos às ondas incidentes e possuem 
tempos de cálculo muito razoáveis. O que atualmente parece ser o caminho sensato para 
desenvolver um procedimento para o cálculo das respostas de navios, inclui o 

desenvolvimento de um modelo hidrodinâmico simplificado, mas que represente 
corretamente o comportamento do navio em estados do mar complexos considerando os 
principais efeitos não lineares, Fonseca (2004). 

A modelação dos movimentos de corpos flutuantes amarrados sujeitos à ação das 

ondas tem vindo a ser estudada apenas nos últimos trinta anos. Os vertiginosos avanços 
no campo da informática abriram novas possibilidades para a simulação numérica de 
fenómenos complexos, como a interação de ondas com navios em águas confinadas e 
pouco profundas. A maior parte do trabalho desenvolvido utiliza a teoria linear para 
descrever a interação onda-estrutura flutuante e uma geometria teórica do porto. Alguns 
autores têm utilizado o método dos elementos de fronteira para simular a influência de 

uma parede vertical infinita ou duas paredes verticais perpendiculares nos coeficientes 
hidrodinâmicos do navio (van Oortmerssen, 1976, Sawaragi e Kubo, 1982). Este método 
é impraticável se se pretender incluir a geometria exata do porto, devido às dimensões das 
matrizes envolvidas. Contudo, uma correta representação da geometria do porto é 
importante para se ter em conta os modos evanescentes junto ao navio e melhor descrever 
o campo de ondas que atua sobre ele. A abordagem que tem sido desenvolvida nos 

últimos anos é a de acoplar modelos distintos para resolver a propagação de ondas no 
porto e a interação ondas-navio numa zona restrita junto deste. Sawaragi et al. (1989), por 
exemplo, utilizou um modelo bidimensional de elementos de fronteira considerando a 
geometria exata do porto mas com fundo plano e, junto ao navio, um modelo 
tridimensional. Takagi et al. (1993) fez o mesmo, mas utilizou um modelo baseado na 
equação de declive suave (mild-slope equation, Berkhoff, 1972) que incluía a variação da 
topografia do fundo. Mais recentemente, Ohyama e Tsuchida (1997) deduziram uma 

equação de declive suave modificada que inclui os modos evanescentes, podendo ser 
aplicada também nas proximidades do navio. Kubo e Sakakibara (1997) juntaram um 
modelo linear no domínio da frequência para o cálculo dos fatores de amplificação de 
ondas longas no porto com o modelo do navio amarrado. A vantagem deste método é que 
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cada componente da onda pode ser tratada separadamente, assumindo que as ondas são 
lineares. 

Até ao final do século XX eram pouco frequentes os modelos numéricos para o 
comportamento de navios amarrados no interior de portos, Sawaragi et al. (1989), 
Sawaragi e Aoki (1991) e Kim e Choi (1993). Entre 1993 e 2003 os modelos de 
propagação de ondas utilizados eram simples enquanto se apostava na utilização de 
modelos cada vez mais complexos do comportamento do navio. Diversos modelos 
numéricos avançados foram desenvolvidos utilizando a teoria linear potencial para 
descrever a interação de navios amarados com a agitação marítima. Nos casos em que 

esses modelos consideram que o navio se encontra no interior de um porto, as 
caraterísticas da bacia portuária são aproximadas (Ligteringen e Moes, 2001). 

Alguns trabalhos mais recentes procuram integrar os desenvolvimentos efetuados 
no âmbito da propagação de ondas através do acoplamento de modelos numéricos não 

lineares complexos capazes de propagar estados de agitação irregular e multidirecionais. 
Existem vários modelos não lineares que permitem uma descrição mais precisa da 
evolução das ondas em zonas costeiras, em geral, e particularmente, em águas pouco 
profundas e na zona de rebentação. Os modelos baseados nas equações de Boussinesq 
(Boussinesq, 1872) são adequados para descrever a propagação de ondas em zonas de 
pequena profundidade, podendo ainda ter em conta fenómenos como a dissipação de 

energia devido ao atrito de fundo, rebentação e correntes, nas suas versões estendidas. As 
equações de Boussinesq estendidas permitem considerar efeitos complexos e não lineares 
da propagação de ondas em águas pouco profundas e intermédias. Por ser um modelo de 
resolução em fase (no domínio do tempo) permite simular ondas de longo período livres 
ou ligadas e, consequentemente, a possível ocorrência de fenómenos ressonantes. Hoje 
em dia existe uma vasta família de equações estendidas de Boussinesq (Madsen et al., 

2002, Beji e Nadaoka, 1996, Nwogu, 1993, Wei et al., 1995a, Gobbi e Kirby, 1996, 
Madsen e Schäffer, 1998a, Agnon et al., 1999, Zou, 2000, Kennedy et al., 2000a, 2000b).  

Os primeiros esquemas numéricos para resolver as equações de Boussinesq eram 
baseados em métodos de diferenças finitas, Peregrine (1967), Abbot et al. (1984) e Neves 
e Silva (1987, 1988). Também têm sido apresentados trabalhos sobre a utilização de 

métodos de diferenças finitas aplicados ao sistema de equações de Boussinesq estendidas, 
Madsen et al. (1992). Dingemans (1994) faz um estudo comparativo de modelos do tipo 
Boussinesq para a propagação de ondas sobre uma barra, incluindo também modelos de 
diferenças finitas para as equações clássicas e estendidas. Os resultados mostraram a 
importância de modelar com precisão os efeitos dispersivos, mas também se verificou 
que a não linearidade fraca inerente a todos os modelos pode conduzir a imprecisões 

significativas. 



 14

Por outro lado, o método dos elementos finitos tem sido cada vez mais utilizado e 
tem claras vantagens uma vez que apresenta a capacidade de lidar diretamente com 
fronteiras irregulares, incluindo ilhas e outros obstáculos e de refinamento seletivo da 
malha. Inicialmente, o trabalho com métodos de elementos finitos limitava-se às 
equações clássicas de Boussinesq. Katapodes e Wu (1987) aplicaram um esquema de 

Lax-Wendroff para a discretização temporal combinado com um método de elementos 
finitos de Galerkin, tendo sido usado este esquema para resolver o problema da onda 
solitária. Ambrosi (1997) aplicou um método de elementos finitos com Taylor-Galerkin 
modificado. Grasselli et al. (1997) e Perotto (1998) desenvolveram, a posteriori, uma 
estimativa do erro para o método dos elementos finitos aplicado às equações clássicas de 
Boussinesq. Antunes do Carmo et al. (1993) apresentaram um método de elementos 

finitos com quadriláteros, utilizando o método de Petrov-Galerkin e, mais tarde, Antunes 
do Carmo e Seabra-Santos (1996) acrescentaram ao modelo a rebentação e a interação 
com correntes. Em Avilez-Valente (2000) e em Avilez-Valente e Seabra-Santos (2004) é 
desenvolvida uma formulação de Petrov-Galerkin que garante a estabilidade e precisão de 
3ª ordem do esquema numérico para as equações de Boussinesq 1D e 2D e de Seabra-
Santos 1D. Em Avilez-Valente e Seabra-Santos (2002) esse esquema foi estendido às 

equações de Beji-Nadaoka 1D a 1-termo. Plecha (2005) otimizou a formulação 
apresentada em Avilez-Valente (2000) e Avilez-Valente e Seabra-Santos (2002) por 
forma a garantir a precisão e estabilidade do esquema iterativo.  

Na última década começaram a ser publicados trabalhos sobre métodos de 

elementos finitos para as equações de Boussinesq estendidas. Shi et al. (2001) utilizaram 
o método de elementos finitos para criar um modelo baseado nas equações de Beji e 
Nadaoka (1996). Walkley e Berzins (1999, 2002) e Walkley (1999), desenvolveram um 
método de elementos finitos para o sistema de equações de Boussinesq desenvolvido por 
Nwogu (1993), utilizando uma malha não estruturada de elementos triangulares para a 
discretização espacial. Para resolver o sistema de equações lineares em cada passo de 

tempo foi usado o método iterativo GMRES com um pré-condicionador. Todas as 
variáveis são interpoladas linearmente e é introduzida uma variável auxiliar para tratar as 
derivadas espaciais de terceira ordem. Woo e Liu (2001, 2004) desenvolveram um 
método de elementos finitos de Petrov-Galerkin para as equações de Boussinesq 
unidimensionais totalmente não lineares e fracamente dispersivas. Este modelo baseia-se 
em funções de interpolação cúbicas, podendo tratar diretamente as derivadas espaciais de 
terceira ordem. No entanto, é muito difícil estender esta técnica para duas dimensões, 

especialmente com malhas não estruturadas. Woo e Liu (2004b) provaram a validade da 
utilização de modelos de Boussinesq para simular as oscilações de baixas frequências em 
portos. Eskilsson et al. (2006) utilizou um método de elementos finitos espectrais, que 
permite resolver as equações de Boussinesq estendidas em duas dimensões com uma 
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ordem de aproximação elevada, utilizando aproximações polinomiais de ordem arbitrária. 
Este método permite diminuir substancialmente os custos computacionais de problemas 
complexos de grande dimensão ou com simulações de longo termo. 

Também tem sido desenvolvido trabalho no sentido de incorporar modelos de 
turbulência em modelos de propagação de ondas, Svendsen e Veeramony (1996), 
Musumecci et al. (2005), Liu (2006) e Garnier e Nachbin (2006). A forma mais correta 
seria a resolução das equações de Navier-Stokes juntamente com a introdução de 
modelos de turbulência, Ma (2010). No entanto, os requisitos computacionais exigidos 
para tal tarefa a uma escala portuária em três, ou mesmo duas, dimensões são proibitivos. 

A partir do início do século XXI, os modelos mais complexos, do tipo 
Boussinesq, começaram a ser incorporados nos conjuntos de modelos utilizados para 
descrever o comportamento de navios. Bingham (2000) utilizou o modelo de Boussinesq 
desenvolvido por Madsen e Sørensen (1992) para a propagação das ondas desde águas 

profundas até ao interior do porto, enquanto o cálculo dos coeficientes hidrodinâmicos e a 
resolução do problema de difração das ondas incidentes no navio são realizados com o 
modelo numérico WAMIT®, (Korsemeyer et al., 1988, MIT, 1990). As equações do 
movimento do navio, depois de montadas, são resolvidas no domínio do tempo. Modelos 
similares foram desenvolvidos por Pinkster e Naaijen (2003) e Wenneker et al. (2006). 
Estes modelos, embora incluam todos os efeitos não lineares da propagação das ondas, 

não incluem a discretização das fronteiras dum porto real no modelo do navio. Bingham 
(2000) validou o seu modelo com ensaios em modelo reduzido de um porto esquemático 
com apenas duas paredes verticais formando um ângulo reto.  

van der Molen (2006) acoplou a um modelo de difração da agitação em torno do 

casco 3D do navio os resultados obtidos com um modelo do tipo Boussinesq, sendo 
possível incluir forças de segunda ordem na equação do movimento. Pela primeira vez, o 
conjunto de modelos utilizado opera exclusivamente no domínio do tempo. Este autor 
também validou o seu modelo com ensaios em modelo reduzido, mas com ondas geradas 
por navios em movimento, sem estruturas fixas nas proximidades. O trabalho de van der 
Molen deu origem a um modelo integrado chamado DMA software package. Este tem 
sido utilizado desde então por outros autores, nomeadamente em aplicações práticas que 

têm servido para validar esse sistema e para introduzir novos tipos de sistemas de 
amarração, como por exemplo sistemas automáticos.  

De Bont et al. (2010) calculou os movimentos de um navio amarrado com o 
sistema Cavotec Moormaster™1, utilizando o modelo de Boussinesq Mike 21 BW 

                                                   
1 MoorMaster™ é uma tecnologia de amarração automática baseada em vácuo que elimina a 

necessidade cabos de amarração convencionais. 
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(Madsen et al., 1991, 1992), juntamente com o modelo Harberth, van der Molen (2006) 
que resolve o problema de difração no domínio do tempo e ainda o modelo Quaysim (van 
der Molen, 2006), que resolve as equações de movimento do navio amarrado utilizando a 
equação de Cummins (1962). Neste trabalho, De Bont et al. (2010) comparam os 
resultados numéricos com medições em protótipo de um navio amarrado com unidades 

MoorMaster™ no Porto de Salalah, Oman. No entanto, as simulações não produziram 
resultados satisfatórios em termos de frequências de oscilações dos movimentos do navio. 
Tal facto é explicado com a falta de dados cruciais, tais como: as caraterísticas das ondas, 
quer no exterior do porto, quer no seu interior; o esquema de amarração, as caraterísticas 
das amarras e o seu estado de pré-tensão; e ainda as condições de carga do navio.  

Terblanche et al. (2013), utilizando o modelo de van der Molen (2006) (van der 
Molen e Weneker, 2008), desta feita associado ao modelo Delft3D-Surfbeat (Reniers et 

al., 2000), efetuou um estudo de ondas longas no Porto de Ngqura (África do Sul) e 
simulou o comportamento de um navio amarrado com um sistema Cavotec 
Moormaster™. Os resultados foram comparados com os obtidos com um sistema de 

amarração convencional, verificando-se um aumento na produtividade das operações de 
carga e descarga do navio. Van Deyzen (2014) também utilizou o pacote de software 
DMA de van der Molen (2006) para avaliar o desempenho de dois sistemas ativos de 
amortecimento de movimentos de navios amarrados, Cavotec Moormaster™ e 
ShoreTension®2. Concluiu que estes reduzem significativamente os movimentos de 
navios amarrados. Os resultados mostraram que ambos os sistemas reduziram 

efetivamente os movimentos horizontais de baixa frequência (avanço, balanço e guinada). 
Van Deyzen ressalva, porém, que a redução destes movimentos não implica 
automaticamente uma redução semelhante de tempo de inoperacionalidade. 

No domínio da simulação numérica integrada em engenharia costeira têm 

ocorrido importantes desenvolvimentos ao longo dos últimos anos. Convém salientar que 
estes estudos, em modelo numérico, têm associado um elevado grau de complexidade e 
de morosidade, tanto na preparação dos dados como na visualização e análise dos 
resultados dos modelos numéricos utilizados. As tarefas referidas tornam-se ainda mais 
morosas quanto mais complexo for o caso de estudo e maior o número de modelos 
numéricos a utilizar. No entanto, os dois problemas fundamentais de que trata esta tese 
têm sido até hoje tratados separadamente. Por um lado, existem os sistemas integrados de 

geração, propagação e transformação de agitação marítima desde o largo até à costa ou 
até ao interior de portos, enseadas ou embocaduras de rios, considerando, nos casos mais 

                                                   
2 ShoreTension® é um sistema de amarração flexível, que permite mantar uma tensão constante 

nos cabos de amarração. Quando a tensão nas amarras excede o limite de segurança as amarras são 
libertadas. 
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completos, a hidrodinâmica sedimentar em que a interação ondas-correntes tem um papel 
fundamental e até dispersão de poluentes ou parâmetros bioquímicos. Por outro lado, 
existem os sistemas integrados de simulação da agitação marítima e da sua interação com 
estruturas. Normalmente estes modelos, ou conjunto de modelos limitam-se a uma zona 
restrita adjacente à posição da estrutura. No caso de estruturas flutuantes, estas podem 

estar livres, amarradas ou em movimento e ainda em águas abertas ou confinadas. Nos 
casos mais complexos, a hidrodinâmica de toda a bacia portuária é simulada com maior 
ou menor grau de precisão. 

No âmbito do primeiro tipo de pacotes numéricos, existe no LNEC um software 

bastante completo que engloba a maioria dos modelos numéricos relacionados com 
agitação marítima e a sua caracterização. Este pacote integrado denomina-se SOPRO – 
Sistema Operacional de Previsão da Ondulação em Portos. O pacote SOPRO, nas suas 
sucessivas versões (Gregório, 2004, Pinheiro et al., 2007 e Fortes e Pinheiro, 2012), 
surgiu da necessidade de uniformizar e automatizar os procedimentos necessários à 
execução dos modelos numéricos, quer estes sejam utilizados de forma independente, 

quer em conjunto com outros modelos numéricos. O SOPRO, agora na versão 3.0, é 
constituído por uma interface com o utilizador e um conjunto de módulos para a 
execução de modelos numéricos usualmente empregues em estudos de engenharia 
costeira. A interface com o utilizador permite o armazenamento e manipulação de dados, 
a execução dos modelos de propagação da agitação marítima e de simulação da trajetória 
de navios, assim como a obtenção dos resultados e a criação das correspondentes 

visualizações gráficas. Outros pacotes semelhantes foram desenvolvidos a partir do 
SOPRO (Pinheiro et al., 2007), mas divergem deste no seu âmbito de aplicação mais 
específico. É o caso do sistema GUIOMAR (Zózimo et al., 2008) que apresenta um 
conjunto de modelos numéricos semelhante aos do SOPRO mas baseado numa 
plataforma SIG (Sistema de Informação Geográfica), do sistema MOIA (Santos et al., 
2009) que serve de apoio à gestão das atividades portuárias utilizando o acoplamento de 

dois modelos de propagação de ondas e um sistema de alerta via SMS, ou do recente 
sistema HIDRALERTA (Fortes et al., 2014) que é uma junção dos anteriores sistemas 
para previsão, alerta e avaliação de risco à inundação em zonas portuárias e costeiras. 

No âmbito dos pacotes numéricos para a simulação da interação da agitação 
marítima com estruturas, existem alguns que permitem a simulação do comportamento de 

navios amarrados submetidos à ação de estados de agitação marítima. Referem-se a título 
de exemplo: WAMSIM – DHI | Danish Hydraulic Institute, MOORNAV – LNEC, 
Santos (1994). Existem também alguns pacotes de software comerciais desenvolvidos 
para analisar o comportamento dinâmico de navios amarrados sujeitos a vento, ondas e 
correntes. Dão-se como exemplos o TERMSIM, van der Rijken (2013), do Maritime 

Research Institute Netherlands, SHIPMOORINGS – Alkyon, AQWA – WS Atkins, SGH 
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Ship-Generated Hydrodynamics – PI Engineering MOSES, e ainda o pacote OTIMOOR, 
Flory e Ratliffe (1994), que permite calcular as forças no sistema de amarração devidas 
apenas ao vento, correntes e altura de maré mas não inclui a ação das ondas. No entanto, 
em todos estes pacotes, a resposta hidrodinâmica do navio apenas leva em linha de conta 
a agitação marítima previamente conhecida numa área restrita adjacente à posição do 

navio.  

Até 2014, de acordo com a pesquisa bibliográfica efetuada, apenas se regista um 
pacote de software integrado capaz de simular o comportamento do navio amarrado tendo 
em conta as transformações complexas da agitação marítima no interior do porto. É o 

pacote DMA de van der Molen (2006). Este pacote foi aplicado ao caso de estudo de um 
petroleiro amarrado no Porto de Leixões, primeiro por van der Wel (2011) e depois por 
van der Ven (2012), cujo estudo detalhado em modelo reduzido foi realizado por 
Rosa-Santos (2010). Os resultados obtidos com o modelo numérico de van der Molen 
(2006), não foram satisfatórios relativamente aos valores medidos em ensaio físico. van 
der Wel (2011) e van der Ven (2012) utilizaram dois modelos de Boussinesq alternativos, 

Mike21 (DHI, 2006) e Triton (Deltares, 2008). O primeiro revelou-se infrutífero, pois 
não concluiu as simulações devido a instabilidades numéricas, possivelmente devidas à 
inclusão de reflexão parcial. O segundo foi capaz de produzir resultados, mas a 
comparação com os movimentos do navio e as forças no sistema de amarração não foram 
satisfatórias, recomendando os autores estudos adicionais para determinar a fonte das 
imprecisões.  

Estes pacotes integrados para o estudo do comportamento de navios amarrados 
em portos, que incluem diversos modelos numéricos, requerem uma validação como um 
todo. Para isso, é extremamente importante dispor-se de dados de protótipo ou de ensaios 
físicos. Medições rigorosas e completas deste tipo de problemas são muito pouco 

frequentes, devido, principalmente ao facto de se tratar de sistemas dispendiosos. Ueda e 
Shiraishi (1988) efetuaram medições dos movimentos de diferentes tipos de navios 
amarrados com o intuito de estabelecer limites operacionais e de segurança. Em 1991, o 
CERC (Coastal Engineeging Research Center) efetuou medições em protótipo de navios 
amarrados nos portos de Los Angeles e de Long Beach para validar modelos numéricos 
que se encontravam a desenvolver (McGehee, 1991). Van der Molen et al. (2003) 
efetuaram medições dos movimentos de navios amarrados com vista à calibração e 

validação dos seus modelos numéricos. O modelo desenvolvido por Bingham (2000) foi 
validado com resultados experimentais, que foram também usados para definir alguns 
parâmetros caraterizadores do amortecimento do navio. Nos últimos anos têm sido 
desenvolvidos sistemas de deteção remota com visão estereoscópica. É uma tecnologia 
relativamente recente e o seu uso em protótipo está longe de ser generalizado, apesar de, 
em ensaios laboratoriais ser já largamente utilizado. Como exemplo, refira-se o sistema 
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comercial “Qualisys” ou o sistema desenvolvido no âmbito do projeto DOLPHIN 
(PTDC/ECM/72835/2006) por Malheiros et al. (2009). Lu et al. (2012) utilizou uma 
abordagem híbrida de modelação física e modelação numérica para simular o movimento 
de uma plataforma petrolífera sujeita a estados de mar extremos. 

1 . 4 . O b j e t i v o s  

A resolução do problema da caracterização dos movimentos de um navio 
amarrado de forma racional e rigorosa envolve o conhecimento das caraterísticas da 

agitação marítima à entrada do porto, a capacidade de propagar essa agitação para o seu 
interior e relacioná-la com o efeito da mesma sobre os navios amarrados. 
Adicionalmente, é necessário quantificar as forças que atuam no sistema de amarração de 
forma a manter as condições de segurança. 

Face à necessidade atual de simular numericamente o comportamento de navios 
amarrados no interior de portos e à escassez de ferramentas integradas e amigáveis que 
permitam realizar um estudo completo e aprofundado de soluções diversas e, depois de 
analisar o trabalho existente, verificou-se que existia uma lacuna em termos do que a 
engenharia podia oferecer aos portos, às empresas de transporte marítimo e às instituições 
ligadas à atividade marítimo-portuária. Bingham (2000), van der Molen et al. (2003) e 

Gravesen (2005) fazem referência à necessidade de se desenvolverem modelos numéricos 
mais sofisticados para a simulação do comportamento de navios amarrados. 

O objetivo principal deste trabalho foi o desenvolvimento de uma ferramenta 
integrada para a modelação numérica da propagação de ondas e do seu efeito no 

comportamento de navios amarrados no interior de portos com o intuito de apoiar as 
decisões no âmbito do da gestão de infraestruturas portuárias, nomeadamente nas fases de 
projeto e de operação, Figura 1.2. A esta ferramenta deu-se o nome de SWAMS – 
Simulation of Wave ation on Moored Ships.  

O SWAMS deve proporcionar informação concreta e rigorosa sobre os 
movimentos do navio e sobre as forças nos cabos de amarração e no sistema de defensas, 
perante as previsões para o estado de mar ao largo, as medições disponíveis e/ou os 
regimes estabelecidos. Por outro lado, deve servir para, de forma ágil, simular diferentes 
variantes e cenários e permitir uma comparação elucidativa dos resultados.  

Para este fim, o desenvolvimento desta ferramenta deve tirar partido do trabalho 
existente neste domínio e adaptá-lo ou desenvolvê-lo de forma a melhor cumprir os 
objetivos citados. Assim, escolheram-se os modelos numéricos para a propagação de 
ondas: SWAN, DREAMS e BOUSS-WIIW e o pacote numérico MOORNAV, composto 
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pelos modelos WAMIT®, HYDRO e BAS. O modelo SWAN, porque permite utilizar 
previsões de vento, previsões de agitação ou registos de agitação em mar alto para gerar 
ondas e propagá-las até próximo da costa. O modelo DREAMS porque permite propagar 
ondas para o interior de zonas abrigadas, porque fornece como resultado intrínseco o 
potencial de velocidades e porque é particularmente eficiente na simulação de ondas 

longas. O modelo BOUSS-IIW, porque permite simular a propagação de ondas não 
lineares e a maioria dos fenómenos físicos inerentes às zonas portuárias. O modelo 
WAMIT® (versão 3.1) porque se dispunha de acesso ao código. Os modelos HYDRO e 
BAS porque permitem simular o movimento de navios amarrados considerando as ações 
das ondas, do vento e das correntes, assim como as forças de 2ª ordem devidas às ondas e 
o carácter não linear das relações constitutivas do sistema de amarração. Tanto o modelo 

BOUSS-WMH, como a versão 3.1 do WAMIT® apresentavam algumas limitações. Foi 
por isso também objetivo deste trabalho a modificação dos modelos BOUSS-IIW e 
WAMIT®, quer no que diz respeito à melhor descrição da propagação das ondas 
(BOUSS-IIW), quer na incorporação do campo de ondas na análise do comportamento de 
navios.  

Outro objetivo é validação das modificações implementadas. Os modelos 
separadamente e a ferramenta integrada foram validados em cada uma das novas 
funcionalidades e o seu desempenho analisado. 

Foi também objetivo deste trabalho, o estabelecimento de procedimentos e 
metodologias para o fluxo de informação entre os modelos de propagação de ondas 
(DREAMS e BOUSS-WMH) e o modelo de interação ondas-navio (WAMIT®). Mais 
ainda, houve a preocupação de tornar os modelos mais eficientes, ou seja, que atinjam 
resultados precisos com tempos de computação aceitáveis. Esta eficiência é atingida 
através da otimização das malhas utilizadas, pelo que foi também melhorado o 
desempenho dos geradores de malha existentes. 
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Figura 1.2 – Ferramenta integrada SWAMS para apoio à decisão do planeamento de 
operações e gestão de infraestruturas portuárias. 

Outro objetivo fundamental deste trabalho foi o desenvolvimento de uma 
interface com o utilizador que consiga realizar, de forma automática, o pré e pós 
processamento de dados e resultados, geração de ficheiros e gestão das execuções dos 
modelos. Os dados introduzidos devem compreender registos de boias, previsões de 
ventos ou de ondas, batimetrias, caraterísticas do navio e do sistema de amarração. O 
manuseamento da ferramenta deve ser intuitivo. Os resultados fornecidos pelo pacote 
numérico deverão ser apresentados de forma simples e intuitiva, sob a forma de gráficos e 

estatísticas que permitam uma análise detalhada. Pretende-se que a ferramenta tenha uma 
interface simples, amigável e eficiente. Ao mesmo tempo deve possibilitar atualizações e 
futuros desenvolvimentos. A ferramenta deve ser validada com recurso a casos, de 
preferência reais, mas com objetivos diferentes (comparação de alternativas de 
configuração, análise de ressonância, comparação com ensaios físicos, análise do efeito 
do vento ou das correntes, análise do efeito do pré-tensionamento, etc.) de forma a 

demonstrar a sua aplicabilidade e usabilidade por pessoas menos familiarizadas com os 
modelos.  

1 . 5 . M e t o d o l o g i a s  

O desenvolvimento da ferramenta SWAMS iniciou-se pelo melhoramento e 
validação de dois dos seus modelos numéricos: BOUSS-IIW e WAMIT®. Como já foi 
mencionado, este dois modelos apresentavam algumas limitações. A propagação das 
ondas para o interior do Porto deve ser feita com um modelo capaz de simular a 
propagação não linear das ondas, a reflexão parcial das ondas nas fronteiras, a dissipação 

de energia devida ao atrito de fundo e também a rebentação. Foi escolhido o modelo de 
Boussinesq BOUSS-IIW, desenvolvido no âmbito do mestrado em Engenharia Mecânica 
do qual resultou a dissertação intitulada: “Um método de elementos finitos para a 
discretização das equações de Boussinesq estendidas”, Pinheiro (2007a). Este modelo foi 
modificado de forma a simular com rigor todos estes processos, uma vez que o modelo 
BOUSS-IIW não incluía a dissipação de energia devida ao atrito de fundo nem à 
rebentação e também não permitia a reflexão parcial das ondas. A nova versão foi 

intitulada BOUSS-WMH (Boussinesq Wave Model for Harbors). O modelo foi também 
validado em cada uma das novas funcionalidades e o seu desempenho foi analisado. 

O modelo numérico WAMIT® utiliza um método de painéis para resolver, no 
domínio da frequência, o problema da interação entre ondas e estruturas flutuantes. O 

problema é dividido em dois: a difração das ondas em torno da estrutura e a radiação das 
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ondas geradas pelo movimento da estrutura. O escoamento da água é tridimensional e os 
resultados obtidos, se a discretização em painéis for suficientemente refinada, são 
precisos. É possível incluir o efeito de outras estruturas nesta simulação e também é 
possível que estas sejam fixas. Deste modo, teoricamente, poderia simular-se a totalidade 
das fronteiras de um porto. Na prática, isso não é viável com os recursos computacionais 

disponíveis, devido às dimensões envolvidas. A prática corrente é de simular apenas a 
parede mais próxima do navio. Por outro lado, todas as estruturas são consideradas 
rígidas e impermeáveis, o que quer dizer que são totalmente refletivas. As fronteiras dos 
portos são normalmente constituídas por troços com diferentes caraterísticas, muitas das 
vezes, com a finalidade de absorver energia das ondas incidentes de forma a não 
causarem perturbações excessivas no interior do porto. 

O WAMIT® também não considera efeitos não lineares na propagação das ondas 
e, como é sabido, os efeitos não lineares no interior dos portos não são negligenciáveis. 
Com efeito, a diminuição da profundidade leva à transformação das caraterísticas da onda 
devido aos efeitos de diversos fenómenos físicos, como, por exemplo, o empolamento, a 

dissipação de energia por rebentação ou devido ao atrito de fundo, interações entre ondas 
e entre ondas e correntes. As ondas veem a sua velocidade e direção de propagação 
modificadas e sofrem uma redistribuição da energia ao longo das cristas. Além disso, à 
medida que as ondas se propagam para profundidades cada vez menores, verificam-se 
também efeitos não lineares, que incluem a geração e transferência de energia entre 
harmónicas. A transferência de energia para as baixas frequências é especialmente 

importante, uma vez que pode levar a respostas significativas dos navios amarrados. 
Assim, é importante prever todos estes efeitos quando se quer avaliar os movimentos dos 
navios amarrados.  

Nesse sentido, o modelo WAMIT® foi modificado de modo a incorporar os 

resultados do modelo de propagação de ondas, dando origem a uma nova versão. 

Para além dos novos modelos BOUSS-WMH e WAMIT®, foram ainda 
incorporados no SWAMS e/ou melhorados, os modelos de propagação de ondas SWAN e 
DREAMS, o gerador de malhas GMALHA, o gerador de painéis NPP e os modelos 
HYDRO e BAS. 

Resumindo, o desenvolvimento da ferramenta numérica SWAMS pode ser 
dividido nas seguintes tarefas: 

• Modificação/adaptação dos modelos numéricos de propagação de ondas; 

• Modificação/adaptação dos modelos numéricos de comportamento de 
navios; 

• Validação das novas implementações; 

• Modificação/adaptação dos geradores de malhas; 
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• Criação das interfaces com o utilizador para cada um dos modelos 
numéricos utilizados e rotinas para o tratamento de dados/resultados que 
servem de interligação entre os modelos; 

• Validação da ferramenta SWAMS em casos práticos reais recorrendo a 
dados de ensaios em modelo reduzido; 

• Aplicação da ferramenta SWAMS a casos práticos reais. 

Propagação de ondas 

Devido à grande extensão da área a modelar e à variedade de caraterísticas 

presentes (gama de profundidades da zona em estudo e existência de uma bacia abrigada 
na mesma zona), um único modelo numérico não é capaz de simular a propagação da 
agitação marítima desde a zona de geração das ondas até ao interior de uma zona 
abrigada. Por isso, é necessário recorrer a vários modelos numéricos, bem como ao 
acoplamento dos mesmos para se obter os resultados desejados. São necessários pelo 
menos dois modelos para uma boa previsão da agitação no interior de um porto. Um 
modelo que faça a previsão da agitação marítima ao largo partindo das previsões de vento 

para essa zona, e que propague essas ondas desde o largo até às proximidades da costa (o 
que envolve uma extensa área de mar aberto). Um segundo modelo que propague as 
ondas para o interior do porto ou baía tendo em conta os efeitos que os obstáculos físicos 
têm sobre as ondas, nomeadamente a difração e a reflexão das ondas. 

No que diz respeito à primeira componente, a previsão e caracterização da 
agitação marítima à entrada do porto em estudo, é feita recorrendo ao modelo SWAN 
(Simulating WAves Nearshore) (Booij et al., 1996), utilizado neste trabalho para simular 
geração e propagação de ondas desde o largo até ao local de estudo. É um modelo não 
linear espectral de terceira geração adequado para grandes áreas costeiras. Considera 
vários fenómenos físicos na propagação de ondas desde águas profundas a intermédias e 

pouco profundas: refração, rebentação, difração, geração de harmónicas. Tem como 
limitação a formulação da difração ser feita de forma aproximada e o domínio de 
aplicabilidade ser geralmente da ordem dos quilómetros.  

Os modelos de propagação de ondas, hoje em dia, são bastante diversificados, 

com vários níveis de complexidade e diferentes limites de aplicabilidade. O modelo linear 
DREAMS é um modelo baseado na equação de declive suave e permite modelar os 
efeitos combinados dos fenómenos de refração, difração e reflexão em fundos de declive 
suave. Os modelos baseados nas equações de Boussinesq são adequados para a 
propagação das ondas incidentes do exterior para o interior de zonas abrigadas e são 
capazes de simular os fenómenos mais importantes nestas zonas. Um exemplo deste tipo 

de modelos é o modelo de elementos finitos BOUSS-IIW (Pinheiro, 2007a, 2007b), que 
resolve as equações de Boussinesq estendidas deduzidas por Nwogu (1993). O modelo 
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BOUSS-IIW simula a propagação não linear e dispersiva de ondas regulares e irregulares 
em zonas costeiras e portuárias, tendo em conta alguns dos fenómenos mais importantes 
presentes nestas regiões: difração, refração, reflexão, empolamento, não linearidade e 
geração de harmónicas. O modelo numérico BOUSS-IIW foi objeto de profundas 
modificações de forma a permitir simular alguns fenómenos importantes, como a reflexão 

parcial e a dissipação de energia devido ao atrito do fundo e à rebentação. A rebentação 
foi implementada recorrendo a dois critérios distintos para marcar o início do fenómeno. 
O novo modelo intitulou-se BOUSS-WMH. 

Finalmente, efetuou-se a validação do modelo aplicando-o a diferentes casos de 

teste da bibliografia e a um caso de teste real. Os resultados foram comparados com 
resultados de ensaios em modelo físico reduzido e também com outros modelos 
numéricos. 

Assim, para a modelação da propagação e deformação das ondas nas imediações 

dum porto incorporam-se no SWAMS dois modelos numéricos: DREAMS (Fortes 1993) 
e BOUSS-WMH (Pinheiro et al., 2011b). Ambos utilizam uma resolução espacial das 
suas equações pelo método dos elementos finitos. As caraterísticas da agitação à entrada 
do porto são propagadas para o seu interior com o modelo BOUSS-WMH. O modelo 
DREAMS é particularmente eficiente no estudo de ondas longas e ressonância de portos. 
O modelo BOUSS-WMH é mais indicado para a propagação de estados de agitação 

irregulares e simulação de fenómenos não lineares, embora possam estar incluídas, nas 
séries temporais da agitação, ondas de longo período. 

Para se ter resultados fiáveis com o modelo DREAMS são necessários pelo menos 
12 pontos por comprimento de onda (PPCO), enquanto com o modelo BOUSS-WMH 

deve garantir-se a existência de pelo menos 25 PPCO em todo o domínio, sendo desejável 
cerca de 35 ou mais caso apareçam harmónicas de ordem inferior. Em consequência 
disto, a dimensão dos sistemas de equações nos modelos de elementos finitos é 
considerável e as simulações dependentes do tempo requerem, com frequência, milhares 
de passos. Esta limitação restringe a aplicação dos modelos a grandes áreas. O gerador, 
GMALHA (Pinheiro et al., 2008), permite gerar malhas de elementos finitos adaptadas às 
necessidades dos modelos de elementos finitos de propagação de ondas, nomeadamente, 

os modelos DREAMS e BOUSS-IIW. As malhas são refinadas localmente de acordo com 
o comprimento de onda local e os nós são renumerados de forma a minimizar a largura de 
banda. No entanto, o GMALHA também foi objeto de melhoramentos. Foi implementada 
a possibilidade de existirem ilhas no domínio de cálculo e zonas onde se impõe que a 
malha seja uniforme, condição necessária a uma correta geração de ondas, no modelo 
BOUSS-WMH.  
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Comportamento do navio 

A segunda componente do trabalho, modelação do comportamento do navio, 

utiliza o pacote numérico MOORNAV (Santos, 1994) que permite simular o 
comportamento de navios amarrados. Este pacote baseia-se na resposta do impulso 
proposta por Cummins (1962) para estudar a interação de corpos flutuantes com as ondas 
e, tal como está, é capaz de simular navios amarrados num ponto offshore ou em ilhas 
artificiais. O pacote MOORNAV inclui o modelo WAMIT®, que permite analisar as 
interações entre as ondas e navios ou outras estruturas flutuantes, largamente utilizado 
pela indústria offshore para avaliar as forças exercidas pelas ondas em corpos flutuantes. 

O modelo WAMIT® foi modificado de modo a solucionar, no domínio da frequência, os 
problemas de difração e radiação de um corpo flutuante no interior de uma bacia 
portuária.  

O problema do corpo flutuante sujeito à ação das ondas pode ser decomposto na 

análise de um problema de difração e de um problema de radiação.  

O escoamento da água na envolvente de um navio a flutuar sob a ação de ondas 
pode ser descrito através de um potencial tridimensional de velocidades. Da linearidade 
do sistema navio/ondas, é possível decompor esse potencial na soma dos potenciais 

devidos às ondas incidentes, difratadas e geradas pelo movimento do navio. 

Para o problema de radiação, considerar apenas a fronteira do porto mais próxima 
do navio é uma aproximação válida, uma vez que a energia das ondas vai decaindo à 
medida que se afastam do navio ou corpo flutuante. Esta simplificação permite reduzir 

substancialmente o número de painéis a utilizar. No entanto, para o problema de difração, 
é necessário levar em conta todas as transformações sofridas pela onda incidente na sua 
propagação ao longo do domínio, ou seja, todas as fronteiras do domínio têm influência 
no campo de ondas resultante. Por este motivo, é importante caraterizar 
convenientemente as condições de propagação da agitação marítima no interior da bacia 
portuária. Este trabalho requer o conhecimento da batimetria no interior do porto e na sua 

área envolvente, bem como a consideração e a caracterização dos obstáculos à normal 
propagação das ondas.  

No caso dos movimentos do navio, os modelos baseados no método dos painéis 
são os mais adequados. Ao contrário do que acontece com os modelos de propagação de 
ondas, os modelos de interações entre as ondas e estruturas flutuantes são escassos e 

limitados a condições poucas vezes compatíveis com a realidade dos portos, (Korsemeyer 
et al., 1988).  

As relações de Haskind permitem introduzir de forma simples no problema de 
difração os potenciais da onda incidente obtidos com qualquer modelo de propagação de 

ondas e obter as forças devidas às ondas incidentes com todos os fenómenos contidos no 
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modelo utilizado. Esta simplificação dada pelas relações de Haskind é utilizada em 
diversos modelos numéricos, incluindo os clássicos para estruturas flutuantes offshore 
como os modelos mais recentes de comportamento de navio no interior de portos 
(Bingham, 2000, van der Molen, 2006, van der Molen e Weneker, 2008). 

Foi efetuado o desenvolvimento de um conjunto de novas rotinas para poder 
integrar os resultados de um modelo de propagação da agitação marítima no cálculo das 
forças de difração efetuado pelo modelo WAMIT®. Para este efeito utilizam-se os dois 
modelos, DREAMS e BOUSS-WMH, desenvolvidos especialmente para a propagação de 
ondas no interior de portos.  

Deste modo, os resultados obtidos com cada um dos modelos de propagação de 
ondas no interior de portos são convertidos em potenciais de velocidade complexos que 
são introduzidos no modelo WAMIT® para o cálculo dos coeficientes hidrodinâmicos do 
navio e das forças de difração. 

O modelo BAS (Mynett et al., 1985) do Delft Hydraulics, define e resolve, no 
domínio do tempo, as equações de movimento do navio amarrado, com base nas séries 
temporais das forças exteriores que atuam no navio, nas funções de resposta a impulso, 
nos coeficientes de massa adicionada e nas relações constitutivas dos elementos do 

sistema de amarração obtendo como resultados, séries temporais dos movimentos do 
navio segundo cada um dos seis graus de liberdade e das forças aplicadas nos cabos de 
amarração e nas defensas. 

Ferramenta integrada e interface com o utilizador 

Um pacote numérico integrado deve ser capaz de interligar os modelos numéricos 
entre si e ainda com as respetivas rotinas de leitura de dados, pré e pós processamento. 
Para desenvolver a nova ferramenta integrada, denominada SWAMS (Simulation of Wave 

ation on Moored Ships), fez-se uma união das ferramentas existentes SOPRO (Fortes e 

Pinheiro, 2012) e MOORNAV (Santos, 1994), mais concretamente, os módulos SWAN, 
DREAMS, BOUSS-WMH e GMALHA e ainda os módulos auxiliares ANALISE e 
REGIMES, específicos para o tratamento estatístico e espectral de séries temporais e 
estabelecimento de regimes de agitação marítima, respetivamente. Os módulos 
WAMIT® e BAS foram desenvolvidos de raiz enquanto os restantes basearam-se em 
interfaces existentes. No entanto, algumas adaptações foram necessárias.  

A interface com o utilizador foi desenvolvida utilizando folhas de cálculo do 
Microsoft Excel™. A interface facilita a preparação e verificação dos dados, permite a 
execução dos modelos e efetua a visualização dos resultados dos modelos numéricos. 

Utilizaram-se os programas Tecplot™ 360, Golden software Surfer™, ou para 
simplificar Surfer™, e MatLab® para a representação gráfica dos dados e dos resultados. 
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Validação e aplicação dos modelos e da interface 

Na validação de cada um dos modelos numéricos recorreu-se à modelação 

compósita, em que os resultados de ensaios em modelo físico foram utilizados na 
validação dos modelos numéricos.  

Foi também utilizada a modelação híbrida, em que o modelo numérico e as 
medições em ensaios físicos foram utilizados em ciclo. Por exemplo, os resultados de 
testes experimentais serviram para detetar alguns dos efeitos hidrodinâmicos 

negligenciados na abordagem numérica. Esses efeitos foram parametrizados e 
introduzidos no modelo numérico. O modelo numérico ajudou a detetar incorreções no 
raio de giração do modelo e no ângulo de ataque das ondas. 

1 . 6 . C o n t r i b u i ç õ e s  r e l e v a n t e s  

A principal contribuição inovadora foi o desenvolvimento e validação de uma 
ferramenta integrada intitulada SWAMS, para a modelação numérica da propagação de 
ondas e do comportamento de navios amarrados no interior de portos. Esta ferramenta 
incorpora uma cadeia de modelos numéricos entre os quais, modelos BOUSS_WMH e 

WAMIT®, que foram modificados e posteriormente validados (em separado e em 
conjunto) de modo a fornecerem resultados fiáveis. 

As contribuições relevantes foram: 

• A alteração do modelo de Boussinesq, BOUSS-IIW, de modo a simular alguns 
fenómenos importantes como a reflexão parcial e a dissipação de energia devido 
ao atrito do fundo e à rebentação. A validação do modelo resultante, 
BOUSS-WMH, permitiu concluir que é estável, robusto, e produz resultados 
satisfatórios mesmo em situações de ondas irregulares, não lineares, com reflexão 
parcial nas fronteiras e rebentação. A sua aplicação a casos reais provou que pode 
ser aplicado a estudos de engenharia costeira e portuária. 

• A incorporação no modelo BOUSS-WMH de um novo critério de iniciação da 
rebentação baseado no número de Froude da crista da onda (RTFN). Este novo 
critério permite a simulação da rebentação com apenas um parâmetro. 
Comparativamente ao método tradicional de aceleração da superfície livre (FSA), 
que utiliza 5 parâmetros, o novo método produz resultados semelhantes e menos 
sensíveis à variação do parâmetro que define o critério. 

• Desenvolvimento de um conjunto de novas rotinas para poder integrar os 
resultados de um modelo de propagação da agitação marítima no cálculo das 
forças de difração efetuado pelo modelo WAMIT®. 
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• Validação do novo modelo WAMIT® em termos de forças de difração recorrendo 
ao modelo original. 

É de salientar também que foram incorporados outros modelos na ferramenta 
SWAMS, para além dos modelos BOUSS-WMH, WAMIT® e BAS, que alargam a 
aplicabilidade da ferramenta a maiores áreas de estudo ou que facilitam/”melhoram” a 

aplicação dos anteriores modelos, nomeadamente: 

• um modelo para propagação e ondas desse o largo até ao local de 
interesse, junto à costa, SWAN; 

• um modelo linear baseado na teoria potencial, mais adequado a simulação 
com ondas longas e que permite efetuar estudos de ressonância, 
DREAMS; 

• um gerador de malhas de elementos finitos especificamente desenvolvido 
para gerar malhas otimizadas e minimizar instabilidades numéricas e 
memória utilizada, GMALHA; 

• um gerador de malhas de superfície, especificamente desenvolvido para 
gerar painelizações de navios, NPP; 

• interfaces com o utilizador simples e amigáveis para cada um dos modelos 
numéricos e geradores de malhas, que facilitam a preparação e verificação 
dos dados, permitem a execução dos modelos, efetuam a visualização dos 
resultados (representações gráficas e vídeos) e que fazem a interligação 
automática dos modelos. 

Para além disso, o SWAMS foi interligado a outros pacotes numéricos também 
utilizados, nomeadamente: REGIMES (Pinheiro et al., 2006) e ANALISE (Fortes et al., 

2010) do pacote SOPRO (Fortes e Pinheiro, 2012). O REGIMES permite estabelecer e 

transferir regimes de agitação utilizando os modelos numéricos de propagação de ondas 
enquanto o ANALISE permite fazer a análise estatística e espectral dos resultados. 

1 . 7 . O r g a n i z a ç ã o  d o  t e x t o  

Esta tese está organizada de forma a sintetizar o trabalho efetuado e os resultados 
obtidos. Depois deste capítulo de introdução do tema em estudo e de definição dos 
objetivos, descreve-se, no segundo capítulo, a caracterização da agitação marítima no 
interior de portos. Mais concretamente, apresenta-se a forma como se optou por modelar 
a propagação das ondas desde o seu local de geração até ao local de amarração do navio. 
Apresentam-se os diferentes modelos numéricos utilizados para esse fim. Um desses 

modelos, BOUSS-WMH, sofreu profundas alterações com a inclusão de novos termos 
nas equações base. Procede-se à validação das modificações introduzidas, utilizando 
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casos de teste de propagação de ondas descritos na literatura. Os resultados são 
comparados com outros modelos numéricos e/ou com resultados experimentais. 

No terceiro capítulo, descreve-se, primeiramente os diferentes métodos existentes 
para a modelação do comportamento de um navio amarrado no interior de um porto. 
Apresenta-se o pacote numérico MOORNAV. Explica-se o funcionamento dos conjuntos 
de programas WAMIT®, HYDRO e BAS e a forma como o modelo WAMIT® foi 
modificado para incorporar os potenciais da onda obtidos com o módulo de propagação 
de ondas. Apresentam-se ainda as novas rotinas que permitem fazer a passagem da 
informação para o WAMIT® modificado, tanto do modelo linear DREAMS, como do 

modelo não linear BOUSS-WMH, às quais se deu os nomes de HASK_D e HASK_B, 
respetivamente. São apresentados alguns casos de validação para os desenvolvimentos 
efetuados. 

No quarto capítulo é descrita a ferramenta numérica, os programas auxiliares que 

foram utilizados e o ambiente escolhido para desenvolver as interfaces. São apresentadas 
figuras com “snapshots” das janelas da interface, a estrutura dos modelos numéricos 
incluídos em termos de ficheiros de entrada, ficheiros de saída e executáveis. 
Apresentam-se ainda esquemas com as estruturas das interfaces: as janelas, as macros 
associadas, o fluxo de informação, etc. 

O quinto capítulo corresponde à fase final deste trabalho, em que os resultados 
dos novos modelos numéricos serão comparados com os obtidos em ensaios em modelo 
físico reduzido, de modo a validar as alterações feitas aos modelos numéricos assim 
como o pacote numérico no seu todo. Utilizaram-se os resultados dos testes realizados na 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) por Rosa-Santos (2010) no 

âmbito do projeto DOLPHIN (Taveira-Pinto et al., 2008a, 2008b).  

No sexto capítulo são tiradas as conclusões e definidas as futuras linhas de 
trabalho. Por fim, alguns anexos complementam a exposição do trabalho efetuado. 
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2 . C AR A C T E R IZ A Ç Ã O  D A  A G IT A Ç Ã O  M A R Í T I M A  N O  
I N T E R IO R  D E  U M  P O R T O  

 

2 . 1 . I n t r o d u ç ã o  

O comportamento de um navio amarrado no interior de um porto é afetado pelas 
ondas que o atingem, para além de outros fatores, como o vento e as correntes. O 
primeiro passo para a correta simulação do comportamento de um navio amarrado passa 
por uma adequada descrição do campo de ondas presente no local onde o navio se 
encontra. Geralmente, a superfície do mar tem um aspeto caótico e aleatório mas na 

realidade é composta por várias ondas de diferentes períodos e direções. 

A caracterização da agitação marítima implica conhecer as caraterísticas das 
ondas que compõem um estado de agitação, ou estado de mar, mas também de como 
estas ondas interagem entre elas e de como interagem com o meio físico em que se 

encontram. O fundo do mar tem um papel importante na forma como as ondas se 
propagam. A batimetria influencia o fluxo de energia devido à passagem das ondas, 
modificando a altura e direção de cada onda individual. Os obstáculos que se erguem 
acima do nível da água, naturais ou não, bloqueiam total ou parcialmente a passagem das 
ondas fazendo-as refletir, difratar e criam zonas de sombra. A orla costeira é a zona onde 
as transformações mais complexas ocorrem, devidas, quer à baixa profundidade com 

forte influência do fundo, quer às interações com a costa e estruturas costeiras.  

A observação visual de todos estes fenómenos despertou a curiosidade de alguns 
percussores das ciências do mar, mas foram os problemas no domínio da engenharia que 
impulsionaram o desenvolvimento das teorias de onda. Primeiro, a engenharia naval e, 

mais tarde, a engenharia costeira necessitavam de um meio formal de caraterizar a 
agitação marítima e de conhecer a sua evolução no tempo e no espaço. O 
desenvolvimento de meios de medição das caraterísticas das ondas tornou possível a 
determinação de vários aspetos da agitação marítima como a altura de onda, o seu 
período e a sua direção. No entanto, estas medições são sempre pontuais e raramente se 
encontram localizadas nos pontos de interesse. O conhecimento teórico dos fenómenos de 
propagação e transformação das ondas permite relacionar as medições efetuadas num 

ponto com as caraterísticas noutros locais diretamente influenciados por estas. Os 
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diferentes tipos de modelos matemáticos ou numéricos podem ajudar a estabelecer essa 
relação. 

As equações básicas que descrevem o movimento dos fluidos são as equações de 
Navier-Stokes, as quais são válidas para escoamentos incompressíveis de fluidos 
Newtonianos. Atualmente existem muito poucas soluções analíticas para escoamentos 
com aplicação prática. A alternativa viável é recorrer à simulação numérica, a chamada 
mecânica dos fluidos computacional (CFD – Computacional Fluid Dynamics). Os 
modelos numéricos de propagação de ondas, hoje em dia, são bastante diversificados. 
Diferem sobretudo nas suas equações de base, que resultam de simplificações das 

equações de Navier-Stokes, baseadas em determinados pressupostos. Estas simplificações 
acarretam sempre consigo limites de aplicabilidade. Desta forma, cada modelo tem uma 
complexidade e limite de aplicabilidade próprios. Os modelos numéricos diferem também 
nas técnicas que utilizam para resolução das equações. Quanto ao referencial, os métodos 
podem ser eulerianos (fixo no espaço, ou seja, considera todas as partículas que passem 
por uma secção ou volume de controle) ou lagrangeanos (descreve o movimento de cada 

partícula acompanhando a sua trajetória real). Os métodos lagrangeanos têm ganho 
popularidade nos últimos anos, o que se deve em grande parte ao impulso dado pelo 
crescimento exponencial dos recursos computacionais disponíveis. No entanto, no caso 
particular da engenharia costeira, ainda apresentam grande dificuldade nas aplicações 
práticas, maioritariamente devido à dimensão dos domínios e à modelação de fenómenos 
complexos como a turbulência. Os métodos eulerianos constituem uma vasta família de 

modelos numéricos utilizados na maioria das aplicações práticas em problemas de 
engenharia costeira. Necessitam quase sempre de uma discretização espacial do domínio 
em que as técnicas disponíveis incluem: métodos de diferenças finitas, métodos de 
elementos finitos ou volumes finitos e métodos de elementos de contorno, entre outras. 

Devido à grande extensão da área a modelar e à variedade de caraterísticas 
presentes (gama de profundidades da zona em estudo e existência de uma bacia abrigada 
na mesma zona), um único modelo numérico não é capaz de simular a propagação da 
agitação marítima desde a zona de geração das ondas até ao interior de uma zona 
abrigada. Por isso, é necessário recorrer a vários modelos numéricos bem como ao 
acoplamento dos mesmos para se obter os resultados desejados. Por um lado, os modelos 
de previsão à escala regional permitem a estimação de parâmetros de agitação marítima à 

entrada do porto enquanto os modelos de propagação de ondas à escala local permitem a 
propagação daquela agitação até ao local de amarração do navio. 

Neste capítulo, apresenta-se a forma como se carateriza o estado de agitação e 
como se modela a propagação das ondas desde o seu local de geração até à costa e ao 

interior de um porto, mais concretamente, no local de amarração do navio. Começa-se 
por definir conceitos e grandezas básicas da teoria de onda. Apresentam-se os processos 
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de geração, propagação e deformação de ondas marítimas. Finalmente, apresentam-se os 
modelos numéricos utilizados neste trabalho para propagação de ondas marítimas: 
SWAN (Booij et al., 1996, Booij e Holthuisen, 1999), DREAMS (Fortes, 1993) e 
BOUSS-WMH (Pinheiro et al., 2011b). No caso do modelo numérico BOUSS-WMH 
apresentam-se as modificações e implementações efetuadas de forma a torná-lo mais 

adequado ao grau de precisão que se pretende conseguir para a sua incorporação na 
ferramenta numérica SWAMS. Isto foi conseguido com a inclusão de novos termos nas 
equações base do modelo numérico. Estes novos termos são descritos e são apresentados 
alguns casos de validação para cada um deles, de forma individual. 

2 . 2 . C o n c e i t o s  e  g r a n d e z a s  b á s i c a s  

As ondas presentes no interior de um porto podem ter diversas origens. Munk 
(1950) propôs uma classificação para os diversos tipos de ondas com base no seu período. 
As ondas com frequências superiores a 0.25Hz, nas quais se podem incluir ondas 

capilares, ondas ultra gravíticas e alguma agitação de curto período, não influenciam o 
comportamento de navios amarrados. As ondas de maré podem originar movimentos 
importantes do navio amarrado, principalmente no plano vertical, se a sua amplitude for 
elevada, no entanto, este tipo de oscilação ocorre em locais conhecidos e portanto os seus 
efeitos são conhecidos a priori. Por conseguinte, os tipos de ondas com relevância no 
estudo do comportamento de navios amarrados são as ondas gravíticas, infragravíticas e 

longas. 

As ondas gravíticas, ou agitação marítima, são geradas pela ação do vento, têm 
períodos até 30 s e podem ser classificadas em duas categorias básicas: 

• Vaga (wind Sea) – Conjunto de ondas impulsionadas pelo vento local. 
Tem um carácter bastante irregular tanto em amplitudes como em 
direções. 

• Ondulação (swell) – Ondas que se propagam para fora da área em que 
foram geradas. Não dependem do vento e podem propagar-se por centenas 

de quilómetros através de áreas onde os ventos são calmos. As ondas são 
mais regulares, com menor variabilidade do período e as cristas são mais 
longas e mais arredondadas do que as vagas. 

As ondas infragravíticas e de longo período podem ser responsáveis pelo 

aparecimento de fenómenos de ressonância no interior de um porto. Quando uma bacia 
portuária entra em ressonância, a amplitude da oscilação resultante pode tornar-se tão 
grande que as operações de movimentação de carga nos navios ficam impossibilitadas. 
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Em casos extremos podem acontecer acidentes como a rotura de cabos, estragos no navio 
e/ou na própria estrutura de acostagem, Marcos-Rita (1994). 

As ondas infragravíticas apresentam períodos que podem variar de cerca de 30 s 
até cerca de 5 minutos. Existem dois tipos de ondas infragravíticas: 

• Ligadas (bound long wave ou set-up/set-down) – resultam de interações 
não lineares entre ondas de curto período geradas pelo vento e propagam-
se com a velocidade do grupo de ondas às quais estão ligadas. 

• Livres (surf beats) – resultam da rebentação dos agrupamentos de ondas 
quando ocorre a libertação e reflexão de uma onda longa. Esta pode 
propagar-se perpendicularmente à costa (leaky wave) ou ficar aprisionada, 
por refração, na faixa costeira (edge wave) ou ainda uma combinação de 
ambas, (Rosa-Santos, 2010, Masselink, 1995). 

As ondas de longo período apresentam períodos superiores a 6 minutos e 
dividem-se em três tipos distintos: 

• Ondas longas – podem ser geradas por determinadas condições 

meteorológicas, tais como ciclones tropicais. A baixa pressão atmosférica 
no centro da depressão pode elevar o nível médio das águas do mar vários 
metros acima do nível normal gerando-se assim uma onda longa. 

• Seichas – são ondas de longo período estacionárias, normalmente 
associadas a fenómenos de ressonância em portos. Uma bacia portuária 
penetrada por ondas longas com períodos idênticos aos períodos naturais 
de oscilação dessa bacia pode entrar em ressonância devido à sobreposição 
das ondas incidentes com as ondas refletidas nas fronteiras físicas desse 
porto. 

• Tsunami – (palavra japonesa onde “tsu” significa porto, e “nami” onda) ou 
maremoto (do latim “mare motus”, movimento do mar). Os tsunamis 
podem ser gerados pela ocorrência de diversos fenómenos, normalmente 
de grandes dimensões e muitas vezes imprevisíveis, como por exemplo: 
sismos com epicentro no mar, erupções vulcânicas submarinas, 
deslizamentos de taludes costeiros ou submarinos ou ainda queda de 

meteoritos no mar. Estes fenómenos normalmente provocam o 
deslocamento de um grande volume de água num curto espaço de tempo 
levando à geração de uma série de ondas. Os períodos típicos destas ondas 
situam-se entre 10 e 40 minutos (Mota-Oliveira, 2005). 
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Defina-se a frequência angular, ω, o número de onda, k, a celeridade da onda, c, e 

a profundidade relativa, 9, dados por: 

 : =  ;<=  ;    ? =  ;<@  ;   A =  BC  ;   9 =  D@  (2.1) 

em que T é o período e  E o comprimento da onda e h a profundidade de água local. 

A relação de dispersão permite relacionar a frequência angular e o número de 
onda: 

 :;  =  F ? G)Hℎ (?ℎ)  (2.2) 

A profundidade relativa permite quantificar a dispersão e diferenciar águas 
profundas, intermédias e pouco profundas. Nestas três zonas, podem ser feitas diferentes 
aproximações assimptóticas à relação de dispersão: 

• Em águas profundas: 

 9 > 0.5 ⇒  ?ℎ > & ⇒  G)Hℎ(?ℎ) ≃ 1 ⇒   :; =  F ?  ⇒   A =  NB (2.3) 

• Em águas intermédias: 

 A =  NB G)Hℎ (?ℎ)  (2.4) 

• Em águas pouco profundas: 

 9 < 0.05 ⇒  ?ℎ < <PQ  ⇒  G)Hℎ(?ℎ) ≃ ?ℎ ⇒   :;  =  F ?;ℎ  ⇒   A =  RFℎ (2.5) 

Em águas profundas existe uma forte dispersão em frequência e poucas interações 
não lineares enquanto em águas pouco profundas o contrário acontece. Em águas 
intermédias nenhum dos fenómenos é negligenciável. 

As interações não lineares originam uma modificação do espectro rápida, ou seja, 
em distâncias da ordem do comprimento de onda, e podem transformar de forma 
significativa a forma e altura das ondas. A sua descrição envolve a utilização de termos 
de ordem superior nas equações e consequentemente métodos mais complexos de 
resolução numérica.  

Quanto à não linearidade, existem três parâmetros que podem ser definidos. A 

altura da onda relativa, �, é dada pela relação entre a altura da onda, H, e a profundidade, 

h: 

 � =  SD (2.6) 



 36 

O parâmetro que quantifica a não linearidade, T, não é mais do que metade da 
altura relativa, ou seja, a amplitude relativa: 

 T =  S ;UD  =  VD (2.7) 

em que a é a amplitude da onda. 

A relação entre a altura da onda e o comprimento onda é denominada declividade: 

 W =  S@ (2.8) 

O número de Ursell (1953) combina a altura relativa e a profundidade relativa e 
permite quantificar os efeitos relativos da não linearidade e da dispersão das ondas: 

 XY =  Z[\  =  ]̂
_^̀a\  =  S@\

Db  (2.9) 

Recentemente, Ruessink et al. (2012) propôs uma expressão para calcular o 
número de Ursell de ondas irregulares com base em parâmetros estatísticos e espectrais: 

 XY =  cc;<\ Sd@\
Db ≈ 0.01 Sd@\

Db  (2.10) 

Esta parametrização baseia-se no estudo de ondas em fundos muito pouco 
inclinados, com declives inferiores a 1/30, e com uma grande largura do espectro 
direcional. 

Com base na profundidade relativa, na altura de onda relativa e no número de 
Ursell, é possível determinar qual a teoria de onda que melhor se adequa. A teoria linear é 
válida em águas profundas ou intermédias com números de Ursell inferiores a 100. Para 
números de Ursell superiores a 100 aplica-se a teoria não linear de Stokes. Em águas 
pouco profundas deve aplicar-se a teoria não linear de onda cnoidal.  

As análises espectral e estatística são as duas abordagens utilizadas para tratar e 
caraterizar a agitação marítima e as suas diversas componentes. 



 

 37 

 

Figura 2.1 – Ilustração dos dois tipos de análise da agitação marítima: estatística e 
espectral. 

Os parâmetros estatísticos que caraterizam uma série temporal de agitação 
marítima resultam da análise estatística onda-a-onda. Para isso é necessário definir ondas 
individuais a partir da serie temporal de valores de elevação. O critério de cruzamento de 

zero ascendente (zero-crossing method) considera que uma onda individual se encontra 
entre duas passagens sucessivas pelo nível médio com derivada positiva. O intervalo de 
tempo entre os dois cruzamentos constitui o período da onda individual. A diferença de 
cotas entre a elevação máxima (crista) e mínima (cava) constitui a altura da onda 
individual. Separada a série temporal em N ondas individuais, podem ser calculados 
diversos parâmetros estatísticos: 

• Período médio de zero-ascendente, Tz; 

• Altura máxima de zero-ascendente, Hmax; 

• Altura média de zero-ascendente, Hm; 

• Altura média quadrática, Hrms; 

• Altura significativa, HS (altura média do terço das alturas de onda mais 

elevadas do estado de agitação). 

O módulo ANOIAGI (Carvalho, 1973, Gil, 2006, Fortes et al., 2010) permite 
efetuar esta análise estatística das séries. O módulo ANÁLISE (Fortes et al., 2010) 
incluído no pacote SOPRO (Pinheiro et al., 2007) permite efetuar quer uma análise 

espectral quer uma análise temporal e obter todos os parâmetros associados a uma série 
temporal de elevação da superfície livre. 

Na análise espectral, analisa-se a distribuição da energia das ondas num conjunto 
discreto de frequências, o espectro da agitação marítima. O conceito de espectro foi 

introduzido por Fourier (1822) que mostrou que qualquer função '(G) pode ser 
representada como a soma de uma série infinita de senos e cossenos com frequências 
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harmónicas, chamada série de Fourier. O mesmo método pode ser aplicado a superfícies 

bidimensionais do tipo f(�, #). Assim, qualquer superfície pode ser representada como 
uma série infinita de senos e cossenos representando ondas que se propagam em qualquer 
direção. Este princípio da superposição foi originalmente introduzido em dinâmica de 
fluidos por St. Denis e Pierson (1953), Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 – Princípio de sobreposição de ondas monocromáticas. Composição de um 

estado de agitação irregular. Retirado de Morelock e Ramirez (2004) 

Os parâmetros mais utilizados para caraterizar o espectro são a altura de onda 

significativa, HS, e o período de pico, Tp. Se o estado de mar contém uma gama estreita de 
frequências de onda, HS está relacionada com o desvio padrão da elevação da superfície 
livre (NAS, 1963, Hoffman e Karst, 1975) 

Considerando �. o momento de ordem n dado por: 

 �.  =  1 :.� �(:)2:gQ  (2.11) 

O momento de ordem zero, �Q, é a área sob a curva espectral e é uma indicação 

da variância ao quadrado, h�;, da elevação da superfície livre. O momento de ordem zero 

pode ser relacionado com as várias amplitudes de ondas, de acordo com Goda (2000) e 

assumindo que uma distribuição de Rayleigh, válida em águas profundas, é aplicável e 
que as ondas têm pequenas amplitudes relativas: 

• iP ≅ 2.507R�Q (altura média da onda) 

• iP c⁄  =  il ≅ imn  =  4.004R�Q (altura significativa da onda) 

• iP PQ⁄ ≅ 5.090R�Q (altura média do décimo superior da onda) 

• iP PQQ⁄ ≅ 6.673R�Q (altura média do centésimo superior da onda) 

• imVo ≅ (1.6~2.0)iP c⁄  (altura máxima das ondas) 
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Os períodos de onda caraterísticos podem ser definidos a partir dos momentos 
espectrais: 

• :P =  mqmn ⟹   �P =  2& mnmq (período médio de primeira ordem) 

• :;; =  m\mn ⟹   �; =  2&smnm\ (período médio de zero ascendente) 

• :t; =  mum\ ⟹   �t =  2&sm\mu (período médio entre cristas) 

O período médio de zero ascendente, T2, é também denominado por Tz. O período 
de pico, Tp corresponde à frequência com maior densidade espectral, ou seja, representa 
as ondas mais energéticas. 

Relacionando os períodos médios de zero-ascendente e entre picos pode calcular-
se a largura de banda do espectro, εs, o que permite quantificar a irregularidade do estado 
do mar, Cartwright e Longuet-Higgins (1956): 

 εl =  s1 − _wuw\a;  =  s1 − x\ \
xn xu (2.12) 

Longuet-Higgins (1975), propôs um modo mais rigoroso de calcular este 

parâmetro. Sabendo que o momento de inércia do espectro em relação a : =  0 é �;, o 

momento de inércia em relação à frequência :P é �; − :P;�Q. O raio de giração em 

torno desta mesma frequência é dado por: 

 yBq  =  sx\ z{q\xn xn  (2.13) 

Normalizando esta expressão por :P obtém-se para o parâmetro de largura de 
banda: 

 εl =  smnm\mq\ − 1 (2.14) 

Esta metodologia para a estimação dos parâmetros caraterísticos a partir dos 
espectros de variância foi desenvolvida para ondas marítimas. Não é certo se é válida a 
sua utilização para as séries temporais dos movimentos e forças num navio amarrado, 
(Rosa-Santos, 2010). No entanto, nas aplicações práticas apresentadas nesta tese, é feita 
uma análise espectral das séries temporais quer das ondas, dos movimentos do navio, 
quer das forças nas amarras e defensas, desde que a tensão nas amarras e nas defensas 

nunca chegue a ser nula (isto é possível se existir pré-tensionamento). Os resultados da 
análise espectral são dados em frequência – Hz, e a densidade espectral em – m2/Hz, 
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graus2/Hz ou kN2/Hz) e os parâmetros caraterísticos das oscilações, determinados com 
base no respetivo espectro de variância. 

Baseados nos parâmetros descritos, alguns investigadores tentaram descrever os 
espectros de energia de onda unidirecional de forma normalizada: 

 � �(:) =  il;'(:, ��)  (2.15) 

Estes espectros dependem apenas da frequência angular, : e do período 

caraterístico considerado, ��. Os espectros mais populares são os de Bretschneider, 

Pierson e Moskowitz (1964) e JONSWAP (Hasselmann et al., 1973). Uma descrição 
sumária de cada um é apresentada no Anexo A. 

2 . 3 . M o d e la ç ã o  d a  p r o p a g a ç ã o  e  d e f o r m a ç ã o  d e  o n d a s  
m a r í t i m a s  

2.3.1. Introdução 

Quando as ondas marítimas se aproximam da costa, começam a sofrer uma forte 
interação com o fundo, ocorrendo transformações intensas na forma como se propagam. 
Para além disso, atingindo a costa, ocorrem interações complexas com as estruturas 
costeiras, naturais ou construídas pelo homem. As ondas refletem-se, difratam-se, 
rebentam, geram correntes e transportam sedimentos. Estes fenómenos levam a uma 

alteração profunda na distribuição da energia pelo espectro da agitação muitas vezes 
difícil de simular. No entanto, é possível obter boas aproximações com a utilização de 
modelos adequados. 

As equações de Navier-Stokes para fluidos incompressíveis fornecem um modelo 

adequado à simulação dos processos físicos que ocorrem em regiões costeiras. No 
entanto, a sua resolução numérica envolve um domínio espacial tridimensional com 
superfície livre. Apesar dos avanços nas capacidades computacionais, ainda hoje, os 
modelos baseados nas equações de Navier-Stokes não resolvem de forma prática 
problemas com dimensões físicas reais, que, no caso de zonas portuárias, envolvem 
domínios da ordem dos 106 m2 de superfície horizontal por profundidades que podem ir 

até às dezenas de metros. Em alternativa, modelos baseados na aproximação RANS 
(Reynolds Averaged Navier-Stokes) poderiam também ser utilizados embora com custos 
computacionais ainda muito elevados (Lara et al. 2011). 

Recentemente, tem-se dado ênfase aos métodos lagrangianos de partículas como o 

Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) ou métodos de volume de fluido, Volume of 
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Fluid (VOF) baseados nas equações de Navier-Stokes. Estes conseguem simular uma 
grande parte dos processos relevantes com boa precisão, mas têm custos computacionais 
tão grandes que os tornam, ainda, inaplicáveis a domínios bidimensionais de zonas 
costeiras que englobem, por exemplo, uma dezena de comprimentos de onda.  

De forma a obter modelos computacionalmente mais eficientes às aplicações 
práticas, é comum admitir certas hipóteses simplificativas e integrar as equações de 
Navier-Stokes em profundidade, retirando assim uma dimensão ao problema (ficando as 
equações reduzidas a duas dimensões horizontais, 2DH).  

Existem duas famílias distintas de modelos de propagação de ondas: os modelos 
espectrais de média em fase e os modelos determinísticos de resolução de fase. Os 
modelos espectrais de geração e propagação de ondas permitem modelar a geração de 
ondas pelo vento e a transformação das suas caraterísticas desde o largo até ao local de 
estudo. Os modelos determinísticos de resolução de fase são apropriados para campos de 

variação rápida, com resoluções espaciais que são uma fração pequena do comprimento 
de onda. São exemplos as equações de declive suave e as equações de Boussinesq. Este 
tipo de aproximação é muito eficaz em lidar com a difração, o que é particularmente 
importante em problemas que envolvem interações onda-estrutura. Apresentam como 
desvantagens o facto de a sua aplicação ser limitada a áreas relativamente pequenas, 
devido às altas resoluções espaciais exigidas e a incapacidade de incorporar os 

mecanismos de geração devidos ao vento. 

2.3.2. Modelos espectrais de média em fase 

Para as aplicações em grandes escalas, utilizam-se normalmente modelos 
espectrais de média em fase. Estes podem ser Lagrangeanos ou Eulereanos. Nos modelos 
Lagrangeanos, as ondas são propagadas a partir de águas profundas até à costa, 
transportando a energia ao longo dos raios onda (Collins, 1972, Cavaleri e Malanotte- 
Rizzoli, 1981). Na abordagem Eulereana, a evolução da onda é formulada sobre uma 
malha e todos os processos relevantes podem ser diretamente incluídos na equação básica 

como fontes e sumidouros. As desvantagens desta abordagem, em águas costeiras, é a 
ausência de difração e a utilização da teoria de onda linear para a propagação da onda, 
(Booij e Holthuijsen, 1999). 

Os modelos espectrais de média em fase permitem simular com bastante rigor a 
geração de ondas na superfície do mar em águas profundas pela ação do vento. Este tipo 

de modelos baseia-se na equação de balanço de ação da onda e o seu domínio de 
aplicabilidade restringe-se a profundidades superiores a 20-30 m e a escalas horizontais 
superiores a 20-30 km (escala oceânica). No entanto, é possível estender a sua 
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aplicabilidade a regiões costeiras com profundidades inferiores a 20 m e com a presença 
de obstáculos naturais ou artificiais (estuários, embocaduras, ilhas, canais, etc.) através da 
inclusão de alguns fenómenos de águas pouco profundas como o empolamento, a 
refração, o atrito de fundo, a rebentação ou as interações entre ondas e também pela 
utilização de técnicas numéricas mais adequadas (Tolman, 1999). 

Existem diversos modelos espectrais de média em fase, entre os mais conhecidos 
estão o WAM (WAMDI group, 1988), WAVEWATCH III (Tolman, 1999) e SWAN 
(Booij et al., 1996). Os modelos WAM e WAVEWATCH III foram desenvolvidos para 
aplicações em águas profundas e a escalas oceânicas, enquanto o modelo SWAN 

pretende ser aplicado a zonas de profundidades intermédias e baixas e a escalas menores. 

Quanto à sua formulação, podem ser denominados de primeira, segunda ou 
terceira geração. Nos modelos de primeira geração os processos físicos são simulados 
com expressões empíricas simples. Nos modelos de segunda geração estas interações são 

parametrizadas e é imposto um limite superior às densidades espectrais (Hasselmann et 

al., 1976). Nos modelos de terceira geração, todos os processos relevantes são 
representados de forma explícita, sem restrições a priori sobre a evolução do espectro 
(Booij e Holthjuisen, 1999). 

O modelo WWIII – WAVEWATCH III (Tolman, 1999) é um modelo espectral de 
terceira geração que permite descrever a geração e a propagação de ondas. Trata-se de um 
modelo adequado para simulações a escalas oceânicas e é muitas vezes utilizado como 
gerador das condições de fronteira necessárias para a simulação da agitação marítima em 
regiões costeiras com outros modelos. O forçamento do modelo é o vento a 10 metros, 
normalmente resultante de previsões obtidas com modelos meteorológicos. 

O modelo SWAN (Simulating WAves Nearshore) (Booji et al., 1999) é uma 
extensão dos modelos de águas profundas WAM e WAVEWATCH III para águas pouco 
profundas. Trata-se de um modelo numérico não linear espectral de terceira geração para 
geração, propagação e dissipação da agitação marítima adequado para grandes áreas 

costeiras. Permite o forçamento da geração de ondas pela ação do vento ou por um campo 
de ondas existente, que pode ser proveniente dum modelo de escala oceânica, (WAM ou 
WWIII) ou do próprio modelo SWAN, através de simulações acopladas por malhas 
encaixadas ou justapostas. Permite ainda a introdução de campos de correntes e variações 
ao longo do tempo do nível médio da água (por exemplo devidas à maré). O modelo 
SWAN propaga a agitação marítima desde o largo até próximo da costa considerando os 
processos físicos de refração, difração e empolamento devido a variações do fundo e 

presença de correntes, crescimento de onda por ação dos ventos, rebentação por 
influência do fundo e por excesso de declividade (whitecapping), dissipação de energia 
devido ao atrito do fundo, bloqueio e reflexão por correntes opostas e transmissão através 
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de obstáculos. O modelo é executado em modo estacionário ou não estacionário. Tem 
como limitação a formulação da difração ser feita de forma aproximada. 

O SWAN baseia-se na equação de balanço de ação da onda N, dada por: 
, ,( , ; , , ) ( , ; , , )( , ; , , ) ( , ; , , ) ( , ; , , ) ( , ; , , )g x g yc N x y t c N x y tN x y t c N x y t c N x y t S x y t

t x y
θ σσ θ σ θσ θ σ θ σ θ σ θ

θ σ σ
∂ ∂∂ ∂ ∂+ + + + =

∂ ∂ ∂ ∂ ∂  (2.16) 

em que σ é a frequência e θ é a direção de propagação das ondas. 

Os termos presentes no lado esquerdo da igualdade referem-se à parte cinemática 
da equação. O primeiro termo representa a taxa de variação local da densidade da ação no 
tempo, o segundo e terceiro representam a propagação da ação no espaço geográfico 

(com velocidades de propagação ,gx gyc c ), o quarto termo a refração induzida pelas 

correntes e variação de profundidade e, finalmente, o quinto define a alteração da 
frequência relativa devido a variações na profundidade e nas correntes. As quantidades 

cθ ecσ representam as velocidades de propagação no espaço espectral. 

O termo presente no lado direito da equação engloba todos os termos fontes ou 
sumidouros associados aos fenómenos físicos que geram, dissipam ou redistribuem a 
energia da onda: geração de energia devido ao vento, interações não lineares, dissipação 
da energia por atrito do fundo, dissipação da energia por rebentação (pode ser induzida 
pela diminuição da profundidade ou devida a excesso de declividade da onda). 

O modelo SWAN pode ser utilizado para fazer a ligação entre as previsões 
atmosféricas e de agitação marítima ao largo e as condições de entrada em modelos mais 
complexos de águas pouco profundas mais adequados a zonas portuárias. Por este motivo 
foi incluído no pacote numérico SWAMS. 

2.3.3. Modelos determin íst icos de resolução de fase 

2.3.3.1 . Introdução 

Os modelos determinísticos de resolução de fase simulam a evolução da elevação 
da superfície livre do mar no espaço e no tempo. 

Existem duas grandes famílias de modelos de resolução de fase, dependendo das 

equações de base: as equações de Boussinesq (Peregrine, 1967, Freilich e Guza, 1984, 
Madsen e Sørensen, 1992, Nwogu 1993), ou a equação de declive suave (Berkhoff 1972, 
Radder 1979, Kirby 1986). 
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Normalmente, estes modelos simulam explicitamente os efeitos da refração e da 
difração, e, no caso dos modelos não lineares, as interações entre ondas também são 
simuladas. Os processos de dissipação de energia, como o atrito de fundo e a rebentação 
induzida pela profundidade podem ser adicionados às equações base. 

Relativamente aos modelos de média em fase, as resoluções espaciais e temporais 
que são necessárias são muito mais reduzidas, da ordem de uma pequena fração do 
comprimento de onda e período. Por este motivo, as aplicações práticas destes modelos 
limitam-se a regiões da ordem de alguns quilómetros quadrados ou cerca de uma a duas 
dezenas de comprimentos de onda. Assim, com base nas características fornecidas pelo 

modelo SWAN na zona exterior do porto, outros dois modelos servem para transferir essa 
agitação para o interior do porto. Descreve-se nas secções seguintes as equações base 
destes modelos e é dado especial enfase à alteração do modelo BOUSS-WMH, no sentido 
da inclusão de uma série de novos termos, de modo a torná-lo mais robusto, fiável, com 
mais fenómenos físicos inerentes às águas pouco profundas e assim mais prático para ser 
aplicado em casos com dimensões reais. 

2.3.3.2 . Equação de decl ive suave 

A equação de declive suave deduzida por Berkhoff (1972) baseia-se no princípio 

da conservação da energia, assumindo que é válida a teoria linear, que a onda se propaga 
sobre fundos de inclinação suave e que o movimento da água é irrotacional, originando a 
existência de um potencial. Na sua dedução não são tidos em conta fenómenos tais como 
a ação do vento, a rebentação e o atrito de fundo. É uma equação bidimensional, 
integrada na vertical (2DH) e é dada por: 
 |}AAN| f~ + ?;AAN f =  0 (2.17) 

em que f é a elevação da superfície livre, função das coordenadas (x,y), c, a velocidade 

de fase ou celeridade da onda, AN  =  2: 2?⁄ , a velocidade de grupo, e : a frequência 

angular da onda que se relaciona com k, o número de onda, através da relação de 

dispersão :; =  F?G)Hℎ(?ℎ). 

A equação (2.17) tem em conta os efeitos combinados da refração, difração e 
reflexão e descreve a propagação de ondas monocromáticas de pequena amplitude em 
fundos de declive suave como os que ocorrem vulgarmente em portos, baías e restantes 
zonas costeiras. 

Esta equação pode, por sua vez, ser modificada, de forma a também incluir os 
efeitos da dissipação de energia por rebentação ou por atrito de fundo, os efeitos da 
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presença de correntes, Kirby (1984), ou os efeitos da amplitude da onda na sua 
celeridade, Kirby e Dalrymple (1983). 

Desde há vários anos se têm desenvolvido modelos numéricos que resolvem essa 
equação, ou variantes da mesma, por diferentes metodologias numéricas (por exemplo, o 
método dos elementos finitos e o método das diferenças finitas) os quais se têm mostrado 
adequados à realização de estudos de agitação e ressonância em portos, marinas, ou zonas 
costeiras, em geral. Exemplos deste tipo de modelos são os modelos de ondas regulares 
DREAMS, Fortes (1993) e REFDIF, Kirby e Dalrymple (1994), que resolvem, 
respetivamente, a versão elíptica e parabólica da equação de declive suave pelo método 

dos elementos finitos e diferenças finitas. 

O modelo numérico REFDIF é um modelo de reespacialfração-difração, 
desenvolvido na Universidade de Delaware por Dalrymple e Kirby (1991), que resolve a 
equação parabólica não linear de declive suave e inclui a correção da celeridade da onda 

até à ordem de Stokes III. É assumida uma direção predominante para a propagação da 
onda, embora possa ser considerada alguma dispersão de direção. Inclui a interação onda-
corrente e a rebentação. Inclui diferentes modelos de dissipação por atrito de fundo 
incluindo efeitos de camada limite. Não inclui os fenómenos da reflexão e a difração é 
apenas incluída na direção transversal à direção de propagação. Assim, o modelo tem 
limitações relativas aos ângulos de propagação da onda e deve ser aplicado tendo em 

conta a preocupação de que a onda mantenha uma direção principal de propagação 
orientada segundo a malha de cálculo. Trata-se, pois, de um modelo adequado para a 
propagação de ondas desde o largo até próximo da costa, desde que a difração em torno 
de obstáculos e a reflexão não sejam importantes. Tem a vantagem de ter um baixo custo 
computacional relativamente aos modelos hiperbólicos e elípticos. 

O modelo numérico DREAMS (Fernandes, 1990 e Fortes, 1993) baseia-se na 
versão elíptica da equação de declive suave de Berkhoff (1972). É um modelo para o 
cálculo da propagação e deformação de ondas regulares em zonas costeiras e que pode 
ser aplicado no estudo, quer da penetração da agitação marítima de período curto numa 
bacia abrigada, quer da ressonância dessa mesma bacia excitada por ondas de longo 
período nela incidentes. O método numérico utilizado para a resolução da equação é o 

método dos elementos finitos. Porque o modelo não apresenta qualquer limitação quanto 
ao ângulo de incidência da onda na entrada do domínio de cálculo, o mesmo domínio 
computacional pode ser utilizado para uma larga gama de direções de onda incidente. 

As condições de fronteira implementadas no modelo são as condições de 

radiação, que permitem a saída de perturbações geradas no domínio no sentido de 
propagação para o infinito, as condições de geração e radiação combinadas, como as 
relativas a fronteiras abertas e que permitem a entrada da agitação incidente e a saída das 
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perturbações geradas no domínio e as condições de reflexão (total ou parcial), referentes 
aos contornos sólidos da zona em estudo (praias, falésias, molhes, entre outros). 

O modelo calcula índices de agitação (i iQ⁄ ), relação entre a altura de onda no 

ponto do domínio de cálculo, H, e a altura de onda à entrada do domínio de cálculo, H0, 
ou coeficientes de amplificação (em estudos de ressonância portuária) e direções de 
propagação da onda. O campo de velocidades horizontais na superfície livre e as cristas 
das ondas (linhas de igual fase) constituem resultados opcionais. 

DREAMS pode ser utilizado em zonas abrigadas pois tem em conta os efeitos da 
reflexão das ondas, ao contrário de REFDIF. As versões espectrais destes modelos, 
nomeadamente, DREAMS_S, Zózimo et al. (2003) e REFDIF_S, Kirby e Ozkan (1994) 
permitem a propagação de ondas irregulares. Os modelos baseados na teoria linear de 
ondas não têm sucesso na descrição das últimas fases de propagação da onda em águas 
pouco profundas em que os fenómenos não lineares se tornam importantes. 

2.3.3.3 . Equações de Boussinesq 

Devido a estas restrições, surgiram os modelos de ondas em zonas de águas pouco 

profundas, que descrevem a propagação de ondas em zonas onde os efeitos da dispersão 
de frequência (variação da celeridade com a frequência) são pequenos e os não lineares 
são importantes. 

A velocidade é representada de forma simplificada o que vem restringir a 

aplicação destas equações a baixas profundidades. A forma mais simples destas equações 
são as equações de Boussinesq (1872). Estas permitem modelar ondas fracamente 
dispersivas e não lineares em fundos de profundidade constante e as suas caraterísticas de 
dispersão aproximam-se da teoria de Stokes de primeira ordem (Whitham, 1974). As 
equações de Boussinesq foram desenvolvidas inicialmente para explicar observações 
experimentais de ondas solitárias que percorriam distâncias relativamente grandes sem 
alterações na sua forma ou velocidade. 

Peregrine (1967) deduziu um sistema das equações bidimensionais de Boussinesq 
para profundidade variável, considerando como hipóteses simplificativas, relativamente à 

dispersão, µ << 1 e à não linearidade, ε ∼ µ2. Peregrine (1967) usou a média em 

profundidade da velocidade, u, como variável dependente. 
 ( )[ ] 0=+⋅∇+
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em que o vetor de velocidade )v,u(),,( == tyxuu  representa o campo de velocidades 

bidimensional e ( )tyx ,,ηη =  representa a elevação da superfície livre, h = h(x,y) é a 

profundidade e ∇ representa o operador gradiente bidimensional em relação às 
coordenadas horizontais x e y. 

Apesar das equações clássicas de Boussinesq deduzidas por Peregrine (1967) 
descreverem o fenómeno não linear da propagação de ondas em fundos de profundidade 
variável, a sua aplicação está limitada a zonas de pequena profundidade relativa, isto é, 

2/π<kh . O facto de se assumir fraca dispersão em frequência faz com que a forma 
padrão das equações de Boussinesq seja inválida em águas intermédias e profundas. Por 
outro lado, em águas muito pouco profundas, a sua utilização é também limitada pois os 
efeitos não lineares tornam-se muito mais importantes do que os efeitos dispersivos, 

ε >> µ2. 

Normalmente, nas aplicações práticas das equações clássicas de Boussinesq, a 
imprecisão na representação das caraterísticas de dispersão é o fator mais limitativo, 
porque influencia diretamente a celeridade das ondas e consequentemente todos os 
processos de transformação da onda, como o empolamento, a refração e a difração. Além 
disso, muitos processos não lineares, tais como a interação entre ondas e a geração de 
harmónicas em águas pouco profundas, dependem também da precisão da relação de 
dispersão linear, Freilich e Guza, (1984), Madsen e Sørensen (1992). 

Nas últimas décadas têm surgido diversos trabalhos com base nas equações de 
Boussinesq no sentido de aumentar o seu domínio de aplicabilidade a águas cada vez 
mais profundas, i.e., melhorar as caraterísticas de dispersão linear destas equações. Estes 
trabalhos contribuíram bastante para alargar a gama de aplicação destas equações a águas 
profundas (até kh ~ 6), (Chen e Liu, 1995, Wei e Kirby, 1995, Gobbi e Kirby, 1996). 

Madsen et al. (1991) adicionaram termos de dispersão ao sistema original das 
equações de Boussinesq a fim de melhorar as caraterísticas lineares da dispersão. Beji e 
Nadaoka (1996) produziram um sistema de equações de Boussinesq estendidas, válido 
para profundidades variáveis.  

Nwogu (1993) deduziu um sistema de equações de Boussinesq estendidas 
escolhendo a velocidade numa profundidade arbitrária como uma das variáveis 

dependentes. Nestas equações, µ << 1 e µ2∼ ε  sendo desprezados os termos ℴ(εµ2, ε2, µ4). 

As equações de Boussinesq estendidas deduzidas por Nwogu são: 
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em que o vetor de velocidade v)(u,),,( == tyxuu  representa o campo de velocidades 

bidimensional, calculado numa determinada profundidade, αZ , ( )tyx ,,ηη =  representa a 
elevação da superfície livre e g é a aceleração da gravidade. 

Escolhendo uma profundidade arbitrária hZ θα = , em que 01 ≤≤− θ  o sistema de 

equações (2.20) e (2.21) pode ser reescrito da seguinte forma: 
 

���� + | ∙ }(ℎ + f)u~ + | ∙ _�Pℎc|(| ∙ u) + �;ℎ;|}| ∙ (ℎu)~a  =  0 (2.22) 

 
���� + (� ∙ |)u + F| f + �Pℎ;| _| ∙ �u��a + �;ℎ| �| ∙ _ℎ �u��a�  =  0 (2.23) 

onde são definidas as constantes auxiliares 
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A relação de dispersão é dada por: 
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O valor de α = -0.390 (que corresponde a uma profundidade de z = -0.53h) é o 
valor que torna a relação de dispersão mais próxima da solução linear. As equações 

deduzidas por Nwogu são de ordem ℴ( 2µ ,ε ), contém termos de terceiras derivadas, quer 

na equação de conservação da massa quer na equação de conservação da quantidade de 
movimento, e permitem a aplicação a águas de profundidade intermédia, até kh < 3. 

Embora estes sistemas de equações de Boussinesq estendidas tenham melhorado 

as caraterísticas de dispersão linear, são ainda formalmente da mesma ordem de precisão 
que o sistema original, no que respeita à não linearidade. 

Outros trabalhos estenderam as equações no sentido de incluir termos não lineares 
com ordens superiores, passando as equações, até então, levemente não lineares para 

totalmente não lineares, as chamadas equações “fully nonlinear” (Wei et al., 1995a, 
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1995b, Madsen e Schäffer, 1998ª, Kennedy et al., 2001). Expansões formais para ordens 
cada vez mais elevadas aumentaram a precisão de todas as propriedades, porém fizeram-
no à custa de equações muito mais complexas (Madsen e Schäffer, 1998b, Gobbi e Kirby, 
1999; Gobbi et al., 2000) e, consequentemente, tempos de cálculo proibitivos para 
aplicações práticas.  

Neste sentido, adaptando a metodologia de Nwogu, Wei et al. (1995a) deduziram 
um novo conjunto de equações de Boussinesq que descrevem a evolução bidimensional 

de ondas sobre um fundo suave e impermeável. Estas equações de ordem ℴ(µ2, ε3µ2) 

incluem termos não lineares dispersivos. Assim, além de se poderem aplicar a 
profundidades intermédias, podem simular a propagação de ondas em zonas muito pouco 

profundas onde as interações não lineares são fortes. No entanto, é de salientar que se 
tratam de equações deduzidas admitindo que o potencial de velocidades é representado 
por um polinómio de segundo grau na vertical. Este facto conduz a uma representação 
pouco precisa da cinemática do escoamento em águas intermédias e profundas, Avilez-
Valente (2000). 

Gobbi e Kirby (1996) estenderam o modelo anterior, de modo a obterem um 

modelo de ℴ(µ4, εµ4, ε2µ4), em que o potencial de velocidade é aproximado por um 
polinómio de 4ª ordem na coordenada z. Em relação ao modelo de Wei et al. (1995a), 
este modelo apresenta melhores resultados na previsão da cinemática do fluido. 

Madsen e Schäffer (1998a) deduzem vários conjuntos de equações de Boussinesq, 
de acordo com as caraterísticas da variável dependente escolhida (velocidade média na 
profundidade, velocidade da partícula no nível de repouso ou a um determinado nível 

arbitrário z) e a ordem dos termos retida (termos da ordem µ2, para formulações de menor 

ordem e termos da ordem µ4, para formulações de ordem superior). 

Agnon et al. (1999) apresentam uma formulação ℴ(µ4) que retém termos não 

lineares de ℴ(εµ6, ε2µ6), e Gobbi e Kirby (1999) e Schäffer (2000) apresentam uma 

formulação que retém todos os termos lineares e não lineares até ℴ(µ4). Algumas das 

formulações de Boussinesq existentes aparecem como casos especiais destas 
formulações. 

Zou (2000) melhorou as equações de Boussinesq de ordem superior obtendo 

equações de ℴ (µ4) em profundidades constantes mas que apenas contêm termos de ℴ (µ2). Estas equações são idênticas às equações deduzidas por Madsen e Schäffer 

(1998a) para profundidades constantes, tendo estas sido deduzidas como equações de ℴ (µ2). 

Kennedy et al. (2000b) melhorou as equações de Wei et al. (1995a) redefinindo o 
conceito de profundidade de referência para incluir uma componente não linear. Mais 
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tarde, Kennedy et al. (2002) simplificou as equações de ordem superior retendo apenas os 
termos de ordem inferior. Estas simplificações são efetuadas para profundidade constante 
e com declives suaves. As equações resultantes são variantes de equações existentes 
apresentando as mesmas caraterísticas de dispersão mas apresentam significativas 
melhorias na representação dos efeitos não lineares. 

Inspirado por Nwogu e com o objetivo de melhorar o campo de velocidades 
Madsen et al. (2002) generalizou o procedimento de Agnon et al. (1999) para uma 
profundidade arbitrária, z. Mais tarde, Madsen et al. (2006) deduziram novas equações 
inteiramente não lineares e altamente dispersivas para ondas interagindo com uma 

batimetria rapidamente variável. Estas equações são uma extensão da formulação de 
ordem superior de Agnon et al. (1999) válidas em fundos de declive suave e baseiam-se 
na expansão em série do campo de velocidades numa profundidade arbitrária z. Pela 
primeira vez esta dedução é feita sem assumir aproximações de declive suave. 

Esta família de modelos de Boussinesq, capazes de realizar simulações desde 
águas profundas até águas muito pouco profundas, apesar de terem ordens de 
aproximação elevadas, não foram capazes de obter uma boa precisão nas ondas altamente 
não lineares, especialmente na zona de rebentação onde o princípio da irrotacionalidade 
deixa de ser válido (Madsen e Agnon, 2003, Lynett e Liu, 2004, Schäffer, 2009). 

Extensões das equações de Boussinesq para incluir outros fenómenos físicos 
como a rebentação, atrito de fundo ou a simulação da evolução da linha de costa 
resultaram em modelos capazes de representar de forma mais verosímil a transformação 
das ondas junto à costa incluindo a formação de correntes de retorno e de deriva litoral 
(por exemplo, Schäffer et al., 1993, Sørensen et al., 1998, Chen et al., 1999, Kennedy et 

al., 2000a, 2000b, Lynett e Liu, 2002, Lynett et al. 2002, Nwogu e Demirbilek, 2010). 

Zhang et al. (2013) apresentou um novo sistema de equações de Boussinesq mas 
sem a assunção da irrotacionalidade. O modelo de Zhang et al. (2013) consegue simular 
ondas não lineares altamente dispersivas desde águas muito profundas até à zona de 

rebentação. 

2 . 4 . O  m o d e l o  B O U S S -W M H  

2.4.1. Introdução 

Em termos numéricos, as equações de Boussinesq são normalmente resolvidas 
diretamente no domínio do tempo utilizando diferenças finitas, Kennedy et al. (2000a, 
2000b), Chen et al. (2000) e Lynett e Liu (2002). A utilização dos elementos finitos, para 
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resolver as equações de Boussinesq, foi efetuada por Antunes do Carmo et al. (1993). 
Mais tarde, Antunes do Carmo (1995) e Antunes do Carmo e Seabra-Santos (1996) 
resolvem, também por elementos finitos, as equações de Boussinesq estendidas de modo 
a considerarem fenómenos de interação onda-corrente, com qualquer relação de 
velocidades e processos de dissipação de energia devidos ao atrito de fundo e rebentação 

da onda sobre fundos pouco inclinados. Sørensen e Sørensen (2000) apresentam um 
modelo de elementos finitos que resolve as equações deduzidas por Madsen e Sørensen 
(1992). Avilez Valente (2000) desenvolveu modelos de elementos finitos, baseados numa 
formulação de Petrov-Galerkin, com discretização simultânea no espaço e tempo em 
elementos finitos, para as equações de Boussinesq e para as equações de Seabra-Santos 
(Seabra-Santos e Temperville, 1994). Woo e Liu (2001) desenvolvem um modelo de 

elementos finitos baseado nas equações de Nwogu (1993). Shi et al. (2001) também 
utilizaram o método de elementos finitos para criar um modelo baseado nas equações de 
Beji e Nadaoka (1996). 

O modelo BOUSS-IIW (BOUSSinesq model wIth Irregular Wave generation), 

Pinheiro (2007a), é um modelo de elementos finitos que resolve as equações de 
Boussinesq estendidas derivadas por Nwogu (1993). Este modelo baseou-se no modelo 
de ondas regulares BOUSS, desenvolvido por Walkley (1999), ao qual foram 
aperfeiçoados os aspetos relacionados com a geração de ondas regulares e irregulares no 
interior do domínio de cálculo e com o controlo das instabilidades numéricas. O modelo 
usa o pacote SPRINT, Berzins et al. (1985), para a integração temporal e o método de 

Galerkin com uma malha não estruturada de elementos finitos para a discretização 
espacial. O procedimento de resolução das equações pelo método dos elementos finitos, 
não sendo o objeto desta dissertação, encontra-se explicado no Anexo B. É importante 
salientar que é de grande vantagem para o método de resolução, que a malha de 
elementos finitos tenha uma resolução espacial adequada aos fenómenos a simular e que 
tenha a numeração nodal ordenada de modo que a largura de banda seja mínima. O 

gerador de malhas GMALHA, Pinheiro et al. (2008), foi desenvolvido especialmente 
para modelos de propagação de ondas em zonas costeiras e produz malhas com resolução 
variável de acordo com o comprimento de onda e com numeração nodal reordenada. 

Nos problemas de propagação de ondas, existem três tipos de fronteiras distintas: 
entrada das ondas no domínio computacional, saída das ondas do domínio computacional 

e fronteiras sólidas. A estas fronteiras correspondem as condições de fronteira de geração, 
radiação e reflexão, respetivamente. 

O modelo original, BOUSS, desenvolvido por Walkley (1999) possuía uma 
condição de fronteira de geração dada pela imposição da elevação da superfície livre e 

das derivadas espaciais da velocidade na fronteira de entrada. Esta condição não permitia 
a geração de ondas irregulares nem a passagem de ondas vindas do interior do domínio. 
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Em casos práticos, o modelo não era capaz de realizar simulações de grande duração, 
Walkley (1999), ou de gerar ondas irregulares. O modelo BOUSS-IIW (Pinheiro, 2007a) 
foi modificado de forma a permitir a geração de ondas no interior do domínio. A 
condição de geração na fronteira deixou de ser utilizada embora continue a ser uma opção 
do modelo. Para além disso, nas fronteiras “não físicas”, ou seja, fronteiras que limitam o 

domínio computacional mas onde não existe qualquer estrutura física, era importante 
minimizar eventuais reflexões para o interior do domínio. Uma condição de radiação 
simples, eficaz nos modelos lineares, não o é nos modelos não lineares e dispersivos, uma 
vez que a velocidade de fase das ondas que chegam à fronteira não é conhecida a priori. 
Uma maneira de evitar reflexões é de absorver completamente as ondas que incidem 
nestas fronteiras. Assim, a condição de fronteira de radiação no modelo numérico foi 

substituída por uma zona de absorção, Pinheiro (2007a), (na terminologia inglesa sponge 

layer – SL) junto às fronteiras onde se faz a absorção total das ondas incidentes. Trata-se 
de uma zona onde se adiciona um termo difusivo à equação da conservação da massa que 
cresce exponencialmente em direção à fronteira e é capaz de absorver a energia das ondas 
que saem do domínio com diferentes frequências. 

No seguimento do anterior trabalho, o modelo BOUSS-WMH (BOUSSinesq 

Wave Model for Harbors), Pinheiro et al. (2011b), que é objeto desta tese, baseia-se na 
equação de Nwogu (1993), à qual foram adicionados termos para simular a dissipação de 
energia devida ao atrito de fundo e a rebentação das ondas. Inclui-se também como 
condição de fronteira a condição de reflexão parcial das ondas.  

O modelo BOUSS-WMH foi desenvolvido para aplicações a uma e duas 
dimensões (em planta), e requer como dados de entrada: 

• as caraterísticas da agitação incidente: a) para ondas regulares (período e 
altura da onda) e ondas irregulares (a série temporal das ondas incidentes); 

• a topologia da malha de elementos finitos com que foi discretizado o 
domínio (para construir a malha de elementos finitos, é utilizado o gerador 
GMALHA, Pinheiro et al. (2008)); 

• a batimetria nos pontos da malha; 

• as condições de fronteira. 

 

O modelo BOUSS-WMH produz como resultados: 

• Elevação da superfície livre (f) e componentes da velocidade u =  (�o, ��) em $ =  $� em todo o domínio em determinados instantes 

de cálculo; 
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• Séries temporais da elevação da superfície e de velocidade em 
determinados pontos; 

• Índices de agitação (máximos) em todo o domínio (free surface envelope – 
FSE). 

Nas secções seguintes apresenta-se a formulação base do modelo BOUSS-WMH 
e a validação dos termos que foram adicionados às equações de Nwogu (1993). 

Mais concretamente, apresenta-se primeiramente a formulação base para a 
geração de ondas no interior do domínio e para o controlo das instabilidades no modelo 
BOUSS original, que foram efetuadas no âmbito dos trabalhos de Pinheiro (2007a) e 
levaram à construção de BOUSS-IIW. É avaliado o desempenho do modelo em três casos 
de propagação não linear de ondas. Seguidamente, apresenta-se a formulação base para a 
inclusão da reflexão parcial e transmissão através de estruturas porosas, o atrito de fundo, 

a rebentação com vista à construção do modelo BOUSS-WMH, considerando duas 
formulações para o critério de rebentação. São apresentados os casos utilizados na 
validação do novo modelo onde se comparam os resultados com resultados experimentais 
e/ou numéricos. 

2.4.2. Formulação base da geração de ondas e controlo da 
instabi lidade 

2.4.2.1 . Geração de ondas no  interior do domínio 

Em algumas situações, ocorrem reflexões significativas no interior do domínio 
que vêm a incidir sobre a fronteira de entrada das ondas. O modelo original BOUSS não 
era capaz de lidar com estas perturbações. Para resolver este problema introduziu-se uma 
nova forma de gerar as ondas, no interior do domínio, Pinheiro (2007a, 2007b). As ondas 
refletidas podem passar através desta zona sem alterar as condições de geração e 

propagam-se até sair do domínio através duma fronteira de saída. Este método é 
particularmente importante em simulações de longo termo, isto é, com tempos simulados 
extensos, e em domínios geometricamente complexos. 

Para a geração de ondas no interior do domínio, Walkley (1999), adicionou um 
termo à equação da conservação da massa que simula os efeitos duma configuração de 

fundo que varia com o tempo provocando a formação duma onda à superfície. Os 
resultados obtidos por Walkley, com esta metodologia, não foram satisfatórios nas 
caraterísticas das ondas geradas. Uma possível explicação para este facto é a de que a 
movimentação do fundo perturba as ondas refletidas nas fronteiras. 
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Por este motivo, foi implementado no modelo um método alternativo para a 
geração das ondas no interior do domínio, o método da função fonte, desenvolvido por 

Wei et al. (1999). A função fonte, ( )txf , , é obtida a partir da linearização das equações 

de Boussinesq e utilizando o teorema de Green para obter uma relação explícita entre a 
altura de onda desejada e a amplitude da função fonte. Wei et al. (1999) também distribui 
a zona de geração sobre vários pontos da malha. O método da função fonte é, no entanto, 
mais geral e foi deduzido, com um maior rigor matemático podendo também estender-se 

a ondas irregulares. 

O método consiste em adicionar um termo, a função fonte ( )txf , , à equação 

(2.22) da conservação da massa: 
 ( ) ( ) ( )teDtxS x

f
W ⋅−⋅⋅= ⋅− ωβ sin,

2

 (2.26) 

em que D é a amplitude da função fonte, Wβ  é um parâmetro associado à largura da 
fonte e x é a distância ao ponto central da geração. D é dado por: 
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em que a é a amplitude da onda, 311 +=αα , 390.0−=α , ϕ  é o ângulo de incidência das 

ondas em relação à direção principal de propagação e 1I  é dado por: 
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 (2.28) 

O parâmetro Wβ  é definido de modo a obter a largura, W, desejada. Wei et al. 
(1999) define que a largura da fonte deve ser entre 0.15 e 0.25 vezes o comprimento de 
onda. No entanto, após várias simulações com o modelo BOUSS-WMH concluiu-se que, 
para uma conveniente geração das ondas, a largura deveria ser de pelo menos meio 
comprimento de onda: 
 λδ ⋅= fW  com [ ]0.2,5.0∈fδ  (2.29) 

Para que a equação (2.26) seja nula nas extremidades da zona de largura W, então 

Wβ  deve ser: 
 

22

80

λδ
β

f

W =  (2.30) 
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Assim, a função fonte tem uma amplitude máxima de D, uma largura de W e vai 
oscilando com o tempo entre D e –D, Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 – Esquema da geração de ondas com o método de Wei et al. (1999). 

A função fonte implementada permite gerar também ondas irregulares. Basta para 
tal que a amplitude a seja uma função do tempo e represente a elevação da superfície 
livre pretendida. No caso de ondas irregulares a largura da fonte é definida utilizando o 

período de pico e com �% =  2.0. A implementação da geração de ondas irregulares 

através de uma função fonte no interior do domínio foi validada com resultados de 
ensaios físicos em modelo reduzido, Pinheiro et al. (2007b). 

2.4.2.2 . Difusão art if ic ia l 

Uma das formas de atingir a estabilidade numérica é através da otimização da 
malha de elementos finitos. De facto, a qualidade da malha de elementos finitos utilizada 
tem uma forte influência na estabilidade do esquema numérico, Pinheiro et al. (2008). No 

entanto, a utilização de uma malha otimizada por si só não garante a inexistência de 
instabilidades, a memória computacional de que se dispõe limita o número de pontos da 
malha. 

Outra forma de atingir a estabilidade numérica é através da introdução de difusão 

artificial. A difusão artificial é introduzida através de um termo viscoso que se adiciona à 
equação de conservação da massa. Esta técnica baseia-se na constatação de que a frição 
causada pela viscosidade elimina as oscilações de frequência elevada. No entanto, ao 
acrescentar este termo viscoso, estamos a modelar um sistema físico diferente do inicial. 
Por isso deve ter-se muito cuidado ao aplicar este termo. Mas se a difusão artificial for 
bem dimensionada, permite eliminar as ondas de pequena escala sem alterar grandemente 

as ondas de maior escala da solução. 
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O termo de difusão artificial, somado à equação da conservação da massa (2.22), 
é dado por: 

 Sν = (νt+νs) ∇2 η  (2.31) 

onde ��(G) é uma função do tempo e permite introduzir difusão artificial nos instantes 

iniciais da simulação e �l(�, #) é uma função que varia na malha e permite introduzir 

duas difusões artificiais com propósitos diferentes: 

 �l =  �l� + �l3� (2.32) 

onde �l� corresponde à viscosidade aplicada em todos os nós da malha de forma a 

controlar as instabilidades numéricas espúrias e �l3� corresponde à viscosidade aplicada 

nas camadas absorventes junto às fronteiras onde se pretende a absorção total da energia 
das ondas. 

Descontinuidade nos primeiros passos temporais 

A condição inicial de repouso pode levar a descontinuidades no tempo 
significativas, quando as ondas começam a ser introduzidas no sistema e, 
consequentemente, a passos temporais muito pequenos. Para que tal não aconteça, a 

introdução da onda no domínio é feita de forma gradual nos primeiros passos de tempo. 

Utiliza-se, assim, uma função tv  que começa por absorver as perturbações, nos primeiros 

passos de tempo e que gradualmente vai diminuindo com o tempo até deixar de ter 

influência no sistema. Esta função tv  é do tipo exponencial: 

 T

t
m

t emtv
2

1)(
−

⋅=  (2.33) 

em que 1m e 2m  são parâmetros que podem ser ajustados a cada caso. Os valores 

utilizados neste trabalho foram 005.01 =m  e 12 =m . 

Instabilidades numéricas espúrias 

O método dos elementos finitos é, por si, não difusivo pelo que frequentemente 

surgem oscilações espúrias, que amplificam e inviabilizam a obtenção duma solução 
numérica. Ao adicionar um termo difusivo, eliminam-se as oscilações espúrias, 
impedindo que os erros se acumulem ao longo do tempo e levem a problemas de 
instabilidade numérica do modelo. Nos casos mais complexos, as instabilidades 
numéricas surgem e a única forma de atingir a estabilidade numérica e permitir que a 
simulação possa progredir no tempo é a introdução de um termo de difusão artificial de 
origem viscosa na equação de conservação da massa. 

O termo de difusão artificial, sv , (m2/s) é dado por: 
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 ( )3
4

2 x
s ∆⋅⋅

⋅=
π

λγν  (2.34) 

em que λ (m) é o comprimento de onda, x∆  (m) é a distância média entre pontos do 

domínio e o parâmetro γ  (m/s) é uma constante de proporcionalidade que varia 
consoante o caso, Søndergaard e Hansen (1999). Se a difusão artificial for bem 
dimensionada, permite eliminar as ondas de pequena escala sem alterar 
significativamente as ondas de maior escala da solução, Pinheiro (2007a). 

Zonas de absorção 

Na zona de absorção o valor de �l3� é dado por: 

 �l3�  =  �l� ��������� ��\zP�zP  (2.35) 

 �l�  =  400�l5 (2.36) 

sendo sv  a difusão constante utilizada para controlar as oscilações numéricas de 

pequena escala em todo o domínio, descrita na secção atrás, �l� é a difusão máxima da 

zona absorvente sobre a fronteira, xI é o ponto onde começa a zona de absorção e xF 

encontra-se sobre a fronteira, Figura 2.4. Fora da zona de absorção, Ω= ss νν  e 0=SL
sν . 

 

Figura 2.4 – Difusão artificial no domínio e na zona de absorção. 

A largura da zona de absorção deve ser entre duas e três vezes o comprimento de 
onda. 

2.4.3. Desempenho do modelo em s ituações de não l inearidade 

Nesta secção, pretende-se investigar o desempenho do modelo BOUSS-IIW em 
situações de não linearidade. Para isso, foram simulados três casos de quebra-mares 
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submersos que foram testados em laboratório e cujos resultados são comparados com 
simulações numéricas com o modelo BOUSS-WMH. 

No caso unidimensional, foram simulados dois quebra-mares trapezoidais com 
diferentes inclinações, Dingemans (1994). No caso bidimensional foi simulado um baixio 
esférico, Chawla e Kirby (1996). 

São utilizadas duas configurações diferentes dos quebra-mares trapezoidais, com 
diferentes níveis de não linearidade. No primeiro caso, as inclinações a jusante e a 

montante são 1:20 e 1:10, respetivamente. No segundo caso, as inclinações são 1:2, o que 
implica efeitos não lineares mais significativos. Os resultados obtidos pelos modelos 
numéricos foram comparados com dados experimentais de Dingemans (1994). 

Nalguns casos também se comparou com o modelo COULWAVE (Lynett, 2002). 

Este modelo é baseado numa extensão das equações de Boussinesq (Wei et al., 1995a) é 
um modelo fortemente não linear e cujo desempenho já foi avaliado por outros autores. 
Pretende-se avaliar, face ao modelo COULWAVE, quais as vantagens e desvantagens de 
BOUSS-WMH. 

Os cálculos foram efetuados numa estação de trabalho LINUX CORVUS com 
quatro processadores AMD Opteron™ 265 de 2GHz e com 8GB de memória RAM. 

2.4.3.1 . Quebra-mar com declives 1 :20  e 1:10 

A Figura 2.5 mostra o canal e a geometria do quebra-mar submerso, bem como a 
posição das sondas. O canal tem 23 m de comprimento, 0.4 m e 0.1 m são as 
profundidades máxima e mínima, respetivamente. Na entrada do canal, uma onda 
monocromática é gerada com um período de 2.02 s e uma amplitude de 0.01 m. A Tabela 
2.1 apresenta alguns parâmetros da onda gerada. 

 

Figura 2.5 – Caso do quebra-mar 1:20 e 1:10. Geometria do canal. 
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Tabela 2.1 – Caso do quebra-mar 1:20 e 1:10. Parâmetros de onda. 

 H/h kh Ur 

Canal (h = 0.4 m) 0.050 0.674 5.0 

Plataforma (h = 0.1 m) 0.259 0.318 103.6 

 

Os valores de H/h são pequenos em comparação com o limite de rebentação da 
onda que é cerca de 0.8. A profundidade relativa coloca esta onda no domínio das águas 

intermédias ao longo do canal (
<PQ < kh < &) e no domínio das águas pouco profundas 

sobre o quebra-mar (kh < &). Os números de Ursell mostram que os efeitos não lineares 

sobre o quebra-mar são mais intensos. 

A Tabela 2.2 apresenta os períodos, as frequências e os comprimentos de onda 
para a frequência fundamental e para as suas harmónicas que ocorrem ao longo da 
propagação da onda. O comprimento de onda foi estimado de acordo com a equação de 
dispersão da teoria linear. Estes valores serviram como referências para determinar a 
discretização no tempo e no espaço a ser usado na modelação numérica. 

Tabela 2.2 – Caso do quebra-mar 1:20 e 1:10. Períodos, frequências e comprimentos de 
onda para a frequência fundamental e para as suas harmónicas. 

 Fundamental 2ª Harmónica 3ª Harmónica 4ª Harmónica 

Período (s) 2.02 1.01 0.67 0.50 

Frequência (Hz) 0.50 1.00 1.50 2.00 

λ (m) 3.73 1.46 0.70 0.39 

 

O domínio numérico tem 39 m de comprimento (23 m + 8 m de cada lado para 
acomodar as duas camadas de absorção e a função fonte) e a sua discretização foi feita 
por elementos finitos lineares com dois pontos nodais. O espaçamento da malha foi 

∆x = 0.01 m, ou seja, a malha tem 3901 nós. A geração de ondas foi feita utilizando a 

função fonte, situada em x = 8 m e tem uma largura de um comprimento de onda. Em 
ambas as extremidades foram colocadas zonas absorventes com dois comprimentos de 
onda. Não foi utilizada qualquer difusão artificial nesta simulação. O tempo de simulação 

foi de 600 s com ∆t = 0.01 s, de modo a permitir que a onda se desenvolva 

completamente em todo o domínio computacional. 

A Figura 2.6 mostra as elevações da superfície livre em quatro sondas, 3, 6, 8 e 
11, localizadas, respetivamente, antes do quebra-mar (x = 5.7 m) sobre o quebra-mar 
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(x = 13.5 m), sobre o talude (x = 15.7 m) e após o quebra-mar (x = 23 m). Os resultados 
obtidos com o modelo numérico são comparados com os experimentais apresentados por 
Dingemans (1994). 

Em geral, verifica-se que existe uma boa concordância entre os resultados 
numéricos e experimentais nas sondas 3 e 6. Os resultados de BOUSS-WMH mostram 
uma crista ligeiramente superior na sonda 3. Na sonda 6, o BOUSS-WMH sobrestima 
estes valores. Nas sondas 8 e 11, os efeitos não lineares são mais significativos e nota-se 
uma divergência maior do modelo BOUSS-WMH em relação aos resultados 
experimentais. 

 

 

Figura 2.6 – Caso do quebra-mar 1:20 e 1:10. Elevação da superfície livre. 

A Figura 2.7 mostra os espectros de frequência obtidos pelo modelo nas mesmas 
sondas e uma comparação com os resultados experimentais. O modelo numérico 
consegue simular adequadamente a posição dos picos da frequência fundamental e todas 
as componentes harmónicas. No entanto, existem algumas diferenças na amplitude destes 

picos, em especial nas sondas 8 e 11. Os resultados do modelo BOUSS-WMH não 
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mostram a presença da terceira harmónica na sonda 11. Note-se que o modelo é apenas 
fracamente não linear. 

 

 

 

Figura 2.7 – Caso do quebra-mar 1:20 e 1:10. Espectro em frequência nas sondas 3, 6, 8 e 

11, obtidos com o modelo BOUSS-IIW. 

2.4.3.2 . Quebra-mar com declives 1 :2 

Neste caso, o comprimento do canal é de 35 m e as profundidades são de 0.5 m e 
0.15 m (ver Figura 2.5). Na entrada do canal, uma onda monocromática é gerada com um 
período de 2.68 s, com um comprimento de onda de 5.66 m e uma amplitude de 0.025 m. 
Este caso foi estudado experimentalmente por Ohyama et al. (1995), que analisou seis 
tipos diferentes de ondas. A Tabela 2.3 mostra alguns parâmetros que caraterizam o 
problema, calculados de acordo com a teoria linear. O número de Ursell na plataforma é 

de 210, indicando a forte não linearidade. O parâmetro H/h mostra que não ocorre a 
rebentação da onda. 
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Figura 2.8 – Caso do quebra-mar 1:2. Geometria do canal. 

Tabela 2.3 – Caso do quebra-mar 1:2. Parâmetros da onda. 

 H/h kh Ur 

Canal (h = 0.5m) 0.100 0.555 14.1 

Quebra-mar (h = 0.15m) 0.355 0.294 210.0 

 

A Tabela 2.4 mostra os períodos, frequências e comprimentos de onda relativas à 

frequência fundamental e as harmónicas que ocorrem ao longo da propagação da onda. 

O domínio numérico tem 43 m de comprimento (35 m + 8 m de cada lado para 
acomodar as duas camadas de absorção e a função fonte). A malha tem 4301 nós. A 
função de fonte está situada em x = 8 m e tem uma largura de um comprimento de onda. 

Em ambas as extremidades, as camadas de absorção têm 2 m de comprimento. O tempo 

de simulação é de 600 s, com ∆t = 0.01 s. 

Tabela 2.4 – Caso do quebra-mar 1:2. Períodos, frequências e comprimentos de onda para 
a frequência fundamental e para as suas harmónicas. 

 
Freq. 

fundamental 
2ª 

harmónica 
3ª 

harmónica 
4ª 

harmónica 

Período (s) 2.68 1.34 0.89 0.67 

Frequência (Hz) 0.373 0.746 1.124 1.493 

Λ (m) 5.66 2.42 1.22 0.70 

 

A Figura 2.9 mostra as elevações da superfície livre nas sondas 3 e 5 (as posições 
das sondas são indicadas na Figura 2.8. Os resultados numéricos são comparados com os 
experimentais apresentados por Ohyama et al. (1995). As deformações na sonda 5 
indicam que a não linearidade aumenta. Neste caso, o modelo BOUSS-WMH, uma vez 
que é um modelo apenas fracamente não linear, apresenta resultados mais suaves, que são 

diferentes, tanto na forma como na amplitude das deformações. 

Gerador 
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Uma comparação entre as elevações da superfície livre ao longo do canal mostrou 
que o modelo proporcionou bons resultados. O BOUSS-WMH provou ser um modelo 
robusto, que representa a deformação da superfície livre de forma adequada, embora, em 
zonas com forte não linearidade, as harmónicas de ordem superior a 3 não sejam 
capturadas. 

 

Figura 2.9 – Caso do quebra-mar 1:2. Elevação da superfície livre nas sondas 3 e 5. 

Em Pinheiro et al. (2009b), os resultados obtidos foram também comparados com 
os modelos COULWAVE e FLUINCO. Verificou-se que o modelo BOUSS-WMH 
mostra algumas instabilidades numéricas, mas reproduz razoavelmente os resultados 
experimentais e apresenta resultados mais suaves. A frequência fundamental e as 
harmónicas são bem representadas, mas as suas amplitudes diferem um pouco dos 
resultados do FLUINCO e do COULWAVE, especialmente na sonda 5, que não mostra a 

presença da quarta harmónica e seguintes. O modelo COULWAVE mostrou-se melhor 
em comparação com BOUSS-WMH mas apenas nas zonas onde a não-linearidade é 
muito elevada. Isto deve-se à ordem superior dos termos não lineares incluídos nas 
equações de Boussinesq. Em termos de tempo computacional é de notar que o modelo 
FLUINCO é muito mais exigente e justifica o uso de modelos de Boussinesq nos casos 
em que o movimento vertical não influencia o comportamento do fluxo de forma 

significativa. 

2.4.3.3. Baixio esférico, Chawla e Kirby (1996) 

Nesta secção descrevem-se as simulações numéricas da propagação de ondas 
sobre um baixio esférico estudado por Chawla e Kirby (1996) efetuadas com o modelo 
BOUSS-WMH. O modelo de Boussinesq, COULWAVE, também foi aplicado e 
mostram-se os seus resultados para comparação com o BOUSS-WMH. Chawla e Kirby 
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(1996) estudaram alguns casos da propagação de ondas monocromáticas e irregulares 
sobre um baixio de sector de esfera através de modelação física e numérica, utilizando no 
último caso os modelos parabólicos de refração-difração. 

A propagação de ondas ao longo desta topografia envolve diversos fenómenos 
físicos, nomeadamente, o empolamento, a refração, a difração, e a dispersão não linear. 
Por isso, constitui um ótimo teste para a validação do modelo BOUSS-WMH. Os 
resultados numéricos de ambos os modelos são comparados com os resultados 
experimentais. Avalia-se assim o desempenho do modelo numérico BOUSS-WMH. 

Na Figura 2.10 define-se a geometria dos casos de teste e a localização das 
secções onde foram efetuadas medições. As dimensões do tanque são de 20x18.2 m2 e as 
profundidades máxima e mínima são 0.45 m e 0.08 m, respetivamente. O centro do 
baixio está localizado nas coordenadas x = 5.0 m e y = 8.98 m, resultando numa 
profundidade mínima no topo de 0.08 m. O baixio consiste em parte de uma esfera, de 

raio igual a 9.1 m, secionado pelo fundo plano de profundidade 0.45 m, de tal forma que 
a circunferência de intersecção do fundo com a esfera é dada pela equação: 

 ( ) ( ) 222 57.298.87 =−+− yx  (2.37) 

A equação que descreve a batimetria dentro do limite dessa circunferência é dada 
por: 

 ( ) ( )98.8798.818.9
22

2 −−−−+−= yxz  (2.38) 

sendo que as coordenadas apresentadas nas equações (2.37) e (2.38) estão em metros e a 
coordenada z tem origem na superfície livre em repouso. 

Os casos estudados neste trabalho correspondem aos testes 1, 2 e 3 de Chawla e 
Kirby (1996). Na Tabela 2.5indicam-se as caraterísticas das ondas e os parâmetros kh 
para a onda fundamental e para a 2ª e 3ª harmónica. Observa-se que, mesmo para o teste 
2, que apresenta uma maior altura de onda, não se verifica o fenómeno da rebentação. Os 
parâmetros kh indicam que os modelos podem representar os fenómenos de 
transformação das ondas, embora as segundas harmónicas apresentem valores elevados, 
principalmente nos casos 1 e 2. 

Tabela 2.5 – Caso do baixio esférico. Caraterísticas das ondas geradas. 

Teste 
H 

(m) 

T 

(s) 
E 

(m) 

kh Freq. 

fundamental 

kh 2ª 

harmónica 

kh 3ª 

harmónica 

1 0.0195 0.75 0.875 3.21 12.85 51.41 

2 0.04 0.75 0.875 3.21 12.85 51.41 

3 0.0233 1 1.490 1.90 7.25 16.63 
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Figura 2.10 – Caso do baixio esférico. Configuração geométrica do tanque. 

 

Análise de sensibilidade ao tamanho das malhas 

Apresenta-se uma análise de sensibilidade do modelo BOUSS-WMH (para os 

testes 2 e 3) ao tamanho das malhas utilizadas. Comparam-se as soluções numéricas 
obtidas para diferentes malhas para os testes 2 e 3. O domínio de cálculo e a batimetria 
considerados nos cálculos efetuados com o modelo BOUSS-WMH são os indicados na 
Figura 2.11. Na Figura 2.11b ilustra-se a localização das zonas absorventes e da zona de 
geração das ondas. A zona de geração da onda localiza-se na ordenada y = 3 m e tem uma 
largura de 0.89 m. Em todas as fronteiras do domínio consideraram-se condições de 

fronteira de reflexão total e colocaram-se duas zonas absorventes (sponge layers) no 
início e no fim do domínio. As zonas absorventes têm uma largura de 1.78 m. 
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Figura 2.11 – Caso do baixio esférico. a) Perspetiva 3D da malha C sobre o baixio. b) 
Linha de geração das ondas e das zonas absorventes. 

A Tabela 2.6 apresenta as caraterísticas das malhas utilizadas para a análise de 
sensibilidade dos testes 2 e 3. Foram geradas 5 malhas distintas desde cerca de 18 000 

pontos até cerca de 300 000 pontos, o que corresponde a uma média de 5 a 21 pontos por 
comprimento de onda (para um período de T = 0.75 s). As larguras de banda variam entre 
187 e 744. Quanto à qualidade das malhas, entre 86% e 99.96% dos elementos são ótimos 
(isto é, os seus nós têm uma valência ótima de 6). 

Tabela 2.6 – Caso do baixio esférico. Modelo BOUSS-WMH. Caraterísticas das malhas 
de elementos finitos. 

Malha 
Nº 

pontos 
Nº 

elementos 

Largura 
de 

banda 

Nº médio pontos/  Nº mínimo pontos/  

T = 0.75 s T = 1.00 s T = 0.75 s T = 1.00 s 

A 18169 35840 187 5 11 3 7 

B 31204 61910 290 7 16 3 7 

C 72140 143286 376 10 24 6 14 

D 144207 287388 709 16 37 8 18 

E 287614 573242 744 21 48 11 25 

 

O passo de tempo utilizado foi de 0.01 s, sendo que o tempo total de simulação 
para todos os casos foi de 40 s. A partir das séries de elevação da superfície livre 
numéricas e experimentais, foram calculados os valores da altura de onda significativa 
(HS). Procedeu-se, depois, à determinação dos valores do índice de agitação significativa 
(relação entre a altura de onda significativa num ponto do domínio e a altura de onda 
incidente). 
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A Figura 2.12 mostra uma comparação dos parâmetros estatísticos, IC e RMSE, 
que caraterizam as diferenças em relação aos resultados experimentais, e o tempo de 
processamento (TCPU) obtidos com as diferentes malhas. 

 

Figura 2.12 – Caso do baixio esférico. Modelo BOUSS-WMH. Parâmetros estatísticos vs. 
TCPU para os testes 2 e 3. 

No teste 3, observa-se que, a partir da malha C, as diferenças nos resultados 
numéricos são pouco significativas. 

No teste 2, mais exigente que o teste 3 (maior não linearidade) apenas a partir da 

malha D é que os resultados são considerados satisfatórios, pelo que se pode concluir que 
o modelo BOUSS-WMH requer um mínimo de 6 e, em média, 10 pontos por 
comprimento de onda para se obter resultados credíveis. No entanto, só a partir de um 
mínimo de 8 e em média 16 pontos por comprimento de onda é que os resultados são 
mais precisos (Malha D). Considerando o menor tempo de processamento necessário para 
obter uma precisão razoável de resultados, conclui-se que pode-se usar as condições da 

malha D para simular os outros testes. 

Condições de cálculo do modelo BOUSS-WMH 

O domínio de cálculo e a batimetria considerados nos cálculos efetuados com o 
modelo BOUSS-WMH são os indicados na Figura 2.11 e utilizou-se a malha D. 

Na Figura 2.11 ilustra-se a localização das zonas absorventes e da zona de 
geração das ondas. A zona de geração localiza-se na ordenada x = 3 m e tem uma largura 

de 0.89 m, onde se impuseram as condições de agitação de ondas regulares sinusoidais 
indicados na Tabela 2.5. Em todas as fronteiras do domínio consideraram-se condições de 
fronteira de reflexão total e colocaram-se duas zonas absorventes (sponge layers) no 
início e no fim do domínio. As zonas absorventes têm uma largura de 2 vezes o 
comprimento de onda, isto é, 1.78 m. 
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O passo de tempo utilizado foi de 0.01 s. Utilizou-se um parâmetro de difusão 

artificial, γ , igual a 5100.1 −×  m2/s, definido após vários testes preliminares. O tempo total 

de cálculo foi de 40 s. 

Apresentação e análise de resultados 

Para as condições anteriormente definidas, foram efetuados os cálculos com o 
modelo BOUSS-WMH. Os resultados do modelo foram obtidos em todo o domínio de 
cálculo e, em particular, nas posições das secções A-A a G-G. Primeiramente, 
apresentam-se os resultados do modelo BOUSS-WMH no domínio, quer em termos de 

elevação da superfície livre quer em termos das isolinhas do índice de agitação (relação 
entre a altura de onda num ponto do domínio e a altura de onda incidente) no domínio. 
Seguidamente, os resultados numéricos de BOUSS-WMH são comparados com os 
resultados experimentais e com os resultados numéricos de COULWAVE dos valores dos 
índices de agitação em secções ao longo do canal. Para além da comparação dos índice de 
agitação, são usados os parâmetros estatísticos IC, bias e RMSE para quantificar as 
diferenças das alturas de onda significativas para todas as secções. São apresentados 

também os espectros de energia obtidos pelos modelos numéricos para três sondas 
localizadas na secção A-A. 

Na Figura 2.13 apresenta-se uma visualização 3D dos valores numéricos da 
elevação da superfície livre ao fim de 5 s, 10 s, 20 s e 40 s de simulação, com o modelo 

BOUSS-WMH, para o teste 2 (T = 0.75 s, H = 0.4 m). Na Figura 2.14 e Figura 2.15  
apresentam-se a visualizações 2D da elevação da superfície livre ao fim de 40 s de 
simulação e uma vista 3D do pormenor localizado na zona do baixio. Na Figura 2.16 
apresentam-se as isolinhas dos índices de agitação em todo o domínio obtidas com o 
modelo BOUSS-WMH ao fim de  40 s de simulação, para os testes 1, 2 e 3. 

A Figura 2.13 mostra claramente a propagação da agitação marítima ao longo do 
tempo sobre o baixio esférico. Verificam-se alterações na onda (direção, altura e forma) 
devido aos efeitos da refração do fundo e da difração da onda em torno do baixio. Com 
efeito, a onda ao passar sobre o baixio sofre os efeitos: a) do empolamento devido à 
diminuição da profundidade; b) da refração devido à orientação das batimétricas; c) e da 

difração pela presença do baixio que constituiu de certa forma um obstáculo que a onda 
tem de ultrapassar. 

Tal conduz ao aumento de altura de onda após o baixio, pois trata-se de uma zona 
onde as ondas que contornaram o baixio se vão encontrar (zona de concentração de 

energia) assim como a diminuição da altura de cada um dos lados do baixio devido a 
distribuição lateral da energia (difração). Este comportamento é também visualizado na 
Figura 2.14 e Figura 2.15. Nesta última figura é também visível a forma não linear das 
ondas, uma vez que estas apresentam cristas aguçadas e cavas achatadas. 
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Figura 2.13 – Caso do baixio esférico. Elevação da superfície livre ao fim de 5 s, 10 s, 
20 s e 40 s de simulação (Teste 2). 

a) b) c)  

Figura 2.14 – Caso do baixio esférico. Vista 2D da elevação da superfície livre ao fim de 
40 s de simulação. a) Teste 1; b) Teste 2; c) Teste 3. 

 

a) b) c)  

Figura 2.15 – Caso do baixio esférico. Pormenor da elevação da superfície livre sobre o 
baixio ao fim de 40 s de simulação. a) Teste 1; b) Teste 2; c) Teste 3. 
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a) b) c)  

Figura 2.16 – Caso do baixio esférico. Isolinhas dos índices de agitação. a) Teste 1; b) 
Teste 2; c) Teste 3. 

Na Figura 2.16 verifica-se que o padrão dos valores dos índices de agitação é 

muito semelhante para os três casos de testes. Com efeito, até à zona do baixio não há 
diferenças significativas dos índices, verificando-se o aumento progressivo desses valores 
na zona do baixio que atinge o máximo imediatamente após o baixio. A extensão desta 
zona de valores elevados do índice de agitação varia de teste para teste. Após essa zona, 
dá-se o decréscimo dos valores do índice de agitação. Nas zonas laterais (à esquerda e à 
direita) ao baixio há uma diminuição dos valores dos índices de agitação. 

Comparando os índices dos testes 1 e 2, Figura 2.16, cuja principal diferença é a 
altura de onda incidente, verifica-se que a zona de aumento da altura da onda após o 
baixio no teste 2 se estende por uma maior área do que no caso do teste 1. Relativamente 
ao teste 3, verifica-se que essa zona ainda é de maior extensão, dado que o período da 

onda incidente desse caso é maior. Sendo assim, a onda sente mais cedo a presença do 
baixio. Nota-se também uma melhor definição das isolinhas que é consequência de um 
maior número de pontos por comprimento de onda da malha de elementos finitos. 

A partir das séries de elevação da superfície livre numéricas e experimentais, 
foram calculados os valores da altura de onda significativa (HS). Procedeu-se, depois à 

determinação dos valores do índice de agitação significativa (relação entre a altura de 
onda significativa num ponto do domínio e a altura de onda incidente). Das Figura 2.17 à 
Figura 2.19, apresenta-se a comparação dos resultados dos modelos BOUSS-WMH e 
COULWAVE com os experimentais, ao longo do domínio de cálculo, nas secções A-A, 
B-B, D-D e E-E a G-G, para os testes 1, 2 e 3, respetivamente. As restantes secções 
encontram-se no Anexo C. 

Em termos gerais, e para todos os testes, o modelo numérico consegue reproduzir 
bastante bem o andamento e a ordem de grandeza dos resultados experimentais. Com 
efeito, o modelo numérico consegue simular o empolamento da onda na zona do baixio e 
após este, e depois o decréscimo da altura da onda, como se pode constatar na secção A-

A. Verifica-se também nas outras secções um acompanhamento bastante razoável dos 
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valores numéricos aos valores experimentais. Embora os modelos numéricos envolvidos 
tenham formulações diferentes, o COULWAVE é totalmente não linear e dispersivo ao 
contrário de BOUSS-WMH que é fracamente não linear, os resultados obtidos por ambos 
modelos são muito semelhantes. 

Para todos os testes, o modelo apresentou comportamento semelhante ao 
experimental no que se refere à secção longitudinal A-A e às secções transversais no 
baixio G-G, F-F e E-E. Mas existem diferenças entre os valores numéricos e os 
experimentais especialmente na zona após o baixio. 

Da análise do teste 1 (Figura 2.17), pode observar-se que: 

• Na secção A-A os resultados numéricos tendem a sobrestimar os valores 
máximos do índice de agitação sobre o baixio enquanto após este o 

subestima; 

• Nas secções G a E, há também diferenças, verificando-se que o modelo 
BOUSS-WMH subestima um pouco as alturas de onda. O mesmo se passa 
para a secção D-D, a jusante do baixio. Note-se que nesta secção os efeitos 
não lineares condicionam a propagação da onda, mas o modelo conseguiu 

representar de forma razoável este comportamento; 

• Já nas secções B-B e C-C, mais afastadas do baixio, a onda apresenta 
deformações de menor magnitude, mas que são o resultado das alterações 
significativas que sofreu ao longo da sua propagação, embora os modelos 
acompanhem estas variações razoavelmente as diferenças face aos 

resultados experimentais são mais significativas. 

Da análise do teste 2 (Figura 2.18), pode observar-se que: 

• O modelo aproxima-se mais dos valores experimentais. Note-se que este 
teste é o que apresenta maiores efeitos não lineares; 

• Na secção A-A, os resultados numéricos de BOUSS-WMH sobrestimam 
os valores máximos do índice de agitação sobre o baixio e também após 
este; 

• Nas secções G a E, verifica-se que o modelo BOUSS-WMH subestima um 
pouco as alturas de onda; 

• Na secção D-D ambos os modelos conseguiram representar de forma 
razoável este comportamento; 

• Nas secções B-B e C-C, mais afastadas do baixio, o modelo BOUSS-
WMH aproxima-se mais dos resultados experimentais. 
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Da análise do teste 3, pode observar-se que: 

• Neste teste o modelo BOUSS-WMH é o que se aproxima mais dos valores 
experimentais. Com efeito, este teste é o menos não linear dos três; 

• Ambos os modelos conseguem reproduzir bastante bem as alturas de onda. 

A utilização de outro valor de viscosidade no modelo BOUSS-WMH poderia 
conduzir a uma maior coincidência entre os resultados experimentais e numéricos, 

embora as diferenças muito provavelmente se devam à forte não linearidade presente nas 
zonas menos profundas do domínio. 

 

 

Figura 2.17 – Caso do baixio esférico. Teste 1. Secções A-A, B-B, D-D e E-E. Índices de 
agitação. Valores experimentais (pontos a preto) e numéricos: BOUSS-WMH 

(vermelho); COULWAVE (preto). 
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Figura 2.18 – Caso do baixio esférico. Teste 2 – Secções A-A, B-B, D-D e E-E. Índices 
de agitação. Valores experimentais (pontos a preto) e numéricos: BOUSS-WMH 

(vermelho); COULWAVE (preto). 

 

Figura 2.19 – Caso do baixio esférico. Teste 3 – Secções A-A, B-B, D-D e E-E. Índices 
de agitação. Valores experimentais (pontos a preto) e numéricos: BOUSS-WMH 

(vermelho); COULWAVE (preto). 
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Os erros médios quadráticos (RMSE) do modelo relativamente aos resultados 
experimentais, para os três testes, estão indicados nas Figura 2.20, Figura C.5 e Figura 
C.6 do Anexo C. 

Apesar dos modelos numéricos envolvidos terem formulações diferentes, o 
COULWAVE é totalmente não linear e dispersivo ao contrário de BOUSS-WMH que é 
fracamente não linear, os resultados obtidos por ambos modelos são muito semelhantes. 
De notar que as secções B-B, C-C, D-D estão a jusante do baixio, logo, são locais onde a 
onda apresenta uma não linearidade maior. Nessas secções, os modelos apresentam os 
piores índices. Nas secções F-F e G-G verifica-se que o índice de concordância tem 

valores mais baixos o que pode ser devido ao baixo número de pontos de medição. 

O RMSE é baixo nas secções E-E a G-G mas atinge valores bastante elevados na 
secção B-B. Os resultados, tanto para o COULWAVE como para o BOUSS-WMH, têm 
um índice de concordância acima de 0.7, com exceção da secção B-B, C-C, G-G. 

Da análise do teste 2 (Figura C.5 do Anexo C), pode observar-se que o modelo 
COULWAVE tem uma maior concordância com os resultados experimentais. O RMSE é 
inferior ao do teste 1 e nunca ultrapassa os 0.4. 

Da análise do teste 3, o maior RMSE, atingido pelos dois modelos, ocorreu na 
secção D-D, não excede 0.25, logo a jusante do baixio, onde se espera uma transformação 
considerável da onda. Possivelmente, isto deve-se à dificuldade dos modelos de 
representar as harmónicas mais elevadas presentes nessa região. Claramente se verifica 
que ambos os modelos conseguiram reproduzir com maior precisão o teste 3 do que o 

teste 2 e principalmente o teste 1. Note-se que o teste 3 é o menos não linear dos testes 
aqui simulados. Verificou-se também que o modelo COULWAVE apresenta melhores 
resultados do que BOUSS-WMH, mas a diferença não é assim tão significativa 
atendendo a que aos resultados experimentais também está associada uma margem de 
erro. Este aspeto tem de ser ponderado em conjunto com o tempo de processamento o 
qual para COULWAVE (da ordem de dezenas de horas) é significativamente superior ao 

de BOUSS-WMH (da ordem de 3 a 4 horas). 
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Figura 2.20 – Caso do baixio esférico. Erro médio quadrático nas secções A-A a G-G nos 
testes 1, 2 e 3. BOUSS-WMH (azul), COULWAVE (vermelho). 

Na Figura C.7 e na Figura C.9 são apresentados os espectros de energia obtidos 
pelos modelos em três sondas localizadas na secção longitudinal A-A para os três testes 
analisados, i.e., nas posições x = 3.12 m, 7.42 m e 8.915 m, denominadas de sondas 1, 9 e 
10, respetivamente. A sonda 1 está a montante do baixio, enquanto as outras duas 
localizam-se a jusante do mesmo, ver Anexo C. 

Observa-se que os espectros obtidos pelos dois modelos numéricos apresentam as 
harmónicas nas frequências esperadas e são muito semelhantes entre si. Para todos os 
casos a harmónica mais alta presente significativamente é a 2ª, identificada com maior 
intensidade na sonda 9. Isto justifica-se porque esta sonda está mais próxima do baixio e 
a jusante, onde se espera uma não linearidade maior. O teste 2 mostrou a presença de 

harmónicas mais altas com maior intensidade, que pode-se explicar pelas caraterísticas da 
onda incidente, onde a altura é a maior dos casos (H = 0.04 m) e pelo período menor que 
o do teste 3. Uma vez que ambos os modelos são baseados em equações de Boussinesq, 
eles estão limitados a valores de kh relativamente baixos. Portanto, é difícil que os 
modelos consigam simular as terceiras harmónicas pois estas têm valores de kh da ordem 
de 16 a 50, ver Tabela 2.5. 
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Do exposto, e em resumo, os resultados mostraram que o modelo BOUSS-WMH 
simula de forma muito razoável a maioria das transformações das caraterísticas das ondas 
ao longo da sua propagação. Verifica-se que, duma forma geral, os resultados do modelo 
apresentam um andamento semelhante aos resultados experimentais, apesar de ser 
introduzida uma difusão numérica artificial para controlar as oscilações numéricas. Para o 

teste 2 e 3 o modelo COULWAVE apresentou melhores resultados mas as diferenças face 
ao BOUSS-WMH não são significativas.  

O modelo BOUSS-WMH apresentou espectros nos quais as harmónicas aparecem 
nas frequências esperadas. De forma geral, o BOUSS-WMH apresenta maior energia nas 

harmónicas em relação ao COULWAVE e ambos captaram até à segunda harmónica em 
todos os casos. O modelo BOUSS-WMH apresentou melhores resultados no teste 3 (caso 
mais linear), o modelo COULWAVE apresentou melhores resultados no teste 2 (caso 
mais não linear) e ambos foram equivalentes no teste 1. 

Relativamente aos tempos de cálculo o modelo BOUSS-WMH é muito menos 
dispendioso e menos exigente em termos de memória, e ainda assim atingiu resultados de 
qualidade equivalente aos do modelo COULWAVE. É de se destacar este baixo custo 
computacional do BOUSS-WMH em relação ao COULWAVE, mostrando o seu 
potencial no tratamento de problemas da engenharia portuária e costeira, cujas 
caraterísticas envolvem largas áreas de estudo. 

2.4.4. Novos termos adicionados às equações do modelo 

As equações do modelo BOUSS-WMH baseiam-se nas equações estendidas de 

Boussinesq deduzidas por Nwogu (1993) com a adição de cinco termos relacionados com 
a reflexão parcial e transmissão através de estruturas porosas, o atrito de fundo, a 
rebentação, a geração de ondas no interior do domínio e o controlo das instabilidades 
numéricas: 

 
( ) bbp RFR

t
hZ

t

Z
g

t
++=

















∂
∂⋅∇∇+









∂
∂⋅∇∇+∇+∇⋅+

∂
∂ uu

uu
u

α
αη
2

2

 (2.39) 

 
( )( ) ( ) ( )( ) vf SShh

h
Zh

hZ
h

t
+=














⋅∇∇







 ++⋅∇∇













−⋅∇++∇+

∂
∂

uuu
262

22

α
αηη

 (2.40) 

em que, pR , bF  e bR  são termos devidos à presença de uma estrutura porosa, ao atrito de 

fundo e à rebentação, respetivamente, fS  é a função fonte geradora de ondas regulares e 
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irregulares no interior do domínio e vS  é um termo de difusão artificial para o controlo 

das instabilidades numéricas. 

Nas secções seguintes apresenta-se com mais detalhe cada um destes termos, 
como foram implementados no modelo e os resultados obtidos em casos de aplicação 

concretos. 

2.4.4.1 . Reflexão parcial 

2.4.4.1 .1. Formulação 

A condição de reflexão parcial simula a absorção de uma parte da energia da onda 
e a reflexão da restante. O método utilizado baseia-se no trabalho de Nwogu e 
Dermirbilek (2001) e permite que alguma energia seja transmitida para jusante duma 

estrutura refletora, como por exemplo um quebra-mar poroso. O método consiste em 

modificar as equações de Boussinesq, nomeadamente substituir u por spu  (sendo ps a 

porosidade da estrutura) e em estender com um termo adicional, Rp, a equação de 
conservação de movimento, o que permite a dissipação de energia por atrito: 

 uuu tslsp fpfpR +=  (2.41) 

onde '� e '� são os fatores de atrito laminar e turbulento, respetivamente. Estes fatores são 
obtidos utilizando as relações empíricas obtidas por Engelund (1953): 
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Onde υ é a viscosidade cinemática da água, d é o diâmetro caraterístico dos elementos da 
superfície refletora, e α0 e β0 são constantes empíricas entre 780 e 1500, e 1.8 e 3.6 
respetivamente. O diâmetro caraterístico dos elementos da superfície refletora é dado por: 
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onde W é o peso dos elementos em kN e ρs é a massa volúmica do material dos elementos 
(2.65 kg/m3para enrocamento e 2.3 kg/m3 para blocos de betão). 
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As zonas de porosidade e de absorção devem ser introduzidas no espaço de forma 
gradual para evitar o aparecimento de instabilidades numéricas devidas a esta 
descontinuidade. É então usada uma função de crescimento quadrático numa largura de 
metade da largura da zona de absorção. A Figura 2.21 mostra como variam a viscosidade 
e a porosidade nas imediações de uma fronteira parcialmente refletora. 

 

Figura 2.21 – Variação da viscosidade e da porosidade nas imediações de uma fronteira 
parcialmente refletiva. 

Esta nova condição de reflexão parcial é objeto de validação em dois casos de 
teste, um unidimensional simples e um caso bidimensional de uma bacia portuária real, 
comparando-se os resultados numéricos com formulações analíticas ou resultados de 
modelo físico, respectivamente. 

2.4.4.1 .2. Desempenho do modelo em situações de reflexão 

parc ial 

2.4.4.1 .2.1. Canal de profundidade constante 1D 

De modo a validar a nova condição de fronteira de reflexão parcial, o modelo 
unidimensional BOUSS-WMH foi aplicado a um caso simples de propagação de ondas 
regulares sobre um fundo plano horizontal (Pinheiro et al., 2009a), considerando vários 

valores do coeficiente de reflexão. 

O canal tem 35 m de comprimento e uma profundidade de 0.4 m, Figura 2.22. A 
onda incidente gerada é uma onda regular de 0.01 m de amplitude e 2.0 s de período. O 
comprimento de onda é de 3.7 m. O domínio foi discretizado por 3501 elementos finitos 
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lineares de dois nós. O espaçamento entre nós é de x∆  = 0.01 m. A função fonte situa-se 
em x = 8 m. A zona de geração tem 3.7 m de largura, o que equivale a um comprimento 
de onda. 

Foram colocadas duas zonas absorventes com 2 m de largura nas duas 
extremidades do domínio. No caso da reflexão total a zona absorvente da direita não foi 
colocada. Uma zona porosa com 1 m de largura foi colocada antes da zona absorvente da 
direita. Testaram-se vários valores de porosidade nomeadamente ps = 0.4, 0.5, 0.75 e 0.9. 
Não foi possível simular valores mais baixos que 0.4, pois verificaram-se problemas de 
instabilidade numérica. O tempo total de simulação foi de 60 s. 

 

Figura 2.22 – Canal unidimensional. 

Os resultados apresentados são: 

• Elevação da superfície livre nos instantes, t = 16 s, 18 s, 20 s, 22 s e 24 s; 

• Decomposição da onda incidente e refletida no instante t = 40 s; 

• Onda refletida para os vários valores de porosidade no instante t = 40 s; 

• Coeficiente de reflexão calculado para as várias porosidades. 

Analisando os instantes que se seguem à onda atingir a extremidade direita do 
domínio, pode ver-se a onda a ser refletida para o interior do domínio, Figura 2.23. 

 

Figura 2.23 – Canal unidimensional. Elevação da superfície livre nos instantes t = 16 s, 

18 s, 20 s, 22 s e 24 s com porosidade na extremidade da direita de ps = 0.4. 
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Para extrair a onda refletida, a onda incidente é subtraída à onda registada. A onda 
incidente corresponde à onda obtida com absorção total (ps = 1), Figura 2.24. 

 

 

Figura 2.24 – Canal unidimensional. Onda total, incidente e refletida no instante t = 40 s 

para ps = 0.5 e para ps = 0.4. 

O mesmo procedimento é utilizado para obter a onda refletida nos casos de ps = 0, 
0.4, 0.5, 0.75 e 0.9. Na Figura 2.25 observa-se a amplitude da onda refletida a decrescer 
com o aumento da porosidade da estrutura. 

 

Figura 2.25 – Canal unidimensional. Onda refletida no instante t = 40 s para ps = 0, 0.4, 
0.5, 0.75 e 0.9. 

De modo a validar o modelo, as fórmulas empíricas propostas por Seelig e Ahrens 

(1995) são utilizadas para determinar os coeficientes de reflexão associados a quebra-
mares porosos. Na Figura 2.26 encontram-se definidos os parâmetros utilizados neste 
caso de estudo. 
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Figura 2.26 – Parâmetros da estrutura (adaptado de Seelig e Ahrens, 1995). 

No caso dos resultados numéricos, é tomado o valor da altura significativa no 
ponto x = 25.5 m, HS(ps) e o coeficiente é dado por: 
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Figura 2.27 – Canal unidimensional. Coeficientes de reflexão obtidos pelo modelo e 
calculados pelas fórmulas empíricas. 

Na Figura 2.27 apresenta-se a comparação entre os coeficientes obtidos pelo 
modelo numérico, calculados pelas fórmulas empíricas de Seelig e Ahrens (1995) e ainda 
calculados pela fórmula analítica, considerando que o coeficiente de absorção é igual à 
porosidade: 

 �Y =  (Pz��)(P���)  =  (Pz d)(P� d) (2.46) 

Os resultados numéricos são bastante aproximados para porosidades entre 0.5 e 
1.0. Para valores inferiores a 0.3, o modelo numérico não é capaz de lidar com a estrutura 
altamente refletora e ocorrem problemas de instabilidade numérica. Note-se que o valor 
obtido para ps = 0 resulta da aplicação da condição de fronteira de reflexão total e não faz 

Parâmetro Valor utilizado Descrição 
cot (�) 1.00 Declive da estrutura 
Dn50 1.24 m Diâmetro do material do manto 
N 2 Número de camadas do manto 
ds 0.40 m Altura de água a pé de dique 
Tp 2.00 s Período de pico 
Ho 0.02 m Altura de onda 
m 0.00 Inclinação do fundo 
ps varia Porosidade 
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uso das zonas de porosidade nem de absorção. Para valores superiores a 0.6, os resultados 
obtidos com as fórmulas empíricas afastam-se significativamente dos resultados teóricos 
enquanto o modelo numérico consegue reproduzir perfeitamente a onda refletida. Tal é 
consequência do facto das fórmulas empíricas já se encontrarem fora do seu domínio de 
aplicabilidade, o que explica a disparidade dos coeficientes para porosidades altas. 

2.4.4.1 .2.2. Porto de Vi la do Porto 

De modo a efetuar uma aplicação prática do novo modelo, que inclui o termo 

adicional que permite simular a reflexão parcial de ondas, seleccionou-se o caso de 
estudo do Porto de Vila do Porto, para o qual existem dados de um estudo de agitação em 
modelo físico, Fortes et al. (2005). Este estudo tinha como objetivo avaliar as 
implicações da construção de um novo núcleo de recreio na agitação marítima no interior 
do Porto de Vila do Porto assim como as condições de abrigo no interior desse núcleo de 
recreio. Os ensaios foram realizados num tanque de ondas irregulares do Pavilhão de 

Hidráulica Marítima do LNEC. Foi utilizado um gerador de ondas irregulares. O modelo 
foi construído e explorado de acordo com a lei de semelhança de Froude, tendo sido 
utilizada a escala geométrica de 1:55. Nos ensaios em modelo físico, foram testadas seis 
configurações portuárias, que correspondem à situação sem marina, e cinco diferentes 
configuraçãos para a (então) futura marina. As caraterísticas da agitação marítima foram 
registadas em 16 pontos no interior do porto. Um destes pontos encontrava-se em frente 

ao batedor. Com base nos registos obtidos foram calculados os índices de agitação. Os 
índices de agitação, H/H0, são dados pela relação entre a altura de onda medida em cada 
ponto e a altura de onda medida no ponto à saída do gerador de ondas, em cada ensaio. 

O modelo numérico foi aplicado a uma das configurações portuárias ensaiadas em 

modelo físico, a configuração sem marina para a condição de agitação incidente de ondas 
regulares com uma direção de onda de 90ºN (onda proveniente de Sul) e período de 11s e 
para a condição de agitação incidente de ondas irregulares com a mesma direção e 
período de pico de 11s. O nível de maré correspondeu ao nível de preia-mar, à cota 
+2.0 m (ZH). A altura de onda é igual a 2.0 m em ambos os casos. Analisaram-se os 
resultados em termos de diagramas da elevação da superfície livre em todo o domínio em 
determinados instantes de cálculo, séries temporais da elevação da superfície livre nos 16 

pontos, diagramas de isolinhas dos índices de agitação em todo o domínio e índices de 
agitação nos 16 pontos. Os cálculos foram efetuados numa estação de trabalho LINUX 
CORVUS com quatro processadores AMD Opteron™ 265 de 2GHz e com 8GB de 
memória RAM. 
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A batimetria da zona em estudo apresenta cotas batimétricas que variam entre 2 m 
e 13 m no interior do porto e até 30 m no exterior, Figura 2.28. 

   

Figura 2.28 – Porto de Vila do Porto. a) Fotografia aérea da zona; b) Batimetria do 
domínio; c) Malha de elementos finitos refinada. 

O domínio de cálculo foi discretizado por uma malha de elementos finitos com 
44 167 nós e 87 196 elementos, Figura 2.28. A densidade de nós da malha deve ser tal 
que assegure a estabilidade do método, por um lado, e a qualidade dos resultados, por 
outro. Para tal, foi definido um mínimo de 10 pontos e uma média de 23 pontos por 
comprimento de onda em todo o domínio, para um período de 11 s. A área dos elementos 

varia entre 1.07 m2 e 75.42 m2, correspondendo às zonas menos (cerca de 2 m) e mais 
profundas (cerca de 30 m), respetivamente. O GMALHA assegura uma renumeração da 
malha de modo a minimizar a largura de banda, que nesta malha resultou numa largura de 
banda de 314, isto é, a numeração nodal de cada elemento nunca ultrapassa esta 
diferença, em toda a malha. 

O passo de tempo utilizado foi de 0.01 s, o que origina números de Courant que 

variam na malha entre 0.04 e 0.08. Utilizou-se um parâmetro de difusão artificial, γ , 

igual a 5.49×10-6 m2/s, definido após vários testes preliminares. O tempo total de cálculo 
foi de 200 s. Na Figura 2.29 ilustra-se a fronteira do domínio e a localização das zonas 
absorventes e da zona de geração das ondas. A zona de geração tem uma largura de 
metade do comprimento de onda, assim como ambas as zonas absorventes. 

Para as condições de agitação incidente atrás referidas, efetuaram-se os cálculos 
de ondas regulares com o modelo BOUSS-WMH. Três casos distintos foram simulados 
para avaliar a influência da utilização de reflexão parcial nas fronteiras físicas: Caso A – 
fronteiras C a K com absorção total; Caso B – fronteiras C a K (exceto E e F) com 
reflexão total; e o Caso C – fronteiras C a L com reflexão parcial, ver Figura 2.29a. 

Impuseram-se condições de fronteira de absorção total ao troço A pois situa-se a 
montante da função fonte e absorverá, deste modo, as ondas refletidas no domínio. Nas 
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fronteiras B e m, que são fronteiras não físicas do domínio, impôs-se a condição de 
reflexão total. Quanto aos restantes troços, C a L, para o caso C, impuseram-se condições 
de reflexão parcial (que incluem uma zona porosa e outra absorvente junto à fronteira em 
causa, ver Figura 2.29b) para simular: C – zona rochosa; D – praia dissipativa; E, F, H e J 
– Cais de parede vertical; G e I – enrocamento; K – cubos de betão e L – tetrápodes de 

betão. As condições de fronteira encontram-se sumarizadas na Tabela 2.7. O cálculo dos 
coeficientes de reflexão foi efetuado de acordo com Seelig e Ahrens (1995). 

Tabela 2.7 – Porto de Vila do Porto. Condições de fronteira 

Troço Tipo 
Coeficientes de reflexão 

Caso A Caso B Caso C 
A mar 0 0 0 
B mar 1 1 1 
C rochas 0 1 0.39 
D praia 0 1 0.34 
E cais vertical 0 0 0.9 
F cais vertical 0 0 0.9 
G enrocamento 0 1 0.68 
H cais vertical 0 1 0.9 
I enrocamento 0 1 0.68 
J cais vertical 0 1 0.9 
K cubos betão 0 1 0.6 
L tetrápodes 1 1 0.6 
M mar 1 1 1 

 

a) b) c)  

Figura 2.29 – Porto de Vila do Porto. a) Fronteira do domínio e divisão por troços com 
caraterísticas diferentes; b) Distribuição da porosidade no caso C; c) pontos e zonas de 

cálculo. 
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a)  b)  c)  

Figura 2.30 – Porto de Vila do Porto. a) Localização das zonas absorventes (Caso A); b) 

Localização da linha de geração de ondas e das zonas absorventes (Caso B); c) 
Localização das zonas absorventes (Caso C). 

Apresentação e análise de resultados 

Na Figura 2.31 (à esq.) apresentam-se os valores da elevação da superfície livre 
ao fim de 200 s de simulação para os três casos simulados. Esta figura mostra as 
alterações na onda devido aos efeitos da refração do fundo, da difração da onda em torno 
do molhe do porto e das reflexões nas fronteiras sólidas desse domínio. Na mesma figura 
(ao centro) apresentam-se as isolinhas dos índices de agitação em todo o domínio, ao fim 

de  200 s de simulação. 

 

Figura 2.31 – Porto de Vila do Porto. Elevação da superfície livre no instante t = 200 s. 
Índices de agitação em todo o domínio. Índices de agitação no interior do porto. 

A agitação marítima sofre uma redução à medida que se propaga para o interior 

do porto. Esta redução é devida à difração em redor do molhe principal. No entanto, 
existem zonas no interior do porto, com valores do índice de agitação mais elevados 
devido à existência de reflexões. 
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Constata-se que os valores do índice de agitação mais elevados se verificam em 
frente à zona rochosa lateral direita (fronteira C, ver Figura 2.29) podendo atingir valores 
de índice de agitação superiores a 3.0. A zona de entrada do porto é caraterizada por 
valores do índice de agitação próximos da unidade e à medida que se entra na parte 
abrigada do porto os índices diminuem para ordens de grandeza de 0.2 a 0.5. No entanto, 

devido às reflexões entre os dois cais verticais, existem locais no interior do porto com 
valores mais elevados do índice de agitação. 

Na Figura 2.32 apresentam-se os valores experimentais e numéricos dos índices 
de agitação nos 15 pontos no interior do porto. Os resultados experimentais resultam das 

medições efetuadas nas sondas. Os resultados numéricos correspondem a uma média dos 
resultados obtidos num raio de 20 m em torno de cada ponto definido. Na Figura 2.33 
apresentam-se as médias dos mesmos índices nas cinco zonas definidas e na totalidade 
dos pontos. 

 

Figura 2.32 – Porto de Vila do Porto. Índices de agitação numéricos e experimentais 
médios (H/H0). 

Na maioria dos pontos em estudo das zonas A, C e E, os resultados numéricos e 
experimentais são semelhantes. No entanto, nalguns pontos, ocorrem diferenças 

significativas que estão relacionadas com limitações quer do modelo numérico quer do 
modelo físico. As maiores diferenças registam-se em pontos das zonas B e D. 

 

Figura 2.33 – Porto de Vila do Porto.  Índices de agitação numéricos e experimentais 
médios por zonas (H/H0). 
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Em termos médios verifica-se ainda que os resultados numéricos são um pouco 
superiores aos experimentais nas zonas A, D e E enquanto nas zonas B e C ocorre o 
contrário. 

Na Figura 2.34 e na Figura 2.35 apresentam-se o RMSE e o bias nas diferentes 
zonas do porto. 

 

Figura 2.34 – Porto de Vila do Porto. Erro médio quadrático dos índices de agitação 
numéricos face aos experimentais. 

O erro médio quadrático é de cerca de 14% no caso A, 18% no caso B e 10% no 
caso C, sendo logo evidente que o caso C (com condições de fronteira de reflexão 

parcial) é o que mais se aproxima dos resultados experimentais. Isto é também verdade se 
olharmos para as zonas B, C e D. No entanto, as zonas A (em frente ao cais ferry) e E 
(futura marina) o mesmo não acontece. Na zona A, o caso com reflexão total é o que se 
aproxima mais enquanto na zona E é o caso com absorção total que se aproxima mais. 
Tal indicia que no Caso C (reflexão parcial) os coeficientes utilizados estão subestimados 
na zona do interior do porto, enquanto que estão sobrestimados na zona da praia. 

 

Figura 2.35 – Porto de Vila do Porto. Erro médio absoluto dos índices de agitação 
numéricos face aos experimentais. 

O parâmetro bias indica o mesmo comportamento que o verificado para o erro 
médio quadrático mas de modo absoluto. Como era de esperar, o caso A subestima 
sempre os valores enquanto o caso B os sobrestima, excepto na zona B. Isto deve-se ao 
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facto de se ter aplicado uma zona de absorção total na praia que tem um efeito de 
absorção de energia nesta zona. 

O índice de concordância foi calculado para a totalidade das sondas e foram 
obtidos os valores de 0.636, 0.818 e 0.902, respetivamente para os casos A, B e C. 

Este parâmetro vem provar que o modelo BOUSS-WMH viu o seu desempenho 
melhorar com esta nova condição de fronteira de reflexão parcial. Passando de entre 60% 
e 80% para uma concordância da ordem dos 90%. Um ajustamento mais cuidado dos 

coeficientes aplicados em cada troço pode melhorar ainda mais este valor. 

Deve ter-se em atenção que existirão sempre diferenças entre o modelo numérico 
e físico que estão relacionadas com diversos fatores, nomeadamente: o facto de não ser 
simulada a rebentação das ondas, pelo que os valores da agitação nas zonas muito pouco 

profundas não são representativos da realidade; o facto de ser necessário utilizar o termo 
de difusão artificial de modo a poder controlar as instabilidades numéricas, o que diminui 
a altura de onda à medida que esta se propaga; o facto da batimetria dos modelos 
numérico e físico não ser exatamente igual devido a limitações quer de espaço quer 
construtivas do modelo físico; no modelo físico, os aparelhos de medição (sondas 
resistivas) apresentam também limitações principalmente em zonas onde as alturas de 

onda são pequenas uma vez que a sensibilidade das sondas de medição é reduzida. 

2.4.4.2 . Atri to de fundo 

2.4.4.2 .1. Formulação 

Existem dois processos principais que induzem uma dissipação de energia das 
ondas em zonas costeiras: o atrito de fundo e a rebentação. 

A camada limite do fundo do escoamento associado à passagem de ondas está 
normalmente confinada a uma pequena região acima do fundo do mar. Há, portanto, 
muito pouca dissipação de energia da onda devido ao atrito de fundo nas águas de 
profundidade intermédia. Contudo, em águas pouco profundas os movimentos orbitais 
das partículas líquidas podem estender-se até ao fundo e a dissipação de energia resulta 

da interação entre estes. Assim, a dissipação de energia por atrito de fundo apenas se 
torna importante em zonas de baixa profundidade, Jonhson e Kofoed-Hansen (2000). 

Sendo o objetivo deste trabalho centrado no movimento de navios amarrados no 
interior de portos, e estando estes localizados sobre a costa, existem normalmente zonas 
de baixa ou muito baixa profundidade, quer no interior como no exterior do porto em 

questão. Foi implementado no modelo BOUSS-WMH a dissipação de energia por atrito 
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de fundo (Pinheiro et al., 2010). A metodologia utilizada consiste em adicionar um termo 
de tensão tangencial de fundo à equação de conservação da quantidade de movimento, 
simulando assim a dissipação de energia causada por uma camada limite turbulenta. O 
efeito de dissipação de energia devido a uma camada limite turbulenta no fundo do mar é 

simulado através da adição de um termo de tensão tangencial de fundo, , à equação de 
conservação da quantidade de movimento, seguindo o procedimento adoptado por 

Nwogu e Demirbilek (2001). 

 
ααη

UUf
h

F wb +
= 1

 (2.47) 

em que wf  é o fator de atrito. A equação (2.47) foi expressa em termos de αU  em vez da 

velocidade no fundo de modo a minimizar o esforço computacional dispendido em 
determinar esta última. 

O fator de atrito permite estimar a tensão de atrito no fundo induzida pela 

passagem da onda. Existem diversas abordagens para estimar este fator. A maneira mais 

expedita é escrevê-lo em termos do coeficiente de Chezy ( fC  em mP ;⁄ . szP): 
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Na Figura 2.36 apresenta-se a variação do coeficiente de Chezy calculado com os 
valores de Soulsby (1997) para diferentes profundidades e tipos de fundo (lama, arenoso 
liso, arenoso com rugas e gravilha). 

 
Figura 2.36 – Variação do coeficiente de Chezy calculado com os valores de Soulsby 
(1997) para diferentes profundidades e tipos de fundo. Retirado de Lambkin (2010). 

Vários estudos foram realizados com o intuito de criar uma boa caracterização 
deste fenómeno. Existem diversas formas mais ou menos analíticas para estabelecer uma 

relação entre o fator de atrito, wf , e diversos parâmetros que se crê influenciarem este 
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fenómeno. Para escoamentos laminares na camada limite de fundo, wf  pode ser calculado 
analiticamente (Schlichting, 1968): 

 
wcr
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ρ
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 (2.49) 

onde ω é a frequência angular, aµ  viscosidade dinâmica da água e wcrU  é a velocidade 

orbital crítica necessária para movimentar uma partícula do fundo. 

Jonsson (1966) propôs a seguinte equação: 
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 (2.50) 

em que 0d é o diâmetro orbital junto ao fundo. 

Para escoamentos turbulentos na camada limite de fundo, Jonsson (1965) propõe 
o uso de um diagrama semelhante ao diagrama de Moody. 

Komar e Miller (1973) utilizaram a dimensão das partículas do fundo de 0.05 cm 

para separar escoamentos laminares e turbulentos. 

Duas das equações mais usadas são as de Jonsson (1963) e Swart (1974): 
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onde δCL é a espessura da camada limite e ?l =  ¢£Q o comprimento turbulento de 
Nikuradse assume-se igual ao diâmetro equivalente das partículas do fundo. Estes 
parâmetros não podem ser obtidos com precisão. Não surpreende, portanto, que os 

valores de wf calculados pelas equações existentes possam diferir por um fator de 3. 

Mais recentemente, Le Roux (2003) propôs uma forma de relacionar '¤ com a 

tensão de atrito de fundo adimensional, o chamado parâmetro de Shields, ¥l, para 

correntes unidireccionais. Tal permite chegar a uma equação mais rigorosa para os 
sedimentos de diferente densidade em qualquer fluido, variando apenas em função do 
diâmetro equivalente das partículas do fundo, D, e do período da onda, T. 
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em que ¦§ e ¦V são as densidades das partículas submersas e da água, respetivamente, e o 

parâmetro de Shields, ¥, dado por: 
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A velocidade orbital crítica, X¤ Y é dada por: 
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com 

 6757.0027.0 −= dswcr Wθ  (2.56) 

em que dsW  é a velocidade de sedimentação adimensional e pode ser calculada de acordo 

com a formulação empírica de Dietrich (1982): 
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Na Figura 2.37 apresenta-se a variação do fator de atrito com o diâmetro das 
partículas do fundo e com o período da onda, calculado com o método de Le Roux 
(2003), considerando uma densidade das partículas de 2.65×103kg.m-3. 

 
Figura 2.37 – Variação do fator de atrito com o diâmetro das partículas do fundo e com o 

período da onda, calculado com o método de Le Roux (2003). 

De modo a validar a nova metodologia para implementação da dissipação da 
energia devido ao atrito de fundo, o modelo BOUSS-WMH foi aplicado a um caso 
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simples de propagação de ondas regulares sobre um fundo plano, fazendo variar o 
coeficiente de atrito de fundo. 

Num segundo caso de teste pretendeu-se avaliar o desempenho do modelo 
BOUSS-WMH na simulação da propagação da agitação marítima na zona da praia de 
Faro para o qual existem resultados obtidos com o modelo numérico de tipo-Boussinesq 
COULWAVE (Lynett, 2002). Este modelo é baseado numa extensão das equações de 
Boussinesq (Wei et al., 1995a) que inclui a dissipação de energia por atrito de fundo e já 
foi amplamente validado. 

2.4.4.2 .2. Desempenho do modelo em casos com atr ito de 

fundo 

2.4.4.2 .2.1. Canal de profundidade constante 2D 

O modelo BOUSS-WMH foi aplicado a um caso simples de propagação de ondas 
regulares sobre um fundo plano, o mesmo caso de teste usado para validar a condição de 
reflexão parcial (Pinheiro et al., 2009a). O canal tem 35 m de comprimento, 2 m de 
largura e uma profundidade de 0.4 m, Figura 2.38. A onda incidente gerada é uma onda 

regular de 0.01 m de amplitude e 2.0 s de período. O comprimento de onda é de 3.7 m. O 
domínio foi discretizado por 10428 elementos finitos e 5511 pontos, sendo a largura de 
banda da malha de 34. 

A função fonte situa-se em x = 8 m. A zona de geração tem 3.7 m de largura, o 

que equivale a um comprimento de onda. Foram colocadas duas zonas absorventes com 
2 m de largura nas duas extremidades do domínio. O tempo total de simulação foi de 
60 s. 

Testaram-se valores do coeficiente de atrito entre 0.0009 e 9.81, Tabela 2.8. 
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Tabela 2.8 – Coeficiente de atrito para diferentes valores do número de Chezy. 

Chezy (mP ;⁄ . szP) 
fw Chezy 

(mP ;⁄ . szP) 
fw 

1 9.81 15 0.0436 
2 2.45 25 0.0157 
3 1.09 35 0.0080 
4 0.61 45 0.0048 
5 0.39 55 0.0032 
6 0.27 65 0.0023 
7 0.20 75 0.0017 
8 0.15 85 0.0014 
9 0.12 95 0.0011 
10 0.10 105 0.0009 

 

 
Figura 2.38 – Canal bidimensional. 

Os resultados apresentados na Figura 2.40 são os valores de índice de altura de 
onda (H/H0) ao longo do domínio e a redução da altura de onda em percentagem, para os 
diferentes valores de fw. 
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Figura 2.39 – Canal bidimensional. Índice de altura de onda (H/H0) e percentagem da 
redução da altura de onda, para diferentes valores de fw (de 0 a 10). 

 

 

Figura 2.40 – Canal bidimensional. Índice de altura de onda (H/H0) e percentagem da 
redução da altura de onda, para diferentes valores de fw (de 0.0023 a 0.0435). 

A onda é gerada na coordenada x = 8m e sai da zona de geração aproximadamente 

em x = 10m. A partir daí a onda propaga-se até x = 25m onde começa a sentir a zona de 
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absorção. Entre x = 10m e x = 25m, o índice de agitação máximo sofre algumas 
oscilações variando entre 1 e 1.2. 

No primeiro conjunto de valores de fw testados (valores elevados) pode ver-se a 
redução dos índices de agitação máximos e a gradual perda de energia da onda à medida 
que se propaga, que para um fator de atrito de 10 chega a atingir cerca de 45%. 

No segundo conjunto de valores de fw (valores normais) a perda de energia não é 
visível no gráfico dos índices, mas existem perdas de energia da ordem de 0.01% a 0.4%. 

A perda de energia aumenta com a extensão da propagação da onda, à medida que a onda 
se propaga vai perdendo cada vez mais energia devido ao atrito de fundo. 

As reduções máximas de energia verificam-se em todos os casos 
aproximadamente em x = 25m, local onde se começa a sentir a zona de absorção e a 

partir do qual a energia é absorvida totalmente (não representado nos gráficos). Na Figura 
2.41 representa-se a redução da altura de onda máxima em x = 25m, para este caso, em 
função do número de Chezy e de fw. 

Estes resultados confirmam que a implementação do atrito de fundo foi bem 

sucedida e que o modelo responde de forma adequada à variação do fator de atrito, assim 
como à perda de energia com a propagação da onda. 

Como era de esperar, a introdução deste termo de tensão tangencial de fundo 
dissipa energia e como tal não introduz instabilidades numéricas no modelo, quando 

muito até ajuda a controlá-las. Deverá ser investigado se a introdução deste termo permite 
diminuir o parâmetro de difusão numérica necessário ao controlo das instabilidades. 

 

Figura 2.41 – Canal bidimensional. Redução máxima (x≈25m) da altura de onda em 
função do número de Chezy e do coeficiente de atrito. 
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2.4.4.2 .2.2. Praia de Faro 

A praia de Faro, também conhecida por “Ilha de Faro”, situa-se na Península do 

Ancão que delimita a Ria Formosa a poente, no concelho de Faro, na região do Algarve 
(Figura 2.42). Com uma extensão em areal de vários quilómetros, é uma praia de origem 
sedimentar, com declives de cerca de 1/70 a 1/500 na zona de espraiamento. 

 

Figura 2.42 – Praia de Faro. Vista geral. 

A batimetria da zona carateriza-se por batimétricas geralmente paralelas à linha de 
costa, Figura 2.43, e foi obtida com base em dois levantamentos topográficos adquiridos 
no âmbito do projeto do 7º PQ europeu MICORE (Morphological Impats and Coastal 

Risks Induced by Extreme Storms), Ferreira et al. (2009). 

 

Figura 2.43 – Praia de Faro. a) Levantamentos batimétricos; b) Batimetria interpolada, 
domínio de cálculo e localização do sensor Infinity (IFT). 

A agitação marítima ao largo da praia de Faro carateriza-se por: alturas de onda 
significativas que variam entre 0.14 m e 4.4 m, sendo o intervalo de 0.5 m a 1.0 m aquele 
para o qual se verificou o maior número de ocorrências; os períodos de zero ascendente 
variam entre 3.0 s e 10.7 s, sendo os valores no intervalo de 3.0 s a 4.0 s os mais 
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frequentes; as direções espectrais médias estão compreendidas entre 0° e 340°, sendo as 
direções mais frequentes provenientes dos sectores entre os 120° a 140° e 250° a 270°. 
Na gama de 250° a 270° verificou-se o maior número de ocorrências. Estes dados foram 
obtidos na bóia de Faro, para os anos de 1986 a 1995, Raposeiro et al. (2009). 

Propagaram-se ondas regulares com o modelo BOUSS-WMH com altura de onda 
igual a 0.3 m, direção de onda de S37ºO (217º) e período de 8 s. O nível de maré 
correspondeu ao nível de preia-mar à cota +2.0 m (ZH). Analisaram-se os diagramas da 
elevação da superfície livre em todo o domínio em determinados instantes de cálculo, a 
série temporal da elevação da superfície livre em 6 pontos e os resultados em termos da 

altura de onda foram comparados com os resultados sem atrito de fundo. 

O domínio de cálculo, ver Figura 2.44, foi discretizado por uma malha de 
elementos finitos com 110 828 nós e 220 470 elementos. A densidade de nós da malha 
define-se por uma média de 22 pontos por comprimento de onda em todo o domínio, para 

um período de 8 s. A área dos elementos varia entre 0.22 m2 e 17.77 m2, correspondendo 
às zonas menos (cerca de 1 m) e mais profundas (cerca de 8 m), respetivamente. A 
largura de banda, nesta malha, resultou em 509. 

Na Figura 2.44 ilustra-se a fronteira do domínio e a localização das zonas 

absorventes e da zona de geração das ondas. A zona de geração localiza-se na ordenada 
y = 100 m e tem uma largura de 66 m. As zonas absorventes têm uma largura de 2 vezes 
o comprimento de onda, isto é, 132 m. Na praia e na fronteira junto à zona de geração 
impuseram-se condições de absorção total. O passo de tempo utilizado foi de 0.1 s, o que 
origina números de Courant que variam na malha entre 0.20 e 1.76. Utilizou-se um 

parâmetro de difusão artificial, γ , igual a 6100.7 −×  m2/s, definido após vários testes 
preliminares. O tempo total de cálculo foi de 200 s. O coeficiente de atrito utilizado foi de 
fw = 0.0023. Foram definidos seis pontos para análise e comparação de resultados (P1 a 

P6). 
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Tabela 2.9 – Praia de Faro. Localização dos pontos de cálculo. 

Ponto 

Coordenadas 
reais 

Coordenadas 
de cálculo 

x y x y 

P1 12342.17 -296305.18 425 150 

P2 12434.03 -296186.60 425 300 

P3 12556.52 -296028.49 425 500 

P4 12679.01 -295870.39 425 700 

P5 12511.02 -295740.25 212.5 700 

P6 12846.99 -296000.53 637.5 700 

Figura 2.44 – Praia de Faro. Localização da linha de geração das ondas, das fronteiras 
absorventes e dos pontos no domínio de cálculo. 

Na Figura 2.45 apresentam-se os valores da elevação da superfície livre e as 
isolinhas dos índices de agitação ao fim de 200 s de simulação para o caso simulado. Esta 
figura mostra as alterações na onda devido aos efeitos da refração do fundo. 

 

Figura 2.45 – Praia de Faro. Elevação da superfície livre (vista 3D) nos instantes t = 0 s, 
32 s, 96 s e 200 s. 

 

 

Figura 2.46 – Praia de Faro. Isolinhas dos índices de agitação máximos, sem (à esq.), com 
(ao centro) atrito de fundo e diferença entre os índices de agitação máximos (à dir.). 
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Verifica-se que, quando se introduz atrito de fundo na simulação, os índices de 
agitação são inferiores. O empolamento começa mais à frente, em águas menos 
profundas. A percentagem de redução da altura de onda começa a ser superior a 10 % a 
partir de profundidades de cerca de 4 m. 

A Figura 2.47, a Figura 2.48 e a Figura 2.49 apresentam a elevação da superfície 
livre nos seis pontos de cálculo obtidas com e sem atrito de fundo. 

Nos pontos P1 e P2, a altura de onda não é afetada pelo atrito de fundo. No ponto 

P3, nota-se uma ligeira diminuição na altura da onda registada. Nos pontos P4, P5 e P6, 
na zona próximo à praia, menos profunda, a onda, já com carácter não linear, vê a sua 
altura diminuída devido à perda de energia por atrito de fundo. 

 

Figura 2.47 – Praia de Faro. Elevação da superfície livre nos pontos P1 e P2, sem atrito 
de fundo (azul) e com atrito de fundo (laranja). 

 

Figura 2.48 – Praia de Faro. Elevação da superfície livre nos pontos P3 e P4, sem atrito 
de fundo (azul) e com atrito de fundo (laranja). 
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Figura 2.49 – Praia de Faro. Elevação da superfície livre nos pontos P5 e P6, sem atrito 
de fundo (azul) e com atrito de fundo (laranja). 

A implementação do atrito de fundo foi bem sucedida e o modelo responde de 

forma adequada à variação do fator de atrito, assim como à perda de energia com a 
propagação da onda. A introdução do atrito de fundo no modelo permitiu diminuir o 
parâmetro de difusão numérica necessário ao controlo das instabilidades numéricas, caso 
não se utilizasse qualquer atrito de fundo. Por isso, ajuda a controlar as instabilidades 
numéricas. 

Deve ter-se especial cuidado na forma como se calcula o fator de atrito, uma vez 
que este é normalmente sobre ou subestimado pelas equações existentes. Aqui, utilizou-se 
a forma mais expedita de o calcular, através do número de Chezy. O atrito de fundo, 
embora elevado só se faz sentir em profundidades muito pequenas. 

Comparação com resultados numéricos de COUWLAVE 

O modelo numérico escolhido para a comparação de resultados, COULWAVE, 
inclui o fenómeno da dissipação de energia por atrito de fundo e é totalmente não-linear, 

sendo por isso indicado para testar os resultados do BOUSS-WMH. A Figura 2.50 
apresenta a elevação da superfície livre nos seis pontos de cálculo obtidas pelos modelos 
BOUSS-WMH e COULWAVE. 
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Figura 2.50 – Praia de Faro. Elevação da superfície livre nos pontos P1 a P6. 
BOUSS-WMH (azul), COULWAVE (laranja). 

Em termos gerais, o modelo BOUSS-WMH consegue reproduzir bastante bem o 
andamento e transformação das ondas esperados. Os resultados obtidos por ambos 
modelos são muito semelhantes.Com efeito, BOUSS-WMH consegue simular o 
empolamento da onda na zona de aproximação à praia e reproduz o aparecimento de 

harmónicas de ordem superior devido à configuração do fundo irregular e progressiva 
diminuição da profundidade, o que indica que o modelo tem, em geral, um 
comportamento adequado. No entanto, existem algumas diferenças, nomeadamente nos 
pontos junto à praia onde a segunda harmónica aparece com mais intensidade no 
BOUSS-WMH do que no COULWAVE. Mais uma vez os fenómenos de grande não 
linearidade são pobremente representados pelo modelo mas, por outro lado, a dissipação 

de energia por atrito de fundo é bem representada. 

2.4.4.3 . Rebentação 

2.4.4.3 .1. Formulação 

A dissipação de energia por rebentação da onda é um fenómeno associado a 
baixas profundidades mas também pode ocorrer em águas profundas. As ondas começam 
a rebentar quando atingem uma declividade limite a partir da qual começam a 
instabilizar. Em águas profundas, as ondas rebentam por excesso de declividade. Sobre a 
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costa, existem três tipos principais de rebentação, dependendo do declive do fundo e da 
declividade da onda: 

• Rebentação progressiva (spilling), ocorre, normalmente, em praias de declive 

suave e declividade alta da onda. Neste tipo de rebentação, a onda rebenta de 
forma contínua, em que a crista “rola” sobre a cava precedente; 

• Rebentação mergulhante (plunging), ocorre, normalmente, em praias de declive 
intermédio. Neste tipo de rebentação a crista dobra-se e cai para a frente; 

• rebentação de fundo (surging), ocorre, normalmente, em praias de declive muito 
acentuado e baixa declividade onda. Neste tipo de rebentação a crista não chega a 
rebentar, pois a frente da mesma espraia-se sobre o talude da praia. 

A dissipação de energia associada ao fenómeno da rebentação leva a uma 

diminuição da altura das ondas. A rebentação da onda e a dissipação de energia associada 
desempenham um papel essencial na dinâmica costeira, uma vez que são responsáveis 
pela geração das correntes litorais, e pela alteração do nível médio da superfície livre 
(sobre-elevação positiva, “wave setup”, e negativa, “wave set-down”). 

A rebentação das ondas é um fenómeno complexo e turbulento que constitui uma 
importante forma de dissipação de energia. As zonas portuárias situam-se sobre a costa e, 
por isso, o fenómeno da rebentação não pode ser negligenciado quando se quer simular a 
evolução de um estado de agitação marítima nestas zonas. Por esta razão, introduziu-se, 
nas equações do modelo BOUSS-WMH, um termo que permite, de forma simplificada, 
simular a dissipação de energia devida a rebentação. 

Em modelos de Boussinesq, diversas formulações têm sido adotadas para modelar 
a rebentação. Zelt (1991) e Karambas e Koutitas (1992) usaram uma analogia com a 
viscosidade turbulenta. Kennedy et al. (2000a) basearam-se no trabalho de Zelt (1991), e 
desenvolveram um modelo capaz de reproduzir adequadamente a altura da onda antes e 

após a rebentação, num caso de ondas regulares sobre um fundo de inclinação constante. 
Outra abordagem adotada utiliza o conceito de rolo de superfície (surface roller) 

introduzido por Svendsen (1984). Nesta formulação são adicionados termos às equações 
de Boussinesq em que os parâmetros incluem a espessura do rolo e o declive da frente do 
rolo, Brocchini et al. (1992) e Schäffer et al. (1993), Madsen et al. (1997a, 1997b) 
Bayram e Larson (2000) e Ozanne et al. (2000). As formulações baseadas no modelo de 

rolo de superfície têm um fundamento físico mais realista mas a sua implementação 
numérica é bastante mais complicada tendo pelo menos cinco parâmetros diferentes que 
devem ser ajustados ou calibrados. Veeramony e Svendsen (2000), Briganti et al. (2004) 
e Musumeci et al. (2005) propuseram modelos de Boussinesq com termos adicionais de 
vorticidade que introduzem assim efeitos de rebentação. Cienfuegos et al. (2010) 
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propuseram uma abordagem alternativa para a parametrização da rebentação utilizando 
um modelo de rolo de superfície mas adicionando termos do tipo difusivos em ambas as 
equações, de conservação de massa e de quantidade de movimento. Cienfuegos et al. 
(2010) validaram o novo modelo com ondas regulares e ondas solitárias tendo obtido 
boas aproximações das alturas de onda e das propriedades não lineares em toda a zona de 

rebentação. 

No modelo BOUSS-WMH utilizou-se a abordagem mais simples através da 
introdução de um termo de viscosidade turbulenta (Pinheiro et al., 2011a). Dentro da 
família das formulações baseadas na introdução de um termo de viscosidade turbulenta, 

os métodos diferem no modo como se define o início e o fim da rebentação. 

Para modelar a turbulência e dissipação de energia causada pela rebentação, 
adicionou-se um termo de viscosidade turbulenta, Rb, à equação de conservação da 
quantidade de movimento de acordo com o procedimento de Kennedy et al. (2000a): 

 ( )uηυ
η

+∇∇
+

= h
h

R eb
1  (2.58) 

em que η+h  representa a profundidade local e eυ  é o coeficiente de viscosidade 

turbulenta (eddy viscosity), localizado na face frontal da onda. Este coeficiente é dado 
pela seguinte expressão baseada em dados experimentais: 

 tme hB ηηδυ )(2 +=  (2.59) 

em que δm é o coeficiente do comprimento de mistura, tη  é a derivada da elevação da 
superfície livre em ordem ao tempo. 

O parâmetro B controla a ocorrência (B = 1) ou não (B = 0) de dissipação de 
energia. 

A rebentação começa quando é excedido um valor crítico e continua até que outro 
valor de referência não seja ultrapassado. Estes limiares determinam o início e o fim da 
rebentação. Existem vários critérios para a definição destes limiares. Um dos mais 
utilizados é o da aceleração da elevação da superfície livre, proposto por Kennedy et al. 
(2000a). Outro, mais recente, proposto por Okamoto e Basco (2006) é o do número de 
Froude da cava. Ambos foram introduzidos no modelo BOUSS-WMH e a eficácia de 

ambos é discutida. Apresenta-se a validação do procedimento de implementação do 
termo de rebentação no modelo. De seguida, descreve-se cada um dos critérios. 
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2.4.4.3 .2. Critério da aceleração da elevação da superfície  

livre  (FSA) 

Um dos critérios introduzidos no modelo foi o da aceleração da elevação da 
superfície livre (FSA), (Kennedy et al., 2000a). Para definir o início e o fim da 
rebentação são necessários três parâmetros: cbini, cbfim e T* : Os valores de cbini e cbfim 
situam-se entre 0.35 a 0.65 e 0.06 a 0.20, respetivamente e T* é o tempo de transição, 
ou seja, o instante em que se considera que a rebentação pode cessar. 

O valor de referência crítico, 
*
tη , representa a derivada em ordem ao tempo da 

elevação da superfície livre e é definido por: 
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em que t0 é o instante em que a rebentação da onda inicia, t-t0 é a idade do evento de 
rebentação e: 

 
( ) ( ) ghcbeghcb fim

F
tini

I
t == ηη

 (2.61) 

Para não introduzir uma descontinuidade abrupta aquando do início de um 
fenómeno de rebentação o parâmetro B cresce de 0 até 1 de forma linear de acordo 
com: 
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em que tη  é a derivada em ordem ao tempo da elevação da superfície livre, uma das 

variáveis do sistema de equações e 
*
tη  é o valor crítico a partir do qual Rb é não nulo e 

inicia-se a rebentação da onda. 

O modelo, com a nova formulação que inclui o fenómeno da rebentação, foi 
aplicado a casos de teste da literatura, estudados em laboratório, de propagação de ondas 
em fundo de declive constante, e sobre dois fundos do tipo barra-fossa, para validação da 
metodologia. Os resultados do BOUSS-WMH foram comparados com os resultados de 

ensaios experimentais e também numéricos obtidos com o modelo FUNWAVE (Kirby, 
1998), que é um modelo de diferenças finitas, baseado nas equações de Boussinesq 
completamente não lineares. Este modelo é de natureza mais complexa que o modelo 
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BOUSS-WMH, no entanto, a formulação da rebentação é em si muito semelhante e já 
previamente testada. 

Mais concretamente, na validação da rebentação, o modelo BOUSS-WMH foi 
aplicado a três casos de propagação e rebentação de ondas regulares, nomeadamente: 

• Praia de declive constante, Hansen e Svendsen (1979); 

• Perfil de praia do tipo barra-fossa, Sancho (2002); 

• Perfil de praia do tipo barra-fossa, Okamoto e Fortes (2008). 

Em todos os casos de teste, foi utilizada a versão unidimensional do modelo 

numérico. Para cada caso de teste, nas secções seguintes, apresentam-se as condições de 
cálculo e os resultados numéricos obtidos com o modelo numérico BOUSS-WMH. Estes 
resultados são comparados com resultados obtidos experimentalmente e com o 
FUNWAVE. Desta forma, é possível verificar a qualidade da aproximação dos resultados 
face a outros modelos numéricos de utilização frequente. 

Em todos os casos de estudo foram efetuados cálculos preliminares para 
calibração dos parâmetros relacionados com a viscosidade numérica e com a rebentação. 

2.4.4.3 .2.1. Caso de Hansen e Svendsen (1979) 

O modelo BOUSS-WMH foi aplicado a um caso simples de propagação e 
rebentação de ondas regulares sobre um perfil de praia de inclinação constante, para o 
qual existem resultados experimentais levados a cabo por Hansen e Svendsen (1979). 

As ondas são geradas numa profundidade de 0.36 m e empolam numa rampa com 
declive de 1:34.26 até rebentarem, Figura 2.51. Os casos de teste nº 031041, 041041 e 
051041 de Hansen e Svendsen (1979) foram reproduzidos neste trabalho, o que 
corresponde às caraterísticas das ondas indicadas na Tabela 2.10. 
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Figura 2.51 – Caso Hansen e Svendsen (1979). Batimetria e localização da fonte, das 

zonas absorventes e das sondas. 

Tabela 2.10 – Caso Hansen e Svendsen (1979). Caraterísticas da agitação incidente. 

Teste Período (s) Altura de onda (cm) 

031041 3.33 4.30 

041041 2.50 3.90 

051041 2.00 3.60 
 

O tempo de simulação foi de 40 s. O domínio tem 63 m de comprimento e a fonte 
situa-se em x = 30 m. Duas zonas absorventes foram colocadas nas extremidades do 

canal. O domínio foi discretizado por 4816 elementos finitos lineares com 0.09 m de 
espaçamento entre nós. Ao longo do domínio, 35 sondas numéricas foram colocadas de 
modo a se obter a altura de onda sobre a rampa e na zona de rebentação. De modo a 
evitar problemas de instabilidade numérica, o parâmetro de viscosidade em todo o 

domínio foi considerado 3.0×10-3, para os casos 031041 e 0341041 e 2.2×10-3 para o caso 

051041. 

Dado que se dispõe de dados experimentais para estes casos, optou-se por 
começar por calibrar os vários parâmetros relacionados com a rebentação de modo a se 
obter os melhores resultados possíveis. Os parâmetros que determinam o início e o fim da 
rebentação (designados por ini e fin nas figuras) foram calibrados fazendo variar o seu 
valor e avaliando qual o que proporciona o melhor ajuste aos dados experimentais, 

Figura 2.52. Na Figura 2.53 apresenta-se a calibração dos parâmetros: tempo de transição 
e coeficiente de mistura. O eixo das abcissas representa a profundidade sobre a rampa. 
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Figura 2.52 – Caso Hansen e Svendsen (1979). Calibração dos parâmetros de início e 
fim da rebentação, cbini (ini)e cbfim (fin), para o teste 031041. 
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Figura 2.53 – – Caso Hansen e Svendsen (1979). Calibração dos parâmetros tempo de 

transição, T* (tcst) e coeficiente de mistura, �m (delta) para o teste 031041. 

Após a calibração, os valores adotados foram: 

 20.10.508.085.0 * ==== mfimini ghTcbcb δ  (2.63) 

Sendo que o único valor que difere dos valores recomendados por Kennedy para 

praias de declive constante é o da iniciação, que em Kennedy et al. (2000b) é dado por: 

 73.0=inicb  (2.64) 

Na Figura 2.54 e na Figura 2.55 apresentam-se os resultados numéricos, com os 
parâmetros calibrados, e experimentais obtidos para cada condição de agitação incidente. 
Na Figura 2.55 o eixo das abcissas representa a profundidade adimensionalizada (h/h0) 
com a profundidade inicial, h0. 
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Figura 2.54 – Caso Hansen e Svendsen (1979). Alturas significativas HS (m) para os 

testes 031041, 041041 e 051041. 
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Figura 2.55 – Caso Hansen e Svendsen (1979). Alturas de onda adimensionalizadas 
(H/h0) com a profundidade inicial, h0, para os testes 031041, 041041 e 051041. 
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Da análise da Figura 2.54 e da Figura 2.55 verifica-se que, para todos os casos 
testados, os resultados numéricos acompanham bem os valores experimentais, quer antes 
da rebentação, na rebentação ou após esta. Com efeito, para cada caso de teste, verifica-se 
que a onda sofre o empolamento devido à diminuição da profundidade e acaba por 
rebentar sensivelmente nos mesmos locais que os obtido nos ensaios experimentais. Após 

dar-se início à rebentação a altura da onda diminui devido à dissipação de energia 
resultante do fenómeno turbulento da rebentação. Também esta diminuição da altura da 
onda é bem simulada pelo modelo numérico. 

2.4.4.3 .2.2. Perf il  de praia do t ipo barra-fossa de 

Sancho (2002) 

O segundo caso de teste utilizado para validar a implementação da rebentação no 
modelo BOUSS-WMH foi o de um perfil de praia do tipo barra-fossa cujos ensaios em 
modelo físico são descritos em Sancho (2002). Estes ensaios foram realizados num canal 

de 100 m de comprimento, de 3 m de largura e de 5 m de profundidade, existente na 
Universidade Politécnica da Catalunha. O teste simulado foi o teste A, correspondente a 
uma onda regular com 0.112 m de de altura e 2.5 s de período. 

A batimetria considerada nos cálculos é mostrada na Figura 2.56. O comprimento 

total é de 119.6 m e foi construído de modo a ter 5 vezes o comprimento de onda inicial 
antes do 1º declive e 2 vezes depois do último declive, sendo z a coordenada vertical. A 
parte mais profunda tem -2.05 m de profundidade e a menos profunda tem -0.012 m. 

 

Figura 2.56 – Perfil barra-fossa. Batimetria, localização da fonte e das zonas absorventes. 
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Para obter a altura de onda correta no início do 1º declive, a amplitude inicial foi 
igual a 0.056. O período da onda foi de 2.5 s, o comprimento de onda inicial é de 8.77 m 
e a função fonte foi colocada em x = 26 m. 

O domínio foi discretizado com elementos finitos lineares com dois nós sendo o 

espaçamento entre nós de ∆x = 0.05m. O número de nós foi de 2393 nodes. O tempo de 
simulação foi de 70 s. Ao longo do domínio foram colocados 43 sondas numéricas. 

O primeiro parâmetro a ser calibrado é o da viscosidade numérica pois garante a 

estabilidade do método numérico mas não deve afetar quantitativamente os resultados. 
Por conseguinte, deve ser tão pequeno quanto possível dentro dos valores que permitam 
uma corrida estável até ao final da simulação. Daí os valores deste parâmetro testados 

irem diminuindo até se encontrar o valor ideal. Testaram-se valores de 5×10-3, 4×10-3, 

3×10-3, 2×10-3 e 1×10-3, Figura 2.57, sendo que este último já não conseguiu controlar as 

instabilidades numéricas e consequentemente o valor adoptado foi de 2×10-3. 

 
Figura 2.57 – Perfil barra-fossa. Variação da viscosidade numérica. 

De seguida, foram efetuados alguns testes de sensibilidade para avaliar a 
influência da variação dos parâmetros de rebentação nos resultados e, como se dispõe de 
resultados experimentais, foi possível calibrar esses parâmetros. 

O parâmetro de início da rebentação é um dos mais importantes pois permite fixar 

a localização da 1ª rebentação, o que pode modificar significativamente os resultados 
subsequentes. A Figura 2.58 representa os valores de altura de onda para valores do 
parâmetro de início da rebentação variando de 0.40 a 0.65. Uma análise estatística dos 
resultados revela que o valor de 0.50 é o que permite a uma melhor aproximação entre 
resultados numéricos e experimentais, Figura 2.59. 
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Figura 2.58 – Perfil barra-fossa. Variação do parâmetro de início da rebentação, cbini (ini). 

Para a comparação dos resultados numéricos com resultados experimentais, são 
considerados, três parâmetros estatísticos (Willmott et al., 1985). São eles o erro médio 
quadrático (RMSE), o índice de concordância IC, e o bias (ou viés) dados pelas 
expressões: 
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onde  são os valores de referência, yi são os valores dos modelos numéricos, x

é a média dos valores de referência e n é o número de pontos. O índice de concordância 
varia de zero a um, sendo que quanto maior é o valor, maior é a concordância dos valores 
numéricos com os de referência, enquanto o erro médio quadrático e o bias são valores de 

erro absoluto e relativo, respectivamente, sendo a concordância dos valores numéricos 
com os de referência tanto melhor quanto menor forem os valores absolutos destes 
parâmetros. 
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Figura 2.59 – Perfil barra-fossa. Estatísticas dos erros para a variação do parâmetro de 
início da rebentação, cbini (ini). 

O parâmetro de fim da rebentação, cbfim, foi variado entre 0.08 e 0.15 mas verifica-se que 
altera muito pouco os resultados. O valor mais adequado a este caso coincide com o de 

Kenendy et al. (2002) e foi de 0.15, Figura 2.60. O mesmo se passa com o tempo de 
transição e o coeficiente de mistura que têm pouca influência nos resultados. 

 
Figura 2.60 – Perfil barra-fossa. Variação do parâmetro de fim da rebentação, cbfim (fin). 
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Figura 2.61 – Perfil barra-fossa. Variação do parâmetro do tempo de transição, T* = tcst

gh . 

 

Figura 2.62 – Perfil barra-fossa. Variação do coeficiente de mistura, �m. 

Assim, os valores dos quatro parâmetros da rebentação utilizados foram: 

 20.10.515.050.0 * ==== mfimini ghTcbcb δ  (2.66) 

Note-se que os valores recomendados Kenendy et al., para casos de perfis do tipo 

barra-fossa são os seguintes: 

 20.10.515.042.0 * ==== miniini ghTcbcb δ  (2.67) 

Com os parâmetros todos calibrados, procedeu-se à simulação numérica. 

Na Figura 2.63 representa-se a elevação da superfície livre nos instantes de tempo 
20 s, 26 s, 30 s, 34 s, 38 s e 42 s que correspondem ao intervalo de tempo em que as 
primeiras ondas completamente desenvolvidas chegam ao final da praia. Nestes gráficos 
pode ver-se a onda a empolar percorrendo a barra, a rebentar e a recuperar altura sobre a 

fossa e a rebentar novamente sobre a praia (este último fenómeno é mais visível no 
último gráfico em t = 42 s). 
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Figura 2.63 – Perfil barra-fossa. Elevação da superfície livre em vários instantes de 

tempo. 

A Figura 2.64 apresenta a comparação entre os valores experimentais (BOUSS-
WMH) e numéricos (FUNWAVE) obtidos ao longo do domínio. 

 
Figura 2.64 – Perfil barra-fossa. Variação da altura de onda ao longo do domínio de 

cálculo. 

O modelo BOUSS-WMH simula bem o comportamento da onda até à localização 
da rebentação, que acontece um pouco antes do que ocorreu nos testes experimentais. A 
altura de onda na rebentação por parte do modelo numérico é um pouco inferior ao obtido 

nos dados experimentais. Após esta rebentação, as diferenças acentuam-se quer em 
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termos de andamento geral quer em termos de valores absolutos. Apesar disso, a 
localização da última rebentação é bem reproduzida. 

 

Tabela 2.11 – Perfil barra-fossa: Desvio, erro médio quadrático e índice de concordância 
de Wilmott. 

 bias RMSE IC 

BOUSS-WMH -0.0014 0.0208 0.9460 

FUNWAVE 0.0002 0.0452 0.9220 

 

Na Tabela 2.11, verifica-se que os valores de bias e de RMSE são baixos e que o 

índice de concordância é próximo de 1, o que mostra que, em geral, existe um boa 
concordância entre modelos numéricos e dados experimentais. Um bias de -0.0014 para o 
modelo BOUSS-WMH significa que o modelo tende a subestimar a altura da onda, 
enquanto que o bias de FUNWAVE significa que aquele modelo a sobrestima. No 
entanto, em ambos os valores são muito pequenos verificando-se que o modelo 
FUNWAVE é um pouco melhor. Por outro lado, o erro quadrático médio e o índice de 

concordância do modelo BOUSS-WMH são melhores do que o do modelo FUNWAVE. 
De qualquer forma, note-se que ambos os modelos apresentam valores muito idênticos de 
bias, RMSE e índice de concordância. 

2.4.4.3 .2.3. Perf il  de praia do t ipo barra-fossa, 

Okamoto e Fortes (2008) 

Apresenta-se agora a aplicação do modelo BOUSS-WMH à propagação de ondas 
sobre uma praia com perfil de fundo do tipo barra-fossa estudado experimentalmente 
num dos canais do LNEC por Okamoto e Fortes (2008). Os resultados em diversos 
pontos ao longo do canal foram comparados com os resultados dos ensaios em modelo 

físico. Também se efetuou uma comparação dos valores de altura média quadrática 
correspondentes aos resultados numéricos e aos experimentais. 

A instalação experimental conta com um canal com 38.3 m de comprimento e 
largura que varia de 1.0 m a 0.6 m. O canal é equipado com um gerador de ondas regular 

(Figura 2.1). A batimetria do fundo do canal numa extensão de 32.4 m, a partir do 
batedor de ondas é constituída por uma zona plana seguida de três rampas de inclinação 
1:20 conforme se mostra na Figura 2.65. 
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Figura 2.65 – Canal de ensaios experimentais. Foto e perfil. 

As condições de onda simuladas no canal foram limitadas pelas caraterísticas do 
gerador de ondas, que apenas consegue simular um período de onda máximo e 
correspondente altura de onda máxima de T = 2.7 s e H = 0.23 m, respetivamente. 

Foram instaladas sete sondas resistivas para o cálculo da altura de onda (Figura 

2.2). A distância entre sondas foi mantida fixa (0.20 m). A frequência de amostragem dos 
ensaios foi de 100 Hz. 

As simulações numéricas foram efetuadas para a inclinação de 1/20 a jusante da 
barra, com profundidade h = 0.1 m. A condição de agitação aqui testada numericamente 

corresponde a uma onda de altura H = 0.08 m e de período T = 1.5 s. 

Antes dos cálculos sistemáticos, foi feita uma análise de sensibilidade para os 
parâmetros associados à rebentação. O domínio computacional usado pelo modelo 
numérico BOUSS-WMH é unidimensional de comprimento 43.m (Figura 2.3). 

 

Figura 2.66 – Canal de ensaios experimentais. Domínio de cálculo do BOUSS-WMH. 
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A discretização da batimetria tem espaçamento de ∆x = 0.05.m. A função fonte 

foi colocada na posição x = 12 m. Consideraram-se duas fronteiras de absorção nos 
extremos do domínio, com dois comprimentos de onda. Não foi incluído o atrito com o 
fundo. 

Quanto aos valores dos parâmetros relacionados com a rebentação, efetuou-se 
uma análise de sensibilidade prévia para analisar a sua influência nos resultados 
numéricos e obter os valores que melhor se adaptam a esta condição experimental. Os 

valores considerados foram: início da rebentação, inicb  = 65.0 , fim da rebentação, 

15.0=inicb , duração da rebentação, ghT /5* =  e comprimento de mistura �m =  1.2. O 

tempo total simulado foi de 50 s. Os resultados numéricos foram obtidos em todos os nós 
da malha de cálculo e, em particular, nas posições das sondas entre 18 m e 32 m com 
intervalos de 0.50 m. 

Série temporal da elevação da superfície livre 

Na Figura 2.7 apresentam-se os resultados numéricos da elevação da superfície 
livre ao longo do tempo para sondas em x = 7.1 m, 9 m e 10 m. 

Como se pode observar, à medida que a onda se propaga para zonas de menores 
profundidades acontece a transformação na sua forma. A deformada da superfície livre 
apresenta caraterísticas cada vez mais não lineares. Verifica-se também o aparecimento 
de harmónicas à medida que a onda se propaga para zonas de menor profundidade. 

 

Figura 2.67 – Canal de ensaios experimentais. Elevação da superfície livre ao longo do 
tempo para x = 7.1 m. 
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Figura 2.68 – Canal de ensaios experimentais. Elevação da superfície livre ao longo do 
tempo para x = 9 m. 

 

Figura 2.69 – Canal de ensaios experimentais. Elevação da superfície livre ao longo do 
tempo para x = 10 m. 

De uma forma geral, constata-se uma boa concordância entre os resultados 
numéricos e experimentais na posição da sonda em x = 7.1 m. Com efeito, o andamento 

das deformadas obtidas com o modelo numérico é bastante semelhante ao do 
experimental nesta sonda. 

As sondas em x = 9 m e x = 10 m estão localizadas após a rebentação. Assim, 
além dos efeitos do fundo, existe a influência da turbulência devido a rebentação. Nestes 

casos, as diferenças entre as elevações obtidas pelo modelo numéricos acentuam-se. 

Para a sonda em x = 9 m, o modelo apresenta um comportamento ao longo do 
tempo semelhante com a do resultado experimental. O modelo numérico apresentou 
valores menores na zona das cavas. 

Na sonda em x = 10 m observa-se uma não linearidade mais acentuada que na 
anterior. Neste caso, os resultados numéricos diferem mais do experimental. Os valores 
máximos das elevações apresentados pelo modelo são maiores que os experimentais. As 
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não linearidades mostradas nos resultados experimentais não são bem captadas pelo 
modelo. 

Altura média quadrática 

Na Figura 2.70 apresentam-se os valores da altura média quadrática (Hrms) que 
caraterizam as séries de valores da elevação da superfície da água ao longo do canal a 
partir da posição x = 7.0 m. Os resultados são comparados com os obtidos 
experimentalmente. 

De um modo geral, observa-se que o andamento geral dos resultados numéricos 
da altura de onda significativa é semelhante aos correspondentes dos resultados 
experimentais. O modelo simula o aumento da altura de onda à medida que a 
profundidade diminui, a ocorrência de rebentação e o decréscimo da altura de onda 

depois desta rebentação (entre as estações x = 8.4 m e 9.5 m aproximadamente) e a sua 
manutenção num valor constante mesmo após o fim da rebentação. 

Entre x = 7.0 m e x = 8.7 m (aproximadamente) observa-se que o BOUSS-WMH 
apresentou alturas menores que as previstas experimentalmente. 

Nas posições acima de x = 8.7 m, nota-se que as alturas obtidas pelo modelo são 
próximas ao do experimental. Acima de x = 11.3 m, aproximadamente, os resultados do 
modelo tendem a estabilizar e convergir para os resultados experimentais até o final do 
canal. 

 
Figura 2.70 – Canal de ensaios experimentais. Altura de onda média quadrática. 

Os erros das alturas médias quadráticas ao longo do canal (a partir de x = 7.0 m) 
considerando os resultados experimentais como referência, são: bias = 2 cm, 
RMSE = 0.0135 e IC = 93%. O bias indica que, em média, os valores são um pouco 
maiores que os experimentais. 
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Os resultados apresentados mostraram que a implementação da rebentação no 
modelo BOUSS-WMH foi bem-sucedida e que o modelo conseguiu reproduzir de forma 
adequada o empolamento e a consecutiva rebentação da onda com a dissipação de energia 
esperada. Em mais detalhe, verificou-se que o modelo mostrou uma grande concordância 
com os dados experimentais, simulando quer a localização, a altura de onda na 

rebentação e depois a dissipação de energia. Verificaram-se algumas diferenças após a 
rebentação, principalmente na reprodução dos fenómenos de grande não linearidade. 

2.4.4.3 .3. Critério de número Froude relativo da cava 
(RTFN)  

O conceito de número Froude relativo da cava ou Relative Trough Froude 
Number (RTFN) foi introduzido por Utku (1999) como um índice de rebentação no 
conceito de ressalto hidráulico em movimento. A equação que define o RTFN foi 
modificada por Okamoto e Basco (1999) e é dada por: 

 ®�¯° =  Ȳ  =  ±²³«d´�z�²�µ�±²�µ�  (2.68) 

onde c é a celeridade da onda e u é a velocidade das partículas. Os índices indicam a 
localização na onda. A onda começa a rebentar quando o RTFN excede um valor crítico e 
cessa de rebentar quando desce abaixo deste valor. Uktu e Basco (2002) conduziram uma 

série de experiências e confirmaram que o valor crítico de RTFN no início da rebentação 
da onda é consistente para várias caraterísitcas da onda incidente. A principal vantagem 
deste critério de início e fim da rebentação é o facto de ser necessário apenas um 
parâmetro ao contrário do critério FSA onde são necessários três. 

A implementação do critério RTFN no modelo BOUSS-WMH seguiu o 

procedimento realizado por Okamoto (2003) para as ondas regulares: 

1. Determinação da localização da cava e da crista, utilizando uma janela de 
comprimento fixo que se move ao longo do domínio computacional; 

2. Cálculo das caraterísticas da onda (velocidade das partículas na cava, celeridades 
da cava e da crista), com base nos resultados do modelo; 

3. Cálculo do valor RTFN; 

4. A comparação do valor RTFN com o número de Froude crítico. Se o RTFN 
excede o valor crítico, o termo viscosidade turbulenta devido à rebentação é 
adicionado à equação de conservação da quantidade de movimento em todos os 
nós desde a crista até à cava. 
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O modelo BOUSS-WMH foi aplicado a um caso simples de propagação e 
rebentação de ondas regulares ao longo de um perfil de praia com inclinação constante 
para a qual existem resultados experimentais obtidos por Hansen e Svendsen (1979). 

Os cálculos foram realizados para as duas formulações de rebentação. Para cada 
formulação, a metodologia é a seguinte: 

• calibração dos parâmetros de rebentação usando uma das condições de 
teste usadas nas experiências realizadas por Hansen e Svendsen; 

• uma vez definidos os parâmetros ótimos, o modelo numérico é aplicado a 
outras condições de teste da mesma experiência. 

As simulações numéricas foram executadas num PC com um Q6600 CPU dual 

Intel ® Core ™ Quad a 2.4Ghz e memória RAM 1.97GB. 

2.4.4.3.3.1. Caso de Hansen e Svendsen (1979) 

De modo a evitar instabilidade numérica o parâmetro de viscosidade foi de 

3.0×10-3, para o caso 031041 e 2.2×10-3 para o caso 051041. 

Primeiramente, efetuou-se a calibração do parâmetro RTFN. Este parâmetro 
variou entre valores de 1.25 e 1.47. Os testes 031041 e 051041 foram simulados e foi 
realizada uma análise estatística do erro. Os resultados desta calibração são apresentados 

na Figura 2.71 e na Figura 2.72 e a análise estatística é apresentada na Tabela 2.12. 

 

Figura 2.71 – Caso de Hansen e Svendsen (1979). Calibração do número de Froude 
crítico para teste 031041. 
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Figura 2.72 – Caso de Hansen e Svendsen (1979). Calibração do número de Froude 
crítico para teste 051041. 

Tabela 2.12 – Caso de Hansen e Svendsen (1979). Estatísticas de erro para diferentes 
números Froude críticos para os testes 031041 e 051041 

Frc 
Teste 031041 Teste 051041 

bias RMSE IC bias RMSE IC 
1.25 -0.0013 0.0059 94.68% -0.0024 0.0040 96.78% 
1.28 -0.0004 0.0036 98.26% -0.0007 0.0043 96.36% 
1.30 -0.0004 0.0034 98.46% 0.0003 0.0030 98.40% 
1.33 0.0004 0.0030 98.89% 0.0011 0.0042 96.99% 
1.36 0.0014 0.0046 97.47% 0.0030 0.0069 92.62% 
1.40 0.0015 0.0063 95.30% 0.0045 0.0126 78.59% 
1.43 0.0037 0.0139 80.18% 0.0065 0.0133 78.29% 
1.47 0.0052 0.0142 79.38% 0.0072 0.0156 71.65% 

 

Os resultados mostram que o número de Froude crítico é um parâmetro sensível e 
determina a precisão da simulação na zona de rebentação das ondas e especialmente após 

a rebentação. A dissipação de energia que ocorre após a rebentação é fortemente 
influenciada pela localização do início da mesma. Portanto, uma estimativa correta deste 
parâmetro é muito importante. Para o primeiro teste, um número de Froude crítico de 
1.33 produziu o melhor ajuste aos resultados experimentais, para o segundo teste um 
número de Froude crítico de 1.30 produziu o melhor ajuste. Isto mostra que este 
parâmetro depende das caraterísticas das ondas mas é pouco sensível a estas. Quer isto 

dizer que se adotar um número crítico de 1.3, este produzirá bons resultados para ondas 
com caraterísticas diferentes. 
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A Figura 2.73 e a Figura 2.74 apresentam os resultados numéricos e 
experimentais obtidos para as condições das ondas incidentes dos testes 031041 e 
051041, considerando as duas formulações. A calibração dos parâmetros do método de 
FSA foi apresentada anteriormente. 

 

Figura 2.73 – Caso de Hansen e Svendsen (1979). Alturas de onda significativas Hs (m) 
sobre a batimetria para o caso de teste 031041. Comparação de critérios RTFN e FSA. 
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Figura 2.74 – Caso de Hansen e Svendsen (1979). Alturas de onda significativas Hs (m) 
sobre a batimetria para o caso de teste 051041. Comparação de critérios RTFN e FSA. 
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Tabela 2.13 – Caso de Hansen e Svendsen (1979). Estatísticas de erro para os critérios de 
FSA e RTFN para os testes 031041 e 051041 

 Teste 031041 Teste 051041 

 bias RMSE IC bias RMSE IC 

FSA (cbini = 0.85, 0.90) 0.0004 0.0037 98.32% -0.0030 0.0048 95.64% 

RTFN (Frc = 1.33, 1.30) 0.0004 0.0030 98.89% 0.0003 0.0030 98.40% 

 

A comparação dos dois critérios de rebentação mostra que a altura de onda antes 
da rebentação e a posição do início da rebentação são bem simuladas com ambos os 
critérios utilizados. A dissipação de energia após a rebentação das ondas também é muito 
bem simulada com ambos os critérios. O novo critério de rebentação baseado no método 
de RTFN apresenta índices de concordância maiores do que os obtidos com o critério de 
FSA. A vantagem deste método reside no menor número de parâmetros a calibrar. 

2.4.4.3.3.2. Perf il  de praia do t ipo barra-fossa, Sancho 
(2002) 

O modelo BOUSS-WMH foi aplicado ao caso de teste experimental descrito em 
Sancho (2002) apresentado na secção 2.4.4.3.2.2. 

O número de Froude crítico, Frc foi calibrado a partir de valores testados entre 
1.25 e 1.47. foi realizada uma análise estatística dos erros tendo por base os resultados 

experimentais. Os resultados desta calibração estão na Figura 2.75 e a análise estatística é 
apresentada na Tabela 2.14. 
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Figura 2.75 – Caso de Sancho (2002). Teste A. Calibração do número de Froude 
crítico.  

Tabela 2.14 – Caso de Sancho (2002). Teste A. Estatísticas de erro para vários números 
de Froude críticos. 

Frc 
Teste A 

bias RMSE IC 
1.25 0.0116 0.0298 91.86% 
1.28 0.0100 0.0295 92.01% 
1.30 0.0199 0.0335 90.52% 
1.33 0.0271 0.0385 88.47% 
1.36 0.0282 0.0394 88.00% 
1.40 0.0303 0.0418 86.68% 
1.43 0.0323 0.0431 86.20% 
1.47 0.0164 0.0344 89.08% 

 

Os resultados mostram que o número de Froude crítico é um parâmetro 
determinante da precisão da simulação na zona de rebentação das ondas. Quando ocorre 
mais do que uma situação de rebentação, o parâmetro ótimo é ligeiramente inferior ao 
verificado no caso de uma rebentação única. A dissipação de energia é fortemente 
influenciada pela localização do primeiro ponto de rebentação, que depende do Frc, no 

entanto, o segundo ponto de rebentação é bem capturado com quase todos os Frc 
simulados. Não há dúvida que uma estimativa correta deste parâmetro é muito 
importante. Para as praias de declive constante simuladas na secção anterior, números 
críticos Froude de 1.33 e 1,30 produziram o melhor ajuste aos resultados experimentais, 
neste caso, um número de Froude crítico de 1.28 foi o que conduziu aos melhores ajustes. 
A recuperação de energia que ocorre ao longo da barra não é muito bem capturada pelo 
modelo, e é por isso que a segunda rebentação ocorre com uma altura de onda 

sobrestimada. 

A Figura 2.76 apresenta os resultados numéricos e experimentais obtidos para as 
condições das ondas incidentes do teste A, considerando as duas formulações e, 
adicionalmente, resultados obtidos com outro modelo numérico, o FUNWAVE, que 

utiliza o método de FSA como critério de início e fim da rebentação. 
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Figura 2.76 – Caso de Sancho (2002). Teste A. Resultados experimentais e numéricos de 
altura significativa. 

Em geral, os resultados numéricos acompanham os valores experimentais, antes e 

depois da primeira rebentação e também antes e depois da segunda rebentação. Nenhum 
dos modelos numéricos foi capaz de capturar a recuperação de energia após a barra, mas 
o segundo evento de rebentação é bem reproduzido. 

Tabela 2.15 – Caso de Sancho (2002). Teste A. Estatísticas de erro para os critérios FSA 

e RTFN. 

 bias RMSE IC 
FUNWAVE (FSA) 0.0015 0.0300 92.36% 
BOUSS-WMH (FSA) -0.0051 0.0229 95.34% 
BOUSS-WMH (RTFN) 0.0100 0.0295 92.01% 

 

A partir da Tabela 2.15, pode concluir-se que, para este caso de teste, o modelo 
BOUSS-WMH com o critério FSA é o que está mais próximo dos valores experimentais, 

simulando muito bem ambos os eventos de rebentação. O critério RTFN tende a 
sobrestimar a altura das ondas. Um índice de concordância de mais de 92% é atingido 
pelas três simulações, o que se pode considerar muito satisfatório, dada a complexidade 
do fenómeno de rebentação das ondas e a simplicidade dos termos utilizados na sua 
modelação. 
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2 . 5 . O  g e r a d o r  G M A L H A  

2.5.1. Funcionamento geral  

A utilização dos modelos numéricos de propagação de ondas, DREAMS e 
BOUSS-WMH, pressupõe a definição de um domínio de cálculo, caraterizado por uma 
fronteira e uma batimetria da região a estudar. Para a aplicação desses programas, o 
domínio de cálculo deve ser discretizado através de uma malha não estruturada de 
elementos finitos triangulares. A construção deste tipo de malhas é facilitada por um 

gerador automático. Existem, atualmente, inúmeros algoritmos diferentes para a geração 
de malhas propriamente dita e outros tantos para o seu pós-processamento. A combinação 
dos algoritmos de geração e de pós-processamento dá origem a uma panóplia de 
diferentes geradores de malhas adaptados às várias aplicações possíveis para estas. 

GMALHA é um gerador automático de malhas de elementos finitos para modelos 
de propagação de ondas em zonas costeiras, nomeadamente os modelos DREAMS e 
BOUSS-WMH. GMALHA gera malhas triangulares não estruturadas com elevada 
qualidade num determinado domínio costeiro, caraterizado por uma batimetria e uma 
fronteira qualquer e permite a construção automática dos ficheiros de entrada dos 
modelos DREAMS e BOUSS-WMH no formato desejado, para economia de tempo e 

minimização de erros. 

As malhas de elementos finitos geradas devem obedecer a alguns critérios de 
qualidade, nomeadamente, a regularidade dos elementos finitos, a uniformidade local da 
malha (variações de densidade pouco bruscas), uma valência de nós ótima, que no caso 

dos triângulos é de 6, a representação correta das fronteiras do domínio e da batimetria da 
zona a modelar. No caso dos modelos de propagação de ondas marítimas, tem também de 
se garantir uma densidade de elementos proporcional ao comprimento de onda. Com 
efeito, a batimetria correspondente a cada zona costeira pode envolver, quer zonas de 
grande profundidade, quer de pequena profundidade e, para qualquer dessas zonas, é 
necessário garantir um número mínimo de pontos (8 a 10 pontos para o modelo 

DREAMS e 20 a 30 pontos para o modelo BOUSS-WMH) por comprimento de onda em 
todo o domínio de modo a se poder ter confiança nos resultados numéricos destes 
modelos. Como o comprimento de onda é função da profundidade de água local e do 
período da onda a simular, o controlo local da densidade da malha é efetuado de acordo 
com essas duas variáveis. A malha gerada é tanto mais fina quanto menos profundo for o 
local e menor for o período da onda, Pinheiro et al. (2008). 

As malhas geradas têm refinamento local proporcional ao comprimento de onda e 
imposição de critérios de qualidade, tais como: adaptabilidade às irregularidades da 
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fronteira, forma dos triângulos o mais próxima possível do equilátero, valência dos nós 
igual a seis, variação suave do tamanho dos elementos e numeração dos nós da malha de 
modo a minimizar a largura de banda ou o perfil das matrizes globais.  

Após a definição da fronteira do domínio de cálculo (que por vezes é muito 
complexa, inclui a linha de costa englobando infraestruturas portuárias, praias, marinas, 
ilhas, etc.), e com a batimetria da região, o GMALHA gera primeiramente uma malha 
triangular grosseira que preenche o domínio de cálculo. Para a geração desta malha, é 
utilizado o método da frente móvel ou Advancing Front Method, Lo (1985), Peraire et al. 
(1987), Löhner (1996) e Löhner e Parikh (1998).  

Uma vez concluído o processo de pós-processamento, um algoritmo simples de 
interpolação linear atribui os valores de profundidade a cada nó da malha a partir da 
batimetria fornecida. De seguida, é aplicado um método de renumeração de nós para 
melhorar o desempenho dos modelos numéricos. Com efeito, para além do número de 

pontos e de elementos, a largura de banda da malha é muito importante para um bom 
desempenho dos modelos numéricos. O tempo de CPU e a memória utilizada dependem 
fortemente deste parâmetro. A largura de banda da malha é definida como a maior 
diferença entre os números dos nós de cada elemento. Os nós das malhas geradas pelo 
GMALHA têm então que ser renumerados. O método de renumeração de nós 
implementado é o método de Reverse Cuthill-Mckee (RCM) (Cuthill e McKee (1969). 

a)  b)  

Figura 2.77 – GMALHA. a) Estrutura geral; b) Ciclo de pós-processamento. 

Finalmente, são preparados os ficheiros de dados (malha de elementos finitos, 
batimetria, etc.) necessários à aplicação dos modelos DREAMS e BOUSS-WMH. O 
GMALHA é assim constituído por um conjunto de rotinas desenvolvidas em Fortran™ 
90, que implementam os algoritmos de geração, Figura 2.77a, pós-processamento, Figura 

2.77b, interpolação, renumeração e construção de ficheiros de dados e ainda por uma 
interface com o utilizador desenvolvida em MS Excel™. A descrição detalhada dos 
diversos algoritmos do GMALHA pode ser consultada em Pinheiro (2007a) e Pinheiro et 
al. (2008). 
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O GMALHA permite definir ilhas no domínio de cálculo e zonas onde a malha 
deve ser uniforme, independentemente da batimetria. Esta condição facilita o uso da 
condição de geração no interior do domínio, utilizada no modelo BOUSS-WMH. Estas 
duas últimas funcionalidades do GMALHA foram desenvolvidas no âmbito do trabalho 
desta tese. A seguir detalha-se a implementação destas duas novas funcionalidades. 

2.5.2. Novas funcional idades do  GMALHA 

No decorrer dos trabalhos que deram origem a esta tese verificou-se que o 

GMALHA também necessitava de algumas melhorias. Com efeito, a geração de ondas é 
um processo que introduz uma grande instabilidade e verificou-se que o refinamento e 
uniformidade dos elementos na zona de geração era um fator que permitia maior 
estabilidade numérica. Deste modo, o GMALHA foi modificado para permitir definir 
uma zona com refinamento maior e uniforme. Por outro lado, foi necessário simular um 
caso em que existiam ilhas no domínio de cálculo. Assim, foram introduzidos 

melhoramentos ao programa GMALHA e à sua interface, de modo a aumentar as suas 
potencialidades, nomeadamente, os algoritmos de geração e a possibilidade de existirem 
ilhas no interior do domínio de cálculo.  

2.5.2.1 . Zonas com malha uniforme 

O GMALHA foi modificado de modo a permitir a definição de zonas onde a 
malha deve ser uniforme, independentemente da batimetria da zona a estudar. Este aspeto 
é especialmente importante em alguns modelos de propagação de ondas, como é o caso 
do modelo BOUSS-WMH, Pinheiro et al. (2011a), nos quais a geração das ondas é feita 

no interior do domínio. Nessa zona de geração de ondas, a malha necessita de ser o mais 
refinada possível assim como deve apresentar um refinamento uniforme, de modo a não 
comprometer as caraterísticas das ondas geradas. 

Nesse sentido, implementou-se no GMALHA a possibilidade de definir uma zona 

no interior do domínio com uma dada largura e profundidade específica e que nessa zona 
não fosse seguido o critério de refinamento estritamente relacionado com o comprimento 
de onda (critério comum ao resto da malha) mas sim o critério de uniformidade e de 
refinamento máximo.  

Em termos práticos, o utilizador deve indicar a localização da zona onde pretende 

que a malha seja uniforme, a sua largura e profundidade fictícia que o GMALHA 
considera constante nessa zona, ver Figura 2.78. Definidos estes parâmetros, o GMALHA 
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gera a malha correspondente nessa zona com um refinamento uniforme. Nas restantes 
zonas do domínio de cálculo, o procedimento de refinamento da malha é o baseado no 
número de pontos por comprimento de onda. Quando toda a malha do domínio de cálculo 
estiver otimizada, o GMALHA efetua a interpolação dos valores da batimetria real em 
toda a zona de estudo, mesmo na zona de refinamento uniforme.  

Na Figura 2.78 apresenta-se o caso de uma malha sem e com zona de geração 
uniforme. 

   

Figura 2.78 – GMALHA. Malhas com zona de refinamento uniforme. 

2.5.2.2 . Zonas coste iras com ilhas 

Uma limitação que se fez sentir, quando foi necessário simular um domínio 
costeiro com ilhas, foi o facto das malhas geradas pelo GMALHA não preverem este tipo 
de situações em que um elemento, natural ou artificial, no interior do domínio de cálculo, 
se encontra fora de água e constitui um obstáculo à propagação das ondas. O domínio 

deixa de ser simples e passa a ser composto por uma fronteira externa e uma ou mais 
fronteiras internas correspondentes às ilhas que se pretende incorporar no domínio de 
cálculo. 

As coordenadas dos pontos das fronteiras internas são dadas no sentido dos 
ponteiros do relógio, contrariamente às da fronteira externa do domínio de cálculo que 

são dadas no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. 

Para cada ilha, é necessário definir um ponto na fronteira exterior ao qual a ilha 
estará ligada. Esta ligação é meramente auxiliar e permite unir a fronteira exterior às 
fronteiras das ilhas de modo a se poder iniciar a geração da malha com uma única 

fronteira. Esse ponto deve ser escolhido de modo a que a distância da ilha à fronteira 
externa seja mínima e que não intersete nenhum segmento. Assim, é gerada uma malha 
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inicial. No final, as ilhas são isoladas através da inclusão de 2 triângulos que preenchem o 
espaço criado aquando da ligação das fronteiras. Os algoritmos de pós-processamento 
(refinamento e otimização) permitem obter uma malha com as caraterísticas desejadas e 
com as ilhas no seu interior. Um exemplo deste procedimento pode ser visualizado na 
Figura 2.79. 

 

 

   

Figura 2.79 – GMALHA. Procedimento para a geração de malha com ilhas. 
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3 . M O D E L A Ç Ã O  D O  C O M P O R T A M E N T O  D E  U M  N A V I O  
A M A R R A D O  N O  I N T E R IO R  D E  U M  P O R T O  

3 . 1 . I n t r o d u ç ã o  

Conhecer, compreender e prever como se comporta um navio amarrado no 
interior de um porto é de extrema importância. Os movimentos excessivos do navio põem 

em causa a eficiência das operações de carga e descarga e a segurança dos intervenientes, 
sejam eles pessoas, mercadorias, o navio ou as infraestruturas portuárias. A interrupção 
das operações tem consequências económicas avultadas tanto pelo retardamento de toda a 
cadeia de distribuição das mercadorias como pelo prolongamento do tempo de estadia do 
navio no cais. Ao nível da segurança as consequências podem ir desde a deterioração da 
carga, passando pela rotura de amarras até aos casos mais graves de colisões com danos 

materiais nos navios ou na estrutura de acostagem. 

Através da experiência adquirida (Bruun 1981), de manuais de referência 
(Tsinker, 1997, Gaythwaite, 2004) e de recomendações feitas por organizações ligadas à 
atividade marítimo-portuária, como são exemplo a Oil Companies International Maritime 

Forum (OCIMF, 1978, 1992), a Society of Gas Tankers and Terminal Operators 
(SIGTTO: 1986, 2007) as normas espanholas ROM Recomendaciones para Obras 
Marítimas dos Puertos del Estado e a World Association for Waterborne Transport 
Infrastructure (PIANC, 1985, 1995), é possível estabelecer limites às alturas de onda, às 
amplitudes e às velocidades dos movimentos dos navios e aos esforços nos elementos de 
amarração. 

Normalmente estão bem definidos os limites aos movimentos horizontais, 
verticais ou de rotação e estes limites dependem das consequências associadas,Tabela 3.1 
e Tabela 3.2. Existem limites operacionais, Tabela 3.1 e Tabela 3.2, a partir dos quais a 
movimentação de carga fica condicionada ou mesmo impossibilitada e limites de 

segurança, a partir dos quais existe risco para as pessoas, os bens ou as estruturas, Tabela 
3.3.  

Quanto aos limites aos esforços nos elementos de amarração, a OCIMF, por 
exemplo, recomenda que os esforços sejam distribuídos de forma uniforme pelas amarras 
e que estes não excedam 55% do esforço máximo de rotura. A PIANC, através de grupos 

de trabalho, elabora com regularidade relatórios com recomendações sobre os 
movimentos máximos de navios amarrados, Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 – Amplitudes de movimento máximas recomendadas para a segurança das 
operações de carga/descarga (Bruun 1981). 

Tipo de Navio 
Avanço Deriva Abatimento Balanço Guinada 

(m) (m) (m) (°) (°) 

Petroleiro 2.5 2.0 1.5 4.0 2.0 

Graneleiro (minério) 1.5 0.5 0.5 4.0 2.0 

Graneleiro (geral) 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 

Cargueiro 1.0 0.5 0.5 3.0 2.0 

 

Tabela 3.2 – Amplitudes de movimento máximas recomendadas para a segurança das 

operações de carga/descarga (PIANC 1995). 

Tipo de Navio 
Avanço Deriva Abatimento Balanço Guinada 

(m) (m) (m) (°) (°) 
Petroleiro 2.5 2.0 1.5 4.0 2.0 

Porta contentores 0.5 0.3 0.4 1.5 0.5 
RO/RO 0.3 0.2 0.1 - - 
 

Tabela 3.3 – Velocidades máximas recomendadas para a segurança do navio amarrado 
(pesqueiros, ferries e RO/RO) (Elzinga et al., 1992). 

Tamanho do navio 
(DWT) 

Avanço Deriva Abatimento Balanço Guinada 

(m/s) (m/s) (m/s) (°/s) (°/s) 

1000 0.6 0.6 - 2.0 2.0 

2000 0.4 0.4 - 1.5 1.5 
8000 0.3 0.3 - 1.0 1.0 

 

Recentemente, um grupo de trabalho da PIANC atualizou as diretrizes para os 
movimentos máximos de porta-contentores amarrados que garantem uma operação de 

descarga eficiente (PIANC, 2012). Nesse relatório conclui-se que para grande navios 
porta-contentores, a limitação do movimento de avanço é fundamental, uma vez que, hoje 
em dia, os guindastes não conseguem acompanhar esse movimento de forma eficiente. O 
mesmo relatório afirma que, quando os movimentos de avanço são mantidos dentro dos 
limites prescritos, os restantes movimentos (segundo os outros graus de liberdade) 
acabam por ficar também eles dentro de limites aceitáveis. 

A dificuldade está em relacionar o efeito das ações externas, tão variadas como 
ondas, ventos, correntes, forças das amarras, reação das defensas, etc., com o movimento 
do navio, que é um corpo flutuante. A prática corrente é, de forma expedita, relacionar o 
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limite imposto aos movimentos com um limite aos níveis de agitação máximos no interior 
do porto.  

Para determinar o estado de agitação no posto de acostagem pretendido é usual 
utilizarem-se dados existentes de boias ondógrafo, de modo a caraterizar o clima de 
agitação em águas profundas. Caso não hajam dados de boias disponíveis, podem 
utilizar-se modelos de previsão da agitação marítima à escala oceânica. De seguida, 
utilizando modelos numéricos adequados (normalmente são necessários pelo menos dois 
modelos) ou modelos físicos, faz-se a propagação da agitação até à costa e até ao interior 
da bacia portuária, por forma a caraterizar a agitação no interior do porto. Podem também 

estabelecer-se regimes gerais baseados em séries de dados representativas que permitem 
estimar o número de vezes, por ano, que um determinado estado de agitação é excedido, 
em termos de altura de onda. Com base nos limites impostos, é possível determinar o 
tempo morto de um determinado Terminal. Se a inoperacionalidade do Terminal for 
insatisfatória, pode conseguir-se uma proteção adicional do navio em relação à ação 
direta das ondas, através da construção de mais quebra-mares, do prolongamento dos 

existentes ou da alteração da sua disposição espacial. Deste modo, o único critério de 
projeto é a altura de onda, o que na prática se traduz no nº de dias por ano em que essa 
altura de onda é excedida. Contudo, é sabido que nem sempre existe uma relação linear 
entre a amplitude da elevação da superfície livre e a amplitude dos movimentos de um 
navio amarrado, nem sequer com a amplitude das forças exercidas nos elementos de 
amarração.  

Porém, se se comparar o número de dias por ano em que a altura de onda excede o 
limite operacional com o número de dias de inoperacionalidade de um determinado 
terminal constata-se que este último é, na maioria dos casos, superior. É evidente que a 
altura da onda, por si só, é um indicador muito pobre dos limites operacionais e de 

segurança de um porto (Santos, 1994). Isto deve-se, na maioria das vezes, a dois 
fenómenos importantes: a ressonância e a não linearidade do sistema. 

A ressonância da bacia portuária é um dos problemas mais graves que aí podem 
ocorrer. Este fenómeno, que é influenciado principalmente pelo período da agitação 
marítima, gera movimentos importantes no plano horizontal. Por esse motivo, durante a 

fase de projeto, por vezes, faz-se uma análise de ressonância da bacia com ondas longas. 
Mas os fenómenos ressonantes não se limitam à ressonância da bacia, ou seja, a 
amplificação da altura da onda no seu interior, mas também pode existir ressonância na 
resposta (movimentos) do navio quando este se encontra amarrado. Os períodos de 
ressonância da bacia portuária podem não corresponder com a ressonância do sistema 
navio-amarração, pelo que não basta efetuar uma análise de ressonância da bacia mas sim 

de todo o comportamento do navio amarrado. Assim, pode dizer-se que o período da 
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agitação é um parâmetro tão ou mais importante que a altura de onda na determinação de 
limites aceitáveis para os movimentos do navio. 

Por outro lado, devido ao carácter não linear das interações que ocorrem no 
sistema bacia portuária/ondas/navio/amarrações, a altura de onda incidente não tem uma 
relação direta e linear com a amplitude dos movimentos do navio.  

Adicionalmente, e por razões de segurança, devem ser estabelecidos também 
limites aos esforços no sistema de amarração. Deste modo, pode dizer-se que os critérios 

de projeto realmente satisfatórios são os movimentos do navio e as forças no sistema de 
amarração. 

Para satisfazer estes dois critérios, deve acrescentar-se à caracterização da 
agitação marítima no interior do porto a modelação do comportamento do navio 

amarrado, incluindo os esforços no sistema de amarração. Esta modelação tanto pode ser 
feita com recurso a modelos físicos reduzidos ou modelos numéricos. Estes modelos, 
tanto os físicos como os numéricos, são utilizados frequentemente para os estudos 
parcelares ou da propagação da agitação marítima, ou da penetração da agitação no 
interior da bacia portuária ou ainda dos movimentos do navio amarrado ao posto de 
acostagem. No entanto, a complexidade das interações envolvidas torna importante que o 

estudo seja feito de forma integrada e que inclua o carácter irregular da agitação 
marítima, a geometria do porto, a profundidade variável, as interações não lineares de 
ondas e entre ondas e navio e as caraterísticas refletivas das fronteiras. 

Em fase de operação, e quando surgem problemas, pode optar-se por efetuar 

medições em protótipo. Estas fornecem informações preciosas sobre o comportamento do 
sistema, embora seja difícil discernir muito sobre o mecanismo que causa aquele 
resultado. O mesmo acontece com os modelos físicos. Por exemplo, um navio amarrado 
sujeito a ondas irregulares pode apresentar movimentos de baixa frequência (van 
Oortmerssen, 1976). Não é possível concluir, apenas com base em medições de protótipo 
ou em resultados de ensaios com modelo reduzido, se aquele movimento se deve a efeitos 

de segunda ordem nas forças devidas às ondas ou ao comportamento não linear das 
amarrações. 

Os ensaios com modelos físicos são relativamente dispendiosos devido ao espaço 
e ao tempo necessários à construção do modelo, agravando-se ainda mais no caso que 
seja necessário o estudo de soluções alternativas para a disposição das estruturas 

portuárias. Além destes problemas, há ainda a considerar a dificuldade de modelar 
corretamente, a uma escala reduzida, a elasticidade dos componentes do sistema de 
amarração. Por isso, os ensaios em modelo reduzido são normalmente limitados à 
configuração final adotada e às condições de agitação tidas como críticas. 
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Os modelos numéricos têm a clara vantagem de permitirem isolar parâmetros e 
fenómenos físicos e inferir sobre a contribuição de cada um no resultado final. Para além 
disso, permitem alterações variadas e sistemáticas à geometria do porto como forma de 
otimizar a sua operacionalidade. Para além de alterações às estruturas portuárias como 
construção ou prolongamento de quebra-mares ou ainda modificação do seu configuração 

existem outras alterações, nomeadamente ao nível do sistema de amarração que permitem 
atingir os critérios de projeto no que diz respeito aos movimentos do navio. Os efeitos da 
ressonância podem ser minimizados, ou até evitados, através de uma correta modificação 
do sistema de amarração, Marcos-Rita (1984).  

Por todas as razões expostas, é extremamente importante dispor de um modelo 
numérico de simulação do comportamento de navios amarrados no interior de portos que 
seja capaz de incorporar todos os fenómenos lineares e não lineares caraterizadores das 
ações e das interações que produzem o seu complexo movimento e respetivos esforços no 
sistema de amarração.  

A ferramenta MOORNAV, Santos (1994), incorpora três modelos numéricos, 
WAMIT®, HYDRO e BAS, para a determinação dos coeficientes hidrodinâmicos no 
domínio da frequência, a construção de funções de transferência (entre a ação das ondas e 
a resposta do navio) e a resolução das equações de movimento do navio amarrado no 
domínio do tempo, respetivamente. A ferramenta MOORNAV inclui ainda métodos para 

passar do domínio da frequência para o domínio do tempo. Propõe-se, neste capítulo, o 
desenvolvimento de um conjunto de novas rotinas para poder integrar os resultados de 
um modelo de propagação da agitação marítima no cálculo das forças de difração 
efetuado pelo modelo WAMIT®. Para este efeito utilizam-se dois modelos distintos, o 
DREAMS e o BOUSS-WMH, desenvolvidos especialmente para a propagação de ondas 
no interior de portos.  

O modelo DREAMS, é um modelo linear, particularmente eficiente no estudo de 
ondas longas e ressonância de portos. O modelo BOUSS-WMH é mais indicado para a 
propagação de estados de agitação irregulares e simulação de fenómenos não lineares, 
embora possam estar incluídas, nas séries temporais da agitação, ondas de longo período. 

Deste modo, os resultados obtidos com um dos modelos de propagação de ondas 
no interior de portos são convertidos em potenciais de velocidade complexos que são 
introduzidos no modelo WAMIT® para o cálculo dos coeficientes hidrodinâmicos do 
navio e das forças de difração. O modelo WAMIT®, cujo código fonte da versão 3.10 foi 
adquirido pelo LNEC no âmbito do projeto POWAVES financiado pelo programa 

Science for Stability da NATO, foi modificado para forçar a utilização das relações de 
Haskind no cálculo das forças de difração. Este novo conjunto de programas constituirá o 
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módulo final do pacote SWAMS destinado à simulação do comportamento do navio 
amarrado no interior de portos, ao qual se deu o nome de MOORNAV2.  

Neste capítulo, começa-se por descrever a forma como se modela o 
comportamento de navios amarrados. 

De seguida, estabelecem-se as equações de movimento de um corpo flutuante 
livre (sem amarrações). Mostra-se como surgem as matrizes de massa, de restituição 
hidrostática e dos coeficientes hidrodinâmicos e como podem ser particularizadas ao caso 

de um navio. Apresentam-se também as forças exteriores que normalmente atuam sobre 
um navio flutuante e os mecanismos de atuação.  

São mostradas as relações existentes entre os diversos sub-problemas em que é 
possível decompor aquele problema. Descreve-se como são modelados matematicamente 

aqueles sub-problemas e a forma como pode ser obtida uma aproximação numérica. 

Para finalizar a caracterização do movimento, introduzem-se as forças devidas ao 
sistema de amarração e apresentam-se as modificações necessárias às equações de 
movimento devido ao facto de se passar a ter equações não lineares. 

A resolução numérica das equações de movimento do navio amarrado é 
preferencialmente resolvida no domínio do tempo, de forma a ter-se em consideração os 
termos não lineares.  

São apresentadas as duas formulações e os métodos utilizados em cada uma delas 
para resolver as equações de movimento do navio amarrado. Partindo da metodologia 
proposta por Cummins (1962), mostra-se como é possível utilizar os coeficientes de 
massa adicionada e de amortecimento, associados ao problema de radiação no domínio da 
frequência, para determinar as funções resposta a impulso das forças e as massas 

adicionadas para frequência infinita utilizados no domínio do tempo.  

Finalmente, apresenta-se o pacote numérico MOORNAV2. Explica-se, o 
funcionamento dos conjuntos de programas WAMIT®, HYDRO e BAS e a forma como 
o modelo WAMIT® foi modificado para incorporar os potenciais da onda obtidos com o 

módulo de propagação de ondas. Apresentam-se ainda as novas rotinas que permitem 
fazer a passagem da informação, tanto do modelo linear DREAMS como do modelo não 
linear BOUSS-WMH, para o WAMIT® modificado, às quais se deu os nomes de 
HASK_D e HASK_B, respetivamente. Estas duas novas rotinas são validadas com casos 
simples utilizando os resultados do WAMIT® original. 
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3 . 2 . E q u a ç õ e s  d e  m o v i m e n t o  

3.2.1. Introdução 

Um navio encontra-se em equilíbrio se: a) as duas forçais opostas, impulsão e 
peso, forem iguais; b) o centro de gravidade (ponto de aplicação do peso) estiver abaixo 
do centro de impulsão (ponto de aplicação da impulsão); c) estes estiverem na mesma 
vertical. A força de impulsão é a resultante das pressões da água que atuam sobre o casco 
do navio e tem um valor igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. O centro de 

impulsão e localiza-se no centro de gravidade do volume de água deslocado pelo corpo.  

O movimento de um navio pode ser decomposto pelos seus seis graus de 
liberdade, associados aos eixos ortogonais centrados no seu centro de gravidade, Figura 
3.1. Estes movimentos designam-se por: 

o Movimentos de translação: 
o longitudinal: Avanço (surge) 
o transversal: Deriva (sway) 
o vertical: Abatimento ou Arfagem (heave) 

o Movimentos de rotação: 
o em torno do eixo longitudinal: Balanço (roll )  
o em torno do eixo transversal: Cabeceio (pitch)  
o em torno do um eixo vertical: Guinada (yaw).  

Os movimentos aparecem frequentemente agrupados segundo o seu plano de 
atuação: no plano horizontal (avanço, deriva e guinada) ou nos planos verticais 
(abatimento, balanço e cabeceio). 

 

Figura 3.1 – Movimentos de um navio. 

Quaisquer movimentos impostos a um navio livre no plano horizontal não 
originam forças ou momentos de restituição, uma vez que a posição relativa dos centros 
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de impulsão e de gravidade se mantém inalterada. Já os movimentos nos planos verticais 
originam (momentos) binários que obrigam o navio regressar à sua posição inicial de 
equilíbrio. Se a perturbação, nos planos verticais for pequena, a relação entre o 
deslocamento ou rotação e a força ou momento respetivo de restituição é linear (Marcos-
Rita, 1984). Nas secções seguintes faz-se um resumo da abordagem apresentada por Mei 

(1983). 

3.2.2. Equações de movimento  dum navio  l ivre 

O movimento de um navio livre pode ser descrito por um conjunto de seis 
equações, uma para cada grau de liberdade: 

 ∑ }}�C- + �C-~�¶- + �C-�·- + ¸C-�-~¹- / P  =  C̄�o� ,           ? =  1, … ,6 (3.1) 

em que �C- é a massa do navio, e toma a forma de momento de inércia para os modos de 

rotação; �C- é a massa da água que é deslocada pelo movimento do navio e designa-se 

por massa/inércia adicionada ou simplesmente massa adicionada; ̧ C- é a restituição 

hidrostática e �C- é o fator de amortecimento e deve-se à perda de energia. Este termo 

engloba duas componentes, uma devida à transferência de energia para as ondas geradas 
pelas oscilações do navio, outra devido ao amortecimento viscoso induzido pelo 
escoamento do fluido junto ao casco. A massa adicionada e o amortecimento dependem 
da frequência da oscilação e designam-se por coeficientes hidrodinâmicos. 

Se todos os coeficientes apresentados na equação (3.1) forem constantes (ou 
quase constantes) para cada frequência particular do movimento, essas seis equações 
diferenciais podem ser resolvidas no domínio da frequência, Ligteringen e Moes (2001). 

3.2.2.1 . Matriz de massas 

Considerando um sistema de coordenadas arbitrário com origem em (»Q , ¼Q, ½Q), 
o ponto cuja série temporal da posição se pretende obter e sendo (�̅ , #� , $ ̅) as 

coordenadas do centro de gravidade do navio, a matriz de massas MC- é simétrica e é 

dada por: 



 

 143 

¿ =  

ÀÁ
ÁÁ
ÁÁ
ÁÁ
ÁÁ
Â� 0 0 0 �($̅ − ½Q) −�(#� − ¼Q)

 � 0 −�($ ̅ − ½Q) 0 �(�̅ − »Q)
  � �(#� − ¼Q) −�(�̅ − »Q) 0
   Ãoo −Ão� −ÃoÄ
    Ã�� −Ã�Ä
     ÃÄÄ ÅÆ

ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
Ç

 (3.2) 

em que m é a massa do navio, ÃC- designa o produto de inércia do corpo em relação aos 

eixos baricêntricos k e j, enquanto ÃCC designa o momento de inércia do corpo em relação 

ao eixo k.  

Ao mover a origem do referencial para o centro de gravidade do navio, obtém-se: 

 �̅ − »Q  =  0 (3.3) 

 #� − ¼Q  =  0 (3.4) 

 $ ̅ − ½Q  =  0 (3.5) 

e, no caso particular de navios, estes são normalmente simétricos em relação ao plano 
XOZ (simetria estibordo-bombordo), logo anulam-se todos os produtos de inércia que 
envolvam a coordenada y:  

 Ão� =  0 (3.6) 

 Ã�Ä =  0 (3.7) 

Se houver simetria do casco do navio em relação ao plano YOZ (simetria 
popa-proa) também se anulam os produtos de inércia que envolvam a coordenada x. 

Normalmente, os navios não apresentam esta simetria mas o produto de inércia ÃoÄ é 
muito reduzido comparativamente aos momentos de inércia. 

Obtém-se assim a matriz de massas de um navio em relação a um referencial 
baricêntrico. 
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 ¿ =  

ÀÁ
ÁÁ
ÁÁ
ÁÁ
ÁÁ
Â� 0 0 0 0 0

 � 0 0 0 0
  � 0 0 0
   Ãoo 0 −ÃoÄ
    Ã�� 0
     ÃÄÄ ÅÆ

ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
Ç

 (3.8) 

Como é sabido: 

 Ãoo =  �yo; (3.9) 

 Ã��  =  �y�; (3.10) 

 ÃÄÄ =  �yÄ; (3.11) 

onde yo, y�, yÄ são os raios de giração do navio. Consequentemente, obtém-se a forma 

simplificada para a matriz de massa do navio. 

 ¿ =  �

ÀÁ
ÁÁ
ÁÁ
ÁÁ
ÁÁ
Â1      

 1     
  1    
   yo;  zÈ�Ém  
    y�;  
     yÄ; ÅÆ

ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
Ç

 (3.12) 

3.2.2.2 . Coeficientes hidrod inâmicos 

Os coeficientes hidrodinâmicos representam forças e momentos devidos ao 

movimento da massa de fluido deslocado pelo movimento do navio. O movimento do 
navio gera um escoamento de uma massa de água e também ondas que se propagam a 
partir do navio em todas as direções, e por isso, considera-se uma componente 
proporcional à aceleração do navio e outra proporcional à sua velocidade.  

A massa de água que é movida dificulta o movimento do navio como se este fosse 
mais pesado, daí o nome dado de massa adicionada. A geração de ondas requer uma 
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transferência de energia o que se traduz num amortecimento do movimento do navio, daí 
o nome de coeficiente de amortecimento. Na realidade, trata-se de uma dissipação de 
energia que se divide em duas partes, uma parte da energia traduz-se na geração de ondas 
que radiam a partir do navio para o infinito e aparece na equação sob a forma de forças de 
radiação, outra parte é dissipada devido a efeitos viscosos na camada-limite formada em 

torno da superfície molhada do casco do navio e no desenvolvimento de vórtices e de 
turbilhões nas arestas desse casco.  

A componente de radiação pode ser determinada com base em experiências 
laboratoriais complexas (van Oortmerssen, 1976) ou em modelos numéricos baseados na 

teoria linear da difração-radiação de ondas (Chakrabarti, 1987). Cada coeficiente depende 
da geometria do navio (forma do casco), da frequência de oscilação, da folga sob a quilha 
e da existência de uma estrutura refletora na proximidade do navio. Todos estes fatores 
podem dar origem a termos cruzados, ou seja, a uma oscilação forçada num determinado 
grau de liberdade que dá origem, a forças ou momentos segundo esse grau de liberdade e 
também segundo outros graus de liberdade.  

A componente viscosa e turbulenta é de determinação mais difícil visto que 
requer a utilização de modelos de ordem superior para a componente viscosa e 
discretizações mais finas para a componente turbulenta. Normalmente, ou se despreza 
esta parcela ou, nos casos em que se dispõe de dados de calibração, quer sejam de ensaios 

físicos quer de medições em protótipo, introduz-se uma forma linearizada de dissipação 
de energia para ter em conta este efeito. 

3.2.2.2 .1. Massa adicionada 

A massa adicionada tem esta designação porque é equivalente a uma força de 
inércia para os movimentos de translação e a um momento de inércia para os movimentos 
de rotação. Do ponto de vista físico, corresponde a uma força adicional necessária para 
acelerar a massa de fluido que é deslocada pelo navio, o que equivale a considerar que 
este tem uma massa adicional com a mesma aceleração. 

 Ê =  
ÀÁ
ÁÁ
ÁÂ
)PP )P; )Pc )Pt )P£ )P¹ );; );c );t );£ );¹  )cc )ct )c£ )c¹   )tt )t£ )t¹    )££ )£¹     )¹¹ÅÆ

ÆÆ
ÆÇ
 (3.13) 

em que )C- é a massa adicionada segundo a coordenada ? devida a uma aceleração 

unitária do navio segundo a coordenada Ë em água parada. A matriz de massas adicionada 
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é simétrica e pode ter termos não nulos em qualquer posição. Os seus coeficientes têm 
unidades de (kg), (kg.m) ou (kg.m2) e obtêm-se resolvendo o problema de radiação, isto é, 
movimenta-se o navio com uma aceleração unitária num determinado grau de liberdade e 
a força que é necessária exercer para obter este movimento dividido pela aceleração da 
gravidade é o coeficiente de massa adicionada. 

Se considerarmos que um navio possui simetria estibordo-bombordo, a matriz de 
massa adicionada simplifica-se: 

 Ê =  
ÀÁ
ÁÁ
ÁÂ
)PP 0 )Pc 0 )P£ 0 );; 0 );t 0 );¹  )cc 0 )c£ 0   )tt 0 )t¹    )££ 0     )¹¹ÅÆ

ÆÆ
ÆÇ
 (3.14) 

3.2.2.2 .2. Amortecimento 

O amortecimento está relacionado com a perda de energia que ocorre na geração e 
radiação de ondas, em consequência do movimento do navio. O amortecimento está em 

fase com a velocidade do navio e representa uma força de amortecimento, proporcional à 
velocidade. 

 Ì =  
ÀÁ
ÁÁ
ÁÂ
¨PP ¨P; ¨Pc P̈t P̈£ P̈¹ ¨;; ¨;c ¨;t ¨;£ ¨;¹  ¨cc ¨ct ¨c£ ¨c¹   ¨tt ¨t£ ¨t¹    ¨££ ¨£¹     ¨¹¹ÅÆ

ÆÆ
ÆÇ
 (3.15) 

A matriz de amortecimento é simétrica e os seus coeficientes, kjb  são dados pela 

força que é necessário fazer segundo a coordenada k  para obter uma oscilação do navio 

com velocidade unitária segundo a coordenada j  em água parada.  

Os seus coeficientes têm como unidades (kg.s/m), (kg.s), (kg.s.m) e obtêm-se 
resolvendo o problema de radiação. Esta matriz pode ser simplificada uma vez que forças 
segundo o eixo X, devido à configuração normal dos cascos dos navios, não produzem 

movimentos segundo Y (estes são muito reduzidos em relação aos outros coeficientes). 
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 Ì =  
ÀÁ
ÁÁ
ÁÂ
¨PP 0 ¨Pc 0 P̈£ 0 ¨;; 0 ¨;t 0 ¨;¹  ¨cc 0 ¨c£ 0   ¨tt 0 ¨t¹    ¨££ 0     ¨¹¹ÅÆ

ÆÆ
ÆÇ
 (3.16) 

3.2.2.3 . Resti tuição hidrostát ica 

As forças de restituição hidrostática tendem a repor o navio na sua posição inicial 
de equilíbrio após ter sido desviado por uma força exterior. Num navio livre, as forças 

intervenientes são o peso e a impulsão hidrostática.  

Ao variar a posição do navio ou a sua rotação, a sua superfície molhada modifica-
se assim como o valor da pressão hidrostática exercida em cada ponto daquela superfície 
e a posição do centro de impulsão. Instala-se um desequilíbrio de forças do qual resulta 

uma força e/ou um momento que tendem a colocar o navio na sua posição inicial.  

A matriz de restituição hidrostática estabelece uma relação linear (assumindo a 
hipótese de movimentos de pequena amplitude) entre as forças e momentos atuantes no 
navio e os deslocamentos lineares e angulares deste em relação à sua posição de 

equilíbrio.  

Se o movimento for de translação no plano horizontal (avanço ou deriva), não 
existem alterações na superfície molhada do navio e, por isso, a matriz de restituição 
hidrostática tem valores nulos nas duas primeiras linhas e colunas. 

A matriz de restituição hidrostática é simétrica e os seus coeficientes, kjC  são a 

força segundo a coordenada k  devida a uma variação unitária da posição do navio 

segundo a coordenada j  em água parada. 

 Í =  
ÀÁ
ÁÁ
ÁÁ
ÁÂ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ¦F�% ¦FÃ�3Î −¦FÃo3Î 0
   ¦F _Ã��3Î + ÃÄÏa − �F($ ̅ − ½Q) −¦FÃo�3Î 0
    ¦F _Ãoo3Î + ÃÄÏa − �F($ ̅ − ½Q) 0     0ÅÆ

ÆÆ
ÆÆ
ÆÇ

 (3.17) 

em que �% é a área do plano de flutuação, Ã∗3Î é o momento de inércia de �% e Ã∗Ï é o 

momento estático do volume submerso. 
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Se movermos a origem do referencial para o centro de gravidade do navio e tendo 
em conta que o navio é simétrico em relação ao plano XOZ, a matriz C simplifica-se:  

 Í =  
ÀÁ
ÁÁ
ÁÁ
ÁÂ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ¦F�% 0 −¦FÃo3Î 0
   ¦F _Ã��3Î + ÃÄÏa 0 0
    ¦F _Ãoo3Î + ÃÄÏa 0     0ÅÆ

ÆÆ
ÆÆ
ÆÇ
 (3.18) 

3.2.2.4 . Outras forças exter iores 

As forças aplicadas externamente ao sistema podem ter três origens principais, as 
ondas, o vento e as correntes: 

 C̄�o� =  C̄Ñ + C̄Ï + C̄± (3.19) 

em que ̄ CÑ é a força segundo a coordenada k devida às ondas, C̄Ï é a força segundo a 

coordenada k devida ao vento e C̄± é a força segundo a coordenada k devida ao vento. 

3.2.2.4 .1. Ondas 

A ação da agitação marítima sobre um navio é constituída por várias componentes 
que podem ser de primeira ordem ou de segunda ordem (Pinkster e Oortmerssen, 1977). 

As forças de primeira ordem devem-se à interação das ondas de curto período e de 
longo período livres com o navio e são determinadas com base nos resultados da 
resolução do problema de difração, ou seja, considerando o navio fixo e imóvel, 
determina-se a força exercida pelas ondas incidentes e difratadas em torno do navio. Para 

cada frequência e direção determina-se a força devida a uma onda monocromática de 
amplitude unitária incidente no navio sendo assim possível construir as chamadas funções 
de transferência de primeira ordem. Estas funções de transferência têm uma amplitude e 
uma diferença de fase.  

As forças de segunda ordem são pequenas quando comparadas com as forças de 

primeira ordem e devem-se ao carácter não linear das ondas. Podem ser de dois tipos: as 
forças devidas às ondas longas ligadas ao estado de agitação e as forças devidas à 
assimetria do perfil das ondas. Estas são as chamadas forças de deriva, ou seja, o 
movimento lento na direção de propagação da onda devido à não linearidade das ondas 
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que faz com que estas não sejam sinusoides perfeitas e o movimento das partículas (em 
espiral) vai lentamente empurrando o navio. As forças de deriva podem tornar-se 
importantes se, num estado de agitação irregular, adquirirem um período de variação que 
entre em ressonância com o sistema do navio amarrado. 

Na secção 3.2.3 descreve-se com mais detalhe a forma de obter as forças devidas 
às ondas. 

3.2.2.4 .2. Vento  

O efeito do vento sobre navios tem uma componente estática (velocidade 
constante) e uma componente dinâmica (variações na velocidade e direção).  

A componente dinâmica pode induzir movimentos significativos se se aproximar 
da frequência ressonante do navio ou do sistema navio/amarração, no caso de navios 
amarrados. Esta componente é, no entanto, de modelação complexa e não foi considerada 
no presente trabalho.  

A componente estática da ação do vento traduz-se num escoamento uniforme de 
ar encontra uma superfície rígida. Considerando que o vento apenas atua no plano 
horizontal, as forças segundo x e y exercidas sobre o navio são dadas por: 

 ōÏ =  §�³;N o̧ÒXÏ ;�� (3.20) 

 �̄Ï =  §�³;N ¸�ÒXÏ ;�� (3.21) 

em que ̄ CÏ representa a componente segundo k da força aplicada no navio devida ao 

vento (kN), WVY é o peso volúmico do ar (12.02×10-3 kN/m3), o̧Ò e ̧ �Ò são os fatores de 

forma do navio (valor adimensional que varia entre 1.0 e 1.3), XÏ o módulo da 

velocidade média do vento e, finalmente, �� e �� são as áreas (m2) transversal e 
longitudinal do navio expostas à ação do vento. 

A resultante destas forças tem o seu ponto de aplicação na parte emersa do navio 
e, por isso, produz também momentos. No entanto, por simplicidade, os momentos em 
torno do eixo x e do eixo y são desprezados, restando assim o momento de guinada que é 
dado por: 

 �ÄÏ  =  §�³;N  o̧�ÒXÏ;��Ó   (3.22) 

em que ̧ o�Ò é um fator de forma para o momento e Ó   o comprimento entre 

perpendiculares do navio. 
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Figura 3.2 – Forças devidas ao vento ou às correntes, adaptado de OCIMF (1977). 

Os coeficientes ̧oÒ, ¸�Ò e ̧ o�Ò dependem do ângulo de ataque do vento (ângulo 

de incidência do vento em relação ao eixo longitudinal do navio), �Ò, da forma do casco e 
da condição de carregamento do navio. São normalmente definidos com base em dados 
empíricos para cada tipo de navio. Por exemplo, para grandes petroleiros (VLCC- Very 
Large Crude Carriers), podem consultar-se as curvas adimensionais de coeficientes de 
força, OCIMF (1977) ou SIGTTO (2007), estabelecidas com base em resultados de testes 

em túnel de vento.  

No caso de navios amarrados, o vento pode ter efeitos favoráveis ou 
desfavoráveis. Quando o vento sopra na direção do cais, o navio é empurrado contra as 
defensas, aliviando a tensão nas amarras e aumentando o atrito entre o navio e as 

defensas, o que estabiliza os movimentos do navio mas pode dificultar a sua manobra 
caso este pretenda sair do seu posto de acostagem. Pelo contrário, quando os ventos 
sopram no sentido cais-navio, provocam um aumento das forças aplicadas nos cabos de 
amarração e as forças de atrito navio/defensas diminuem, podendo até desaparecer, o que 
leva ao navio a afastar-se do cais ficando mais exposto aos efeitos da agitação marítima.  

3.2.2.4 .3. Correntes 

No interior de um porto, a velocidade das correntes não é, normalmente, 
significativa, a não ser que se trate de um estuário ou rio. Além disso, as estruturas de 

acostagem são, normalmente, orientadas segundo a direção predominante da corrente, o 
que minimiza o seu efeito sobre o navio.  

A ação das correntes sobre os navios tem três componentes: forças de pressão, 
forças de atrito e forças induzidas por fenómenos de instabilidade dinâmica (comuns 

quando o cais é de estacaria). Estas últimas são difíceis de quantificar. Por outro lado, 
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embora o efeito das correntes se traduza na alteração da agitação marítima, a interação 
correntes/ondas não é considerada neste trabalho. 

As forças devidas às correntes têm expressões semelhantes às forças devidas à 
ação do vento: 

 ō±  =  §áÕÖ�;N ¸o X±;¢Ó   (3.23) 
 �̄±  =  §áÕÖ�;N ¸� X± ;¢Ó   (3.24) 

em que ̄ C±  representa a componente segundo k da força aplicada no navio devida à 

corrente (kN), ̧ o  e ̧ �  são os fatores de forma do navio, X±  o módulo da velocidade 

média da corrente e, finalmente, ¢ é o calado do navio (da nomenclatura inglesa – Draft). 

O momento de guinada que é dado por: 

 �Ä±  =  §áÕÖ�;N o̧� X± ;¢Ó   (3.25) 

em que ̧o�  é o fator de forma para o momento. 

A relação calado/profundidade é uma variável adicional que aparece nas curvas 
empíricas de OCIMF (1977). No interior de portos, a folga sob a quilha é, normalmente, 
pequena, o que aumenta os coeficientes, principalmente na força transversal e no 
momento de guinada.  

3.2.3. Interação do navio com ondas 

3.2.3.1 . Introdução 

A interação de qualquer corpo flutuante com ondas tem, como já foi referido, um 
elevado grau de complexidade. Uma abordagem simplificada consiste em linearizar as 
ações e as relações entre os diversos componentes do sistema. A linearização é válida se 
estivermos dentro dos limites da teoria linear de onda e se a amplitude dos movimentos 
do navio for pequena, ou seja, da mesma ordem de grandeza da amplitude das ondas. 

Nesse caso, o princípio da sobreposição dos efeitos, pode ser utilizado e o problema do 
corpo flutuante sujeito à ação das ondas pode ser decomposto na análise de um problema 
de difração e de um problema de radiação, Figura 3.3. 
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Figura 3.3 – Decomposição do movimento de um corpo flutuante nos problemas de 
difração e de radiação. Retirado de Santos (1994). 

O problema de difração corresponde a manter o navio fixo enquanto é sujeito a 
um determinado estado de mar incidente. Designam-se por forças de difração as forças, e 
os momentos, atuantes no corpo devido às ondas incidentes. O problema da radiação 
considera que o fluido se encontra em repouso e que o navio se move gerando ondas que 
se propagam até a sua dissipação total. A força de radiação designa a força que é 
necessário fazer para deslocar o corpo em águas de outra forma paradas. A soma destes 
dois efeitos produz o comportamento do navio sob a ação das ondas. 

Se, no problema da difração, se admitir válida a hipótese de St. Denis – Pierson 
(1953), em que um estado de mar irregular é formado pelo somatório de várias ondas 
com um período regular e uma direção definida, é possível relacionar cada onda 
individual com as forças que esta exerce segundo cada um dos seis graus de liberdade. 

Do mesmo modo, se no problema da radiação for abordado um grau de liberdade de cada 
vez, é possível relacionar o efeito de cada um dos seis movimentos possíveis com as 
forças geradas segundo cada um dos seis graus de liberdade. Como se está no domínio 
linear, a amplitude da excitação é proporcional à amplitude da resposta, por isso basta 
resolver ambos os problemas para uma amplitude unitária e assim construir as matrizes 
que relacionam as ações com as forças que produzem. Desta forma, a resolução das 

equações de movimento do navio pode ser feita no domínio da frequência, van 
Oortmerssen (1976), Chakrabarti (1987) e Santos (1994). 

3.2.3.2 . Problema de radiação e d ifração 

Como já foi dito, a hipótese de pequena amplitude dos movimentos do navio leva 
à linearidade da interação do casco com as ondas nele incidentes o que permite a 
decomposição daquele problema em dois problemas mais simples: o problema de 
radiação, no qual se determina a força que é necessário fazer segundo cada um dos graus 
de liberdade para o movimento arbitrário do casco em águas de outra forma paradas; e o 



 

 153 

problema de difração, no qual se determina a força d
kF , segundo cada grau de liberdade 

k , exercida pela agitação incidente no casco do navio imobilizado. 

O escoamento da água na envolvente de um navio a flutuar sob a ação de ondas 

pode ser descrito através de um potencial tridimensional de velocidades, ×. Da 
linearidade do sistema navio/ondas, é possível decompor o potencial na soma de vários 
potenciais devidos cada um deles a uma das seguintes causas, Tuck (1970): 

o onda incidente, ×Q; 

o onda difratada pelo navio parado, ×Ø; 

o ondas geradas pelo movimento do navio em águas de outro modo paradas, 
segundo cada uma das seis coordenadas generalizadas ×P a ×¹. 

 × =  ®Ù Ú∑ ×-Ø- / Q Û  (3.26) 

Seja »- a coordenada j  do ponto P do navio. Como o sistema navio/ondas é linear, se a 
agitação incidente têm frequência angular : então o movimento caraterizado por »- terá a 
mesma frequência :. Assim: 

  »- =  ®ÙÜT-Ùz0B�Ý (3.27) 

em que T- é a amplitude complexa do movimento do corpo segundo a coordenada j . 

Utilizando a fatorização proposta por Tuck (1970), que corresponde a escrever cada um 
dos potenciais devidos ao movimento segundo a coordenada j  em função da amplitude 
complexa da velocidade do mesmo movimento, a expressão (26) fica: 

 × =  Ú�Q + �Ø + ∑ −y:�-T-¹- / Q  Û Ùz0B� (3.28) 

onde jϕ  é um potencial complexo estacionário. Assim, consegue separar-se o problema 

do escoamento do movimento do corpo, sendo apenas necessário determinar os 
potenciais do escoamento para velocidades de amplitude unitária segundo cada uma das 
coordenadas generalizadas. 

Atendendo à forma de cada um dos potenciais jφ , as condições que eles satisfazem 

refletem-se no potencial jϕ  respetivo. Assim, da equação de continuidade, válida em todo 

o domínio fluido, tem-se: 
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para a condição de superfície livre linearizada, tem-se, em 0=z : 
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para a condição de fronteira de fundo e outros limites sólidos fixos do domínio, tem-se: 
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Além destas equações, os potenciais jφ  devem também verificar uma condição de 

fronteira na superfície molhada do corpo flutuante. 

Para os potenciais 0φ  e 7φ , relacionados com o problema de difração, em cada ponto do 
casco do navio, a soma das componentes normais ao casco da velocidade do escoamento 
resultante de cada um dos potenciais deve ser nula, uma vez que o navio se encontra 
parado. 
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Para os potenciais 1φ  a 6φ , a componente normal ao casco do navio da velocidade do 
escoamento deve igualar a componente segundo a mesma normal da velocidade local do 
movimento do corpo 
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onde jX&  representa a componente segundo a coordenada generalizada j  da velocidade 

do movimento e jn  a normal exterior generalizada à superfície molhada do corpo 

flutuante, num ponto de coordenadas jx . 

Conhecido o potencial de velocidade, a pressão sobre o corpo flutuante pode ser 
determinada a partir da equação de Bernoulli linearizada. 
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Considerando apenas a parcela dinâmica da pressão, já que a parcela hidrostática está 
contabilizada no cálculo da matriz de restituição hidrostática, a força atuante segundo 
cada uma das coordenadas k  vem dada por: 
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A primeira parcela da soma anterior representa a força associada ao problema de 
difração, i.e.: 
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enquanto a segunda força está associada ao problema de radiação: 
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sendo a matriz kjT  definida por: 
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Nas expressões anteriores, S representa a superfície molhada do corpo flutuante e kn  a 
normal segundo a coordenada generalizada k . Da parte real e da parte imaginária de cada 
elemento da matriz kjT  obtêm-se os coeficientes de massa adicionada, kja , e de 

amortecimento kjb . 

 
( ) ( ) ( )ωωωωω kjkjkj biaT += 2

 (3.39) 

Assim vê-se que a resolução do problema de radiação no domínio da frequência 

permite obter os coeficientes das matrizes de massa adicionada e de amortecimento 
necessárias para modelar a interação de corpos flutuantes com ondas monocromáticas. É 
ainda possível demonstrar que a força segundo o modo de oscilação j devida a um 
movimento do navio segundo o modo i é igual à força segundo o modo i originada por 
um movimento segundo o modo j. Daqui resulta a simetria dos coeficientes de inércia 
adicionada e de amortecimento em relação à diagonal principal das respetivas matrizes. 

3.2.3.3 . Relações de Haskind 

A determinação da força de difração pressupõe o conhecimento dos potenciais 

quer das ondas incidentes quer das ondas difratadas pelo navio. O primeiro pode ser 
obtido a partir de qualquer modelo de propagação de ondas usualmente utilizado. O 
segundo também pode ser obtido a partir de um modelo de propagação de ondas mas 
desta feita o modelo tem que ser tridimensional pois o navio constitui um obstáculo que 
não ocupa a totalidade da coluna líquida, ou seja, os modelos integrados em profundidade 
não seriam capazes de simular a difração das ondas em torno do casco do navio. 

Haskind (1957), utilizando a segunda igualdade de Green, demonstrou que não é 

necessário determinar o potencial da onda difratada pelo corpo, 7φ , para calcular as 

componentes da força associada ao problema de difração, equação (3.36). Com efeito, de 

acordo com aquela igualdade, dado um volume Ω , limitado por uma fronteira Ω∂ , no 
qual as funções f e g são duas vezes diferenciáveis, verifica-se 
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onde n é a normal exterior à fronteira. 

Considerando o volume Ω  limitado pelas fronteiras sólidas do domínio, pela 

superfície livre, pela superfície molhada do corpo, S, e por uma superfície vertical 

cilíndrica colocada a grande distância do corpo e fazendo corresponder f  a jϕ  e g a kϕ , 

da aplicação da segunda igualdade de Green tem-se: 

 
( )∫ ∫

Ω Ω∂









∂
∂

−
∂

∂=∇−∇ dS
nn

dV j
k

k
jjkkj

ϕ
ϕϕϕϕϕϕϕ 22

 (3.41) 

Uma vez que jϕ  e kϕ  satisfazem a equação de Laplace em todo o domínio, o 

integral em volume da equação (3.41) é nulo. A condição de fronteira linearizada na 
superfície livre, equação (3.30), permite concluir que nessa fronteira do volume Ω  o 
integral da direita é nulo. Por outro lado, na superfície vertical cilíndrica colocada a 

grande distância do corpo, porque os potenciais 1ϕ  a 7ϕ  verificam uma condição de 

radiação nessa superfície, para esses potenciais, aquele integral também é nulo. Pode 

então concluir-se que, para os potenciais 1ϕ  a 7ϕ , é válida a seguinte igualdade: 
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Atendendo às condições de fronteira nas superfícies sólidas do domínio nos 
problemas de radiação e de difração e à igualdade anterior, a equação de definição da 
força associada ao problema de difração pode escrever-se da forma apresentada em 

Haskind 1957, habitualmente conhecida por relações de Haskind: 
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Com base nestas relações, em vez de se determinar o potencial associado ao 

problema da difração Dϕ  para conhecer o valor da componente segundo k  da força 

exercida pelas ondas no navio parado, basta conhecer o potencial da onda incidente nos 

pontos ocupados pela superfície molhada do corpo 0ϕ , bem como os potenciais 

associados ao problema de radiação para os mesmos pontos kϕ . 

As relações de Haskind permitem introduzir de forma simples no problema de 
difração os potenciais da onda incidente obtidos com qualquer modelo de propagação de 

ondas e obter as forças devidas às ondas incidentes com todos os fenómenos contidos no 
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modelo utilizado. Esta simplificação dada pelas relações de Haskind é utilizada em 
diversos modelos numéricos, incluindo os clássicos para estruturas flutuantes offshore 
como os modelos mais recentes de comportamento de navio no interior de portos 
(Bingham, 2000, van der Molen, 2006).  

3.2.4. Equações de movimento  dum navio  amarrado 

Os navios, após chegarem ao seu posto de acostagem, onde vão permanecer 
durante um determinado tempo, são amarrados por meio de cabos de modo a evitar 

movimentos excessivos. As defensas servem para evitar que o navio choque contra a 
estrutura de acostagem. O sistema de amarração é assim constituído por amarras e por 
defensas. As amarras são distribuídas de forma aproximadamente simétrica e restringem 
os movimentos do navio, quase exclusivamente no plano horizontal. Os movimentos nos 
planos verticais não são afetados de forma significativa (Marcos-Rita, 1984).  

Normalmente, os cabos de amarração são denominados de acordo com a sua posição e 
direção, Figura 3.4: 

• Regeiras (spring lines) são quase paralelas ao eixo do navio e opõem-se ao 
movimento de avanço; 

• Traveses (breast lines) são quase perpendiculares ao eixo do navio e opõem-se 
aos movimentos de deriva e guinada. Podem ser lançados em qualquer ponto 
do navio embora quanto mais próximo estiverem das extremidades do navio 
maior é a resistência ao movimento de guinada; 

• Lançantes (head e stern lines) são lançadas a partir da proa ou da popa e são 
utilizados como complemento às regeiras e aos traveses. Formam ângulos entre 
30º e 60º com o eixo do navio e têm normalmente um comprimento elevado, 

“lançando-se” para além do comprimento do navio. 

 

Figura 3.4 – Esquema típico de amarração de um navio petroleiro. 

As equações de movimento de um navio amarrado são semelhantes às equações 
do navio livre com a devida incorporação dos efeitos que o sistema de amarração 

introduz. Os movimentos são amortecidos tanto pelas amarras como pelas defensas e o 
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sistema adquire uma rigidez adicional. Este amortecimento engloba, uma componente 
devida ao sistema de amarração do navio, outra devida às forças de atrito desenvolvidas 
na interface do navio com as defensas (van der Molen e Moes, 2009) e ainda uma 
componente de amortecimento viscoso. As componentes do amortecimento viscoso 
devido às amarras e defensas são normalmente negligenciáveis a não ser que uma parte 

do cabo esteja submerso. Nesse caso o amortecimento devido às amarras pode ser 
estimado (Huse, 1988, Raaijmakers, 1995) e depende do comprimento de cabo submerso 
e da frequência do movimento do navio (Wichers e van Sluijs, 1979). 

A incorporação dos efeitos que o sistema de amarração introduz não pode ser feita 

no domínio da frequência devido ao seu comportamento não linear. É necessário resolver, 
em cada instante, a equação de movimento. A resolução no domínio do tempo destas 
equações implica algumas modificações na forma das equações e das suas matrizes. As 
variáveis passam a estar escritas em função do tempo e o termo relacionado com o 
amortecimento do movimento é substituído por uma função de atraso, resultando assim 
para a equação de movimento do navio amarrado: 

)()()()()()()()()()(
6

1

tFtFtFtFtFtxCdxtKtxmM f
k

m
k

C
k

V
k

O
k

j
jkj

t

kjjkjkj ++++=











+−++∑ ∫

= ∞−

τττ &&&  (3.44) 

em que kjM  é a matriz de massa do navio, kjm  a massa adicionada para frequência 

infinita, ou seja, a força segundo a coordenada k  para uma aceleração unitária segundo a 

coordenada j , )(τkjK  a função de resposta a impulso (também chamada de função de 

atraso) representando a força segundo a coordenada k, τ  segundos depois de um 

movimento de velocidade impulsiva segundo j  e )(tFm
k  e )(tF f

k  são os valores 

instantâneos das forças devidas aos cabos de amarração e às defensas.  

Na equação (3.44), as matrizes de massa e de restituição hidrostática dependem 

apenas da geometria do navio e da distribuição de massas no mesmo. As forças devidas 
às amarras e às defensas podem determinar-se a partir das relações constitutivas destes 
elementos do sistema de amarração e da variação de comprimento entre as extremidades 
das mesmas (no caso das defensas tem que se levar em conta a não variação de 
comprimento associada à ausência de contato entre o navio e a defensa). Por sua vez, as 
funções de resposta a impulso, a matriz de massa adicionada para frequência infinita e as 

forças de excitação devidas às ondas dependem da perturbação causada pelo corpo 
flutuante no escoamento associado à propagação da onda.  

Em rigor, trata-se de um conjunto de seis equações de cuja solução se obtêm as 
séries temporais dos movimentos segundo cada um dos seis graus de liberdade do navio e 

dos esforços nas amarras e nas defensas. As forças devidas aos cabos de amarração e às 
defensas dependem dos movimentos do navio amarrado e são, na maioria dos casos, não 
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lineares, dependendo da relação entre a força aplicada e a deformação. Esta relação é uma 
caraterística de cada elemento do sistema de amarração. Outros termos não lineares 
podem ser adicionados à equação (3.44) como, por exemplo, as forças de segunda ordem 
da agitação marítima e as forças de arrastamento não lineares.  

Quanto ao problema de radiação, este pode considerar a sobreposição de 
movimentos impulsivos em que cada origina uma elevação da superfície livre que depois 
se afasta do casco como uma onda. As forças do problema de radiação calculam-se 
utilizando a metodologia da função resposta a impulso, proposta em Cummins (1962), e 
que representa a evolução no tempo da força segundo cada uma das coordenadas 

generalizadas após um movimento impulsivo do corpo flutuante segundo uma daquelas 
coordenadas. Como as funções que regem a dinâmica do sistema navio livre/ondas são 
lineares, a função resposta a impulso, de cálculo difícil, pode obter-se da função resposta 
em frequência do problema de radiação, utilizando a transformada inversa de Fourier. 
Assim, não só as forças do problema de difração (ditas de excitação) mas também as do 
problema de radiação (ditas hidrodinâmicas) são calculadas a partir das funções resposta 

em frequência dos problemas respetivos. Daí dizer-se que, no cálculo das forças devidas 
às ondas atuantes num navio amarrado, se resolve primeiro um conjunto de problemas no 
domínio da frequência para resolver depois um problema no domínio do tempo.  

Assumindo que qualquer estado de agitação incidente no navio pode ser 

decomposto em ondas sinusoidais de período e direções conhecidos, a força de difração 
associada a esse estado de agitação pode obter-se da sobreposição das forças de difração 
estacionárias devidas a cada uma das componentes sinusoidais referidas. Ou seja, os 
resultados do problema de difração obtidos no domínio da frequência podem ser 
utilizados para obter um resultado no domínio do tempo. 

Também as funções de resposta a um impulso e as massas adicionadas para 
frequência infinita podem ser determinadas a partir de resultados obtidos no domínio da 
frequência, agora para o problema de radiação: 
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em que )(ωkjb  é o coeficiente de amortecimento para a frequência ω e )(ωkja  o 

coeficiente de massa adicionada para a mesma frequência. Da equação (3.46) fica clara a 

designação de kjm  como o coeficiente de massa adicionada para frequência infinita pois 

quando a frequência ω  tende para infinito a segunda parcela da soma tende para zero e 
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)(∞= kjkj am . Os coeficientes de massa adicionada e de amortecimento resultam da 

decomposição da força estacionária associada ao problema de radiação correspondente à 

frequência ω  numa parcela em fase com a velocidade do movimento do corpo, donde 
surge o coeficiente de amortecimento, e uma parcela em fase com a aceleração (ou o 
movimento do corpo, porque este movimento é sinusoidal), donde surge o coeficiente de 
massa adicionada. 

3.2.4.1 . Resolução no domínio da frequência 

A forma mais simples de resolver as equações do movimento de um navio livre é 
no domínio da frequência e, por isso, a maioria dos códigos numéricos existentes utilizam 
a teoria potencial. No caso de navios amarrados também é possível resolver as equações 
no domínio da frequência desde que todas as não linearidades existentes na equação do 

movimento sejam substituídas por aproximações lineares. Isto equivale a dizer que todos 
os coeficientes apresentados na equação (3.44) são constantes para cada frequência do 
movimento.  

Existem dois métodos alternativos para resolver o escoamento associado à 

interação de um corpo flutuante livre com ondas: a teoria das faixas e o método dos 
painéis. Na teoria das faixas o navio é discretizado em secções transversais 
bidimensionais perpendiculares ao eixo longitudinal do navio ligadas rigidamente entre 
si, as faixas (Salvesen e Faltinsen, 1970). As forças devidas à agitação marítima são 
calculadas em cada uma das faixas admitindo que estas fazem parte de um cilindro 
infinito. As grandezas calculadas em cada faixa são integradas ao longo do comprimento 

do navio, obtendo-se assim um valor total. Assume-se, por isso, que todas as ondas 
produzidas pela oscilação do navio e todas as ondas difratadas se movem paralelamente 
ao plano YZ. Isso implica que a forma da popa e da proa não produz qualquer onda 
segundo o eixo X. A teoria das faixas só é válida para navios com comprimento elevado 
em relação à secção transversal. Os resultados experimentais demonstram que, para 
navios com uma relação comprimento/boca igual ou superior a 3, os resultados obtidos 

com a teoria das faixas são satisfatórios, van der Molen et al. (2003). 

No método dos painéis, a superfície molhada do casco do navio é discretizada em 
elementos planos, os painéis. As forças que atuam em cada painel podem ser calculadas 
através da integração das pressões associadas aos potenciais de onda incidente, difratada 
e radiada. 

Enquanto o método dos painéis considera que o escoamento em torno do casco do 
navio é tridimensional, na teoria das faixas assume-se que o escoamento é bidimensional 
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em cada secção transversal do casco, e por isso, o método das faixas é relativamente mais 
simples que o método dos painéis.  

Ambos os métodos são lineares e podem ser resolvidos para ondas com uma 
amplitude unitária e diferentes frequências, fornecendo assim as chamadas funções de 
transferência. Taveira-Pinto et al. (2008b), comparou as funções de transferências obtidas 
com ambos os métodos para um navio petroleiro. As maiores diferenças entre os 
resultados dos dois métodos ocorrem para as baixas frequências, precisamente onde os 
efeitos tridimensionais do escoamento são mais importantes. Sendo assim, concluiu que o 
método dos painéis é mais adequado, pois como não existem efeitos de restituição 

hidrostática nos movimentos horizontais, é essencial ter uma boa previsão das forças 
hidrodinâmicas nas baixas-frequências, especialmente tendo em conta que a amplitude 
dos movimentos horizontais de um navio amarrado é um fator crítico das condições de 
segurança e de operacionalidade. 

3.2.4.2 . Resolução no domínio do tempo 

A resolução das equações de movimento do navio no domínio do tempo permite 
incluir todas as não linearidades, do sistema de amarração, do amortecimento viscoso e 
das forças de arrastamento.  

Para relacionar os valores instantâneos das forças e dos movimentos pode utilizar-
se a teoria das funções de resposta a impulso proposta por Cummins (1962), segundo a 
qual, as forças e os momentos que atuam sobre um navio num determinado instante, 
refletem não só as forças instantâneas que provocam o seu movimento, mas também a 

história das forças aplicadas em momentos anteriores e cujo efeito sobre o navio ainda se 
faz sentir. Por outras palavras, uma força instantânea aplicada sobre um navio flutuante 
origina forças e momentos que perduram, com uma intensidade gradualmente menor, ao 
longo do tempo. As funções de resposta a impulso também podem ser designadas por 
funções de atraso, uma vez que, num determinado instante, a força total atuante resulta da 
soma dos movimentos impulsivos passados com o devido atraso temporal (van 

Oortmerssen, 1976, Santos, 1994, Bingham, 2000 e van der Molen, 2006). 

Após a determinação das funções de resposta a impulso é necessário determinar a 
série temporal das forças exercidas pela agitação incidente no navio imobilizado. 

A resposta do navio às diversas componentes da agitação marítima incidente pode 
ser aproximada a partir dos resultados do problema de difração no domínio da frequência. 
A matriz de resposta obtida para um conjunto discreto de frequências e direções permite 
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obter, por interpolação, a amplitude e a fase da força correspondente a uma onda com 
qualquer frequência e direção.  

No entanto, para se poder ter uma boa aproximação de todas as possíveis 
componentes das ondas incidentes é necessário conhecer a resposta quando a frequência 
se aproxima de zero e também quando esta toma valores superiores ao maior valor da 
frequência resolvida no problema de difração. 

Quando a frequência das ondas incidentes no navio se aproxima de zero, equivale 

a ter-se uma variação na vertical apenas da superfície livre. Neste caso, as componentes 
horizontais das forças (avanço, deriva e guinada) são nulas enquanto as componentes 
verticais (forças segundo a arfagem, o rolo e o cabeceio) terão um valor igual ao 
coeficiente correspondente da matriz de restituição hidrostática. 

Quando a frequência das ondas incidentes no navio toma valores altos (altas 
frequências) o problema da difração, resolvido através do método dos painéis, apenas 
convergirá se a discretização for suficientemente fina. Ora, isto impossibilita a obtenção 
de resultados nas altas frequências. Deste modo, os coeficientes hidrodinâmicos para 
frequências altas têm que ser aproximados. 

3.2.4.2 .1. Coeficientes de amortecimento  para frequências 
altas 

Obtidos os coeficientes de amortecimento para um conjunto de frequências do 

movimento oscilatório do navio livre em água parada, aproxima-se a função )(ωkjb  para 

as altas frequências e calcula-se exatamente o valor do integral na equação (3.47) 
necessário à determinação da função resposta a impulso respetiva. Esta função resposta a 
impulso será determinada num conjunto de instantes igualmente espaçados. 

 ωωω
π

dtbtK kjkj )cos()(
2

)(
0
∫
∞

=  (3.47) 

Os valores de qualquer coeficiente de amortecimento quando a frequência da 
oscilação do corpo se aproxima de zero ou de infinito são nulos. Como não se consegue 
determinar coeficientes de amortecimento para frequências muito altas, uma vez que isso 
implicaria discretizações da superfície molhada do casco com um número muito elevado 
de painéis, utilizam-se as aproximações para frequências altas apresentadas em Kubo et 
al. (1988). Esta extensão dos resultados do WAMIT® é realizada para um conjunto 
discreto de frequências antes do cálculo do integral da equação (3.47). 
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3.2.4.2 .2. Massa adicionada para frequência inf in ita 

A equação (3.45) pressupõe que se conheça o valor dos coeficientes de massa 

adicionada para frequência infinita. Esta pode ser obtida escolhendo um valor qualquer de 

frequência ω  e resolvendo a equação: 
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 (3.48) 

Contudo, dependendo do valor da frequência escolhida, a estimativa do 
coeficiente de massa adicionada para frequência infinita será diferente. O procedimento 
usual consiste na determinação de tantas estimativas do coeficiente de massa adicionada 
para frequência infinita quantas as frequências para as quais se resolveu o problema de 

radiação. Isto é feito para cada par kj . Traçado o gráfico com as várias estimativas 

obtidas, a sua análise permite selecionar o valor considerado mais adequado.  

Importa referir que o integral na equação (3.49) é calculado exatamente, tal como 
sucedeu com a equação (3.48) pois agora também se assumiu a aproximação da função 
resposta a impulso por funções exponenciais nos intervalos em que não foi calculada. 

3 . 3 . O  p a c o te  n u m é r i c o  M O O R N A V 2  

O pacote numérico MOORNAV (Santos, 1994) consiste num conjunto de 
modelos numéricos que permitem resolver o problema do comportamento de navios 
amarrados. É composto por três modelos numéricos: WAMIT® (Newman e Sclavounos, 
1988), HYDRO (Mynett et al., 1985) e BAS (Mynett et al., 1985, Delft hydraulics, 1991) 

e um conjunto de rotinas que permitem transformar as grandezas obtidas no domínio da 
frequência para o domínio do tempo. 

O modelo WAMIT® permite efetuar o estudo da interação do navio livre com as 
ondas incidentes. Este modelo baseia-se num método de painéis, e resolve, no domínio da 

frequência, os problemas de difração e de radiação, determinando os potenciais de 
escoamento associados, sendo para tal necessário discretizar a fronteira molhada do casco 
do navio, e de outros elementos situados na sua proximidade, com painéis triangulares ou 
quadrangulares. Entre os resultados fornecidos pelo modelo WAMIT® retêm-se os 
coeficientes de massa adicionada e de amortecimento, para um conjunto de frequências e 
as forças exercidas por ondas regulares no navio imobilizado na sua posição de 

equilíbrio.  
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As rotinas do pacote MOORNAV determinam as funções de resposta a impulso a 
partir da equação (3.48) e os coeficientes de massa adicionada para frequência infinita a 
partir da equação (3.49), utilizando os coeficientes  calculados pelo WAMIT®. 

Por sua vez, o modelo HYDRO prepara os ficheiros com as funções de 
transferência associadas às forças que as ondas exercem no navio para serem utilizados 
pelo modelo numérico BAS, com base nos resultados anteriores e nos coeficientes 
hidrodinâmicos obtidos com o WAMIT®.  

O modelo BAS define e resolve, no domínio do tempo, as equações de 
movimento do navio amarrado, com base nas séries temporais das forças exteriores que 
atuam no navio, nas funções de resposta a um impulso, nos coeficientes de massa 
adicionada e nas relações constitutivas dos elementos do sistema de amarração, obtendo 
como resultados séries temporais dos movimentos do navio segundo cada um dos seis 
graus de liberdade e das forças aplicadas nos cabos de amarração e nas defensas. As 

forças de deriva de variação lenta também podem ser calculadas pelo BAS com base na 
função de transferência média quadrática apresentada em Newman (1974).  

O pacote MOORNAV foi utilizado para estudar os efeitos da utilização de 
guinchos de tensão automática nas amplitudes de movimento de um navio amarrado em 

duas situações diferentes: a) isolado; b) junto a um quebra-mar vertical, Santos (2008). 

3.3.1. O modelo numérico  WAMIT® 

O WAMIT® – WaveAnalysisMIT (Korsemeyer et al., 1988, MIT 1990) é um 
modelo desenvolvido no Departamento de Engenharia Oceânica do Massachusetts 
Institute of Technology e que utiliza um método de painel para resolver no domínio da 
frequência os problemas de radiação e de difração de um corpo flutuante livre. Este 
modelo baseia-se na segunda igualdade de Green para determinar a intensidade das 
distribuições de fontes e dipolos nos painéis utilizados na discretização da superfície 

molhada do casco do navio com as quais é possível gerar os potenciais harmónicos dos 
escoamentos associados aos problemas de radiação e de difração de um navio livre 
colocado numa zona de profundidade constante mas não limitada horizontalmente.  
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Figura 3.5 – Sistema de coordenada baricêntrico. Convenção para numeração dos painéis 
e seus vértices. Retirado do manual do WAMIT® (MIT 1990) 

WAMIT® © é um programa de radiação/difração desenvolvido para a análise da 
interação das ondas de superfície com estruturas offshore. WAMIT® baseia-se num 
método painel tridimensional. O programa principal é formado por dois sub-programas 
poten e force que avaliam os potenciais de velocidade e parâmetros hidrodinâmicos, 

respetivamente. A profundidade da água pode ser infinita ou finita, e um ou vários corpos 
que interagem podem ser analisados. Os corpos podem estar na superfície livre, 
submersos, ou assentes no fundo do mar.  

Uma variedade de opções permite a análise dinâmica de corpos que flutuam 
livremente, restringidos, ou fixos. A condição da superfície livre é linear. As forças de 

segunda ordem estão incluídas nesta análise, uma vez que podem ser calculadas a partir 
da solução linear. Os potenciais de velocidade de radiação e de difração na superfície 
molhada do corpo são determinados utilizando o teorema de Green. A forma geométrica 
da superfície submersa do corpo é definida por elementos quadrilaterais planos. Os 
potenciais de velocidade são constantes em cada painel.  

O potencial de velocidade é representado por uma equação integral válida na 
superfície do casco e na intersecção do casco com a superfície livre, obtida pela aplicação 
da segunda identidade de Green. A solução numérica é obtida representando o casco por 
um número finito de painéis, e assumindo a densidade das fontes (ou o potencial) 
constante em cada painel. 

A utilização do teorema de Green permite transformar em equações integrais as 
equações diferenciais que controlam os potenciais associados aos problemas de radiação 
e de difração. Em vez de se ter um conjunto de equações válidas em todo o domínio, 
obtém-se um conjunto de equações a satisfazer apenas nas fronteiras desse domínio, a 

região mais relevante para a determinação das forças induzidas pelo escoamento. 
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As equações integrais dos potenciais jϕ  associados ao problema da radiação, são 

dadas por: 
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enquanto para o potencial de difração Dϕ , resultante da sobreposição dos potenciais da 
onda incidente, 0ϕ , e da onda difratada pelo corpo, 7ϕ , se tem a seguinte equação 
integral:  
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A função Green, ),'( xxG , é o potencial de velocidade num ponto x devido a uma 

fonte de intensidade π4−  colocada em 'x  e que satisfaz não só a condição de fronteira da 
superfície livre como a condição de radiação. 

Aproximando a posição média da superfície molhada do corpo flutuante por um 
conjunto de painéis, triangulares ou quadrangulares, em cada um dos quais se assume um 

valor constante do potencial de velocidades, as equações integrais reduzem-se a um 
sistema de equações lineares para os valores do potencial de velocidade em cada um dos 
painéis. Para os potenciais de radiação vem: 
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em que Ni ,...,1= , sendo N  o número de painéis. Para o potencial de difração, o sistema 
de equações é dado por:  
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As matrizes ikD  e ikS  são definidas por: 
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em que kS  representa a superfície do painel k , n  a normal a essa superfície e ξ  uma 

variável de posição na mesma superfície. Embora os pontos onde são escritas as equações 

integrais estejam localizados no centróide de cada um dos painéis, ix  e kx , os integrais 
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das equações (3.53) e (3.54) a realizar em cada um dos painéis k  são obtidos utilizando 

uma fórmula de quadratura de Gauss com quatro pontos selecionados no painel k . A 
mesma fórmula de quadratura é utilizada pelo modelo WAMIT® para calcular as forças 
de difração através das relações de Haskind, equação (3.43). 

3.3.1.1 . Novas rot inas HASK_D e HASK_B 

A solução numérica das equações, quer para um corpo apenas, quer para vários 
corpos, passa pela distribuição de painéis pelas fronteiras sólidas do problema, sejam elas 

imóveis ou flutuantes. A interação com ondas monocromáticas de um navio no interior de 
um porto poderia ser modelada se se discretizassem todas as estruturas portuárias. 
Contudo, tal implica um número muito elevado de painéis, o que torna praticamente 
impossível a solução numérica do problema com os recursos computacionais disponíveis. 
O modelo WAMIT® permite simular uma ou duas paredes infinitas junto ao navio ou 
ainda considerar a existência de estruturas fixas nas proximidades do navio. Porém, estas 

opções são limitadas pelo número de painéis e pelo facto de as estruturas têm que ser 
totalmente refletoras. Também o fundo, se não for horizontal tem que ser painelizado e 
introduzido na simulação. 

Por outro lado, mesmo que tal fosse exequível do ponto de vista computacional, 
faltaria sempre em tal modelação alguns fenómenos físicos como as interações não 

lineares de ondas, a reflexão parcial, a rebentação ou o atrito de fundo que não são 
negligenciáveis em zonas portuárias, como foi visto no capítulo anterior, e que foram 
incluídos no modelo BOUSS-WMH. O modelo DREAMS por seu lado constitui ainda 
uma boa opção para simular ondas longas e prever potenciais situações de ressonância. 

Para o problema de radiação, considerar apenas a fronteira do porto mais próxima 
do navio é uma aproximação válida, uma vez que a energia das ondas vai decaindo à 
medida que elas se afastam do navio ou corpo flutuante. Esta simplificação permite 
reduzir substancialmente o número de painéis a utilizar. No entanto, para o problema de 
difração, é necessário levar em conta todas as transformações sofridas pela onda incidente 
na sua propagação ao longo do domínio, ou seja, todas as fronteiras do domínio têm 

influência no campo de ondas resultante. Por este motivo, é importante caraterizar 
convenientemente as condições de propagação da agitação marítima no interior da bacia 
portuária. Este trabalho requer o conhecimento da batimetria no interior do porto e na sua 
área envolvente, bem como a consideração e a caracterização dos obstáculos à normal 
propagação das ondas.  

Foram então desenvolvidas duas novas rotinas que têm como objetivo utilizar a 
informação resultante dos modelos DREAMS e BOUSS-WMH, a elevação da superfície 
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livre e velocidades horizontais, para caraterizar o campo de ondas na posição do navio 
quando este não se encontra na bacia portuária. 

Na implementação das relações de Haskind a onda monocromática incidente na 
posição do navio poderá já ter sofrido uma série de transformações lineares e não 
lineares, ter sido refratada, refletida ou difratada antes de chegar a esta posição. O campo 
correspondente a esta onda pode ser caraterizado a partir das amplitudes complexas da 

elevação da superfície livre, ),( yxη , e das componentes horizontais, ),(0 yxU  e ),(0 yxV  no 

nível de repouso, 0=z , da velocidade do escoamento por ela induzido. 

Da condição de fronteira dinâmica linearizada da superfície livre, tem-se, em 
0=z : 

 ηφ
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Assumindo válida a hipótese de declive suave, então a variação na vertical do 
potencial de velocidades será do tipo: 
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Assim, conhecida a elevação da superfície livre, é possível determinar o potencial 

),,(0 zyxϕ  em qualquer cota z  
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A mesma hipótese de declive suave permite relacionar as amplitudes complexas 
das componentes horizontais da velocidade a qualquer cota com as amplitudes respetivas 
das mesmas componentes no nível de repouso: 

 
[ ]

kh

zhk
yxUzyxu

x cosh

)(cosh
),(),,( 0

0 +
==

∂
∂ϕ

 (3.58) 

 
[ ]

kh

zhk
yxVzyxv

y cosh

)(cosh
),(),,( 0

0 +
==

∂
∂ϕ

 (3.59) 

Para se obter a amplitude complexa da componente vertical da velocidade do 
escoamento induzido pela onda basta derivar a equação (3.57) em ordem a z , resultando 
então: 
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No caso do modelo DREAMS, o potencial 0ϕ  é um resultado natural. Do produto 

interno do vetor velocidade do escoamento com a normal ao painel obtém-se a 
componente normal ao painel do vetor velocidade ou a derivada segundo a normal ao 
painel do potencial do escoamento gerado pela passagem da onda.  

Se as variáveis η , u , e v  forem dadas no domínio do tempo, como é o caso das 
obtidas com o modelo BOUSS-WMH, a série temporal da elevação da superfície livre é 

decomposta numa soma de HA componentes sinusoidais: 

 f(�, #, G) =  f0(G) =  ∑ fV-©yH(:-G + ��-). - / P  (3.61) 

em que f0 =  f(�0 , #0) é a elevação no nó i.  

O mesmo pode ser feito para as velocidades horizontais: 

 �}�, #, $ =  0, G~ =  �0(G) =  ∑ XV0©yH(:-G + ��-). - / P  (3.62) 
 Þ}�, #, $ =  0, G~ =  Þ0(G) =  ∑ 4V0©yH(:-G + �Ò-). - / P  (3.63) 

A partir destes, obtém-se o espectro direcional. O potencial de velocidades será 
então dado pela soma dos potenciais associados a cada componente sinusoidal do registo 
temporal da elevação da superfície livre, considerando a energia associada a cada par 
frequência/direção. Vem assim o potencial dado por: 

 �Q  =  ∑ ∑ �Q-C. ßC / P. %- / P  (3.64) 

De seguida, os potenciais de velocidade são então tratados com o Surfer™, de 
onde são retiradas duas superfícies que resultam da interpolação das partes real e 
imaginária dos potenciais (nos nós da malha de elementos finitos) para uma malha 
retangular e regular que engloba o navio.  

Finalmente, os potenciais podem ser somados e assim obtém-se o potencial total 
do campo de ondas na zona do navio, Figura 3.6. 
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Figura 3.6 – Potenciais de 3 ondas que compõem um espectro num retângulo de 
40×200m. 

De seguida, juntam-se, num ficheiro único, os potenciais (parte real e imaginária) 
na malha regular. Estes dados são transferidos para os centros de gravidade dos painéis 
do casco do navio, tendo em conta a sua posição vertical, através da eq.(3.56). 
Finalmente, as rotinas HASK_D ou HASK_B, que resultam da modificação do programa 
original WAMIT®, calculam as forças de difração, nos seis graus de liberdade, 
associadas ao campo de ondas incidente que resulta da cada onda individual incidente. 

Do exposto, fica claro que, assumindo válida a hipótese de declive suave, para 
determinar as funções necessárias à aplicação da relação de Haskind é necessário 
conhecer: 

o o período da onda incidente; 

o os potenciais dos problemas de radiação do navio no interior da bacia 
portuária em cada painel da discretização da área molhada do casco do navio; 

o as derivadas normais dos potenciais nos painéis;  

o as coordenadas dos pontos onde se pretende determinar aquelas funções (em 
cada painel, as coordenadas dos quatro pontos da fórmula de quadratura de 
Gauss utilizada); 

o as componentes do vetor normal a cada painel; 

o a profundidade z de cada ponto da alínea anterior; 

o as amplitudes complexas da elevação da superfície livre e das componentes 
horizontais da velocidade do escoamento induzido pela passagem das ondas. 
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Os cinco primeiros requisitos são satisfeitos pelos ficheiros de resultados do 
modelo numérico WAMIT®, sendo que os dois primeiros estão no conjunto de resultados 
relativos ao problema de radiação enquanto os três últimos estão nos ficheiros de 
caracterização da geometria do problema. Os dois últimos requisitos são satisfeitos com 
os resultados do modelo que determina a propagação das ondas para o interior da bacia 

portuária quando o navio lá não está. As rotinas HASK_D e HASK_B tratam de 
implementar as relações de Haskind combinando os resultados do modelo WAMIT® 
para os problemas de radiação com o campo de ondas incidente na posição do navio. 

3.3.1.1 .1. Validação da rotina HASK_D 

Como descrito na secção anterior, a rotina HASK_D resulta da incorporação dos 
potenciais de onda obtidos com o modelo DREAMS no modelo WAMIT® para 
avaliação das forças de difração exercidas pela agitação marítima incidente no navio. 
Para validar esta nova rotina começou-se por colocar um corpo flutuante isolado no 

centro de um domínio quadrangular (Teste 1) e calcular as forças de difração obtidas com 
o modelo WAMIT® na sua forma original, pelos dois métodos que este modelo 
disponibiliza: o chamado método de difracção (DIFF), em que é efetuado o cálculo 
explícito dos potenciais tanto da onda incidente como da onda difratada, e o método de 
Haskind (HASK_O), em que apenas se calcula o potencial da onda incidente. No caso de 
um corpo flutuante isolado, os resultados deverão ser iguais. 

O modelo DREAMS é utilizado para a propagação de um conjunto de ondas 
regulares. Os períodos destas ondas variam de forma a cobrir os períodos representativos 
do estado de agitação que se pretende simular. Delimita-se um retângulo em torno do 
navio em planta com uma folga de alguns metros. Extraem-se os valores do módulo e da 

fase dos potenciais de velocidade nos nós da malha que caem dentro desse retângulo. O 
retângulo é então discretizado com uma malha retangular estruturada muito mais refinada 
que a malha de elementos finitos inicial. São geradas duas superfícies bidimensionais, 
com recurso ao método de interpolação Kriging, onde são calculados os valores do 
módulo e da fase dos potenciais de velocidade. De seguida, todos os nós dos painéis que 
discretizam o navio são projetados à superfície para avaliação dos valores do módulo e da 
fase dos potenciais de velocidade através duma interpolação linear dos valores da malha 

retangular. Estes potenciais são então transferidos para as respetivas profundidades de 
acordo com a equação (3.58). Finalmente, os potenciais de onda incidente e respetivas 
fases são introduzidos na rotina HASK do WAMIT® que utiliza as relações de Haskind 
para o cálculo das forças de difração. 
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A grande vantagem deste método é que permite ter em conta fenómenos 
complexos de propagação das ondas, incluindo refração, difração e reflexões evitando a 
discretização da totalidade da fronteira da bacia portuária no modelo tridimensional. O 
potencial do problema de radiação é calculado por uma rotina do modelo WAMIT®, que 
não foi alterada. Por isso, este potencial apenas tem em conta os corpos (flutuantes e 

fixos) introduzidos no modelo. 

O segundo caso de teste realizado (Teste 2) utilizou o mesmo corpo flutuante mas 
colocado ao lado de uma parede e centrado em relação a esta. Neste caso, as forças de 
difração sofrerão a influência da parede, nomeadamente devido às reflexões das ondas na 

parede e à difração da onda em torno desta. A influência da parede também é tida em 
conta no cálculo dos coeficientes de amortecimento e de massa adicionada. 

O terceiro caso de teste (Teste 3) é semelhante ao anterior mas desta vez o corpo 
flutuante não se encontra centrado em relação à parede, o que retira a simetria do campo 

de potenciais de velocidade. Analisam-se os resultados dos três testes de forma a 
confirmar que o método foi implementado corretamente. No Anexo D apresentam-se 
tabelas com os valores dos erros médios quadráticos das forças de difração, normalizados 
pelo valor máximo da força/momento, para cada um dos ângulos de ataque das ondas, 
NRMSE (Normalized Root Mean Square Error): 

°®��à =  s∑ ( á̄âãäå3 − á̄Èææ);/H%�% / %q
á̄Èææ,mVo − á̄Èææ,m0.  

em que ̄ ¢®à��� representa a força de difração obtida com a rotina HASK_D, ¯¢Ã¯¯ 
representa a força de difração obtida com o modelo WAMIT® a partir da integração da 

pressão, ̄ ¢Ã¯¯,�)� e ¯¢Ã¯¯,�yH representam o valor máximo e mínimo, respetivamente, 

que essa força atinge, considerando todas as frequências simuladas e os três modos do 

mesmo tipo (forças lineares ou momentos angulares) 

3.3.1.1 .1.1. Teste 1 –  Corpo flutuante livre isolado 

O corpo flutuante escolhido para a primeira fase de testes foi um paralelepípedo 
com 120 m×20 m×12 m. A superfície molhada do casco do corpo flutuante foi 
discretizada em 1200 painéis. A Figura 3.7 mostra uma perspetiva daquela distribuição de 
painéis. Utilizou-se o modelo numérico WAMIT® para resolver os problemas de 
radiação e de difração do corpo flutuante livre para 16 períodos entre 4 s e 300 s e 4 
direções de incidência das ondas.  
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Com o modelo DREAMS simularam-se as mesmas ondas num domínio de 
cálculo quadrangular com 1000 m de largura. O corpo flutuante encontra-se colocado no 
centro do domínio com fundo horizontal a uma profundidade de 20 m. As fronteiras são 
abertas, pelo que não existem reflexões. A malha de elementos finitos tem 113717 nós e 
226152 elementos triangulares. A topologia da malha foi otimizada e 98% dos nós têm 

uma valência ótima, ou seja cada nó está ligado a outros seis. 

                  

Figura 3.7 – Teste 1. Domínio de cálculo do DREAMS e localização do corpo flutuante. 
Corpo flutuante discretizado em painéis e malha de elementos finitos. 

Na Figura 3.8 e Figura 3.9 apresentam-se dois exemplos da distribuição no 
domínio computacional dos potenciais de velocidade, no nível z = 0, obtidos com o 
modelo DREAMS. Note-se que os potenciais são grandezas complexas estando apenas 
representada a parte real desta variável nos gráficos aqui apresentados. 

 

Figura 3.8 – Teste 1. Parte real dos potenciais de velocidade para um T = 4 s e para θ = 0º 
e θ = 30º em todo o domínio de cálculo do DREAMS. 
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Figura 3.9 – Teste 1. Parte real dos potenciais de velocidade para um T = 8 s e para θ = 0º 

e θ = 30º em todo o domínio de cálculo do DREAMS. 

 De seguida, define-se um retângulo que engloba os painéis do corpo flutuante 
tendo em conta a sua posição no domínio. São extraídos os nós da malha que se 
encontram no interior desse retângulo. Na Figura 3.10 apresenta-se a localização dos nós 

da malha 2DH para a propagação de ondas e dos centros de gravidade dos painéis do 
casco do corpo flutuante. 

 

Figura 3.10 – Teste 1. Localização dos nós da malha 2DH para a propagação de ondas 
(triângulos vermelhos) e dos centros de gravidade dos painéis do casco do corpo flutuante 

(quadrados pretos). 

Após retirar-se os potenciais complexos obtidos pelo modelo DREAMS em cada 
um dos pontos da malha de elementos finitos. Faz-se uma interpolação dos valores 
obtidos, recorrendo ao Surfer™, para uma superfície de pontos regularmente espaçados 
em x e em y. Esta interpolação pode usar qualquer dos métodos de interpolação 
disponíveis no Surfer™. Neste caso, foi utilizado o método “Kriging”, também 
conhecido como processo gaussiano de regressão em que as estimativas são combinações 
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lineares ponderadas dos dados existentes com maior peso quanto mais próximos 
estiverem dos pontos interpolados. Este procedimento permite uma suavização da 
superfície que representa os resultados, eliminando algumas instabilidades numéricas de 
alta frequência.  

Na Figura 3.11 apresentam-se os potenciais de velocidade para um T = 10 s e para 
θ = 0º, θ = 30º, θ = 60º, θ = 90º, no retângulo que engloba o corpo flutuante calculados 
pelo DREAMS. 

 

Figura 3.11 – Teste 1. Potenciais de velocidade para um T = 10 s e para θ = 0º, θ = 30º, 
θ = 60º, θ = 90º, no retângulo que engloba o corpo flutuante calculados pelo DREAMS. 

Na Figura 3.12 pode observar-se a distribuição em vista 3D dos potenciais de 
velocidade nos pontos que definem os painéis do corpo flutuante, para um T = 10 s e para 
θ = 0º e θ = 90º. É possível observar-se a variação do potencial à medida que se desce na 
coluna líquida. 
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Figura 3.12 – Teste 1. Potenciais de velocidade para um T = 10 s e para θ = 0º e θ = 90º, 
respetivamente à esquerda e à direita, nos pontos que definem os painéis do corpo 

flutuante calculados pelo DREAMS. 

Utilizando os potenciais de velocidade calculados pelo modelo DREAMS e com 
as relações de Haskind obtêm-se as forças exercidas pela ação das ondas sobre o corpo 
flutuante segundo cada um dos seis graus de liberdade. Na Figura 3.13 e na Figura 3.14 
comparam-se essas forças (HASK_D) com as mesmas calculadas com o WAMIT® 
original pelo método de Haskind (HASK_O) e pela integração da pressão (DIFF). As 
restantes direções de onda encontram-se no Anexo D. 

 

Figura 3.13 – Teste 1. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 0º) segundo os seis 
graus de liberdade do corpo flutuante. 
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Figura 3.14 – Teste 1. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 30º) segundo os 
seis graus de liberdade do corpo flutuante.  

Nas direções de 0º e 90º devido à simetria do problema existem três modos de 

movimento que são nulos (modos 2, 4 e 6 para � = 0º e modos 1, 5, e 6 para θ = 90º). 

Para as direções oblíquas ao corpo flutuante, 30º e 60º, não existe simetria e todos os 
modos de movimento são acionados. Da análise da Figura 3.13 e da Figura 3.14, assim 
como das do Anexo D, pode verificar-se que existe uma grande concordância nos 
resultados e que ela é maior para os períodos altos. Nestes casos pode verificar-se que os 
resultados são muito próximos. Em qualquer dos casos, os erros calculados relativamente 
ao método de Haskind original do WAMIT® (HASK_O) são inferiores a 5%. Verificou-

se que para os períodos mais baixos a discretização em painéis começa a ser insuficiente 
para garantir a convergência dos resultados.  

Note-se que o simples facto de se utilizar o método de Haskind conduz a 
diferenças em relação aos resultados obtidos com o método de difração (DIFF). Se se 

comparar os resultados obtidos com o HASK_D com os do método de difração observa-
se que os erros se situam perto dos 2% na maioria dos modos de oscilação, com exceção 
do modo de guinada, onde se verificam os maiores erros, 7% e 12%, para θ = 60º e 
θ = 30º, respetivamente. Considera-se que estes resultados comprovam que a nova rotina 
permite obter os resultados desejados a partir de um modelo de propagação de ondas 
externo ao WAMIT®. As diferenças verificadas devem-se ao facto do modelo utilizado 

para a propagação de ondas (DREAMS), apresentar perturbações de origem numérica, 
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mais evidentes à medida que o período das ondas diminui e consequentemente o número 
de pontos por comprimento de onda ser também menor.  

3.3.1.1 .1.2. Teste 2 –  Corpo flutuante livre centrado 

face a uma parede fin ita 

No segundo caso de teste, foi colocada uma parede vertical junto ao corpo 
flutuante com 750 m de comprimento, 50 m de largura e que ocupa a totalidade da coluna 
líquida, isto é, com uma altura de 20 m. O bordo do corpo flutuante mais próximo da 

parede dista desta 30 m e a proa do corpo flutuante dista 315 m da extremidade da parede 
(o corpo encontra-se centrado em relação às extremidades da parede). 

A superfície molhada da parede foi dividida em 1284 painéis. A Figura 3.15 
mostra uma perspetiva daquelas distribuições de painéis. Utilizou-se o modelo numérico 

WAMIT® para resolver os problemas de radiação e de difração do corpo flutuante livre 
para 16 períodos entre 4 s e 300 s.  

   

Figura 3.15 – Teste 2. Domínio de cálculo do DREAMS. Malha de elementos finitos, 
localização do corpo flutuante e discretização em painéis do corpo flutuante. 

Na Figura 3.16 apresentam-se três exemplos da distribuição dos potenciais de 
velocidade no domínio. 
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Figura 3.16 – Teste 2. Potenciais de velocidade para os períodos de 4, 8 e 200 s e para 
uma direção de 90º, em todo o domínio de cálculo do DREAMS. 

As forças exercidas pela ação das ondas sobre o corpo flutuante segundo cada um 

dos seis graus de liberdade são calculadas da mesma forma descrita para o teste 1. 

Neste caso, como as ondas já não são perfeitamente de cristas retilíneas e 
paralelas, devido à presença da parede, não existem modos nulos. Na Figura 3.17 e na 
Figura 3.18 apresentam-se as forças devidas às ondas incidentes segundo os seis graus de 

liberdade do corpo flutuante para ângulos de ataque de θ = 0º e θ = 30º. As restantes 
direções encontram-se no Anexo D. 

 

Figura 3.17 – Teste 2. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 0º) segundo os seis graus 
de liberdade do corpo flutuante. 



 180 

Para um ângulo de ataque de 0º, as ondas incidem sobre o lado menor do 
paralelepípedo, a perturbação devida à presença da parede não é muito significativa. 
Assim sendo, os resultados são semelhantes aos do caso 1, havendo a registar a existência 
de forças de deriva e de guinada e um ligeiro aumento na força máxima de cabeceio. 
Regista-se ainda um pico em torno da frequência de 1 rad/s nos modos de cabeceio e 

guinada, indiciando uma situação de ressonância. Esta situação porém verifica-se em 
todos os métodos utilizados. A única diferença a registar entre a nova rotina HASK_D e o 
método de integração da pressão (DIFF) dá-se no abatimento para as baixas frequências. 

 

Figura 3.18 – Teste 2. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 30º) segundo os seis graus 
de liberdade do corpo flutuante.  

Para um ângulo de ataque de 30º, a perturbação devida à presença da parede já é 
significativa, uma vez que as ondas sofrem difração em torno da parede antes de atingir o 
corpo flutuante. Assim sendo os resultados são muito diferentes dos do caso 1. Regista-se 
novamente um pico em torno da frequência de 1 rad/s, principalmente no modo de 
guinada e, curiosamente, a nova rotina HASK_D aproxima-se muito mais do método de 

difração do que o método de Haskind original do WAMIT® (HASK_O). A única 
diferença a registar entre a nova rotina HASK_D e o método DIFF dá-se nas baixas 
frequências nos modos de deriva e guinada. 

Para um ângulo de ataque de 60º (ver Anexo D), o método HASK_O produz uns 

picos elevados em determinadas frequências nos modos de cabeceio e guinada, que 
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deixaram de existir quando se utilizou a nova rotina HASK_D. Esta apenas sobrestimou a 
deriva nas baixas frequências. 

Para um ângulo de ataque de 90º (ver Anexo D), as ondas que atingem o corpo 
flutuante têm uma amplitude muito reduzida relativamente à onda incidente, pelo que as 
forças, neste caso, são mais baixas. A nova rotina HASK_D reproduziu bastante bem 
todos os modos de oscilação, sendo que apenas sobrestimou a deriva e subestimou o 
abatimento nas baixas frequências. 

Pode concluir-se que a presença de um campo de ondas difratadas pela presença 
de uma estrutura fixa pode ser simulada com sucesso pelo modelo DREAMS e os seus 
potenciais de velocidade foram incorporados com sucesso no modelo WAMIT® através 
da rotina HASK_D produzindo forças de difração coerentes com as obtidas no modelo 
original. 

3.3.1.1 .1.3. Teste 3 –  Corpo flutuante livre não 

centrado face a uma parede fin ita 

Neste caso de teste, o corpo flutuante foi colocado a 115 m da extremidade 

esquerda da parede, ou seja, deixou de estar centrado. 

A Figura 3.19 mostra uma perspetiva daquelas distribuições de painéis. Utilizou-
se o modelo numérico WAMIT® para resolver os problemas de radiação e de difração do 
corpo flutuante livre para 16 períodos entre 4 s e 300 s, e cinco direções 0º, 30º, 60º, 90º e 

270º. 

                               

Figura 3.19 – Teste 3. Domínio de cálculo do DREAMS. Malha de elementos finitos, 
localização do corpo flutuante e discretização em painéis do corpo flutuante. 

As forças exercidas pela ação das ondas sobre o corpo flutuante segundo cada um 

dos seis graus de liberdade são calculadas da mesma forma descrita para o Teste 1 e Teste 
2. Na Figura 3.20 comparam-se essas forças (HASK_D) com as mesmas calculadas com 
o WAMIT® pelo método de Haskind (HASK_O) e pela integração da pressão (DIFF).  
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Neste teste, pode ver-se que a concordância nos resultados não é tão boa quanto 
nos dois primeiros testes. Neste caso também não existe simetria devido à presença da 
parede logo todos os modos de movimento são acionados. Por outro lado, não existe uma 
tendência clara de aproximação dos resultados à medida que o período aumenta, o que 
pode indiciar que os valores de referência, obtidos com a integração da pressão, poderão 

não ser precisos, talvez devido a uma discretização insuficiente do corpo flutuante. No 
entanto, os valores têm o mesmo andamento geral e estão dentro da mesma ordem de 
grandeza.  

 

Figura 3.20 – Teste 3. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 90º) segundo os seis graus 
de liberdade do corpo flutuante. 

O abatimento e o cabeceio são muito bem reproduzidos com a nova rotina mas a 
deriva e a guinada apresentam algumas diferenças, especialmente nas baixas frequências. 
Na secção 3.3.1.1.2 apresentam-se e analisam-se os erros globais das forças de difração 
em cada um dos modos e para os três testes. 

3.3.1.1.1.4. Comparação das forças obt idas nos três 

testes 

Utilizando apenas os resultados obtidos com a nova rotina HASK_D, faz-se uma 
comparação das forças de difração obtidas em cada um dos 3 testes. Avalia-se assim a 
influência da parede e da posição do navio face à mesma. 
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Figura 3.21 – Forças devidas às ondas incidentes (θ = 0º) segundo os seis graus de 
liberdade do corpo flutuante. Comparação dos três testes com o potencial de velocidades 

calculado por DREAMS. 

O ângulo de ataque que menos influencia o campo de ondas é θ = 0º. Por isso, as 

forças segundo o modo de avanço são muito semelhantes nos três casos de teste. O modo 
de balanço não é influenciado pela presença da parede. A deriva e a guinada, pelo 
contrário sofrem influência da parede, sem a presença da qual, seriam modos nulos. O 
abatimento e o cabeceio apresentam forças superiores, principalmente nas baixas 
frequências. O facto do navio não se encontrar centrado e deixar de haver simetria do 
campo de potenciais produz forças ligeiramente superiores nos modos de abatimento e 

cabeceio. 

Por oposição, o ângulo de ataque com maior influência no campo de ondas é 
θ = 90º. Os três modos acionados no Teste 1 reduzem-se substancialmente devido à 
proteção que a parede oferece relativamente às ondas incidentes. O balanço deixa de 

existir e a deriva e o abatimento apenas são acionados para baixas frequências. Por outro 
lado os modos nulos do Teste 1 apresentam forças quando a parede existe mas apenas se 
o navio não estiver centrado em relação à parede (Teste 3). 
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Figura 3.22 – Forças devidas às ondas incidentes (θ = 90º) segundo os seis graus de 
liberdade do corpo flutuante. Comparação dos três testes com o potencial de velocidades 

calculado por DREAMS. 

3.3.1.1.2. Validação da rotina HASK_B 

Com o modelo BOUSS-WMH simularam-se as mesmas ondas num domínio de 
cálculo quadrangular. O corpo flutuante encontra-se colocado no centro do domínio com 
fundo horizontal a uma profundidade de 20 m. Nas fronteiras são colocadas zonas 
absorventes, pelo que não existem reflexões. 

Foram geradas seis malhas (3 sem parede e 3 com a parede), Figura 3.23 a Figura 
3.25, de modo a simular os períodos desde 4 s a 300 s. A primeira malha tem 
1400 m×1400 m (4 s a 7.75 s) a segunda malha tem 3000 m×3000 m (8 s, 10 s, 12 s e 
15 s) e a terceira malha tem 10000 m×10000 m (20 s, 28 s e 52 s). O mesmo acontece 

para as restantes três malhas com um “buraco” retangular no local de implantação da 
parede. 
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Figura 3.23 – Malha 1400×1400. Elevação da superfície livre no instante t = 200 s para 
uma onda com período de 5.5 s e quatro direções distintas: θ = 0º, θ = 30º, θ = 60º e 

θ = 90º. 

 

Figura 3.24 – Malha 3000×3000. Elevação da superfície livre no instante t = 200 s para 
uma onda com período de 10 s e quatro direções distintas: θ = 0º, θ = 30º, θ = 60º e 

θ = 90º  

 

Figura 3.25 – Malha 10000×10000. Elevação da superfície livre no instante t = 675 s 

para uma onda com período de 52 s e quatro direções distintas: θ = 0º, θ = 30º, θ = 60º e 
θ = 90º  

Para cada período simulado, é definido um retângulo que engloba o corpo 
flutuante tendo em conta a sua posição no domínio. São extraídas as séries temporais de 

elevação da superfície livre e velocidades horizontais em z = 0 nos nós da malha que se 
encontram no interior desse retângulo, Figura 3.26.  

Após realizar uma transformada de Fourier a estas séries, é possível decompô-las 
nas diversas componentes em frequência. Cada componente pode agora ser definida em 

termos de um potencial complexo (com uma amplitude, frequência, direção e uma fase). 

Os potenciais complexos obtidos são somados e interpolados, tal como na rotina 
HASK_D, recorrendo ao Surfer™, para uma superfície de pontos regularmente espaçados 
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em x e em y. Esta interpolação pode usar qualquer dos métodos de interpolação 
disponíveis no Surfer™.  

 

Figura 3.26 – Malhas 1400×1400, 3000×3000 e 10000×10000. Posição relativa dos nós 
da malha de elementos finitos (triângulos vermelhos), com os centróide dos painéis do 

corpo flutuante (quadrados pretos). 

No Anexo D apresentam-se tabelas com os valores dos erros médios quadráticos 
das forças de difração, normalizados pelo valor máximo da força/momento, para cada um 
dos ângulos de ataque das ondas. 

°®��à =  s∑ ( �̄Ñè33 − á̄Èææ);/H%�% / %q
á̄Èææ,mVo − á̄Èææ,m0.  

em que ̄ �éX�� representa a força de difração obtida com a rotina HASK_B. 

Nas secções seguintes, apresentam-se os resultados obtidos com HASK_B nos 

mesmos três casos de teste já simulados com a rotina HASK_D. 
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3.3.1.1 .2.1. Teste 1 –  Corpo flutuante livre isolado 

O primeiro caso de teste corresponde ao domínio sem parede e com o corpo 

flutuante livre isolado no centro do domínio. Na Figura 3.27 apresentam-se os potenciais 
de velocidade para um T = 10 s e para θ = 0º, θ = 30º, θ = 60º, θ = 90º, no retângulo que 
engloba o corpo flutuante obtidos a partir dos resultados do modelo BOUSS-WMH, 
utilizando a rotina HASK_B. 

 

 

 

 

Figura 3.27 – Teste 1. Potenciais de velocidade para um T = 15 s e para θ = 0º, θ = 30º, 
θ = 60º, θ = 90º, no retângulo que engloba o corpo flutuante calculados pelo BOUSS-

WMH. 

Verifica-se que o modelo BOUSS-WMH apresenta potenciais com algumas 
perturbações, i.e., as cristas não são perfeitamente retilíneas. Estas perturbações devem-se 
ao facto de estarmos perante um modelo cujas instabilidades numéricas são controladas 
por um parâmetro arbitrário (calibrado até se atingir o melhor compromisso entre a 
estabilidade e a perda de energia) e ao facto de se terem colocado camadas de absorção, 

que também são calibradas de forma a se conseguir absorver, tanto quanto possível, todas 
as ondas incidentes sem as refletir. 
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Na Figura 3.28 pode observar-se a distribuição em vista 3D dos potenciais de 
velocidade nos pontos que definem os painéis do corpo flutuante, para um T = 10 s e para 
θ = 0º. 

 

Figura 3.28 – Teste 1. Potenciais de velocidade para um T = 15 s e para θ = 0º, nos 
pontos de integração da quadratura de Gauss, calculados com BOUSS-WMH. 

Com as relações de Haskind, obtêm-se as forças exercidas pela ação das ondas 

sobre o corpo flutuante segundo cada um dos seis graus de liberdade. Na Figura 3.29 e na 
Figura 3.30 comparam-se essas forças (HASK_B) com as mesmas calculadas com o 
WAMIT® pelo método de Haskind (HASK_D) e pela integração da pressão (DIFF) e 
ainda com as forças calculadas na secção anterior com o modelo HASK_D. As restantes 
direções de onda encontram-se no Anexo D. 

Para ondas com ângulos de ataque de θ = 0º, os resultados são idênticos para 
todos os modos de movimento e para todostodos os períodos simulados, com uma ligeira 
subestimação das forças exercidas segundo o modo de avanço nas frequências mais altas. 

Para ondas com ângulos de ataque de θ = 90º, a deriva, balanço e o abatimento 

são subestimados enquanto a guinada é sobrestimada, principalmente nas altas 
frequências. Uma explicação para esta diferença relaciona-se com o facto de que as ondas 
com períodos baixos apresentam maiores instabilidades numéricas à medida que o 
número de pontos por comprimento de onda, na malha e elementos fintos, diminui. Na 
Tabela 3.4 apresenta-se o erro médio quadrático normalizado das forças obtidas com 
HASK_D e HASK_B, para o Teste 1. 
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Figura 3.29 – Teste 1. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 0º) segundo os seis graus 
de liberdade do corpo flutuante. 

 

Figura 3.30 – Teste 1. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 90º) segundo os seis graus 
de liberdade do corpo flutuante. 
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Tabela 3.4 – Teste 1. Erro médio quadrático normalizado das forças obtidas com 
HASK_D e HASK_B. 

Teste 1 
θ = 0º θ = 30º θ = 60º θ = 90º 

HASK_D HASK_B HASK_D HASK_B HASK_D HASK_B HASK_D HA SK_B 

Avanço 0.4% 2.6% 0.8% 2.9% 0.5% 1.2% 0.3% 0.4% 
Deriva 0.5% 0.6% 1.0% 2.7% 1.3% 4.5% 0.7% 10.9% 

Abatimento 0.3% 1.3% 0.9% 2.3% 0.5% 3.3% 0.4% 4.6% 
Balanço 0.1% 0.1% 0.2% 0.6% 0.2% 0.7% 0.7% 10.9% 
Cabeceio 0.4% 4.0% 1.3% 4.6% 0.5% 3.5% 6.3% 4.2% 
Guinada 0.9% 0.9% 3.0% 6.0% 1.8% 8.8% 17.5% 33.9% 

 

O erro médio quadrático, Tabela 3.4, normalizado das forças de difração é 
geralmente inferior a 5%. Os maiores erros verificam-se para um ângulo de ataque de 
θ = 90º e para o modo de guinada, chegando a 33.9%. A rotina HASK_B apresenta, 

geralmente erros superiores aos verificados com a rotina HASK_D.  

Tal pode dever-se à maior complexidade do modelo não linear, com a 
instabilidade numérica inerente à utilização de malhas de elementos finitos e ao recurso a 
métodos parametrizados para o controlo dessa instabilidade e para a absorção das ondas 

nas fronteiras. Todas estas perturbações, embora muito reduzidas e controladas, somam-
se e amplificam-se quando os períodos são baixos e o número de pontos por comprimento 
de onda é reduzido.  

Não obstante as discrepâncias verificadas no caso de um navio isolado, o objetivo 
final da utilização do HASK_B é o de incluir fenómenos associados à transformação das 

ondas no interior de uma bacia portuária, até aqui deixados de fora das simulações 
numéricas do comportamento de navios (simulações com o WAMIT® original). 
Pretende-se que o novo método, aqui apresentado, num caso de um navio amarrado no 
interior de um porto, permita obter resultados mais próximos da realidade, de tal forma 
que as discrepâncias eventualmente presentes na amplitude das forças de difração, sejam 
totalmente dissipadas quando se analisam os movimentos do corpo flutuante e as forças 

efetivas nos elementos de amarração. É, portanto, expetável que em casos práticos em 
que existam de facto estruturas refletoras, estes erros sejam minimizados. Tal será objeto 
de verificação no capítulo 5. 



 

 191 

3.3.1.1.2.2. Teste 2  – Corpo flutuante l iv re centrado 

face a uma parede fin ita 

Nesta secção, testa-se com a rotina HASK_B, o caso em que o corpo flutuante se 

encontra centrado face a uma parede finita. Os resultados são comparados com os 
resultados obtidos anteriormente com o HASK_D com o método de integração da pressão 
(DIFF) e o com o método de Haskind originalmente implementado no WAMIT® 
(HASK_O), Figura 3.31 e Figura 3.32. 

 

Figura 3.31 – Teste 2. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 30º) segundo os seis graus 
de liberdade do corpo flutuante. 



 192 

 

Figura 3.32 – Teste 2. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 90º) segundo os seis graus 
de liberdade do corpo flutuante.  

Na Tabela 3.5 apresenta-se o erro médio quadrático normalizado das forças 
obtidas com HASK_D e HASK_B, para o Teste 2. 

Tabela 3.5 – Teste 2. Erro médio quadrático normalizado das forças obtidas com 

HASK_D e HASK_B no caso de teste B. 

Teste 2 θ = 0º θ = 30º θ = 60º θ = 90º 
HASK_D HASK_B HASK_D HASK_B HASK_D HASK_B HASK_D HA SK_B 

Avanço 2.4% 3.6% 1.5% 2.0% 0.9% 1.5% 0.8% 1.1% 
Deriva 3.1% 3.0% 3.4% 3.6% 5.2% 4.9% 9.7% 8.6% 

Abatimento 14.7% 7.0% 2.7% 7.3% 2.6% 3.6% 7.7% 2.0% 
Balanço 0.6% 0.4% 1.4% 1.1% 1.8% 1.6% 5.3% 4.4% 
Cabeceio 9.8% 7.7% 8.5% 12.3% 6.9% 9.2% 10.8% 8.9% 
Guinada 15.3% 9.0% 17.2% 15.9% 24.3% 21.8% 20.5% 24.9% 

 
A análise das Figura 3.31 e Figura 3.32 permitem verificar que, na presença de 

uma parede, existem situações em que os resultados de HASK_B (potenciais obtidos do 
modelo BOUSS-WMH) superam os resultados obtidos com HASK_D (potenciais obtidos 
do modelo DREAMS), por exemplo a deriva e o cabeceio, nas altas frequências. Em 

termos globais, em cada modo de movimento, os erros, Tabela 3.5, sugerem que, de facto 
o modelo BOUSS-WMH permitiu melhorar os resultados obtidos com o modelo linear 
DREAMS. Tal como no caso de teste 1, os maiores erros dão-se no modo de guinada e 
para ângulos de ataque de θ = 90º. 
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3.3.1.1.2.3. Teste 3  – Corpo flutuante l iv re não 

centrado face a uma parede f in ita 

Nesta secção, testa-se o terceiro teste com a rotina HASK_B, em que o corpo 

flutuante já não se encontra centrado face à parede. Os resultados são igualmente 
comparados com os resultados obtidos anteriormente com o HASK_D, DIFF e HASK_O, 
Figura 3.33 e Figura 3.34. 

 

Figura 3.33 – Teste 3. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 0º) segundo os seis graus 
de liberdade do corpo flutuante. 
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Figura 3.34 – Teste 3. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 30º) segundo os seis graus 
de liberdade do corpo flutuante. 

Neste caso de teste o cabeceio e o abatimento parecem ser subestimados pelo 
método HASK_B, enquanto a deriva e a guinada são sobrestimadas. As altas frequências 
e os modos de avanço, balanço e abatimento apresentam resultados muito próximos dos 
valores considerados de referência (DIFF). Na Tabela 3.6, apresenta-se o erro médio 
quadrático normalizado das forças obtidas com HASK_D e HASK_B, para o Teste 3. 

Tabela 3.6 – Teste 2. Erro médio quadrático normalizado das forças obtidas com 
HASK_D e HASK_B no caso de teste C. 

Teste 3 θ = 0º θ = 30º θ = 60º θ = 90º 
HASK_D HASK_B HASK_D HASK_B HASK_D HASK_B HASK_D HA SK_B 

Avanço 1.1% 3.4% 1.0% 1.5% 0.9% 1.3% 0.2% 0.3% 
Deriva 0.7% 3.0% 4.6% 7.6% 5.1% 7.4% 11.1% 10.1% 

Abatimento 7.2% 6.8% 2.7% 5.4% 2.0% 2.9% 10.9% 2.7% 
Balanço 0.6% 0.3% 1.3% 1.2% 1.6% 1.5% 37.6% 36.8% 
Cabeceio 3.1% 7.8% 4.7% 9.2% 5.2% 6.3% 11.1% 49.2% 
Guinada 3.1% 5.9% 17.9% 12.9% 21.7% 23.0% 22.5% 34.7% 

 
Os erros médios quadráticos mantêm-se com a mesma ordem de grandeza dos 

testes anteriores, Tabela 3.6. 
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3.3.2. O modelo numérico  HYDRO 

O pacote HYDRO, (Mynett, 1985, e DH, 1991), desenvolvido no Delft 

Hydraulics, prepara os dados para o pacote BAS e é composto pelos programas 
HYDRO1 e HYDRO2.  

O programa HYDRO1 calcula as funções de resposta a impulso e o programa 
HYDRO2 prepara os ficheiros com aqueles dados e os de restituição hidrostática para 
utilização pelo pacote BAS. HYDRO1 começa por determinar os valores dos coeficientes 

de amortecimento num conjunto de frequências igualmente espaçadas, utilizando uma 
interpolação por "splines" sobre os valores calculados pelo WAMIT® nas frequências 
prescritas. Dada a simetria da matriz dos coeficientes de amortecimento é apenas 
necessário fornecer, por cada frequência, 21 conjuntos de coeficientes de amortecimento 
(o triângulo superior ou inferior) com os valores nas diversas frequências em que cada 
coeficiente foi calculado.  

Segue-se a preparação, no programa HYDRO2, das matrizes de massa adicionada 
e de restituição hidrostática, bem como das funções de resposta em frequência das forças 
devidas ao problema de difração, por forma a serem utilizadas pelo pacote de programas 
BAS.  

3.3.3. O modelo numérico  BAS 

O modelo numérico BAS simula o comportamento dinâmico de navios 

amarrados sob a influência de condições ambientais, incluindo ondas, ventos e 
correntes. BAS é uma sigla holandesa para "Bewegingen van Afgemeerde Systemen" 
que significa “movimentos de sistemas amarrados”. BAS resolve as equações de 
movimento de um navio amarrado e fornece, sob forma de série temporal, movimentos 
do centro de gravidade do navio segundo seis graus de liberdade, forças de tração nos 
cabos de amarração e forças de compressão nas defensas.  

As propriedades hidrodinâmicas do navio (massa adicionada para frequência 
infinita, as funções de resposta a impulso segundo cada um dos graus de liberdade do 
navio bem como funções de transferência da força induzida pelas ondas no navio) têm 
que ser fornecidas ao sistema de programas. Estas propriedades já foram calculadas 
anteriormente nos programas WAMIT® e transformadas para o domínio do tempo pelo 

programa HYDRO.  

A partir desses resultados, as condições ambientais limite para a realização de 
operações de movimentação de carga podem ser determinadas. Além disso, pode 
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calcular-se o tempo de inatividade potencial de determinado posto de acostagem, 
estabelecendo-se também as condições de sobrevivência do navio no mesmo posto. O 
modelo BAS pode utilizar-se como uma ferramenta de projeto ou de melhoria das 
condições de amarração de um navio avaliando-se o efeito de alterações, quer nas 
caraterísticas materiais dos elementos do sistema de amarração, quer na própria 

disposição desses elementos. 

O modelo numérico BAS faz parte de um pacote composto por quatro programas: 
WAFOR, BAS, PRIBAS e PLOBAS. Os dois últimos referem-se à produção de saídas de 
resultados do programa BAS, listagens ou gráficos dos movimentos do navio e das forças 

nas defensas e amarras.  

O programa WAFOR prepara as séries temporais das forças de excitação 
considerando não só as forças do problema linearizado mas também as forças de deriva 
de variação lenta e média. O programa WAFOR utiliza as funções resposta em frequência 

do problema de difração para determinar as séries temporais das forças de excitação no 
navio devidas àquele problema. 

Considera-se que as ondas incidentes são de cristas longas e possuem o mesmo 
rumo no infinito. Quando as ondas incidentes no navio não são regulares, o estado de 

agitação pode ser caraterizado por um espectro arbitrário ou pelos espectros 
Pierson-Moskowitz ou JONSWAP, ver Anexo A, sendo os parâmetros destes espectros 
dados a fornecer ao programa. Existe ainda a opção de fornecer uma série temporal de 
elevação da superfície livre. 

As fases para cada uma das frequência fi são uma sequência de números aleatórios 

com distribuição uniforme no intervalo [0,2π].  

Além da força de excitação do problema linearizado, e caso assim seja pretendido, 
o programa WAFOR sobrepõe àquelas forças as forças de deriva de variação lenta, 
necessitando para tal das funções de transferência quadráticas. Embora o programa 

WAFOR possa gerar as séries temporais das componentes daquelas forças segundo todas 
as coordenadas generalizadas, requer os correspondentes coeficientes. Estes coeficientes 
podem ser obtidos do modelo WAMIT®.  

Contudo o método empregue pelo pacote WAMIT® na determinação da força de 

deriva média, conservação da quantidade de movimento do fluido num dado volume, 
limita aquele cálculo às componentes horizontais e ao momento em torno de z, pelo que a 
informação requerida não pode ser fornecida completamente. As forças de deriva de 
variação lenta são calculadas para todas as diferenças de frequências em que o espectro 
foi discretizado.  
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Definidas as séries temporais das forças que atuam no navio, o modelo numérico 
BAS monta e resolve as equações de movimento do navio amarrado. Para destas séries, o 
programa BAS necessita de dados sobre os elementos de amarração, cabos e defensas.  

Devem ser fornecidas as coordenadas das extremidades de cada cabo de 
amarração, no instante inicial, a força aplicada no cabo também no instante inicial e a 
relação força/extensão. Esta pode ser definida por uma constante de rigidez, uma tabela 
ou por um polinómio da forma: 

 ¯m� =  � _ê��na� (3.65) 
em que os coeficientes A e B são fornecidos pelo utilizador.  

Quando a relação força/extensão é definida por uma tabela, a força no cabo é 
calculada por interpolação linear dos valores na tabela, utilizando-se também uma relação 
linear no cálculo dos valores correspondentes a extensões superiores à última contida na 
tabela. O versor da direção da força no cabo é determinado a partir das coordenadas das 
extremidades do mesmo. Neste cálculo, é levado em conta o movimento do navio.  

As forças devidas às defensas são decompostas nas seguintes parcelas:  

• força de deflexão; 

• força de amortecimento (proporcional à velocidade de deformação da 
defensa);  

• força de atrito.  

Cada defensa é caraterizada pelas coordenadas, em relação ao centro de gravidade 
do navio, do ponto de contato da defensa com o casco do navio, que irá admitir-se ser 
independente dos movimentos do navio, e a coordenada do ponto de contato no início da 
deformação. Ao admitir-se a constância da posição relativa do ponto de contato da 

defensa com o navio procura-se, desta forma, evitar a definição da superfície do casco do 
navio e a tarefa de averiguar qual o ponto do casco em contato com a defensa. Com base 
no afastamento do ponto de contato em relação à posição não deformada, e na 
componente segundo y da velocidade do navio naquele ponto, obtêm-se as forças de 
deflexão e de amortecimento (normais ao eixo longitudinal do navio).  

Quando o navio se desloca libertando a defensa, é possível que a força calculada 
seja oposta ao sentido de deformação da defensa, devido à componente de 
amortecimento. Significa isso que a defensa já não está a exercer força sobre o navio. 
Nessa situação o programa coloca a força a zero.  

As forças devidas ao atrito, da força exercida pela defensa são dadas por:  
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 %̄o =  − ë %̄�ë %̧o ì·
|ì· | (3.66) 

 %̄Ä =  − ë %̄�ë %̧Ä î·
|î· | (3.67) 

em que ̧%o e ̧ %Ä  são os coeficientes de atrito nas direções x e z, respetivamente, e 
ì·

|ì· |e 
î·

|î· | 
são os sinais das velocidades segundo x e z.  

Existe uma opção para introdução de forma gradual das forças das ondas, amarras 

e defensas, o chamado slow start, para evitar os problemas numéricos devidos à incorreta 
caracterização da situação inicial do navio, i.e., parte-se de uma situação de repouso que, 
provavelmente não corresponde ao equilíbrio das forças atuantes no navio. Caso se 
pretenda utilizar aquela opção, deverá indicar-se a duração do intervalo de tempo inicial, 
Tslow, durante o qual as forças serão multiplicadas por um fator: 

 'l�ï¤  =  1 − P
 ïlD (£.c ððdñòó) (3.68) 

o que faz com que no fim de Tslow a força aplicada seja 99% do valor real.  

O modelo numérico BAS utiliza o método θ, Pina (1990), com 55.0=θ  na 
resolução do sistema de equações diferenciais de segunda ordem que traduz as equações 
de movimento do navio amarrado. Como aquele é um método para equações diferenciais 

de primeira ordem a posição no fim do passo de cálculo, 1+nX , é escrita em termos da 

velocidade no fim do passo de cálculo, 1+nX& , através do algoritmo do método θ: 

 11 )1( ++ ∆+∆−+= nnnn tt XXXX && θθ  (3.69) 

em que t∆  designa o passo de cálculo e nX  e nX&  designam, respetivamente, as 

coordenadas e as componentes da velocidade no início do passo de cálculo, tudo 
quantidades conhecidas. 

Assim, a aplicação do método θ ao sistema de equações que rege o movimento do 
navio amarrado pode escrever-se da forma seguinte: 

 ),()1(),( 11
1

nnnn
nn

tHtH
t

XX
XX

&&
&&

θθ −+=
∆

− ++
+

 (3.70) 

em que ),( 11 ++ nn tH X&  representa a parcela das equações de movimento do navio que fica 

dependente da velocidade do navio no fim do passo de cálculo, 1+nX . Rearranjando a 
expressão anterior fica: 

 ),()1(),( 111 nnnnnn ttHttH XXXX &&&& ∆−+=∆− +++ θθ  (3.71) 
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ou ainda 

 0)( 1 =−+ GF nX&  (3.72) 

O sistema de equações algébricas não lineares acima é resolvido pelo método de 
Newton-Raphson. A primeira estimativa da velocidade no instante n+1 para aplicação 
daquele método é fornecida, partindo da definição da aceleração, pelo método de Adams-
Bashforth de 2ª ordem, isto é, determinam-se as componentes da velocidade a partir da 

aceleração no início do passo corrente, nX&& , e do anterior, 1−nX&& . 
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4 . A C O P L AG E M  D O S  M O D E L O S  N U M A  F E R R A M E N T A  
I N T E G R AD A  

4 . 1 . I n t r o d u ç ã o  

No domínio da simulação numérica integrada em engenharia costeira têm 
ocorrido importantes desenvolvimentos ao longo dos últimos anos. Os estudos de 

engenharia costeira em modelo numérico têm a eles associado um elevado grau de 
complexidade e de morosidade, tanto na preparação dos dados como na visualização e 
análise dos resultados. As tarefas referidas tornam-se ainda mais morosas quanto mais 
complexo for o caso de estudo e maior o número de modelos numéricos a utilizar.  

O desenvolvimento de ferramentas numéricas integradas que simplificam todos 
estes procedimentos e que adicionalmente apresentam um interface amigável é, nos dias 
que correm, uma mais-valia para as instituições que utilizam modelos numéricos. Os dois 
problemas fundamentais de que trata esta tese têm sido até hoje abordados 
separadamente. Por um lado existem os sistemas integrados de geração, propagação e 
transformação de agitação marítima desde o largo até à costa ou até ao interior de portos, 

enseadas ou embocaduras de rios, considerando, nos casos mais completos, a 
hidrodinâmica sedimentar em que a interação ondas-correntes tem um papel fundamental 
e até dispersão de poluentes ou parâmetros bioquímicos. Por outro lado, existem os 
sistemas integrados de simulação da agitação marítima e da sua interação com estruturas. 
Normalmente, estes modelos ou conjunto de modelos limitam-se a uma zona restrita 
adjacente à posição da estrutura. No caso de estruturas flutuantes, estas podem estar 

livres, amarradas ou em movimento e ainda em águas abertas ou confinadas. Nos casos 
mais complexos a hidrodinâmica de toda a bacia portuária é simulada com maior ou 
menor grau de precisão. 

No âmbito do primeiro tipo de pacotes numéricos, existe no LNEC um software 

bastante completo que engloba a maioria dos modelos numéricos relacionados com 
agitação marítima e a sua caracterização utilizados no NPE. Este pacote integrado 
denomina-se SOPRO – Sistema Operacional de Previsão da Ondulação em Portos. O 
pacote SOPRO, Gregório (2004), Pinheiro et al. (2007) e Fortes e Pinheiro (2012), surgiu 
da necessidade de uniformizar e automatizar os procedimentos que levam à execução dos 
modelos numéricos, quer estes sejam utilizados de forma independente, quer em conjunto 
com outros modelos numéricos. O SOPRO1.0 é constituído por uma interface com o 

utilizador e um conjunto de módulos para a execução de modelos numéricos usualmente 
empregues em estudos de engenharia costeira. A interface com o utilizador permite o 
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armazenamento e manipulação de dados, a execução dos modelos de propagação da 
agitação marítima e de simulação da trajetória de navios, assim como a obtenção dos 
resultados e a criação das correspondentes visualizações gráficas. De forma a tornar o 
pacote SOPRO mais versátil e eficaz, foram sendo implementados entre 2005 e 2012, um 
conjunto de aperfeiçoamentos que passaram pela reestruturação das interfaces, 

melhoramentos na eficiência dos algoritmos, um módulo de geração de malhas de 
elementos finitos, novas rotinas para execução remota dos modelos numéricos de 
propagação de ondas em estações de trabalho UNIX-like (com maior capacidade de 
cálculo e de memória do que um computador pessoal) e ainda um novo módulo para a 
análise temporal, espectral e estatística de registos de elevação da superfície livre (Fortes 
et al., 2010). A última versão data de 2012 e constitui a versão 3.0. 

O SOPRO, Figura 4.1, inclui os seguintes módulos:  

• SEAWAVES, Ribeiro et al. (2004), para o tratamento das séries de dados 
de agitação medidas ao longo da costa portuguesa;  

• SWAN correspondente ao modelo espectral com o mesmo nome, SWAN, 
Booij et al. (1996), que se baseia na equação da conservação da acão da 
onda e é capaz de modelar a propagação não linear de agitação marítima;  

• REFDIF e DREAMS correspondentes a dois modelos lineares que se 
baseiam na equação de declive suave, Berkhoff (1972), REFDIF, 
Dalrymple e Kirby (1991), que utiliza a versão parabólica dessa equação e 
DREAMS, Fortes (1993), que utiliza a versão elíptica;  

• FUNWAVE e FUNWAVE2D que correspondem ao modelo FUNWAVE 
nas suas versões 1D e 2D, respetivamente, Kirby et al. (1998), que resolve 
as equações não lineares de Boussinesq deduzidas por Wei et al. (1995a);  

• SIMNAV, correspondente ao modelo de simulação da navegação em 
zonas portuárias, SIMNAV, Santos (1991); 

• REGIMES (Pinheiro et al., 2006) que inclui diversas rotinas para 
estabelecimento dos regimes geral, médios e de eventos notáveis e das 
amostras necessárias à determinação do regime de extremos. 

As bases de dados contidas no SOPRO são:  

• uma base de dados em MS Access™ da agitação marítima na costa 
portuguesa;  

• seis bases de dados em MS Access™, correspondentes aos módulos dos 
modelos numéricos, que contêm a informação dos projectos criados; 

• diversas pastas onde são armazenados todos os ficheiros criados. 
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Figura 4.1 – Estrutura geral do SOPRO. Janela inicial do pacote SOPRO 

Outros pacotes semelhantes foram desenvolvidos a partir do SOPRO mas 
divergem deste no seu âmbito de aplicação mais específico, Figura 4.2. É o caso do 
sistema GUIOMAR (Zózimo et al., 2008) que apresenta um conjunto de modelos 
numéricos semelhante aos do SOPRO mas baseado numa plataforma SIG (Sistema de 

Informação Geográfica) e do sistema MOIA (Santos et al., 2009) que serve de apoio à 
gestão das atividades portuárias utilizando o acoplamento de dois modelos de propagação 
de ondas e um sistema de alertas via SMS. Os módulos ANALISE (Fortes et al., 2010) 
(sucessor do SEAWAVES), de tratamento estatístico e espectral de séries temporais, e 
REGIMES (Pinheiro et al., 2006), de estabelecimento de regimes de agitação marítima, 
migraram para fora do núcleo do SOPRO à medida que evoluíram para sistemas mais 

completos e específicos de tratamento estatístico e espectral de séries temporais e 
estabelecimento de regimes de agitação marítima, respetivamente.  

 

Figura 4.2 – Pacotes de software que surgiram a partir do SOPRO. 
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No âmbito dos pacotes numéricos para a simulação da interação da agitação 
marítima com estruturas, o pacote MOORNAV, Santos (1994) é constituído pelos 
modelos numéricos WAMIT®, HYDRO e BAS e pelo pré-processador NPP. O primeiro 
resolve no domínio da frequência os problemas de radiação e difração do navio livre, 
enquanto o segundo utiliza os resultados do primeiro para definir as funções resposta a 

impulso e as matrizes de transferência necessárias à montagem das equações de 
movimento do navio amarrado pelo modelo BAS. O pré-processador NPP permite a 
discretização em painéis da superfície molhada do casco do navio partindo das secções 
transversais do casco ao longo do eixo longitudinal do navio. 

O que se pretende desenvolver neste trabalho é uma união das ferramentas 
existentes SOPRO (Fortes e Pinheiro, 2012) e MOORNAV (Santos, 1994) numa nova 
ferramenta integrada, denominada SWAMS (Simulation of Wave ation on Moored Ships), 
que permita resolver o problema da propagação de ondas desde do largo até ao porto até 
ao local onde o navio se encontra amarrado, no interior de um porto e o problema da 
interação dessas mesmas ondas com o navio, analisando os movimentos deste e os 

esforços nos elementos do sistema de amarração. As ferramentas numéricas deste tipo são 
ainda escassas e com algumas limitações. Por outro lado, tem havido uma procura cada 
vez maior para a execução de estudos numéricos abrangentes e multidisciplinares na área 
do comportamento de navios amarrados.  

4 . 2 . F e r r a m e n ta s  a u x i l i a r e s  

4.2.1. Introdução 

Para o desenvolvimento do pacote integrado SWAMS (Pinheiro et al., 2013), 
diversas ferramentas informáticas foram utilizadas consoante a natureza das tarefas que 
era necessário executar. Genericamente, um pacote numérico integrado deve ser capaz de 
interligar dois ou mais modelos numéricos entre si e ainda com as respetivas rotinas de 
leitura de dados, pré e pós processamento. Para além disso, é fundamental, hoje em dia, 
dispor-se de uma interface com o utilizador para facilitar a organização e leitura dos 

dados, para além de se poder embutir na própria interface rotinas de automatização de 
tarefas repetitivas, simulações em série, etc. 
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4.2.2. Software comercial  

Na Figura 4.3 representam-se todas as ferramentas de software, todas elas de uso 
comercial, utilizadas no desenvolvimento do pacote SWAMS. Um fator que pesou na 

escolha dos programas foi a utilização e os conhecimentos prévios detidos pela autora 
desta dissertação. Por outro lado, trata-se de programas conhecidos dos utilizadores em 
geral, o que permite disponibilizar o pacote SWAMS para ser utilizado por outras pessoas 
ou entidades. 

 

Figura 4.3 – Ferramentas de software utilizadas 

Os modelos numéricos, assim como a geração de malhas, o pré e o pós 
processamento de dados, são rotinas desenvolvidas em linguagem Fortran™. O Fortran™ 
é uma linguagem que oferece como grande vantagem a velocidade de execução, mesmo 
em aplicações científicas computacionalmente intensivas, como é o caso dos problemas 

numéricos que o SWAMS pretende resolver. Por outro lado, os modelos numéricos 
originais, a partir dos quais foram implementadas novas funcionalidades, GMALHA, 
BOUSS-WMH, WAMIT®, HYDRO e BAS, todos eles estavam codificados em 
Fortran™. O Fortran™ continua a ser a linguagem de excelência para desempenhar 
tarefas na área da computação numérica de alto rendimento. 

A interface com o utilizador foi desenvolvida utilizando folhas de cálculo do 
Microsoft Excel™. Esta escolha aconteceu após a experiência tida com o 
desenvolvimento do pacote SOPRO (Fortes e Pinheiro, 2012). Este pacote foi 
desenvolvido, com sucesso, com recurso a bases de dados Microsoft Access™ em que a 
linguagem de programação subjacente é o Visual Basic for Applications™, conhecido 

por VBA. No entanto, verificou-se que algumas funcionalidades do Microsoft Excel™ 
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eram necessárias. Assim, alguns módulos do pacote SOPRO têm também ligações a 
folhas de cálculo do Excel. Quando se iniciou o desenvolvimento do SWAMS optou-se 
por fazê-lo diretamente no Excel porque, na maioria dos módulos do SOPRO as bases de 
dados tinham um papel cada vez mais secundário e os do MOORNAV2 já estavam 
associados a folhas de Excel. Por outro lado, todas as rotinas de interligação e 

transferência de informação entre os modelos numéricos do pacote MOORNAV2 
utilizavam também a linguagem VBA e, embora não possuíssem qualquer interface com 
o utilizador, estavam associadas a folhas de Excel. 

Os programas escolhidos para a representação gráfica dos dados e dos resultados 

foram o Tecplot™ 360, o Surfer™ e o MatLab®. Cada um dos quais para fins diferentes.  

O Tecplot™ 360 é um pacote de software de visualização gráfica específico para 
projetos de engenharia através da combinação de pontos de dados com uma estrutura de 
configuração, normalmente uma malha de elementos planos ou tridimensionais. A 

automatização da produção de gráficos e animações é feita com macros na linguagem 
própria: “Tecplot™ 360’s macro command language”. Estas macros são escritas num 
ficheiro de texto (*.mcr) pela interface do SWAMS e, de seguida, são chamadas a ser 
executadas. Se for necessário uma série de execuções utiliza-se um batch processing, isto 
é, um ficheiro (*.bat) que abre uma janela de comando DOS e executa vários ficheiros de 
macros uns após os outros. O ficheiro *.bat também é gerado automaticamente pela 

interface SWAMS. 

O Surfer™, é um pacote de programas comerciais desenvolvidos pela Golden 
Software Inc. para a geração de mapas de variáveis a partir de dados espacialmente 
distribuídos. Utiliza algoritmos matemáticos e funções de interpolação para gerar curvas 

e mapas de contorno. Tem a vantagem de poder ser manipulado externamente através de 
rotinas VBA específicas, isto quer dizer que a interface do SWAMS manipula direta e 
automaticamente todas as produções gráficas do Surfer™, incluindo todas as opções 
internas como métodos de interpolação, etc. 

O MatLab® é utilizado para gerar gráficos e animações dos resultados do modelo 
BOUSS-WMH unidimensional, para gerar rosas de ventos, histogramas e ainda para a 
geração de séries temporais a partir de espectros empíricos. 
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4 . 3 . F e r r a m e n ta  S W A M S  

4.3.1. Estru tura geral 

O pacote SWAMS – Simulation of Wave Ation on Moored Ships, surge da 
integração de módulos existentes no pacote SOPRO, nomeadamente GMALHA, SWAN 
e DREAMS com o pacote MOORNAV, Figura 4.4, com as devidas adaptações 
necessárias. As interfaces existentes foram atualizadas e adaptadas e, de seguida, foram 
criadas novas interfaces para o BOUSS-WMH, WAMIT®, HYDRO e BAS. Para além de 

facilitar a execução dos vários modelos e a sua utilização por um número maior de 
utilizadores, as interfaces também contribuem para a redução significativa no tempo 
despendido bem como dos erros que advêm da complexidade e quantidade de informação 
associada a estes estudos. 

 

Figura 4.4 – Fusão de pacotes de numéricos que originaram o SWAMS. 

O SWAMS é uma ferramenta integrada para modelação numérica da propagação 
de ondas bem como do comportamento de navios amarrados no interior de bacias 

portuárias (Pinheiro et al., 2013) e é composta por uma interface gráfica com o utilizador 
e um conjunto de módulos que tratam da execução dos modelos numéricos, Figura 4.5. O 
SWAMS divide-se em dois módulos: o módulo WAVEPROP – para a propagação das 
ondas e o módulo MOORNAV2 – para o comportamento do navio amarrado.  

SOPRO

MOORNAV
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Figura 4.5 – SWAMS. Estrutura do pacote numérico. 

Na Figura 4.6 pode ver-se representada a forma como os resultados de cada 
módulo são passados quer para outro módulo quer para tratamento final e apresentação 

gráfica de resultados. A representação gráfica dos dados e resultados dos módulos do 
SWAMS é feita com programas de visualização comerciais (Tecplot360™ e 
AutoCAD®) ou até com o MS Excel™, dependendo do modelo numérico 
correspondente.  

Todos os módulos possuem uma interface com o utilizador que permite a 
introdução e a manipulação dos dados, a execução dos modelos numéricos, bem como a 
visualização dos resultados. Cada modelo corresponde a um módulo ao qual estão 
associadas as folhas de cálculo que, em conjunto com os ficheiros de dados e resultados, 
reúnem toda a informação do projeto. Com esta ferramenta, podem realizar-se estudos de 
uma forma mais eficiente, uma vez que facilita todo o trabalho associado à construção 

dos ficheiros de dados para cada modelo numérico, à execução do modelo numérico e à 
visualização dos resultados. Também foram desenvolvidos mecanismos para importação 
e exportação de dados. A interface gráfica está implementada de forma a ser facilmente 
expansível, pelo que permite que cada alteração efetuada aos modelos numéricos seja 
realizada com relativa facilidade na interface.  

Nas secções seguintes apresentam-se todas as interfaces desenvolvidas e o seu 
modo de funcionamento. 
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Figura 4.6 – SWAMS. Fluxograma de dados do pacote numérico. 

4.3.2. Módulo de propagação de ondas WAVEPROP 

Este módulo inclui 3 modelos numéricos para a propagação de ondas e um 
gerador de malhas de elementos finitos: 

• SWAN é um modelo não linear espectral, Booij et al. (1996), baseado na 
equação de conservação da ação da onda permite a geração e propagação 
da agitação marítma; 

• DREAMS é um modelo linear de elementos finitos, Fortes (1993), 
baseado na equação de declive suave para simular a propagação de ondas 
regulares em zonas costeiras e abrigadas; 

• BOUSS-WMH é um modelo não linear de elementos finitos, Pinheiro et 

al. (2011a), baseado nas equações de Boussinesq estendidas deduzidas por 
Nwogu (1993), sendo capaz de simular a propagação de ondas regulares e 
irregulares em zonas costeiras; 

• GMALHA é um gerador de malhas de elementos finitos triangulares, 
Pinheiro et al. (2008), especialmente definidas para serem utilizadas pelos 
modelos DREAMS e BOUSS-WMH, sendo a densidade de nós das 

malhas variável de acordo com o comprimento de onda local. 
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4.3.2.1. Interface SWAN 

Os dados necessários para a execução do SWAN são: a malha batimétrica da zona 
a modelar, o campo de ventos e o campo de correntes e as condições de agitação na 

fronteira de entrada do domínio, para além das opções de cálculo, Figura 4.7. Os 
resultados do SWAN são, atualmente, a altura de onda significativa, os períodos de pico e 
médio, as direções de pico e média, a dispersão direcional, o parâmetro de largura de 
banda e nível de água em qualquer parte do domínio computacional e são dados quer 
numa malha regular do domínio computacional quer em determinados pontos definidos 
no ficheiro points.dat ou em ambos, Figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7 – SWAN. Estrutura do modelo numérico. 

O modelo pode também ser executado com malhas encaixadas com maior 
resolução de modo a otimizar recursos e obter uma melhor precisão nos resultados, 
Figura 4.8. 
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Figura 4.8 – SWAN. Estrutura do modelo numérico com malhas encaixadas. 

Na Figura 4.9 apresenta-se a estrutura da interface do módulo SWAN. 

 

Figura 4.9 – SWAN. Estrutura da interface. 

Na interface SWAN é possível importar os parâmetros gerais do modelo a partir 
de um ficheiro, editá-los, executar o modelo e ver os resultados, Figura 4.10. Na interface 

do SWAN estão incluídas as opções de cálculo que preveem a execução do modelo com 
correntes e ventos em modo estacionário e não estacionário. É de salientar que no 
formulário “Results” é possível definir um conjunto de pontos nos quais se pretende obter 
os resultados. Esta funcionalidade permite a passagem de informação para outros 
modelos. 

 

Figura 4.10 – SWAN. Formulário de identificação do projeto. Formulário de definição da 
malha batimétrica. 
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4.3.2.2. Interface DREAMS 

O modelo numérico DREAMS requer como dados de entrada, as caraterísticas da 
agitação incidente (período, direção da onda e nível de maré), presentes no ficheiro 

“anguli.dad”, bem como da malha de elementos finitos com que foi discretizado o 
domínio em estudo, “grelha.grd”, dos nós da fronteira desse domínio, “nodes.dad” e das 
condições de fronteira em cada troço, “cond.dad”. Os resultados do modelo DREAMS 
são os índices de agitação (H/Ho), relação entre a altura de onda no ponto do domínio de 
cálculo, H, e a altura de onda à entrada do domínio de cálculo, Ho, ou coeficientes de 
amplificação (em estudos de ressonância portuária), “hhu.dat”, e direções de propagação 

da onda, “teta.dat”. Tem como resultados opcionais o campo de velocidades horizontais 
na superfície livre, “velo.dat” e as cristas das ondas (linhas de igual fase), “surface.dat”. 
A Figura 4.11 ilustra a organização dos ficheiros de entrada e saída do modelo numérico. 
O ficheiro “velo_pot.dat” contém os potenciais de velocidade em todos os pontos do 
domínio, incluindo a parte real e a parte imaginária.  

 

Figura 4.11 – DREAMS. Estrutura do modelo numérico. 

Na interface DREAMS é possível aceder à interface do GMALHA, gerar uma 
malha de elementos finitos que discretiza o domínio de cálculo, especificar a localização 

dos ficheiros de dados necessários ao DREAMS, especificar os parâmetros das 
simulações e executar o modelo e ainda aceder automaticamente às visualizações gráficas 
dos resultados no Tecplot™, Figura 4.13. 
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Figura 4.12 – DREAMS. Estrutura da interface. 

É possível efetuar cálculos sistemáticos com o modelo DREAMS considerando a 
mesma batimetria e parâmetros do modelo mas variando o período, a direção da onda e o 

nível de maré, Figura 4.13. 

  

Figura 4.13 – DREAMS. Formulário de execução de operações. Formulário de execução 
do modelo. 

4.3.2.3. Interface BOUSS-WMH 

O modelo BOUSS-WMH admite cinco ficheiros de entrada e fornece cinco 

ficheiros de resultados genéricos e ainda um ficheiro para cada instante de tempo e um 
ficheiro para cada ponto específico onde se pretende obter os resultados em todo o 
domínio de cálculo ou em todos os instantes de cálculo, respetivamente. A estrutura do 
modelo encontra-se ilustrada na Figura 4.14. A parte dos ficheiros correspondente à sigla 
“nome” é substituída pelo nome atribuído ao projeto na interface. 



 214 

 

Figura 4.14 – BOUSS-WMH. Estrutura do modelo numérico. 

A interface com o utilizador do modelo BOUSS-WMH é composta por cinco 

folhas: ONDA, para entrada das caraterísticas da onda; VISCOS, relativo à entrada dos 
parâmetros de difusão numérica; COND, para a entrada das caraterísticas das condições 
da fronteira; TEMPO, para entrada da discretização temporal; OUTPUT, para a saída de 
resultados.  

Após a execução do modelo é possível obter a representação gráfica das séries 
temporais nos pontos escolhidos e da altura significativa, média e máxima nesses mesmos 
pontos. Para isso, a interface cria duas novas folhas: “Eta_time_series” e 
“HS_HMAX_HMED”. 
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Figura 4.15 – BOUSS-WMH. Esquema da interface. 

Existe, em todas as folhas, um botão que permite acionar a macro que executa o 
modelo numérico BOUSS-WMH.  

 

Figura 4.16 – BOUSS-WMH. Folha ONDA. Folha VISCOS. 

 

 

Figura 4.17 – BOUSS-WMH. Folha COND. Folha TEMPO. 
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Figura 4.18 – BOUSS-WMH. Folha OUTPUT. Folha Eta_time_series. 

4.3.2.4. Interface GMALHA 

O GMALHA possui uma interface com o utilizador, desenvolvida em Microsoft 
ExcelTM onde é possível definir as caraterísticas domínio de cálculo. A interface do 
GMALHA, Pinheiro et al. (2008) encontra-se também incluída na interface do SOPRO. 

A interface gráfica do GMALHA utiliza um ficheiro Excel, composto por 3 folhas de 
cálculo. Na primeira folha de cálculo, designada por “FRONT_INI”, são introduzidas as 
coordenadas da fronteira do domínio a discretizar.  

 

Figura 4.19 – GMALHA – Estrutura da interface. 
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Na segunda folha de cálculo, designada por “fronteiras”, visualiza-se o contorno 
da fronteira e podem redistribuir-se os pontos uniformemente pela fronteira, se se desejar, 
com o programa RemeshBound (Fernandes, 2005).  

   

Figura 4.20 – GMALHA. Folha para introdução das coordenadas das fronteiras (externa e 
ilhas). Folha para visualização do contorno das fronteiras. 

Na terceira folha de cálculo são introduzidos os parâmetros para a criação da 
malha. Esta folha contém ainda botões que permitem acionar diversas tarefas. 

 

Figura 4.21 – GMALHA. Folha para definição dos parâmetros para a criação da malha. 

Foi identificada uma limitação nesta interface que reside na importação de 
fronteiras a partir de imagens e na digitalização desta. A manipulação dessa fronteira de 
forma interativa não é possível no ambiente MS Excel. De modo que, para melhorar as 

potencialidades do GMALHA, foi desenvolvida uma nova interface em OpenGL™ e 
utilizando a linguagem VB.NET. A nova interface, GMALHA7.0, inclui um conjunto de 
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rotinas que permitem o desenho da fronteira de um dado domínio de cálculo a partir de 
um ficheiro de imagem, a importação e exportação de ficheiros com os dados da 
fronteira, a definição das caraterísticas dos troços que constituem essa fronteira 
(condições de reflexão) e a preparação dos pontos de fronteira para a geração da malha. 
Na Figura 4.22 apresenta-se a janela principal da nova interface. Aqui é possível importar 

a fronteira através de um ficheiro de dados que contém as coordenadas, ou importar uma 
imagem e, de seguida, digitalizar a fronteira clicando sobre a imagem. É ainda possível 
adicionar ou eliminar pontos da fronteira clicando sobre estes. Podem ser atribuídas as 
caraterísticas (condições de reflexão) aos segmentos da fronteira. A interface permite 
executar o gerador GMALHA e preparar os ficheiros de dados dos modelos numéricos 
DREAMS e BOUSS-WMH. A nova interface torna ainda mais amigável a utilização 

deste gerador. 

  

Figura 4.22 – GMALHA 7.0. Interface principal. 

4.3.3. Módulo de comportamento de navios amarrados MOORNAV2 

A determinação do movimento do navio amarrado num posto de acostagem 
sujeito à agitação incidente é realizada utilizando o pacote numérico MOORNAV2 
(Santos, 1994), aqui adaptado e com novas funcionalidades. Trata-se essencialmente de 
dois modelos numéricos, de um gerador de painéis e de dois conjuntos de rotinas em 

Fortran™ para o pré e pós processamento de dados permitindo a passagem de informação 
do módulo WAVEPROP. 
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• NPP (Santos, 1994) que gera a discretização em painéis planos do casco 
do navio a partir da geometria das secções definidas nos planos do navio 
(body plans); 

• HASK_D que faz o pré e pós processamento de dados permitindo a 
passagem de informação entre os resultados do modelo DREAMS e o 
modelo WAMIT®; 

• HASK_B que faz o pré e pós processamento de dados permitindo a 
passagem de informação entre os resultados do modelo BOUSS-WMH e o 
modelo WAMIT®; 

• WAMIT® modificado, versão modificada do modelo WAMIT® 
(Korsemeyer et al., 1988, MIT 1990) que resolve os problemas de 
radiação e de difração na interação de um corpo flutuante livre com as 
ondas nele incidentes; 

• HYDRO (Mynett et al., 1985) que constrói as matrizes de coeficientes 

hidrodinâmicos e as funções de transferência a partir dos resultados do 
WAMIT®; 

• BAS (Mynett et al., 1985) que resolve as equações de movimento de um 
navio amarrado no posto de acostagem levando em conta as séries 
temporais das forças devidas às ondas incidentes no navio, as funções de 
resposta a impulso do navio e as relações constitutivas dos elementos do 
sistema de amarração (cabos de amarração e defensas). 

Para cada um dos modelos acima, foi desenvolvida uma interface para facilitar a 
sua utilização e automatizar a construção de ficheiros complexos assim como efetuar a 
passagem de dados do domínio do tempo para o domínio da frequência e vice-versa. 

4.3.3.1 . Interface NPP 

O programa NPP – Nautical pre-processor for shiplike hull forms, é um gerador 
de painéis para cascos de navios ou outras estruturas flutuantes desenvolvido por Santos 

(1994), e é constituído por um gerador de painéis e por uma interface gráfica em 
ambiente VB.NET. Permite gerar painéis a partir de secções do navio definidas 
normalmente nos planos navais. Permite refinar uma painelização existente e visualizar 
os painéis, Figura 4.24. Por fim, permite retirar informação hidrostática do casco 
discretizado, Figura 4.23. 
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Figura 4.23 – NPP. Informação hidrostática do navio. 

 

  

Figura 4.24 – NPP. Visualização dos painéis. 
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4.3.3.2. Interfaces HASK_D e HASK_B 

As rotinas HASK_D e HASK_B realizam o tratamento dos resultados dos 
modelos DREAMS e BOUSS-WMH para serem utilizados pelo WAMIT® modificado. 

O funcionamento destas rotinas foi apresentado no capítulo 3. Na Figura 4.25 apresenta-
se a estrutura das várias rotinas necessárias à transformação dos resultados do DREAMS. 
Os potenciais de velocidade obtidos com o modelo DREAMS são tratados com o 
Surfer™ de onde são retiradas duas superfícies que resultam da interpolação das partes 
real e imaginária dos potenciais (nos nós da malha de elementos finitos) para uma malha 
retangular e regular que engloba o navio. De seguida, o programa “JuntarRI.exe” cria um 

ficheiro único com os potenciais (parte real e imaginária) na malha regular. O programa 
“DreamsToHaskind.exe” transfere estes dados para os centros de gravidade dos painéis 
do casco do navio, tendo em conta a sua posição vertical. Finalmente, o programa 
“Haskind_Relations.exe”, que resulta da modificação do programa original WAMIT®, 
calcula as forças de difração, nos seis graus de liberdade, associadas ao campo de ondas 
incidente. 

 

Figura 4.25 – HASK_D. Estrutura do modelo numérico. 

Na Figura 4.26 apresenta-se a estrutura das várias rotinas necessárias à 
transformação dos resultados do BOUSS-WMH. As séries temporais da elevação da 
superfície livre e das velocidades horizontais obtidas com o modelo BOUSS-WMH são 
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tratadas com a interface “Spetral_Analisys” e os potenciais finais são gerados com o 
programa “cria_velo_pot.exe”. De seguida, tal como descrito anteriormente, o Surfer™ 
gera as duas superfícies que resultam da interpolação das partes real e imaginária dos 
potenciais (nos nós da malha de elementos finitos) para uma malha retangular e regular 
que engloba o navio. O restante procedimento é em tudo semelhante ao descrito 

anteriormente para o modelo DREAMS. 

 

Figura 4.26 – HASK_B. Estrutura do modelo numérico. 

4.3.3.3. Interface WAMIT® 

O modelo WAMIT® é constituído por dois programas: Poten e Force, Figura 
4.27. O primeiro prepara os dados para serem utilizados pelo segundo. O ficheiro 
fnames.wam contém os nomes dos ficheiros de dados a serem utlizados. O ficheiro de 

extensão “.pan” contém os painéis do casco. O ficheiro “.pot” contém os dados das ondas 
incidentes, da posição do navio e da profundidade, para a resolução dos problemas de 
radiação e de difração. O ficheiro “.frc” contém dados dos raios de giração do navio e 
sobre os outputs pretendidos.  
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Figura 4.27 – WAMIT®. Estrutura do modelo numérico. 

 A interface desenvolvida para este modelo permite a introdução de todos os dados 
necessários ao modelo e está dividida em 6 folhas, Figura 4.28.  

 

Figura 4.28 – WAMIT®. Estrutura da interface. 

A primeira folha “Wave model data”, Figura 4.29, faz a ligação entre os nós da 
malha de elementos finitos do modelo de propagação de ondas, DREAMS ou BOUSS-
WMH, e os painéis do casco do navio. Determinam-se assim quais os nós da malha de 
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elementos finitos nos quais se requer a escrita da série temporal dos resultados em 
ficheiro. 

  

Figura 4.29 – WAMIT®. Folha “Wave model data”. Folha “Points”. 

Na folha “Points”, Figura 4.29, pode visualizar-se, em planta, a localização dos 
nós da malha de elementos finitos e dos centros de gravidade dos painéis do navio. 

Na folha “Commands”, Figura 4.30, estão todos os botões que permitem acionar 
as diversas macros criadas nesta interface. Estas dividem-se em quatro categorias: pré-
processamento, criação de ficheiros, execução do modelo e obtenção de resultados. 

 

Figura 4.30 – WAMIT®. Folha “Commands”. 

 A interface do WAMIT® permite criar automaticamente um modelo 
tridimensional do navio recorrendo ao AutoCAD®, Figura 4.31. As caraterísticas 
hidrodinâmicas do navio: massa, volume, coordenadas do centróide, momentos de 
inércia, produtos de inércia, raios de giração e momentos principais em relação ao 
centróide são obtidos a partir deste modelo utilizando o comando MASSPROP. 
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Figura 4.31 – WAMIT®. Modelo tridimensional em AutoCAD®. Visualização dos 
painéis no Tecplot™. 

A visualização dos painéis pode ser feita com o Tecplot™, Figura 4.31. A 
visualização dos painéis no Tecplot™ permite verificar se existem erros ou se existem 
painéis de qualidade duvidosa. Por outro lado, o ficheiro criado poderá ser incorporado 
numa representação dos resultados, uma vez que o modelo BOUSS-WMH também 
exporta os seus resultados para o Tecplot™. 

Na folha “Geometric data”, Figura 4.32, são definidos os parâmetros geométricos 
do casco a simular. Na folha “Numeric data”, Figura 4.32, definem-se quais as 
componentes dos problemas de radiação e de difração a resolver e algumas opções de 
resolução numérica. 

  

Figura 4.32 – WAMIT®. Folha “Geometric data”.  

Na folha “Wave data”, Figura 4.33, definem-se as ondas incidentes a modelar. Na 
folha “Output options”, Figura 4.33,  definem-se as opções de saída do modelo. 
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Figura 4.33 – WAMIT®. Folha “Wave data”. 

4.3.3.4 . Interface HYDRO 

O modelo HYDRO efetua a transformação das propriedades hidrodinâmicas de 
uma embarcação sujeita às ondas incidentes no domínio da frequência para as 
informações correspondentes no domínio do tempo. Este processo é feito em duas 

etapas, utilizando os programas HYDRO1 e HYDRO2. 

O programa HYDRO1 calcula as chamadas funções de resposta a impulso ou 
de atraso (dependentes do tempo) a partir dos coeficientes de amortecimento obtidos 
no domínio da frequência para a interação de um navio livre com ondas. Além disso, 
também calcula uma série de aproximações para o coeficiente de massa adicionada 

para frequência infinita. 

O programa HYDRO2, consiste na leitura das funções de resposta a impulso 
produzidas pelo HYDRO1, na junção das matrizes de massa do navio e de massa 
adicionada para frequência infinita e da matriz de restituição hidrostática para criar 

uma base de dados hidrodinâmicos. Um diagrama de fluxo que dá uma visão geral dos 
vários ficheiros de entrada e saída para ambos os programas é apresentado na Figura 
4.34.  
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Figura 4.34 – HYDRO. Estrutura do modelo numérico. 

Na Figura 4.35 apresenta-se a estrutura da interface. Esta é constituída por cinco 
folhas para introdução de dados e seis folhas para visualização das funções de 
transferência. Em cada uma das folhas de introdução de dados é possível importar dados 

a partir de ficheiros existentes e executar o modelo. 

Após a execução do modelo é gerado o ficheiro Hydro, que contém a base de 
dados hidrodinâmicos necessária ao modelo BAS. 

 

Figura 4.35 – HYDRO. Esquema da interface. 

Na folha INPUT, Figura 4.36, são introduzidos os parâmetros gerais de 
discretização temporal e em frequência: um nome de projeto e uma descrição; o intervalo 
de tempo para discretização da função de resposta a impulso; uma matriz triangular com 

RETFNS 

      INPUT#1  ADMAS 

HYDRO1 

    FTRANS 

    DAMP 

  HSDAT 

HYDRO 

HYDRO2 

 

      PRINT#1 
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os intervalos de frequência para discretização dos coeficientes de massa adicionada e de 
amortecimento e uma matriz triangular com a duração máxima de cada uma das funções 
de resposta a impulso. Na folha HSDAT, Figura 4.36, introduzem-se os parâmetros 
hidrostáticos do navio: massas do navio; massas adicionadas para frequência infinita e 
restituição hidrostática. 

  

Figura 4.36 – HYDRO. Folha INPUT. Folha HSDAT. 

Nas folhas ADMAS E DAMP, Figura 4.37, são introduzidos os coeficientes de 
massa adicionada e de amortecimento para cada acoplamento dos seis graus de liberdade. 

  

Figura 4.37 – HYDRO. Folha ADMAS, massas adicionadas. Folha DAMP, coeficientes 
de amortecimento. 

Na folha FTRANS, Figura 4.38, introduzem-se as funções de transferência das 

forças devidas às ondas. É possível relacionar as forças devidas a ondas com diferentes 
ângulos de incidência sobre o navio. Podem também ser introduzidas as forças de 
segunda ordem. Nas folhas FX, FY, FZ, MX, MY e MZ, estão representados 
graficamente os valores introduzidos na folha FTRANS, Figura 4.38. 
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Figura 4.38 – HYDRO. Folha FTRANS. Funções de transferência das forças devidas às 
ondas. 

4.3.3.5 . Interface BAS 

O esquema dos ficheiros de entrada e saída do modelo BAS está representado na 
Figura 4.39. 

 

Figura 4.39 – BAS. Estrutura do modelo numérico. 

O programa WAFOR calcula as forças e momentos devidos às ondas. O programa 
WISPD calcula a velocidade e direção do vento. O programa BAS resolve no domínio do 
tempo as equações de movimento do navio. O programa PRIBAS escreve em ficheiros 

ASCII os resultados do modelo (forças, movimentos, etc.) sob a forma de séries 
temporais. 

A interface do programa BAS inclui as seguintes folhas: WAVEIN, parâmetros 
relativos às caraterísticas das ondas; WINDIN, parâmetros relativos às caraterísticas do 

vento; INPUT, parâmetros para a simulação temporal, a posição inicial do navio e as 
coordenadas do ponto de referência em relação ao qual se definem as localizações das 
amarras e defensas, WIND, relativo a entrada da força do vento; CURRENT, relativo a 
entrada da força de corrente; VISCOUS, relativo a amortecimento viscoso; MOORING, 

WIND       INPUT  HYDRO     WAVE 

  FENDERS 

BAS 

LINES       OUTPUT 
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relativo aos cabos de amarração; FENDERS, relativo às defensas; TABLES, relativo às 
relações constitutivas dos cabos de amarração e das defensas. Nas folhas MV, ML e FD, 
Figura 4.45, é possível importar os resultados e visualizar os gráficos das séries temporais 
dos movimentos (MV), das forças nas amarras (ML) e das forças nas defensas (FD). 

 

Figura 4.40 – BAS. Estrutura da interface. 

 

Figura 4.41- BAS. Folha WAVEIN. Folha WINDIN.  
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Figura 4.42- BAS. Folha INPUT. Folha WIND. 

 

Figura 4.43- BAS. Folha CURRENT. Folha VISCOUS. 

 

Figura 4.44 – BAS. Folha MOORING. Folha FENDERS. 

 

Figura 4.45 – BAS. Folha TABLES. Folha MV.  
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5 . V AL I D AÇ Ã O  E  A P L I C A Ç Õ E S  D A  F E R R AM E N T A  S W AM S  

5 . 1 . I n t r o d u ç ã o  

Neste capítulo apresentam-se dois casos de aplicação da ferramenta SWAMS. O 
primeiro caso que se apresenta reproduz em modelo numérico os ensaios realizados em 
modelo físico de um navio amarrado no posto A do Terminal petrolífero do Porto de 

Leixões. A grande quantidade de dados disponíveis permitiu calibrar diversos parâmetros 
e validar os resultados obtidos numericamente pela ferramenta SWAMS como um todo. 

O segundo caso de estudo diz respeito à análise de quatro alternativas para a 
configuração do Terminal portuário de contentores do Porto de Sines. Foram efetuados 

estudos de agitação, de ondas longas e analisaram-se os movimentos de um navio 
amarrado e respetivas forças no sistema de amarração.  

Os cálculos de propagação de ondas foram efetuados numa estação de trabalho 
LINUX CORVUS com quatro processadores AMD Opteron™ 265 de 2GHz e com 8GB 

de memória RAM, enquanto os cálculos do comportamento do navio foram efetuados 
num computador pessoal Intel™ Quad Core Q6600 de 2.4Ghz e com 1.97GB de 
memória RAM. 

5 . 2 . N a v i o  a m a r r a d o  n o  p o s t o  A  d o  T e r m i n a l  d e  
p e t r o l e i r o s  d o  P o r t o  d e  L e i x õ e s  

5.2.1. Introdução 

Neste estudo, o pacote SWAMS é aplicado a um caso real de um navio petroleiro 
amarrado no posto A do Terminal 3 do Porto de Leixões. Este caso foi objeto de um 
extenso trabalho de modelação física, realizado nas instalações experimentais do 
Laboratório de Hidráulica da Faculdade de Engenharia do Porto (LH – FEUP) e cujos 
resultados foram gentilmente cedidos para validação do SWAMS, Rosa-Santos (2010).  

Os testes realizados em modelo físico reduzido e em modelo numérico são 
divididos em três grupos: testes de decaimento, testes da 1ª fase e testes da 2ª fase. Os 
testes de decaimento realizados em modelo físico, para avaliação e calibração das 
propriedades hidrodinâmicas do modelo do navio, foram também reproduzidos em 
modelo numérico. Este procedimento permitiu calibrar alguns parâmetros do modelo 
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numérico. Estes testes, realizados sem ondas, consistiram em aplicar um deslocamento ou 
rotação inicial ao navio e deixar que este oscile até atingir o equilíbrio estático. Foram 
feitos testes de decaimento com e sem amarras e com várias profundidades. Findo o 
processo de calibração, procedeu-se a simulações com ondas e com o navio amarrado. A 
1ª fase destes testes foi realizada num tanque retangular e com o navio isolado no centro. 

As ondas são de cristas retilíneas e não existem reflexões. A 2ª fase de testes foi realizada 
no mesmo tanque mas desta vez com a reprodução dos fundos e das fronteiras físicas do 
porto, incluindo quebra-mares, praias, etc. Nesta fase as ondas sofrem transformações 
devido à influência da configuração do fundo e das fronteiras que as refratam e refletem. 

Após a reprodução em modelo numérico, com o pacote SWAMS, das condições 
testadas em modelo físico, os resultados são analisados e comparados. O pacote SWAMS 
é assim validado. Comparam-se também os resultados obtidos com o SWAMS com os 
resultados que seriam obtidos se se usasse o modelo numérico WAMIT® na sua versão 
original, ou seja, antes das modificações efetuadas. Avalia-se assim a contribuição do 
trabalho desenvolvido, que culminou na ferramenta SWAMS, para melhorar a forma 

como se realizam estes estudos em modelo numérico e até que ponto se pode confiar nos 
seus resultados. 

5.2.2. O Porto de Leixões 

O Porto de Leixões localiza-se na foz do Rio Leça, aproximadamente 4.5 km a 
Norte da cidade do Porto. O Terminal de petroleiros é constituído por três postos de 
acostagem, dos quais apenas o posto A é alvo deste estudo. O Posto A localiza-se perto 
da extremidade do quebra-mar Norte, no seu intradorso, encontrando-se relativamente 
mais exposto à agitação marítima local,Figura 5.1. Devido a esta exposição, podem 

ocorrer alguns problemas hidrodinâmicos e operacionais no Posto A: movimentos 
excessivos por vezes com rotura de alguns cabos de amarração com o consequente 
comprometimento das condições de segurança nas operações de carga e descarga do 
navio. Uma descrição detalhada das condições operacionais do Posto A pode ser 
encontrada em IHRH-FEUP/ IST (2005) e Veloso-Gomes et al. (2005). 
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Figura 5.1 – Vista aérea do Porto de Leixões. 

A estrutura de acostagem é composta por duques d’Alba de acostagem e 
amarração, e por uma plataforma de descarga. Cada um dos duques d’Alba de acostagem 
e amarração está equipado com defensas do tipo pneumático e ganchos de amarração 
duplos. Os restantes pontos de amarração localizam-se ao longo da superstrutura do 
quebra-mar Norte. 

5.2.3. Modelo físico  

O estudo em modelo físico do comportamento de um navio amarrado no Posto 
“A” do Terminal de Petroleiros do Porto de Leixões foi conduzido nas instalações 

experimentais do Laboratório de Hidráulica da Faculdade de Engenharia do Porto (LH – 
FEUP). O estudo foi concluído em 2010 e deu origem a uma dissertação de 
doutoramento: “Análise da interação de Navios com Dispositivos de Acostagem e 

Amarração. Estudo em modelo Físico do Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto 

de Leixões” da autoria de Paulo Jorge Rosa-Santos (Rosa-Santos, 2010). 

O tanque de ondas possui 28 m de comprimento, 12 m de largura e profundidade 
de 1.2 m. O modelo físico foi construído a uma escala geométrica de 1/100 de acordo 
com a semelhança de Froude. Foram reproduzidas no tanque de ondas, a localização e a 
geometria dos duques d’Alba de acostagem e de amarração, e as caraterísticas elásticas 
dos cabos de amarração e das defensas. 

Definiram-se condições de agitação marítima realistas, que tiveram em 
consideração a localização do Posto”A”. As condições de agitação marítima geradas 
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foram medidas recorrendo a quatro sondas de níveis hidrodinâmicos localizadas nas 
proximidades do navio, mas suficientemente afastadas deste, de modo a ser possível 
considerar desprezável o efeito das perturbações induzidas pelos movimentos do navio no 
local de instalação das sondas, (Rosa-Santos, 2010).  

O navio, do tipo petroleiro com 105 000 dwt, utilizado neste estudo pertence à 
classe dos navios de maior porte que mais frequentemente utilizam o Posto “A” do 
Terminal de Petroleiros de Leixões. A Tabela 5.1 apresenta algumas das principais 
caraterísticas deste navio para a condição de carga testada.  

Tabela 5.1 – Caraterísticas do navio do tipo petroleiro para a condição de carga testada. 

Caraterística Valor de protótipo 

Deslocamento 122 714 t 

Comprimento total 245.05 m 

Comprimento entre perpendiculares 236.00 m 

Boca 43.00 m 

Calado 14.10 m 

Posição vertical do centro de gravidade 12.46 m 

Altura metacêntrica transversal 5.83 m 

Posição long. do centro de impulsão 128.41 m 

Período natural da oscilação de Rolo 12.5 s 
 

O modelo físico do navio foi construído em plástico reforçado com fibra de vidro, 
a partir dos planos 2D do navio real e foi calibrado para a condição de carga máxima, de 
modo a assegurar que, para além das caraterísticas geométricas do casco, o modelo 
reproduz também as propriedades estáticas e dinâmicas do navio de protótipo (Rosa-
Santos et al., 2007). Depois de calibrado, o modelo foi amarrado à estrutura de acostagem 

e de amarração já instrumentada,Figura 5.2. 
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Figura 5.2 – Navio petroleiro amarrado no Posto “A” do Terminal de Petroleiros do Porto 
de Leixões. Retirado de Rosa-Santos (2010). 

A configuração de amarração é ligeiramente assimétrico, é composto por oito 
cabos de amarração duplos e corresponde à configuração de amarração mais frequente 

usado pelos navios de maior porte que usam o Posto “A”, Figura 5.3.  

 

Figura 5.3 – Pormenor da configuração de amarração do navio. Retirado de Rosa-Santos 
(2010). 

As caraterísticas de elasticidade dos cabos de amarração e das defensas reais 

foram simuladas usando uma combinação de molas helicoidais, e tomando também em 
consideração a rigidez do correspondente sensor de força. Quer no caso dos cabos de 
amarração, quer no caso das defensas, o comportamento não linear das curvas força- -
deformação (relações constitutivas) foi linearizado, ou seja, a rigidez destes elementos 

L1L2L3

L4L5

L6L7L8
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(que é função da sua deformação) foi substituída pela rigidez constante de um cabo de 
amarração/defensa equivalente, com a mesma capacidade de absorção de energia do cabo 
de amarração/defensa não linear até à sua deformação limite. A elasticidade de cada um 
dos elementos do sistema de amarração foi verificada, por calibração, antes da realização 
dos testes em modelo físico. A Tabela 5.2 apresenta o comprimento de cada um dos 

cabos usados na amarração do modelo do navio, bem como a rigidez “linearizada” desses 
cabos de amarração e das defensas, no modelo físico.  

Tabela 5.2 – Caraterísticas dos cabos de amarração e das defensas. 

Cabo de Amarração e 
Defensa 

Comprimento do cabo de 
amarração 

(m) 

Rigidez 

(kN/m) 

ML1 150 173.53 

ML2 90 349.83 

ML3 55 510.76 

ML4 55 504.84 

ML5 82 352.69 

ML6 82 351.99 

ML7 90 349.42 

ML8 120 317.49 

DF1 -- 886.63 

DF2 -- 877.40 
 

No protótipo, o navio petroleiro encontra-se normalmente amarrado com 16 
cabos, uma vez que estes são usados em pares. Os cabos de amarração são normalmente 
de aço com extremidades de amarração de fibras sintéticas. As forças mínimas de rotura 
destes cabos estão compreendidas entre 600 e 900 kN. No modelo físico e também no 

modelo numérico, estes 8 conjuntos de amarras foram reproduzidos por um único cabo de 
amarração equivalente cada um. As defensas no protótipo são do tipo pneumático, e têm 
uma capacidade máxima de absorção de energia de 1300 kJ para uma deformação 
nominal de 55 %, à qual está associada uma reação no duque d’Alba de amarração de 
2450 kN.  

O estudo foi subdividido em duas fases. A primeira fase consiste num modelo 
simplificado do Posto “A” e área envolvente. Os fundos foram considerados horizontais, 
e à cota de -16 m (ZHL). Na extremidade do tanque de ondas oposta à geração das ondas 
foi instalada uma praia de dissipação, para minimizar a reflexão da agitação marítima. O 
esquema de implantação do modelo físico (fase 1) no tanque de ondas encontra-se 

esquematizado na Figura 5.4. O tanque foi dividido ao meio e o gerador está na lateral 
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esquerda da figura. Na lateral oposta encontra-se uma praia dissipativa. O navio está 
posicionado de forma a que as ondas geradas incidam sobre ele de vante, ou seja, formem 
um ângulo de 180º com o eixo longitudinal do navio. 

 

Figura 5.4 – Esquema de implantação do modelo físico no tanque de ondas: 1.ª fase do 
estudo. Retirado de Rosa-Santos (2010). 

 

Figura 5.5 – Modelo físico do navio petroleiro amarrado à estrutura de acostagem: 1.ª 
fase do estudo. Retirado de Rosa-Santos (2010). 

Na segunda fase do estudo foi reproduzido o quebra-mar Norte do Porto de 
Leixões, em especial a zona da cabeça, as estruturas refletoras que constituem o porto e a 
praia adjacente. O esquema de implantação do modelo físico (fase 2) no tanque de ondas 
encontra-se esquematizado na Figura 5.4. 

PRAIA DE DISSIPAÇÃO

4 Sondas

SISTEMA DE
GERAÇÃO
DE ONDAS

 TANQUE DE ONDAS
  (28.0x12.0x1.2 m )
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Figura 5.6 – Esquema de implantação do modelo físico no tanque de ondas: 2.ª fase do 
estudo. Retirado de Rosa-Santos (2010). 

 

Figura 5.7 – Modelo físico do navio petroleiro amarrado à estrutura de acostagem: 2.ª 
fase do estudo. Retirado de Rosa-Santos (2010). 

O sistema de geração de ondas é do tipo multielementos, e está equipado com um 

sistema dinâmico de absorção de reflexões, Taveira-Pinto et al. (2007). A elevação da 
superfície livre da água foi medida com sondas de nível hidrodinâmico.  

O sistema Qualisys – Motion Capture System foi utilizado para a medição dos 
movimentos do modelo do navio, segundo os seis graus de liberdade possíveis (três 

movimentos de translação e três movimentos de rotação). Este sistema é composto por 
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três câmaras digitais de infravermelhos, uma unidade de processamento de dados em 
tempo real e por um conjunto de marcas refletoras (ou emissoras), fixadas ao corpo e 
permite a medição dos movimentos do navio sem necessidade de contato com o modelo 
físico. As câmaras registam a posição (bidimensional) de cada uma das marcas. Na unidade 
de processamento, o software que acompanha o sistema (Qualysis Track Manager) 

combina a informação bidimensional recebida de cada uma das câmaras e determina a 
posição de cada uma das marcas no espaço (tridimensional), em cada instante. O pós-
processamento desta informação permite determinar trajetórias, velocidades e 
acelerações, segundo os seis graus de liberdade. 

As forças nos cabos de amarração e nas defensas foram medidas, de forma 
contínua, através de um conjunto de 10 sensores de força. As séries de dados obtidas são 
enviadas para uma unidade central, para posterior tratamento e análise. A frequência de 
aquisição de todos os instrumentos de medição foi fixada em 24 Hz (2.4 Hz no protótipo). 

Rosa-Santos (2010) quantificou o desvio máximo associado aos equipamentos de 
medição utilizados no modelo físico. As sondas medem a agitação com uma exatidão de 
±4 cm (valor no protótipo). O sistema Qualisys tem um desvio máximo na medição dos 
movimentos de translação de ±5 cm (valor no protótipo). A medição das forças aplicadas 
nos elementos do sistema de amarração tem um desvio associado de ±1%. 

No estudo foram geradas ondas com caraterísticas semelhantes às que 
previsivelmente chegam à zona do Posto “A”, após difração em torno da cabeça do 
quebra-mar Norte do Porto de Leixões. Nos testes com agitação regular, foram 
consideradas, aproximadamente, 300 ondas enquanto nos testes com agitação irregular 
foram consideradas, aproximadamente, 1300 ondas. Nos testes com ondas regulares, 

admitiu-se que a altura de onda incidente no modelo corresponde à média da altura 
medida nas quatro sondas instaladas na sua vizinhança. Os estados de agitação irregular 
foram definidos com base no espectro de JONSWAP, considerando um fator de forma, γ, 
igual a 3,3. 

Nos testes considerados nesta dissertação, os esforços iniciais em todos os cabos 
de amarração do navio foram fixados entre 100 e 120 kN. Estes valores foram ajustados 
antes do início da série de testes, e confirmados no final de cada um dos testes realizados. 
O nível de água no tanque foi considerado igual a 0.18 m (18 m no protótipo), o que 
corresponde sensivelmente ao nível médio da água do mar. 



 242 

5.2.4. Metodologia 

Foi utilizado o pacote SWAMS quer com o modelo WAMIT® original, quer com 
os modelos BOUSS-WMH e HASK_B incorporados. Nos casos em que é possível, 

comparam-se os resultados destas duas versões.  

Nos modelos numéricos utilizados considerou-se sempre a escala do protótipo 
para reproduzir as condições dos ensaios físicos. As medições dos ensaios são depois 
sempre convertidas para a escala do protótipo. 

Na Figura 5.8 apresentam-se os planos de corte do navio, nas secções de popa e 
de proa. A partir destas secções é feita a discretização em painéis da superfície do casco 
do navio, utilizando o gerador de painéis NPP, Figura 5.10. A painelização utilizada tem 
3732 painéis. Utilizando o programa comercial de desenho assistido AutoCAD® é criado 

um modelo tridimensional do casco do navio e é possível obter as suas caraterísticas 
geométricas, Figura 5.9. Dados como os raios de giração e os momentos de inércia são 
obtidos de forma bastante rigorosa graças a funções específicas do AutoCAD®, 
considerando que a distribuição de massas é homogénea. Na Tabela 5.3 apresentam-se 
essas caraterísticas geométricas. Finalmente, os painéis são exportados para um formato 
de dados específico do Tecplot™, que servirá posteriormente à visualização de 

resultados, Figura 5.10. 

 

Figura 5.8 – Planos de corte do navio. 
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Tabela 5.3 – Caraterísticas geométricas do casco do navio. 

Volume 119220.00 m3 

Centróide 
X -5.86 m 
Y 0.00 m 
Z -2.54 m 

Momentos de inércia (em relação à 
origem do sistema de eixos) 

X 27 183 352.20 kg.m² 
Y 449 454 631.20 kg.m² 
Z 458 281 680.00 kg.m² 

Produtos de inércia (em relação à 
origem do sistema de eixos) 

XY -40 730.77 kg.m4 
YZ 26 478.70 kg.m4 
ZX -2 980 500.00 kg.m4 

Raios de giração 
X 15.10 m 
Y 61.40 m 
Z 62.00 m 

 

 

Figura 5.9 – Modelo tridimensional do casco em AutoCAD®. 
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Figura 5.10 – Discretização da parte submersa do casco do navio em painéis. 

Os coeficientes hidrodinâmicos e as funções de resposta a impulso calculados 
encontram-se no Anexo E1. Foram simulados 87 períodos entre 6.054 s e 502.65 s e 19 
direções de onda incidente, entre 170° e 190°. 

Na Figura 5.11 e na Figura 5.12 encontram-se representadas as forças e 
momentos, respetivamente, obtidas para as frequências simuladas com ângulo de ataque 
de 180º e para profundidades de 20, 25, 30 e 35 m. As restantes forças encontram-se no 
Anexo E1. 
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Figura 5.11 – Força segundo o modo de avanço atuante no navio devido a ondas de vante 
com frequências compreendidas entre 0 e 1 rad/s. 

Os modos de avanço e de abatimento são os que obtêm maiores respostas em 

termos de força atuante sobre o navio enquanto a força de deriva é virtualmente nula no 
caso de ondas de vante. A força de abatimento é máxima na situação hidrostática e tende 
para zero à medida que o período das ondas diminui, a força para o modo de avanço tem 
uma resposta máxima em determinadas frequências e tende para um valor constante à 
medida que o período das ondas diminui sendo nula na situação hidrostática. A 
profundidade afeta sobretudo a força de avanço sendo esta última tanto maior quanto 

menor a profundidade. O período de pico desta resposta diminui com a diminuição da 
profundidade. 

 

Figura 5.12 – Momentos atuantes no navio devidos a ondas de vante com frequências 
compreendidas entre 0 e 1 rad/s. 

Os momentos resultantes da incidência de ondas regulares tendem para zero com 
a diminuição do período. A profundidade afeta sobretudo o momento de cabeceio do 
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mesmo modo que afeta o avanço. Os momentos de balanço e de guinada têm valores 
muito reduzidos quando comparados com o momento de cabeceio. 

5.2.5. Resultados 

Os resultados apresentados consistem essencialmente na análise dos movimentos 
e das forças no sistema de amarração do navio e na sua comparação com as medições 
resultantes dos ensaios físicos em modelo reduzido.  

O primeiro conjunto de testes consiste na determinação dos períodos naturais de 
oscilação do navio livre (para a condição de carga máxima). Para isso, foram realizados 
os chamados testes de decaimento que consistem na aplicação de uma força (ou 
momento) no navio que, em relação à sua posição inicial de repouso, o movimenta de um 
determinado deslocamento (ou ângulo). De seguida, a força (ou momento) é retirada, 

passando o navio a oscilar em torno da sua posição de equilíbrio. Estas experiências são 
realizadas em águas paradas, ou seja, sem ondas. A oscilação do navio apresenta um 
período regular segundo cada modo de movimento, sendo este o período natural de 
oscilação. O procedimento é realizado para cada um dos seis graus de liberdade do navio. 
Foram testadas as profundidades de 20, 25, 30 e 35 m.  

Os testes de decaimento foram realizados também com o navio amarrado, (com 
um esquema de amarração assimétrico), ver Figura 5.3, e com uma profundidade de água 
junto ao cais de 18 m. 

5.2.5.1 . Oscilação do navio l ivre 

Tome-se como exemplo o modo de movimento de rotação em torno do eixo x, o 
balanço. O período natural de oscilação de balanço pode ser determinado analiticamente a 
partir da equação que rege o seu movimento, considerando um navio livre em águas 

paradas sem a atuação de qualquer força exterior e desprezando as forças de 
amortecimento: 

 ∑ }}�t- + �t-~�¶o + ¸t-�o~¹- / P  =  0 (5.1) 

Se o navio tiver uma forma prismática, a simetria em todos os eixos obriga a que 

as matrizes �C-, �C- e ̧ C- sejam nulas quando ? ≠ Ë, isto é, os seis tipos de movimentos 

elementares do navio deixam de estar acoplados (Marcos-Rita, 1984), assim obtemos: 

 (�tt + �tt)�¶o + ţt�o =  0 (5.2) 
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em que �tt é o momento de inércia em torno do eixo x, por definição é dado por: 

 �tt  =  �yo; (5.3) 

em que � representa a massa do navio e yo; o raio de giração transversal. �tt é o 
momento de inércia adicionado para o modo de oscilação de balanço em fase com a 

aceleração angular dessa oscilação. ţt é o coeficiente de restituição hidrostática dado 

por: 

 ţt  =  ¦���������� (5.4) 

em que ¦� é o peso do navio e ��������� a altura metacêntrica transversal. 

Sem amortecimento e com uma rotação inicial de �o0, o movimento de oscilação 
de balanço terá uma forma harmónicas simples: 

 �o =  �o0Aõ© (:G)  (5.5) 

em que ω é frequência angular da oscilação de balanço. A aceleração é dada por: 

 �¶o =  −�o 0:;Aõ© (:G)  (5.6) 

Substituindo na equação (5.2) obtém-se: 

 : =  s ÷møå´������
m0�\�äuu  =  s Nøå´������

0�\�äuu mU  (5.7) 

O período natural da oscilação de balanço de uma navio prismático, sem 

amortecimento, é dado por: 

 �ß� =  �ù =  ;<B  =  2&s0�\�äuu mUNøå´������  (5.8) 

Analogamente podemos obter: 

 �ßú =  2&û0ú\�äüü mU
Nøåñ������  (5.9) 

 �Ä  =  2&sm�äbb§�3Î  (5.10) 

em que ��������� é a altura metacêntrica longitudinal, WV o peso volúmico da água, �% a área 

do plano de flutuação. 
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Considerando a informação disponível sobre a geometria do casco e que a 
distribuição de massas no casco do navio é uniforme, temos que o período natural de 
oscilação de balanço será: 

 

yo =  15.1�ℎ =  ∞�tt}� =  14©~ =  7273778 þ 10c ?F  � =  119225 þ 10c ?F��������� =  5.8�
  →   �Y ≅ 14.1© (5.11) 

Nos ensaios físicos realizados, foi considerada uma fórmula simplificada que 
despreza os efeitos da massa adicionada no período natural de oscilação, desde que o 

rácio profundidade de água calado seja razoável (procedimento comum em diversos 
laboratórios): 

 Tù =  ;���R���	������ (5.12) 

Desta forma, Rosa-Santos (2010) considerou que o período natural de oscilação 
de balanço era dado por: 

 
 yo =  15.1�ℎ =  ∞��������� =  5.8� →    �Y ≅ 12.55© (5.13) 

E, ao efetuar a calibração do modelo do navio as cargas foram reposicionadas 
horizontalmente relativamente ao eixo x de modo a obter-se este período de oscilação de 
balanço. Para reproduzir tal reposicionamento de cargas, no modelo numérico, foi 
necessário alterar o raio de giração. O novo raio de giração que permite obter um período 
de oscilação de 12.55 s é: 

 yo =  13.13� (5.14) 

 

Figura 5.13 – Séries temporais de oscilação do navio livre, para o modo de balanço. 
Calibração do raio de giração em torno do eixo x. 
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Mesmo após obter o mesmo período natural de oscilação, a amplitude desta 
oscilação não decai com a mesma taxa medida no ensaio físico. Este fenómeno deve-se 
aos efeitos viscosos do escoamento sob o casco, provavelmente amplificados pelos 
efeitos de escala do modelo físico.  

Van der Molen et al. (2003) tinham já verificado anteriormente, na comparação 
de resultados de testes em modelo físico com resultados de simulações numéricas, que os 
resultados segundo o modo de balanço eram menos satisfatórios. Estes autores referem 
que a grandeza do amortecimento viscoso associado à oscilação de balanço varia 
proporcionalmente ao quadrado da velocidade angular desta oscilação, (van der Molen e 

Ligteringen, 2005).  

O modelo BAS permite que sejam definidos forças viscosas dissipativas. Esta 
perda de energia deve-se à resistência do escoamento da água junto ao casco do navio. A 
calibração desta força segundo o modo de balanço é mostrada no gráfico seguinte, Figura 

5.14. Foi necessário introduzir uma força viscosa de 250000 kN.m.s2 para obter o mesmo 
decaimento observado nos resultados dos ensaios físicos. 

 

Figura 5.14 - Séries temporais de oscilação do navio livre, para o modo balanço. 
Calibração do momento viscoso. 

Após a calibração destes dois parâmetros as curvas de decaimento para os vários 
testes efetuados têm uma boa concordância, tanto em período como em amplitude. Um 
exemplo disto pode ser visto nas Figura 5.15 e Figura 5.16. Os restantes testes 
encontram-se no Anexo E2.  
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Figura 5.15 – Séries temporais de oscilação do navio livre, para o modo de balanço do 

navio. Comparação entre os resultados numéricos e físicos. Rotação inicial: � =  9.09°. 

 

Figura 5.16 – Séries temporais de oscilação do navio livre, para o modo de cabeceio. 

Comparação entre os resultados numéricos e físicos. Rotação inicial: α =  2.03°. 
Os modos de oscilação apresentados na nas Figura 5.15 e Figura 5.16 apresentam 

diferentes graus de amortecimento. Verifica-se que a oscilação de cabeceio é a mais 
fortemente amortecida. Este facto dificulta a determinação do seu período natural de 
oscilação. A oscilação de balanço é a que apresenta o amortecimento mais fraco. Dos 

restantes modos de oscilação, o de cabeceio é também fortemente amortecido. Os modos 
de guinada e de deriva encontram-se numa situação intermédia, entre o modo de balanço 
e o modo de cabeceio.  

Foram efetuados várias repetições dos testes de decaimento com alturas de água 

entre 35 m e 20 m. Cada ensaio tem uma rotação inicial diferente. Na Tabela 5.4 
apresenta-se, a título de exemplo, o período natural de balanço obtido quer nos ensaios 
físicos quer nas simulações numéricas e calcula-se o desvio relativo da média de 6 
ensaios (nalguns casos foram menos). Verifica-se que o período natural de oscilação de 
balanço obtido com o SWAMS é idêntico ao do modelo físico com desvios da ordem de 
0.5%. É óbvio que isto se deve à calibração prévia efetuada do raio de giração do navio. 

Quanto à amplitude da 7ª oscilação, ver Tabela 5.5, verifica-se o desvio é da ordem de 
6% para profundidades até 25 m mas quando a profundidade é de 20 m apenas, o desvio 
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sobe para cerca de 23%. Isto sugere que o amortecimento viscoso passou a ser 
influenciado também pelo fundo.  

Tabela 5.4 – Período natural de balanço obtido nos ensaios físicos e testado em modelo 
numérico. 

Prof. Ensaio 
Ensaio experimental SWAMS Desvio 

relativo* Tr (s) Trmed (s) Tr (s) Trmed (s) 

h = 35m 

Roll 1 12.60 

12.63 

12.64 

12.64 -0.08% 

Roll 2 12.62 12.64 

Roll 3 12.62 12.64 

Roll 4 12.64 12.64 

Roll 5 12.60 12.64 

Roll 6 12.67 12.64 

h = 30m 

Roll 1 12.70 

12.69 

12.65 

12.65 0.32% 

Roll 2 12.70 12.65 

Roll 3 12.69 12.65 

Roll 4 12.67 12.65 

Roll 5 12.67 12.65 

Roll 6 12.69 12.65 

h = 25m 

Roll 1 12.89 

12.88 

12.85 

12.85 0.23% 

Roll 2 12.87 12.85 

Roll 3 12.87 12.85 

Roll 4 12.89 12.85 

Roll 5 12.87 12.85 

Roll 6 - - 

h = 20m 

Roll 1 13.46 

13.45 

13.34 

13.34 0.85% 

Roll 2 13.46 13.34 

Roll 3 13.44 13.34 

Roll 4 13.44 13.34 

Roll 5 - - 

Roll 6 - - 
*Em relação aos resultados dos ensaios físicos 
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Tabela 5.5 – Amplitude da oscilação na 7ª oscilação completa obtida nos ensaios físicos e 
testada em modelo numérico. 

Prof. Ensaio 

Ensaio 
experimental 

SWAMS Desvio 
relativo* 

Desvio médio 
relativo ** 

θ7ªOscil. (º) θ7ªOscil. (º) 

h = 35m 

Roll 1 3.57 3.25 8.96% 

7.80% 

Roll 2 3.79 4.02 -6.07% 

Roll 3 3.95 3.38 14.43% 

Roll 4 3.85 4.12 -7.01% 

Roll 5 4.17 4.59 -10.07% 

Roll 6 3.95 3.94 0.25% 

h = 30m 

Roll 1 4.29 4.37 -1.86% 

7.00% 

Roll 2 4.01 4.15 -3.49% 

Roll 3 3.68 3.43 6.79% 

Roll 4 4.16 3.86 7.21% 

Roll 5 4.16 4.72 -13.46% 

Roll 6 4.35 3.95 9.20% 

h = 25m 

Roll 1 3.08 3.08 0.00% 

5.92% 

Roll 2 3.54 3.24 8.47% 

Roll 3 3.68 3.46 5.98% 

Roll 4 3.25 3.06 5.85% 

Roll 5 3.76 3.41 9.31% 

h = 20m 

Roll 1 2.62 3.21 -22.52% 

23.14% 
Roll 2 2.20 2.88 -30.91% 

Roll 3 2.63 3.17 -20.53% 

Roll 4 2.85 3.38 -18.60% 
*Em relação aos resultados dos ensaios físicos. 
**valor absoluto 

5.2.5.2 . Oscilação do navio amarrado 

O navio amarrado com o esquema assimétrico definido na Figura 5.3 foi 

submetido, do mesmo modo a ensaios de decaimento oscilatório após aplicação de uma 
força ou rotação inicial. Foram realizados testes de decaimento com deslocamento 
(translação ou rotação) inicial segundo cada um dos graus de liberdade do navio. De 
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seguida apresentam-se apenas alguns destes testes, para os modos de balanço e de 
guinada.  

Neste caso, as amarras são prétensionadas de acordo com a Tabela 5.6. As 

defensas têm um coeficiente de atrito de 0.12. 

Tabela 5.6 – Pré-tensões nos testes de decaimento do navio amarrado. 

 

Pré tensão 

[kN] [t] 

ML 1 126.6 12.90 

ML 2 119.4 12.17 

ML 3 244.9 24.97 

ML 4 110.7 11.28 

ML 5 110.3 11.24 

ML 6 252.9 25.78 

ML 7 105.1 10.72 

ML 8 109.8 11.20 

DF 1 742.3 75.67 

DF 2 737.6 75.19 
 

Como se pode ver na Figura 5.17, como a profundidade é agora inferior aos testes 
de decaimento do navio livre, e como se verificou, o amortecimento viscoso aumenta 
quando a profundidade diminui, uma nova calibração deste parâmetro permitiu adoptar 

um valor mais adequado. Neste caso, foi de 1.00×106kN.m.s2 para o movimento de 
balanço. 

 

Figura 5.17 – Séries temporais de oscilação de balanço do navio amarrado com 
viscosidades de 0.25×106kN.m.s2 (em cima) e 1.00×106kN.m.s2 (em baixo). Comparação 

entre os resultados numéricos e físicos. Rotação inicial de balanço: α =  6.17°. 
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Os restantes movimentos são residuais mas, como se pode ver na Figura 5.18, o 
modelo numérico consegue acompanhar a ordem de grandeza e a frequência da oscilação. 

Os movimentos segundo os seis graus de liberdade para uma rotação inicial de 

balanço: � =  6.17° podem ser vistos no Anexo E2. Verifica-se que os períodos de 

oscilação são muito bem reproduzidos, em todos os graus de liberdade. 

 

Figura 5.18 – Séries temporais de oscilação do navio amarrado, para os 6 modos. 
Comparação entre os resultados numéricos e físicos. Rotação inicial de balanço: α =  6.17° 

Da Figura 5.19 à Figura 5.23 apresentam-se as séries temporais das forças nas 

amarras e defensas, respetivamente, para uma rotação inicial de balanço de 6.17°. 
Verifica-se que os resultados numéricos são muito semelhantes aos ensaios físicos em 
termos de períodos e amplitudes das oscilações das forças. O amortecimento natural do 
navio e devido ao sistema de amarração é bem simulado pelo SWAMS. As oscilações 
iniciais são melhor capturadas e, à medida que o movimento é amortecido os resultados 
afastam-se um pouco dos ensaios físicos. No entanto tendem para um equilíbrio que é 
muito próximo ao do registado no ensaio físico. 
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Figura 5.19 – Séries temporais das forças nas amarras 1 e 2. Comparação entre os 

resultados numéricos e físicos. Rotação inicial de balanço: � =  6.17°. 

 

Figura 5.20 – Séries temporais das forças nas amarras 3 e 4. Comparação entre os 

resultados numéricos e físicos. Rotação inicial de balanço: � =  6.17°. 
 

 

Figura 5.21 – Séries temporais das forças nas amarras 5 a 6. Comparação entre os 

resultados numéricos e físicos. Rotação inicial de balanço: � =  6.17°. 
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Figura 5.22 – Séries temporais das forças nas amarras 7 e 8. Comparação entre os 

resultados numéricos e físicos. Rotação inicial de balanço: α =  6.17°. 

 

Figura 5.23 – Séries temporais das forças nas 2 defensas. Comparação entre os resultados 

numéricos e físicos. Rotação inicial de balanço: α =  6.17°. 
Na Tabela E2.7 apresentam-se as forças mínimas, máximas e médias registadas 

nos 300 s de simulação e ainda as forças obtidas no final dos 300 s de simulação nos 
elementos de amarração, amarras (ML) e defensas (DF), para uma rotação inicial de 

balanço de α =  6.17°. As forças mínimas e médias registadas nos 300 s de simulação e 

ainda as forças obtidas no final dos 300 s de simulação podem ser consultadas no anexo 
E2. Outras rotações iniciais também podem ser consultadas no anexo E2.  

Na Tabela 5.7 apresentam-se as forças nos elementos de amarração obtidas nos 
ensaios físicos e em modelo numérico para uma rotação inicial de balanço de 6.17°. 
Verifica-se que o desvio relativo aos valores dos ensaios físicos é normalmente baixo, 
com uma ou outra exceção. Se se considerar que a força máxima deve ser bem estimada, 
verifica-se que o SWAMS permite estimar esta força com desvios inferiores a 13% com 

exceção da amarra ML5. 
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Tabela 5.7 – Forças nos elementos de amarração obtidas nos ensaios físicos (EF) e em 

modelo numérico (MN). Rotação inicial de balanço: α =  6.17°. 
Ensaio 

Elem. de 
amar. 

Fmax 

E.F. M.N. Desvio Rel. 

(kN) (kN) % 

Roll1 
α = 6.17º 

ML1 330 336.9 -2.1% 

ML2 492.3 557.7 -13.3% 

ML3 1040.9 949.8 8.8% 

ML4 354.6 353.3 0.4% 

ML5 420.6 268.3 36.2% 

ML6 904.8 962.3 -6.4% 

ML7 397.5 371.2 6.6% 

ML8 434.2 493.6 -13.7% 

DF1 1400.9 1470.3 -5.0% 

DF2 1677 1221.3 27.2% 
 

De seguida apresenta-se um teste de decaimento com rotação inicial de guinada: � =  − 1.16°. As séries temporais dos movimentos do navio amarrado são apresentadas 

na Figura 5.24 e as séries temporais das forças nas amarras são apresentadas na Figura 
5.25 à Figura 5.27. No Tabela 5.8 apresentam-se as forças mínimas, máximas e médias 
registadas nos elementos de amarração, tanto nos ensaios físicos como nas simulações 

numéricas. Apresentam-se também nesta tabela os desvios relativos destas duas 
grandezas. Verifica-se que as amarras em geral apresentam forças muito semelhantes aos 
ensaios físicos. No entanto as ML4 e ML5 apresentam desvios significativos. Isto pode 
ser devido a um desvio de medição ou a um desvio na definição das coordenadas destas 
amarras. 

 

 

Figura 5.24 – Série temporal do movimento de guinada do navio amarrado. Comparação 

entre os resultados numéricos e físicos. Rotação inicial de guinada: φ =  − 1.16°. 
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Figura 5.25 – Série temporal do movimento de deriva do navio amarrado. Comparação 

entre os resultados numéricos e físicos. Rotação inicial de guinada: � =  − 1.16°. 

 

Figura 5.26 – Séries temporais das forças nas amarras 1 a 4. Comparação entre os 

resultados numéricos e físicos. Rotação inicial de guinada: � =  − 1.16°. 
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Figura 5.27 – Séries temporais das forças nas amarras 5 a 8. Comparação entre os 

resultados numéricos e físicos. Rotação inicial de guinada: φ =  − 1.16°. 

 

Figura 5.28 – Séries temporais das forças nas defensas. Comparação entre os resultados 

numéricos e físicos. Rotação inicial de guinada: φ =  − 1.16°. 
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Tabela 5.8 – Forças nos elementos de amarração obtidas nos ensaios físicos e em modelo 

numérico. Rotação inicial de guinada: φ =  − 1.16°. 
Ensaio 

Elem. de 
amar. 

Fmax 

E.F. M.N. Desvio Rel. 

(kN) (kN) % 

�Q = -1.16º 

ML1 457.5 409.2 10.6% 

ML2 670.7 622.9 7.1% 

ML3 1151.9 1180.3 -2.5% 

ML4 170.7 290.7 -70.3% 

ML5 285.6 327.1 -14.5% 

ML6 1207.8 1098.9 9.0% 

ML7 751 669.2 10.9% 

ML8 859.5 800.1 6.9% 

DF1 1567.4 1530.3 2.4% 

DF2 2686.7 2622 2.4% 
 

O Tabela 5.9 apresenta os valores médios dos períodos naturais de oscilação, para 
cada um dos modos de oscilação do navio amarrado (no protótipo), obtidos nos ensaios 
físicos e no modelo numérico. Os valores apresentados, no caso dos ensaios físicos, 
resultam da média dos resultados de pelo menos quatro experiências, isto é, cada 
experiência foi repetida, para cada modo de oscilação, pelo menos duas vezes para cada 

um dos sentidos do movimento. No caso do modelo numérico foram reproduzidos sempre 
quatro ensaios, dois em cada sentido. 
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Tabela 5.9 – Períodos naturais de oscilação do navio amarrado (valores de protótipo) 
obtidos nos ensaios físicos (EF) e no modelo numérico (MN).  

Tnat (s) EF MN 
Desvio rel. 

(%) 

Horizontais 

Avanço 77.50 57.72 25.5% 

Deriva 1 77.40 69.78 9.8% 

Deriva 2 15.92 15.83 0.6% 

Guinada 55.50 45.61 17.8% 

Verticais 
Abatimento 16.50 15.97 3.2% 

Balanço 14.00 13.67 2.4% 

Cabeceio 14.50 16.01 -10.4% 
 

Verifica-se que os períodos naturais de oscilação do navio no plano horizontal são 
consideravelmente superiores aos obtidos para os modos de oscilação no plano vertical. 
No caso da deriva, esta oscilação apresenta dois períodos fundamentais, um próximo do 
dos movimentos verticais e outro próximo ao dos movimentos horizontais. Esta oscilação 
de deriva de período mais baixo poderá estar relacionada com o movimento de balanço. 

5.2.5.3 . Navio amarrado isolado (Fase 1) 

Nos testes realizados na 1ª fase do estudo o navio está isolado, sem estruturas 
refletoras nas suas proximidades e por esta razão é possível comparar os resultados 

obtidos com o modelo WAMIT® original com os obtidos com os modelos BOUSS-
WMH e HASK_B incorporados. 

5.2.5.3 .1. Propagação da ag itação marít ima 

Foram simuladas 17 ondas regulares com altura de 1m e períodos entre 4 s e 
300 s. Para tal, foi necessário gerar cinco malhas de elementos finitos distintas de modo a 
garantir um número mínimo de pontos por comprimento de onda acima de 10 e em média 
cerca de 25 pontos para todos os períodos simulados. As malhas devem acomodar duas 
camadas absorventes, uma em cada extremidade do domínio retangular com 2.5 vezes o 

comprimento de onda em cada caso e ainda uma zona de geração com 2 vezes o 
comprimento de onda. Para cumprir estes requisitos e manter o número de elementos 
dentro das capacidades de memória do computador utilizado nas simulações, as 
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dimensões das malhas têm que variar com o período de onda simulada, Figura 5.29. No 
Tabela 5.10 apresentam-se as caraterísticas das malhas geradas. 

 

Figura 5.29 – Porto de Leixões. Fase 1. Domínio numérico utilizado para simulação da 
propagação das ondas. Localização das sondas, do navio e das zonas absorventes e de 

geração. 

Tabela 5.10 – Porto de Leixões. Fase 1. Caraterísticas das malhas de elementos finitos. 

Malhas 
Dimensões 

(m×m) 
nº 

pontos 
nº 

elem. 

Larg. 
de 

banda 

Amin 
elem. 

(m2) 

Amax 
elem. 

(m2) 

Localiz. 
da fonte 

(eixo do x) 

(m) 

periodos 
simulados 

(s) 

1 300x1000 94883 188932 361 0.41 4.71 175 
4, 4.5, 
4.75, 5, 

5.5 

2 600x2000 116770 231874 374 1.11 15.45 600 6, 7, 7.5 

3 600x3000 117787 234420 312 1.79 20.45 600 
8, 10, 12, 

15 

4 600x6000 106030 209946 189 0.09 49.67 2500 
16, 20, 28, 

52 

5 600x27000 4865 8840 25 523.29 3794.23 14700 300 

 

Na Figura 5.30 ilustra-se, a título de exemplo, a elevação da superfície livre 
obtida no final da simulação com o modelo BOUSS-WMH, um período em cada malha: 

x 

y 
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T = 5.5 s, 7.5 s, 15 s, 52 s e 300 s, respetivamente para as malhas 1 a 5. As ondas são 
regulares e propagam-se sobre um fundo plano de 18m de profundidade. Para as malhas 1 
a 3, o tempo de simulação total foi de 400 s, para a malha 4, 800 s, e para a malha 5, 
4000 s. 

O navio foi colocado numa zona fora da influência da zona de geração e das 
camadas absorventes e foram retiradas as séries temporais nos pontos da malha num 
retângulo que engloba o navio.  

 

Figura 5.30 – Porto de Leixões. Fase 1. Elevação da superfície livre no final da simulação 
com o modelo BOUSS-WMH, na malha 3 para um período de onda de T = 15 s. 

Deve notar-se que as escalas verticais na figura foram aumentadas para realçar o 

perfil da onda relativamente ao navio. A partir dos resultados obtidos com o modelo 
BOUSS-WMH foram construídos os potenciais de velocidade (módulo e fase) nos 
centros de gravidade dos painéis do navio.  

       

Figura 5.31 – Porto de Leixões. Fase 1. Potenciais de velocidade nos centróides dos 
painéis do navio obtidas com o HASK_B para ondas regulares com períodos de 10 s 

(esq.) e 20 s (dir.). 

Com a rotina HASK_B, estas séries foram tratadas para o domínio da frequência, 
e com recurso a interpolação transferidas para os centros de gravidade dos painéis do 
navio. Recorrendo às equações de Haskind foram obtidas as forças segundo cada modo 

de liberdade do navio devidas a ondas monocromáticas com altura de 1 m. Os gráficos 
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obtidos são também chamados de funções de transferência que são utilizadas pelo modelo 
BAS para gerar a série temporal das forças atuantes no navio. 

Na Figura 5.32 apresenta-se a comparação destas forças com as obtidas com o 

modelo WAMIT® original. 

 

Figura 5.32 – Porto de Leixões. Fase 1. Comparação das forças segundo os seis graus de 
liberdade obtidas com o WAMIT® e com o HASK_B para ondas regulares com períodos 

entre 6 s e 300 s. 

Verifica-se que as forças obtidas com o WAMIT® e com o HASK_B têm valores 

semelhantes e a sua variação com a frequência da ondulação também é semelhante. Isto 
permite ter confiança no método utilizado, ou seja, que a rotina HASK_B está a efectuar 
correctamente o cálculo das forças baseada nos potenciais obtidos com o modelo 
BOUSS-WMH. 
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5.2.5.3 .2. Teste com ondas 

Nos testes realizados com agitação regular, a resposta do navio amarrado varia 

consideravelmente nos instantes iniciais. Isto resulta, quer da fase transitória associada ao 
arranque do sistema de geração, em que a amplitude do movimento das pás varia desde 
zero até à amplitude correspondente ao estado de mar que se pretende gerar quer do 
tempo necessário à estabilização da resposta do navio. Após esta fase inicial, os 
movimentos do navio, segundo os seis graus de liberdade, passam a apresentar um 
comportamento oscilatório com amplitude sensivelmente constante. Para não prejudicar a 
análise, eliminou-se, em cada série temporal, o trecho inicial correspondente a 15% da 

duração do ensaio. Por este motivo, as amplitudes de oscilações do navio, nos testes com 
agitação regular, são referidas à posição média do navio durante o tempo de ensaio 
restante.  

A configuração de amarração encontra-se ilustrada na Figura 5.3. A profundidade 

é de 18m. As amarras têm uma pré-tensão, constantes na Tabela 5.11. Uma análise da 
inlfuência da pré-tensão nas amarras pode ser encontrada em Rosa-Santos et al. (2009). 
As defensas têm um coeficiente de atrito de 0.12. O navio encontra-se com a carga 
máxima. Os ensaios físicos foram realizados com a absorção ativa das ondas refletidas. 

Tabela 5.11 – Porto de Leixões. Fase 1. Pré-tensões nas amarras e defensas.  

Amarras 
e 

Defensas 

T181 T22 T24 T39 

[kN] [kN] [kN] [kN] 

ML 1 116.4 108.9 108.9 111.5 

ML 2 119.0 109.8 110.2 114.2 

ML 3 111.0 120.9 121.3 114.2 

ML 4 105.9 96.4 96.8 105.0 

ML 5 111.1 113.8 112.9 112.9 

ML 6 102.1 110.4 109.5 110.4 

ML 7 107.8 110.9 110.4 110.0 

ML 8 112.0 104.6 104.6 103.7 

DF 1 532.2 532.2 536.5 529.6 

DF 2 518.7 515.3 517.0 508.4 

 

Na Tabela 5.12 apresentam-se as caraterísticas das ondas geradas nos quatro 
ensaios disponibilizados. 
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Tabela 5.12 – Porto de Leixões. Fase 1. Condições dos ensaios físicos. 

Ensaio T H 

(s) (m) 

T181 10 2.2 

T22 12 2.1 

T24 16 2.2 

T39 20 2.2 

 

Na Figura 5.33 e Figura 5.34 apresentam-se as séries temporais dos movimentos 
do navio amarrado sob ação de ondas regulares de T = 10 s (Teste T181). Na Figura 5.35 
à Figura 5.38 apresentam-se as séries temporais das forças nas amarras para o teste T181 

e na Figura 5.39 apresentam-se as séries temporais das forças nas defensas para o mesmo 
teste. 

 

Figura 5.33 – Porto de Leixões. Fase 1. Séries temporais dos movimentos de translação 

do navio amarrado sob ação de ondas regulares de T = 10 s.  
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Figura 5.34 – Porto de Leixões. Fase 1. Séries temporais dos movimentos de rotação do 
navio amarrado sob ação de ondas regulares de T = 10 s.  

 

Figura 5.35 – Porto de Leixões. Fase 1. Séries temporais das forças nas amarras 1 e 2 sob 
ação de ondas regulares de T = 10 s.  
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Figura 5.36 – Porto de Leixões. Fase 1. Séries temporais das forças nas amarras 3 e 4 sob 
ação de ondas regulares de T = 10 s.  

 

Figura 5.37 – Porto de Leixões. Fase 1. Séries temporais das forças nas amarras 5 e 6 sob 
ação de ondas regulares de T = 10 s.  

 

Figura 5.38 – Porto de Leixões. Fase 1. Séries temporais das forças nas amarras 7 e 8 sob 
ação de ondas regulares de T = 10 s.  
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Figura 5.39 – Porto de Leixões. Fase 1. Séries temporais das forças nas defensas sob ação 
de ondas regulares de T = 10 s. Comparação entre os resultados físicos e numéricos 

obtidos com WAMIT® original ou com HASK_B.  

Verificou-se que a resposta do navio amarrado, quer no plano horizontal, quer no 
plano vertical, ocorre, exclusivamente, na frequência da agitação marítima incidente. Os 
períodos naturais de oscilação do navio no plano horizontal são significativamente mais 
elevados que os períodos da agitação regular testada nesta fase e não são, por isso, 

excitados por esta, que não possui energia nessa gama de frequências. Estes resultados 
são consistentes com as medições dos ensaios físicos. No entanto, verificam-se diferenças 
significativas nos movimentos registados e nas forças também. Os desvios obtidos na 
amplitude dos movimentos, nomeadamente nos modos de deriva, balanço e guinada, 
sugerem que, no ensaio físico, existem forças no plano horizontal e numa direção 
transversal ao eixo do navio que não deveriam existir se a simetria fosse perfeita e as 

ondas estritamente paralelas a este eixo. Mesmo os resultados obtidos com o modelo 
BOUSS-WMH, que apresenta algumas instabilidades, são muito inferiores aos resultados 
obtidos nos ensaios físicos.  

De seguida analisa-se o desvio relativo obtido no valor da força máxima nas 

amarras, Figura 5.40, e na amplitude da oscilação da força, Figura 5.41. Comparam-se os 
resultados obtidos com o pacote SWAMS com os que se obteriam com o modelo 
WAMIT® original.  
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Figura 5.40 – Porto de Leixões. Fase 1. Desvio relativo obtido no valor da força máxima 
nas amarras sob ação de ondas regulares de T = 10 s.  

 

Figura 5.41 – Porto de Leixões. Fase 1. Desvio relativo obtido na amplitude da oscilação 
da força nas amarras sob ação de ondas regulares de T = 10 s. 

Os desvios obtidos nos ensaios T22, T24 e T39 são apresentados da Figura 5.42 à 
Figura 5.47.  

 

Figura 5.42 – Porto de Leixões. Fase 1. Desvio relativo obtido no valor da força máxima 
nas amarras sob ação de ondas regulares de T = 12 s.  
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Figura 5.43 – Porto de Leixões. Fase 1. Desvio relativo obtido na amplitude da oscilação 
da força nas amarras sob ação de ondas regulares de T = 12 s. 

 

Figura 5.44 – Porto de Leixões. Fase 1. Desvio relativo obtido no valor da força máxima 
nas amarras sob ação de ondas regulares de T = 16 s.  

 

 

Figura 5.45 – Porto de Leixões. Fase 1. Desvio relativo obtido na amplitude da oscilação 
da força nas amarras sob ação de ondas regulares de T = 16 s. 
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Figura 5.46 – Porto de Leixões. Fase 1. Desvio relativo obtido no valor da força máxima 
nas amarras sob ação de ondas regulares de T = 20 s.  

 

Figura 5.47 – Porto de Leixões. Fase 1. Desvio relativo obtido na amplitude da oscilação 
da força nas amarras sob ação de ondas regulares de T = 20 s. 

Verifica-se que os desvios obtidos com o SWAMS são da mesma ordem de 
grandeza do que o que se obteria com o WAMIT® original. Isto acontece para todos os 
períodos simulados e é consistente com os resutados da Figura 5.32, uma vez que se está 

perante a propagação de uma onda monocromática e imperturbada, ambos os métodos 
são válidos. 

5.2.5.3.3. Análise de desvios na direção 

Devido à incongruência dos desvios registados, fizeram-se algumas simulações 
com pequenos desvios na direção das ondas em relação ao eixo do navio. Deste modo 
simularam-se ângulos entre 170º e 190º. Efetuou-se uma análise de desvios para as forças 
máximas e as amplitudes de oscilação das forças nas amarras para determinar qual o 
valor mais provável do desvio do ângulo de ataque das ondas. Da Figura 5.48 à Figura 

5.55 apresentam-se os movimentos e as forças nas amarras do navio sob a ação de ondas 
regulares e comparam-se ângulos de ataque de 170º a 190º. Na Figura 5.56 apresentam-se 
os desvios relativos das forças máximas e das amplitudes de oscilação das forças nas 
amarras para ondas regulares e comparam-se ângulos de ataque de 170º a 190º, para o 
período de 20 s. Os restantes períodos en contram-se representados no anexo E3. 
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Figura 5.48 – Porto de Leixões. Fase 1. Movimentos do navio amarrado sob a ação de 

ondas regulares com T = 20 s. Comparação entre ângulos de ataque de 180º a 170º. 
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Figura 5.49 – Porto de Leixões. Fase 1. Forças nas defensas do navio amarrado sob a 
ação de ondas regulares com T = 20 s. Comparação entre ângulos de ataque de 180º a 

170º. 

 

 

Figura 5.50 – Porto de Leixões. Fase 1. Forças nas amarras do navio amarrado sob a ação 
de ondas regulares com T = 20 s. Comparação entre ângulos de ataque de 180º a 170º. 
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Figura 5.51 – Porto de Leixões. Fase 1. Forças nas amarras do navio amarrado sob a ação 
de ondas regulares com T = 20 s. Comparação entre ângulos de ataque de 180º a 170º. 
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Figura 5.52 – Porto de Leixões. Fase 1. Movimentos do navio amarrado sob a ação de 

ondas regulares com T = 20 s. Comparação entre ângulos de ataque de 180º a 190º. 
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Figura 5.53 – Porto de Leixões. Fase 1. Forças nas defensas do navio amarrado sob a 
ação de ondas regulares com T = 20 s. Comparação entre ângulos de ataque de 180º a 

190º. 

 

Figura 5.54 – Porto de Leixões. Fase 1. Forças nas amarras do navio amarrado sob a ação 
de ondas regulares com T = 20 s. Comparação entre ângulos de ataque de 180º a 190º. 
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Figura 5.55 – Porto de Leixões. Fase 1. Forças nas amarras do navio amarrado sob a ação 
de ondas regulares com T = 20 s. Comparação entre ângulos de ataque de 180º a 190º. 

 

 

Figura 5.56 – Porto de Leixões. Fase 1. Desvios relativos das forças máximas nas amarras 
para ondas regulares com T = 20 s. Comparação entre ângulos de ataque de 170º a 190º. 
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Figura 5.57 – Porto de Leixões. Fase 1. Desvios relativos na amplitude da oscilação das 
forças nas amarras para ondas regulares com T = 20 s. Comparação entre ângulos de 

ataque de 170º a 190º. 

Os restantes períodos simulados encontram-se no Anexo E3. A análise das figuras 
anteriores e das do Anexo E3 permite verificar que um pequeno desvio na direção das 
ondas pode fazer com que surjam desvios de significativos nas forças registadas no 
sistema de amarração. Com efeito, desvios de cerca de 70% na amplitude da oscilação da 
força reduzem-se para cerca de 5% com uma rotação de apenas 10º no ângulo de ataque 
das ondas.  

Nos modos de avanço, abatimento e cabeceio o desvio introduzido não tem efeito 
sobre os movimentos do navio. O modo de abatimento tem uma diferença de fase em 
relação aos outros modos que também não é afetado. Nos modos de deriva, balanço e 
guinada, os desvios introduzidos, embora pequenos (entre 1 e 10º) permitem obter 

movimentos que se aproximam dos medidos nos ensaios.  

Ora, não é inconcebível que um desvio desta ordem de grandeza ocorra numa 
instalação experimental. Isto parece sugerir que uma das seguintes hipóteses, ou uma 
combinação de várias pode ter ocorrido: 

• As ondas geradas no batedor tinham um pequeno desvio; 

• O navio estava posicionado com um pequeno desvio (este pode ter sido 
originado pela pré-tensão aplicada às amarras que levou o navio a uma 
posição de equilíbrio ligeiramente rodada em relação à sua posição 
inicial); 
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• O fundo não era perfeitamente plano e ocorreu uma pequena refração da 
onda; 

• Houve uma perturbação provocada pelos duques d’alba à passagem da 
onda. 

Na impossibilidade de confirmar qualquer uma destas situações, acredita-se que 
os resultados obtidos com estes modelos numéricos, inseridos no pacote SWAMS 
(embora se possa generalizar esta afirmação para qualquer modelo de comportamento de 
navios amarrados), devem sempre ser vistos com cautela, sempre que não se possuam 
dados rigorosos sobre as ações presentes. Uma análise de sensibilidade, não só aos 
parâmetros, mas também a pequenas variações nas caraterísticas das ondas, deve sempre 

acompanhar um estudo desta natureza. 

5.2.5.4 . Navio amarrado no posto de acostagem (Fase 2) 

Na segunda fase do estudo, o modelo físico, construído no tanque de ondas do LH 
da FEUP, incluiu a reprodução, de forma aproximada, da batimetria, nomeadamente a 
que corresponde à zona da Praia de Matosinhos e as diversas estruturas que envolvem o 
posto A do Porto de Leixões: o quebra-mar Norte, o molhe Sul, e o antigo quebra-mar 
Norte. Desta forma, as caraterísticas do protótipo são reproduzidas com maior rigor. No 
entanto, apenas uma parte da Praia de Matosinhos pôde ser reproduzida no tanque de 

ondas do modelo físico devido a limitações de espaço. Por outro lado, de forma a evitar a 
ocorrência de reflexões indesejadas nas paredes laterais do tanque, a configuração dessa 
praia foi adaptada. 

Na Figura 5.58 pode ver-se uma imagem aérea do Porto de Leixões e da área 

envolvente. A verde encontra-se delimitada a região reproduzida no modelo físico e, na 
mesma figura, à direita, apresenta-se a planta da instalação física onde se pode ver a 
localização do gerador, das estruturas referidas e das duas praias reproduzidas assim 
como a entrada para a zona mais interior do Porto (que não foi reproduzida no modelo 
físico) onde foi colocada uma estruturas totalmente absorvente de modo a minimizar as 
reflexões. 
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Figura 5.58 – Porto de Leixões. Vista aérea. Delimitação da região reproduzida no 
modelo físico. À direita: planta da instalação física. Adaptado de Rosa-Santos, 2010. 

A batimetria utilizada para as simulações numéricas, Figura 5.59, foi obtida 
através da digitalização das linhas batimétricas fornecidas pelo autor do estudo em 
modelo físico, e referem-se a um levantamento batimétrico de 11 de Junho de 2008. 
Como não se dispõe de informação detalhada sobre a batimetria que resultou 

efetivamente da construção do modelo físico, utilizaram-se os dados do levantamento. Os 
fundos na região adjacente ao quebra-mar Norte foram considerados horizontais e à cota 
de -16 m (ZHL). 

 

Figura 5.59 – Porto de Leixões. Fase 2. Domínio de cálculo e batimetria. 

De acordo com a experiência pessoal dos responsáveis pela exploração do Posto 
“A” e dos pilotos da Barra de Leixões, a agitação proveniente de Noroeste não interfere 
significativamente com a operacionalidade do Posto “A”, exceto se a altura de onda for 
muito superior a 2 m. A ondulação de Sudoeste também não afeta a operacionalidade 
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deste posto, pois é, em geral, curta e de pequena altura. De facto, as ondas mais 
problemáticas são as provenientes do rumo Oeste com períodos superiores 12 s. Assim, 
nesta segunda fase do estudo, apenas se fizeram simulações com agitação marítima com 
uma direção de propagação perpendicular ao quebra-mar Norte, ou seja, proveniente de 
um rumo próximo do Oeste (W-20º-S). Os testes experimentais foram efetuados para 

estados de agitação irregular de crista longa, definidos com base no espectro de 

JONSWAP, considerando um fator de forma, W, igual a 3.3. 

A agitação marítima sofre a difração em torno da cabeça do quebra-mar Norte e é 
refletida pelas estruturas portuárias e pela praia, atingindo o modelo do navio num estado 

de agitação bem diferente daquele que é gerado no exterior do porto. Quatro sondas de 
níveis hidrodinâmicos, alinhadas com a direção de propagação da agitação mediram as 
ondas geradas em frente ao batedor, e outras quatro sondas mediram a agitação nas 
proximidades do navio acostado. 

5.2.5.4 .1. Propagação da ag itação marít ima 

Para construir a base de dados hidrodinâmicos do navio incluindo as funções de 
transferência entre as ondas incidentes e as forças atuantes, é necessário considerar uma 
gama de períodos representativos do espectro incidente no navio. Este espectro, por se 

encontrar numa zona abrigada e com reflexões é forçosamente diferente daquele que é 
gerado no batedor de ondas. De facto, como se poderá ver nas Figura 5.74 e Figura 5.75, 
mais adiante no texto, as ondas que incidem no navio compreendem energia nas baixas 
frequências. Assim, com o modelo BOUSS-WMH, foram simuladas 11 ondas regulares 
com períodos entre 7 s e 210 s. Para tal foi necessário gerar quatro malhas de elementos 
finitos distintas de modo a garantir um número mínimo de pontos por comprimento de 

onda acima de 10 e em média cerca de 25 pontos para todos os períodos simulados. As 
malhas devem acomodar duas camadas absorventes, uma em cada extremidade do 
domínio com 2 vezes o comprimento de onda em cada caso e ainda uma zona de geração 
com 2 vezes o comprimento de onda. Para cumprir estes requisitos e manter o número de 
elementos dentro das capacidades de memória do computador utilizado nas simulações, 
as dimensões das malhas têm que variar com o período de onda simulada. No Tabela 5.13 
apresentam-se as caraterísticas das malhas geradas, e na Figura 5.60 uma perspetiva de 

uma das malha de elementos finitos assim como da distribuição de painéis sobre o casco 
do navio. 
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Figura 5.60 – Porto de Leixões. Fase 2. Malha de elementos finitos e malha de painéis do 
casco do navio. 

Tabela 5.13 – Porto de Leixões. Fase 2. Caraterísticas das malhas de elementos finitos. 

Malha 
nº 

pontos 
nº 

elem. 

Larg. 
de 

banda 

Amin 
elem. 

Amax 
elem. 

periodos 
simulados 

1 145337 288734 521 0.35 35.75 7 ,7.5, 8 

2 99109 196265 352 0.12 61.94 
10, 12, 15, 

16 

3 32112 62969 255 6.92 305.56 20, 28, 52 

4 672 1142 32 264.53 28422.07 210, 

 

Da Figura 5.61 à Figura 5.64 apresenta-se a forma como foram introduzidas as 
camadas absorventes e refletivas nas quatro malhas respetivas. Os coeficientes de 
reflexão aplicados nas estruturas físicas foram estimados a partir das inclinações e da 
rugosidade das fronteiras, a saber: 

• Praia de Matosinhos – dissipação total da energia das ondas. 

• Extradorso do molhe Sul – reflexão parcial. 

• Entrada do Porto – dissipação total da energia das ondas. 

• Prainha ( i~20%) – reflexão parcial. 

• Intradorso do quebra-mar Norte – reflexão parcial. 
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Figura 5.61 – Porto de Leixões. Fase 2. Viscosidade e porosidade na malha 1. 

 

Figura 5.62 – Porto de Leixões. Fase 2. Viscosidade e porosidade na malha 2. 

 

Figura 5.63 – Porto de Leixões. Fase 2. Viscosidade e porosidade na malha 3. 

 

Figura 5.64 – Porto de Leixões. Fase 2. Viscosidade e porosidade na malha 4. 

 

Da Figura 5.65 à Figura 5.67 ilustra-se, a título de exemplo, a elevação da 

superfície livre obtida no final da simulação com o modelo BOUSS-WMH, com períodos 
de: T = 7s, 10 s, 20 s e 210 s, respetivamente para as malhas 1 a 4, os restantes períodos 
encontram-se no Anexo E.4. As ondas são regulares e propagam-se sobre um o fundo 
com a batimetria definida. Para as malhas 1 a 3 o tempo de simulação total foi de 400 s, 
para a malha 4, 800 s, e para a malha 5, 4000 s. 
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Figura 5.65 – Porto de Leixões. Fase 2. Elevação da superfície livre para ondas regulares 
com T = 7 s. 

 

Figura 5.66 – Porto de Leixões. Fase 2. Elevação da superfície livre para ondas regulares 
com T = 10 s e 20 s. 

 

Figura 5.67 – Porto de Leixões. Fase 2. Elevação da superfície livre para ondas regulares 
com T = 52 s e 210 s. 

Nas Figura 5.68 e Figura 5.69, apresenta-se índices de agitação para ondas regulares com 
períodos de 10, 20, 52 e 201s, os restantes períodos encontram-se no Anexo E.4. 
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Verifica-se que à medida que o período aumenta, aumentam também as reflexões no 
interior da bacia. 

 

Figura 5.68 – Porto de Leixões. Fase 2. Índices de agitação para ondas regulares com 
T = 10 s e 20 s. 

 

Figura 5.69 – Porto de Leixões. Fase 2. Índices de agitação para ondas regulares com 
T = 52 s e 210 s. 

A partir dos resultados obtidos com o modelo BOUSS-WMH foram retiradas as 
séries temporais da ekevação da superfície livre e da velocidade nos pontos da malha 

num retângulo que engloba o navio e foram construídos os potenciais de velocidade 
(módulo e fase) nos centros de gravidade dos painéis do navio. Com a rotina HASK_B, 
estas séries foram tratadas para o domínio da frequência, e com recurso a interpolação, 
foram transferidas para os centros de gravidade dos painéis do navio. Recorrendo às 
equações de Haskind foram obtidas as forças segundo cada modo de liberdade do navio 
devidas a ondas monocromáticas com altura de 1 m. Os gráficos obtidos são também 
chamados de funções de transferência que são utilizadas pelo modelo BAS para gerar a 

série temporal das forças atuantes no navio. 

Adicionalmente executou-se o modelo WAMIT® na sua versão original, com o 
navio próximo a uma parede vertical. Os resultados obtidos servem para comparar os 
novos resultados obtidos com o pacote SWAMS, utilizando a nova rotina HASK_B. 
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5.2.5.4 .2. Teste com ondas 

Foram escolhidos dois testes com ondas irregulares dos ensaios realizados por 

Rosa-Santos (2010), para comparação dos resultados do pacote numérico SWAMS. As 
condições dos ensaios físicos escolhidos encontram-se na Tabela 5.14. Apresentam-se e 
analisam-se nas secções seguintes os resultados obtidos para o ensaio T03. 

Tabela 5.14 – Porto de Leixões. Fase 2.Condições dos ensaios físicos.  

Testes Tp Hs 

(s) (m) 

T03 12 3 

T04 14 3 

 

 

Figura 5.70 – Porto de Leixões. Fase 2. Elevação da superfície livre para ondas 
irregulares com Tp = 12 s. 

 

As amarras têm uma pré-tensão, nos dois testes constantes na Tabela 5.15. 
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Tabela 5.15 – Porto de Leixões. Fase 2. Pré-tensões nas amarras e defensas.  

 T03 T04 

[kN] [kN] 

ML 1  112.4 110.2 

ML 2  109.3 109.8 

ML 3  101.6 103.4 

ML 4  105.9 109.4 

ML 5  118.2 111.1 

ML 6  106.0 108.7 

ML 7  107.8 112.6 

ML 8  101.5 107.6 

DF 1 490.0 471.0 

DF 2 526.5 504.9 

 

As defensas têm um coeficiente de atrito de 0.12. O navio encontra-se com a 
carga máxima. Os ensaios físicos foram realizados com a absorção ativa das ondas 
refletidas. 

Apresentam-se de seguida os resultados obtidos no ensaio T03. Estas condições 
foram simuladas utilizando o pacote SWAMS e adicionalmente foram efetuadas as 
mesmas simulações com o pacote SWAMS mas utilizando o modelo WAMIT® original 
em substituição das novas rotinas denominadas HASK_B. Os resultados obtidos, em 
termos de movimento, forças nas amarras e defensas, são comparados. 

No estudo, no domínio da frequência, da interação entre o navio livre e as ondas 
incidentes, com o modelo WAMIT® original, considerou-se que apenas a parede do cais 
perto do navio tem alguma influência nessa interação. Assim, o navio foi modelado perto 
de uma parede vertical 750 m de comprimento, 50 m de largura, que ocupava a totalidade 
da coluna de água. O navio encontra-se a 30 m de distância da parede. A superfície da 
parede foi dividida em 1284 painéis. O modelo WAMIT® foi então utilizado para 
resolver os problemas de radiação e de difração em 76 frequências igualmente espaçadas 
entre 0.0125 rad/s e 0.95 rad/s.  

A proximidade da parede vertical destrói a simetria do escoamento em torno do 

navio que existia quando não havia parede. Assim, as massas adicionadas e os 
coeficientes de amortecimento que seriam nulos para o problema de radiação do navio 
isolado, neste caso, não o são. 

Exemplo disso pode ser visto na Figura 5.71 para o acoplamento entre o avanço e 
o abatimento. 
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a)   b)  

Figura 5.71 – Porto de Leixões. Fase 2. Coeficientes de massa adicionada (a) e de 
amortecimento (b) para o acoplamento entre o avanço e o abatimento. 

Também no problema de difração, a presença da parede causa alterações nos 
resultados. A Figura 5.72 mostra, para ondas incidentes no navio provenientes de proa, 

que a simetria do escoamento é alterada pela presença da parede, passando a existir uma 
força transversal ao navio que era nula na ausência da parede.  

 

Figura 5.72 – Porto de Leixões. Fase 2. Módulo da força segundo o abatimento exercida 
por ondas de proa com 1 m de altura incidentes no navio imobilizado. 

Com os resultados do problema de radiação no domínio da frequência 
determinaram-se as funções de resposta a impulso e os coeficientes de massa adicionada 
para frequência infinita necessários à montagem das equações de movimento do navio 
amarrado. Todas as funções resposta a impulso foram calculadas com intervalo de tempo 

de 0.1 s e uma duração máxima de 200 s. A Figura 5.73 mostra a função resposta a 
impulso para o acoplamento entre o avanço e o abatimento. 
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Figura 5.73 – Porto de Leixões. Fase 2. Força segundo o eixo longitudinal do navio para 
um movimento impulsivo do navio segundo o eixo transversal em água de outra forma 

parada. 

Partindo das funções de resposta a impulso para os 36 pares possíveis (força 
segundo a coordenada k devida a movimento de velocidade impulsiva segundo a 
coordenada j e dos correspondentes valores do coeficiente de massa adicionada para as 
diversas frequências em que se resolveu o problema de radiação no domínio da 
frequência.  

Na Figura 5.74 apresenta-se a elevação da superfície livre medida na sonda 1 e 
respetivo espectro. O período de pico obtido pela análise espectral é de 11.8 s e a altura 
significativa é de 3.2 m. 

 

Figura 5.74 – Porto de Leixões. Fase 2. Elevação da superfície livre na sonda 1 e 
respetivo espectro de densidade espectral (ensaio T03). 

Na Figura 5.75 apresenta-se a elevação da superfície livre medida na sonda 8 
(correspondente à localização do navio) e respetivo espectro de densidade espectral. O 

período de pico obtido pela análise espectral é de 12.8 s e a altura significativa é de 0.5m. 
A altura de onda correspondente ao período de pico é de 0.35 m. Verifica-se a existência 
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de um segundo pico de energia na frequência de 0.00631 Hz, o que corresponde a um 
período de 158 s, provavelmente resultante de uma oscilação ressonante entre o 
intradorso do molhe principal e o extradorso do segundo molhe. A altura de onda 
correspondente a este período é de 0.28 m. Não se verifica a geração de harmónicas da 
frequência principal mas na frequência de pico das ondas longas já se consegue 

identificar alguma energia nas suas harmónicas, o que indicia interações não lineares 
entre estas ondas resultantes da oscilação natural da configuração portuária. 

 

 

Figura 5.75 – Porto de Leixões. Fase 2. Elevação da superfície livre na sonda 8 e 
respetivo espectro de densidade espectral (ensaio T03). 

Da Figura 5.76 à Figura 5.83 apresenta-se a comparação das medições dos 
movimentos de avanço, deriva, abatimento, balanço, cabeceio e guinada, respetivamente, 

obtidas no ensaio físico com os resultados numéricos, obtidos com o pacote SWAMS 
utilizando quer o modelo WAMIT® original (identificado nas figuras por WAMIT®), 
quer a nova rotina HASK_B (identificado nas figuras por SWAMS) para o cálculo das 
funções de transferência ondas/forças atuantes no navio. No caso do SWAMS com o 
modelo WAMIT® original, a série de agitação introduzida é a da sonda 8. No caso do 
SWAMS com a nova rotina HASK_B, a série de agitação introduzida é a da sonda 1, 

uma vez que os efeitos de transformação das ondas desde a sonda 1 até ao local onde se 
encontra o navio são tidos em conta nas funções de transferência obtidas a partir dos 
potenciais de velocidade.  

Na Figura 5.84, apresentam-se os respetivos espectros de densidade dos seis 

movimentos e comparam-se novamente os resultados do ensaio físico com os resultados 
numéricos. Finalmente, da Tabela 5.16 à Tabela 5.21, apresentam-se os parâmetros 
espectrais dos seis movimentos. 
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Figura 5.76 – Porto de Leixões. Fase 2. Movimento de avanço (ensaio T03). Comparação 

das medições com resultados numéricos, com WAMIT® original, em cima, e com 
SWAMS em baixo. 

 Quanto ao movimento de avanço, a amplitude da oscilação obtida com o modelo 
numérico WAMIT® original é significativamente inferior à medida no ensaio físico, 

Figura 5.76. Já a simulação com o pacote SWAMS consegue aproximar-se 
significativamente melhor das medições e inclusivamente as oscilações de alta frequência 
podem ser identificadas na série temporal. 

 

 

Figura 5.77 – Porto de Leixões. Fase 2. Movimento de deriva (ensaio T03). Comparação 
das medições com resultados numéricos, com WAMIT® original, em cima, e com 

SWAMS em baixo. 

 Quanto ao movimento de deriva, Figura 5.77, a amplitude da oscilação obtida 
com ambos aproxima-se da obtida nas medições mas as oscilações de alta frequência 
apenas podem ser identificadas nos resultados obtidos com o SWAMS. 
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Figura 5.78 – Porto de Leixões. Fase 2. Movimento de abatimento (ensaio T03). 
Comparação das medições com resultados numéricos, com WAMIT® original, em cima, 

e com SWAMS em baixo. 

 Quanto ao movimento de abatimento, Figura 5.78, a amplitude da oscilação obtida 
com o modelo numérico WAMIT® original é significativamente inferior à medida no 

ensaio físico. Já a simulação com o pacote SWAMS consegue aproximar-se 
significativamente melhor das medições. 

A Figura 5.79 e a Figura 5.80 representam os movimentos nos planos horizontal e 
vertical, respetivamente, registados durante 1500 s, entre os instantes 500 s e 2000 s. 

 

Figura 5.79 – Porto de Leixões. Fase 2. Movimento no plano horizontal (ensaio T03). 
Comparação das medições (vermelho), à esq., com resultados numéricos: WAMIT® 

(verde), à dir., e SWAMS (azul) no centro. 
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Figura 5.80 – Porto de Leixões. Fase 2. Movimento no plano vertical (ensaio T03). 
Comparação das medições (vermelho), à esq., com resultados numéricos: WAMIT® 

(verde), à dir., e SWAMS (azul) no centro. 

A análise das figuras anteriores permite ver claramente que a amplitude dos 
movimentos obtidos com o modelo WAMIT® são significativamente inferiores às 
medições enquanto que os movimentos obtidos com o SWAMS têm amplitudes 
semelhantes, embora ligeiramente superiores. 

 

 

Figura 5.81 – Porto de Leixões. Fase 2. Movimento de balanço (ensaio T03). 

Comparação das medições com resultados numéricos, com WAMIT® original, em cima, 
e com SWAMS em baixo. 

 A oscilação de balanço, Figura 5.81, é subestimada com ambos os métodos 
embora o novo método utilizado no SWAMS permita obter uma amplitude maior. O 

mesmo acontece com o cabeceio, Figura 5.82. 
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Figura 5.82 – Porto de Leixões. Fase 2. Movimento de cabeceio (ensaio T03). 
Comparação das medições com resultados numéricos, com WAMIT® original, em cima, 

e com SWAMS em baixo. 

 

 

Figura 5.83 – Porto de Leixões. Fase 2. Movimento de guinada (ensaio T03). 
Comparação das medições com resultados numéricos, com WAMIT® original, em cima, 

e com SWAMS em baixo. 

Quanto à oscilação de guinada, Figura 5.83, novamente o SWAMS consegue 
amplitudes mais próximas das medições. 

Na Figura 5.84 apresentam-se os espectros dos seis movimentos e comparam-se 
os resultados numéricos obtidos com o WAMIT® original e com o SWAMS com as 
medições do ensaio físico. 
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Figura 5.84 – Porto de Leixões. Fase 2. Espectros dos movimentos (ensaio T03). 
Comparação das medições (vermelho) com resultados numéricos, WAMIT® original 

(verde) e SWAMS (azul). 

Os movimentos no plano horizontal (avanço, deriva e guinada) têm uma 
frequência fundamental próxima de 0.02Hz, introduzidos pelo sistema de amarração, 
enquanto os movimentos no plano vertical (abatimento, balanço e cabeceio) têm uma 
frequência fundamental em torno de 0.08Hz, ou seja a frequência de pico das ondas 
incidentes.  

Os movimentos no plano horizontal são os que mais influência têm nas condições 
de operacionalidade e de segurança num Terminal de petroleiros. O avanço e a deriva 
apresentam espectros mais achatados na zona da sua frequência fundamental (0.02Hz) e 
com alguma energia presente nas frequências em torno de 0.08Hz (a frequência de pico 
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das ondas incidentes). Este facto é melhor simulado pelo SWAMS do que o WAMIT® 
original.  

A distribuição de energia pelo espectro, para os movimentos de abatimento, 
balanço e cabeceio é também melhor capturada pelo SWAMS.  

De acordo com as séries temporais dos movimentos do navio amarrado, as 
modificações implementadas, que deram origem ao pacote SWAMS, permitem obter 
simulações mais próximas da realidade no que concerne aos movimentos do navio. Uma 

análise dos parâmetros espectrais, ver Tabela 5.16 à Tabela 5.21, permite confirmar esta 
afirmação. Em termos de altura significativa dos movimentos, todos excepto o 
movimento de avanço apresentam valores muito próximos das medições. Também os 
períodos de zero ascendente e de pico são bem reproduzidos pelo modelo. 

A comparação destes resultados com os que se obteriam utilizando o modelo 
WAMIT® original, Tabela 5.16 à Tabela 5.21, mesmo incluindo uma parede vertical 
junto ao navio, mostra uma melhoria muito significativa. 

Tabela 5.16 – Porto de Leixões. Fase 2. Parâmetros espectrais do movimento de avanço 

(ensaio T03). 

  Movimento de AVANÇO 
  EF SWAMS WAMIT® 

Hs (m) 1.2 0.7 0.3 
Tz (s) 39.5 42.5 17.0 

Tp1 (s) 53.5 55.2 - 

Tp2 (s) 75.4 69.6 70.4 

Tabela 5.17 – Porto de Leixões. Fase 2. Parâmetros espectrais do movimento de deriva 
(ensaio T03). 

 Movimento de DERIVA 
 EF SWAMS WAMIT® 

Hs (m) 0.7 0.8 0.5 
Tz (s) 36.0 20.6 20.5 

Tp (s) 61.4 69.6 70.4 

Tabela 5.18 – Porto de Leixões. Fase 2. Parâmetros espectrais do movimento de 
abatimento (ensaio T03). 

  Movimento de ABATIMENTO 
  EF SWAMS WAMIT® 

Hs (m) 0.3 0.5 0.1 

Tz (s) 14.7 9.8 6.7 

Tp_ol  (s) 61.3 128.9 158.3 
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Tp_oc  (s) 13.2 12.9 - 

Tabela 5.19 – Porto de Leixões. Fase 2. Parâmetros espectrais do movimento de balanço 
(ensaio T03). 

  Movimento de BALANÇO 
  EF SWAMS WAMIT® 

Hs (m) 0.6 0.5 0.1 

Tz (s) 12.9 8.8 4.5 

Tp (s) 13.6 14.4 13.7 

Tabela 5.20 – Porto de Leixões. Fase 2. Parâmetros espectrais do movimento de cabeceio 
(ensaio T03). 

  Movimento de CABECEIO 
  EF SWAMS WAMIT® 

Hs (m) 0.3 0.3 0.1 
Tz (s) 12.5 7.8 4.8 

Tp (s) 10.4 14.4 158.3 

Tabela 5.21 – Porto de Leixões. Fase 2. Parâmetros espectrais do movimento de guinada 
(ensaio T03). 

  Movimento de GUINADA 
  EF SWAMS WAMIT® 

Hs (m) 0.5 0.6 0.2 

Tz (s) 29.0 16.0 11.3 

Tp (s) 50.3 45.7 46.3 

 

Deve notar-se que, no modelo físico, foi necessário adaptar a configuração do 
trecho da Praia de Matosinhos de forma a evitar a ocorrência de reflexões indesejadas nas 
paredes laterais do tanque de ondas. No modelo numérico utilizaram-se os dados 
disponíveis e esses dizem respeito à batimetria real (levantamento de 11 de Junho de 
2008). Esta diferença poderá explicar algumas das diferenças obtidas entre resultados 
numéricos e físicos, nomeadamente na forma dos espectros. 

Da Figura 5.85 à Figura 5.94 apresentam-se os resultados das forças nas amarras e 
defensas obtidas no ensaio T03 do Porto de Leixões, Fase 2. 
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Figura 5.85 – Porto de Leixões. Fase 2. Forças na amarra L1 (ensaio T03). Comparação 
das medições com resultados numéricos, com WAMIT® original, em cima, e com 

SWAMS em baixo. 

 

Figura 5.86 – Porto de Leixões. Fase 2. Forças na amarra L2 (ensaio T03). Comparação 

das medições com resultados numéricos, com WAMIT® original, em cima, e com 
SWAMS em baixo. 
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Figura 5.87 – Porto de Leixões. Fase 2. Forças na amarra L3 (ensaio T03). Comparação 
das medições com resultados numéricos, com WAMIT® original, em cima, e com 

SWAMS em baixo. 

 

Figura 5.88 – Porto de Leixões. Fase 2. Forças na amarra L4 (ensaio T03). Comparação 

das medições com resultados numéricos, com WAMIT® original, em cima, e com 
SWAMS em baixo. 
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Figura 5.89 – Porto de Leixões. Fase 2. Forças na amarra L5 (ensaio T03). Comparação 
das medições com resultados numéricos, com WAMIT® original, em cima, e com 

SWAMS em baixo. 

 

Figura 5.90 – Porto de Leixões. Fase 2. Forças na amarra L6 (ensaio T03). Comparação 

das medições com resultados numéricos, com WAMIT® original, em cima, e com 
SWAMS em baixo. 
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Figura 5.91 – Porto de Leixões. Fase 2. Forças na amarra L7 (ensaio T03). Comparação 
das medições com resultados numéricos, com WAMIT® original, em cima, e com 

SWAMS em baixo. 

 

Figura 5.92 – Porto de Leixões. Fase 2. Forças na amarra L8 (ensaio T03). Comparação 
das medições com resultados numéricos, com WAMIT® original, em cima, e com 

SWAMS em baixo. 



 

 303 

 

Figura 5.93 – Porto de Leixões. Fase 2. Forças na defensa FD1 (ensaio T03). 
Comparação das medições com resultados numéricos, com WAMIT® original, em cima, 

e com SWAMS em baixo. 

 

Figura 5.94 – Porto de Leixões. Fase 2. Forças na defensa FD2 (ensaio T03). 
Comparação das medições com resultados numéricos, com WAMIT® original, em cima, 

e com SWAMS em baixo. 

Da análise destas figuras, pode inferir-se que a magnitude das forças nas amarras 
é melhor simulada com o SWAMS do que com o modelo WAMIT® original. Com o 
modelo WAMIT® original estas eram subestimadas enquanto com o SWAMS as forças 
são estimadas corretamente, embora por vezes ligeiramente sobrestimadas. 

Da análise espectral, Figura 5.95, pode verificar-se que a forma do espectro 
também é melhor capturada com o SWAMS. A existência de dois picos de energia nas 
amarras 1, 2, 3, 4 e 5 foi bem reproduzida com o SWAMS enquanto com o WAMIT® 
original não o foi. A energia presente em torno da frequência fundamental das ondas 
incidentes, embora pequena, também é bem reproduzida pelo SWAMS. Nas amarras 6, 7 
e 8 existe, de facto, uma sobrestimação das forças mas, pelo contrário, com o WAMIT® 
estas eram subestimadas. 
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Figura 5.95 – Porto de Leixões. Fase 2. Espectros das oscilações das forças nas amarras 
(ensaio T03). Comparação das medições (vermelho) com resultados numéricos, 

WAMIT® original (verde) e SWAMS (azul). 
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Os parâmetros espectrais das oscilações das forças nas amarras, apresentados no 
Tabela 5.22 até à Tabela 5.29, confirmam estas afirmações. De facto, as forças médias, 
significativas e máximas nas amarras obtidas com o WAMIT® original são muito 
inferiores às medições (cerca de um terço nas amarras 1, 4, 5, 7 e 8 e cerca de metade nas 
restantes). Com o SWAMS obtém-se valores mais próximos, nomeadamente são quase 

idênticos nas amarras 2, 6 e 8, ligeiramente inferiores nas amarras 1, 4, 5 e 7 e apenas na 
amarra 3 estas forças são superiores às medições. 

Tabela 5.22 – Porto de Leixões. Fase 2. Parâmetros espectrais das oscilações da força na 
amarra L1 (ensaio T03). 

  Força na ML1 
  EF SWAMS WAMIT® 

Fmed (kN) 145.9 113.9 59.5 

FS (kN) 233.0 181.9 95.1 
Fmax (kN) 419.3 327.4 171.2 

Tmed (s) 51.6 54.4 62.9 

Tz (s) 38.8 50.8 35.8 
Tp (s) 50.5 45.2 70.4 

Tabela 5.23 – Porto de Leixões. Fase 2. Parâmetros espectrais das oscilações da força na 
amarra L2 (ensaio T03). 

  Força na ML2 
  EF SWAMS WAMIT® 

Fmed (kN) 258.1 245.8 135.2 

Fs (kN) 412.2 392.5 215.9 

Fmax (kN) 741.9 706.6 388.7 

Tmed (s) 50.0 55.8 63.5 
Tz (s) 38.1 51.3 34.8 

Tp (s) 49.5 45.2 70.4 

Tabela 5.24 – Porto de Leixões. Fase 2. Parâmetros espectrais das oscilações da força na 
amarra L3 (ensaio T03). 

  Força na ML3 
  EF SWAMS WAMIT® 

Fmed (kN) 296.3 392.6 199.8 

FS (kN) 473.3 627.0 319.1 

Fmax (kN) 851.9 1128.7 574.3 
Tmed (s) 42.7 53.3 60.0 

Tz (s) 32.5 45.3 33.0 

Tp (s) 77.6 45.2 70.4 
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Tabela 5.25 – Porto de Leixões. Fase 2. Parâmetros espectrais das oscilações da força na 
amarra L4 (ensaio T03). 

  Força na ML4 
  EF SWAMS WAMIT® 

Fmed (kN) 279.1 231.2 96.9 

FS (kN) 445.7 369.3 154.7 
Fmax (kN) 802.3 664.7 278.4 

Tmed (s) 51.0 54.2 63.5 
Tz (s) 37.3 45.7 61.5 

Tp (s) 77.6 70.0 70.4 

Tabela 5.26 – Porto de Leixões. Fase 2. Parâmetros espectrais das oscilações da força na 

amarra L5 (ensaio T03). 

  Força na ML5 
  EF SWAMS WAMIT® 

Fmed (kN) 236.2 159.6 73.1 

FS (kN) 377.3 254.9 116.8 

Fmax (kN) 679.1 458.8 210.2 

Tmed (s) 53.1 56.1 65.1 
Tz (s) 38.3 48.9 59.2 

Tp (s) 95.9 70.0 70.4 

Tabela 5.27 – Porto de Leixões. Fase 2. Parâmetros espectrais das oscilações da força na 
amarra L6 (ensaio T03). 

  Força na ML6 
  EF SWAMS WAMIT® 

Fmed (kN) 256.8 257.6 120.0 

FS (kN) 410.1 411.4 191.6 

Fmax (kN) 738.2 740.4 344.9 

Tmed (s) 45.1 48.6 59.7 

Tz (s) 33.2 46.4 51.2 
Tp (s) 50.9 45.2 70.4 
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Tabela 5.28 – Porto de Leixões. Fase 2. Parâmetros espectrais das oscilações da força na 
amarra L7 (ensaio T03). 

  Força na ML7 
  EF SWAMS WAMIT® 

Fmed (kN) 260.2 226.9 81.1 

FS (kN) 415.5 362.4 129.5 
Fmax (kN) 747.9 652.4 233.1 

Tmed (s) 48.7 47.2 54.4 
Tz (s) 37.4 44.5 51.9 

Tp (s) 50.9 45.2 46.3 

Tabela 5.29 – Porto de Leixões. Fase 2. Parâmetros espectrais das oscilações da força na 
amarra L8 (ensaio T03). 

  Força na ML8 
  EF SWAMS WAMIT® 

Fmed (kN) 264.7 256.8 91.6 

FS (kN) 422.8 410.1 146.3 

Fmax (kN) 761.0 738.3 263.3 

Tmed (s) 47.5 46.3 52.2 
Tz (s) 36.6 44.8 50.5 

Tp (s) 50.9 45.2 46.3 
 

Na Figura 5.96 e na Figura 5.97 apresentam-se os desvios relativos na força 
máxima e na amplitude da oscilação da força obtidos com os dois métodos. 

 

Figura 5.96 – Porto de Leixões. Fase 2. Desvio relativo obtido no valor da força máxima 
nas amarras e defensas sob ação de ondas irregulares de Tp = 12 s.  
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Figura 5.97 – Porto de Leixões. Fase 2. Desvio relativo obtido no período de pico da 
oscilação da força nas amarras e defensas sob ação de ondas irregulares de Tp = 12 s. 

Existem porém uma amarra (ML3) onde as forças foram sobrestimadas pelo 

SWAMS mas, pelo contrário, com o WAMIT® estas eram bastante subestimadas. De 
facto, as forças médias, significativas e máximas nas amarras obtidas com o WAMIT® 
original são muito inferiores às medições (entre 30 a 70%, em média 60%) mas com o 
SWAMS, obtém-se valores mais próximos, (entre 0% e-30%, em média 7%). 

5.2.6. Conclusões  

A reprodução em modelo numérico dos ensaios realizados em modelo físico de 
um navio amarrado no posto A do Terminal de petroleiros do Porto de Leixões permitiu 
fazer uma abordagem híbrida, calibrar diversos parâmetros e validar os resultados obtidos 

numericamente pela ferramenta SWAMS como um todo. 

A quantidade de dados disponíveis é significativa e incluiu três tipos de testes 
diferentes. Primeiro, realizaram-se testes de decaimento do navio livre e testes de 
decaimento do navio amarrado, o que permitiu calibrar os raios de giração, ou seja, a 

distribuição das massas do navio, e permitiu calibrar viscosidades dinâmicas que, sem 
estes dados seriam muito dificilmente estimadas. 

O segundo tipo de testes efetuados colocou o navio amarrado sob a ação das 
ondas mas sem qualquer estrutura física nas proximidades. Com estes dados foi possível 

verificar que o pacote numérico SWAMS fornecia os resultados pretendidos com bastante 
acuidade. Por não existirem estruturas foi possível validar os resultados, não só com os 
dados medidos nos ensaios, mas também com simulações feitas com o modelo WAMIT® 
original.  
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O terceiro e último tipo de testes envolveu a representação física das fronteiras do 
porto e da sua envolvente que podem influenciar direta ou indiretamente o campo de 
ondas que incide sobre o navio. Neste caso, a utilização do modelo WAMIT® original 
deixa de ser válida, ou melhor, prova-se aqui que a utilização do modelo WAMIT® 
original sem ter em conta as transformações das ondas dentro do porto leva a resultados 

diferentes da realidade. De facto, a resposta de um navio amarrado no interior de um 
porto pode ser subestimada se não forem consideradas todas as transformações lineares e 
não lineares das ondas inerentes ao facto de estarem confinadas entre fronteiras refletivas 
e praias onde a profundidade é progressivamente decrescente. Podem existir forças 
devidas a ondas de longo período ligadas e a ondas de longo período livres que resultam 
dos fenómenos de transformação nas praias e estas forças não podem ser negligenciadas. 

 

5 . 3 . N a v i o  A m a r r a d o  n o  T e r m i n a l  X X I  d o  P o r t o  d e  
S i n e s  

5.3.1. Introdução 

Nesta secção apresenta-se a aplicação da ferramenta SWAMS para caraterizar as 
condições de abrigo da bacia do Terminal de Contentores do Porto de Sines e a resposta 
dum navio amarrado no posto de acostagem, considerando quatro alternativas de 
configuração distintas daquela bacia, resultantes de diferentes valores para a extensão do 
molhe de proteção do porto e do cais acostável. A comparação entre os resultados obtidos 
para as diferentes alternativas de configuração permite avaliar qual delas conduz a uma 

situação mais favorável, quer do ponto de vista da agitação, quer dos movimentos do 
navio amarrado, quer ainda das forças no sistema de amarração. Adicionalmente analisa-
se a influência do vento no comportamento do navio amarrado assim como a introdução 
de pré tensionamento nas amarras. 

Trata-se de uma aplicação prática da ferramenta SWAMS que evidencia o 
potencial da mesma (Pinheiro et al., 2014). 

5.3.2. O Terminal de contentores do Porto de Sines 

A bacia do Terminal de Contentores do Porto de Sines, designado por Terminal 
XXI, situa-se na zona mais a Sul do porto e é protegida da agitação incidente pelo 
quebra-mar leste, Figura 5.98. No âmbito do Plano de Expansão do Terminal de 
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Contentores do Porto de Sines, o quebra-mar leste e o cais acostável foram ampliados de 
modo a aumentar as atuais capacidades do Terminal de Contentores. Em Dezembro de 
2012, o cais de acostagem tinha um comprimento de 940 m, enquanto o molhe principal 
tinha 1500 m, de acordo com o desenho da Figura 5.99.  

   
Figura 5.98 – Porto de Sines. Vistas aéreas do Terminal XXI e do Molhe Leste. 

Com o objetivo de aumentar o número de postos de acostagem do cais do 

Terminal de Contentores, a APS propôs um conjunto de alternativas de configurações 
para a geometria da bacia do Terminal de Contentores, que consistem basicamente em 
alterações no comprimento do molhe principal de proteção e no prolongamento do cais 
acostável. Estas soluções para a geometria portuária do Terminal de Contentores 
correspondem a: 

• Situação de referência (designada como Configuração 0): correspondente 
ao comprimento do Molhe Leste (1500 m) e ao comprimento do cais 
acostável de 940 m; 

• Configuração 1: prolongamento do molhe, em 250 m, perfazendo um total 
de 1750 m, e comprimento do cais acostável de 1250 m; 

• Configuração 2: prolongamento do molhe, em 300 m, perfazendo um total 
de 1800 m, e comprimento do cais acostável de 1250 m; 

• Configuração 3: prolongamento do molhe, em 350 m, perfazendo um total 
de 1850 m, e comprimento do cais acostável de 1250 m. 

Na Figura 5.99 são apresentadas as várias configurações para a bacia portuária, 
isto é, a situação de referência (ou Configuração 0) e as configurações 1, 2 e 3. 
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Figura 5.99 – Porto de Sines. Situação de referência e configurações alternativas. 

    

Figura 5.100 – Porto de Sines. Cais acostável do Terminal XXI.  

Nesta bacia, são frequentes os relatos de agitação importante no seu interior que 
induz movimentos excessivos nos navios amarrados ao cais. São também frequentes os 
relatos de movimentos excessivos enquanto se observa um estado de agitação marítima 
aparentemente calmo. De facto, os movimentos excessivos dos navios amarrados 
induzidos pela agitação marítima podem perturbar as atividades de carga e descarga dos 
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navios bem como causar problemas graves, nomeadamente a rotura de amarras e a 
colisão dos navios com o cais. Daí a importância duma caracterização correta da resposta 
de navios amarrados aos estados de mar neles incidentes. O fenómeno de ressonância já 
tem ocorrido nesta bacia assim como estados de agitação extremos que originam 
movimentos dos navios amarrados superiores aos limites de segurança estabelecidos para 

as operações de carga/descarga, tendo sido já registados alguns episódios de amarras 
partidas. 

5.3.3. Metodologia 

Este estudo divide-se em duas partes. A primeira parte do estudo tem como 
objetivo avaliar qual das configurações propostas para a geometria do Terminal de 
Contentores, contribui para uma maior proteção da zona interior e, em especial, da zona 
junto ao cais acostável, tendo em conta o comportamento de um navio amarrado no 
primeiro posto de acostagem, ver Figura 5.20. A segunda parte do estudo tem como 

objetivo analisar os fenómenos ressonantes da bacia. 

Para avaliar qual das três alternativas de configuração da bacia conduz a 
condições mais favoráveis do ponto de vista de operacionalidade do posto de acostagem 
nº1, utilizaram-se duas abordagens distintas.  

A primeira abordagem consistiu em analisar os índices de agitação no posto 1 
para um conjunto de condições de agitação frequentes no exterior da bacia portuária. Para 
este efeito, utilizou-se primeiramente o modelo SWAN para transferir o regime geral de 
agitação estabelecido a partir dos registos da boia de Sines para um local em frente ao 

molhe Leste do Porto de Sines. O regime geral foi transferido utilizando o módulo 
REGIMES (Pinheiro et al., 2006) do pacote SOPRO. Assim, a partir dos dados de 
agitação na bóia, e da matriz de transferência obtida com diversas simulações do SWAN, 
os registos são transferidos passando a dispor-se de um regime geral (transferido) junto à 
entrada da bacia do Terminal XXI, Figura 5.101.  
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Figura 5.101 – Metodologia para a transferência de REGIMES entre dois pontos 
utilizando um modelo numérico. 

De acordo com o regime estabelecido, efetuou-se a simulação da propagação de 
um conjunto de ondas consideradas as mais frequentes, com o modelo DREAMS. Por 
fim, analisaram-se os índices de agitação obtidos no posto 1 para cada configuração, 

Figura 5.102. 

 

Figura 5.102 – Porto de Sines. Fluxograma de dados para análise das condições de 

agitação num posto de acostagem. 

A segunda abordagem consistiu em comparar as condições de agitação, os 
movimentos do navio e as forças no sistema de amarração num determinado dia em que 
houve um temporal registado na bóia e se verificaram problemas neste Terminal. 
Primeiro procedeu-se à propagação da condição de agitação marítima registada nesse dia 

para o interior da bacia portuária do Terminal de Contentores e para as quatro 
configurações dessa bacia portuária. Os cálculos de propagação de ondas foram efetuados 
com o modelo BOUSS-WMH. Como não existe informação sobre as caraterísticas do 
navio atracado nesse dia específico, utilizou-se uma painelização já existente dum navio 
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genérico. Obtiveram-se os potenciais dos problemas de radiação e de difração para um 
conjunto de períodos no qual estão contidos os vários períodos componentes daquela 
agitação incidente. Determinaram-se depois as funções de resposta a impulso do navio 
livre e as massas adicionadas para frequência infinita. Finalmente, resolveram-se, no 
domínio do tempo, as equações de movimento de um navio amarrado no posto de 

acostagem levando em conta as séries temporais das forças devidas às ondas incidentes 
no navio, as funções de resposta a impulso do navio e as relações constitutivas dos 
elementos do sistema de amarração. 

Note-se que, na primeira abordagem, a mais comum, determina-se apenas o 

abrigo do Terminal à agitação incidente, para cada uma das configurações, e avalia-se a 
configuração mais favorável com base nas alturas de onda. Infere-se a operacionalidade 
do Terminal com este parâmetro. Na segunda abordagem, faz-se uma simulação do 
comportamento do navio e do seu sistema de amarração sujeito a um campo de ondas 
incidente, para cada configuração da bacia. Neste caso a operacionalidade relaciona-se 
diretamente com a amplitude dos movimentos e das forças nas amaras e defensas. Para 

estes parâmetros, os limites estão previamente estabelecidos (ver por exemplo Tabela 3.1 
e Tabela 3.2). 

A segunda parte do estudo consistiu numa análise de ressonância, quer da bacia, 
quer do sistema navio+amarração. Foram determinados os períodos de oscilação próprios 

da bacia, usando o modelo numérico DREAMS. Uma analise detalhada dos fenómenos 
de ressonância desta bacia podem ser encontrados em Fortes et al. (2012) e Neves et al. 
(2013). Para analisar o fenómeno de ressonância dentro da bacia com este modelo 
numérico, considerou-se uma extensa gama de períodos de ondas (de 20 s a 640 s), de 
modo a caraterizar as curvas de resposta da bacia (o que reflete a variação da altura das 
ondas num dado ponto, dependente do período de oscilação). Foi feita uma análise dos 

períodos ressonantes tanto da bacia como do sistema bacia-navio-amarração (para a 
configuração de referência) de modo a identificar a origem dos problemas registados em 
dias com temporal. A resposta do navio amarrado foi simulada para a gama de períodos 
de 54 s a 390 s, e analisaram-se as forças máximas nas amarras. Foram usados e 
analisados os dados obtidos com um marégrafo instalado pelo Instituto Hidrográfico na 
bacia portuária, para um conjunto representativo de episódios ressonantes. Compararam-
se os resultados numéricos com os dados do marégrafo para esses dias. 
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Figura 5.103 – Porto de Sines. Fluxograma de dados para análise de ressonância num 
posto de acostagem. 

 

A batimetria da zona de estudo utilizada nos cálculos com os modelos numéricos 
foi construída com base em elementos já existentes no LNEC e em elementos fornecidos 
pela Administração do Porto de Sines e é apresentada na Figura 5.104. 

 

Figura 5.104 – Porto de Sines. Situação de referência (configuração 0). Batimetria. 

Pormenor da batimetria no interior da bacia. 

A malha de elementos finitos, utilizada quer com o modelo DREAMS quer com o 
modelo BOUSS-WMH, foi gerada de modo ter um mínimo de oito pontos por 
comprimento de onda para um período de 10 s. A topologia da malha foi otimizada de 

modo a que os triângulos fossem o mais equiláteros possível e a numeração nodal foi 
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reordenada de modo a otimizar a largura de banda necessária ao modelo numérico. Tudo 
isto melhora a qualidade dos resultados e diminui o custo computacional das simulações 
numéricas. Resultou então uma malha com 504 925 elementos, 253 675 pontos, 343 
pontos de fronteira e largura de banda de 978. A área mínima dos elementos é de 
0.645 m2 e a máxima de 167.15 m2. A percentagem de pontos com valência não ótima é 

inferior a 19%. 

Na Figura 5.104 apresentam-se os diversos trechos das fronteiras. As condições 
de fronteira de entrada e de saída da agitação marítima foram impostas nos trechos A1 a 
A3, sendo que os trechos A1 e A2 foram considerados de geração-radiação, e o trecho A3 

de radiação. Nos restantes trechos, foram estabelecidas condições de fronteira com 
reflexão parcial. Os valores dos coeficientes de reflexão, a atribuir aos trechos com 
reflexão parcial, foram determinados com base nas caraterísticas de cada trecho (tais 
como porosidade, diâmetro do material, declive do talude e profundidade no pé do talude) 
e ainda, as caraterísticas da onda (altura e comprimento), através do procedimento 
descrito em Seelig e Ahrens (1995).  

Tabela 5.30 – Porto de Sines. Caraterísticas dos trechos da fronteira da bacia portuária. 

Trecho  Caraterísticas  
J Praia com rocha: declive 1:5  
I Praia: declive 1:10 

G3 
Proteção marginal Tipo I: enrocamento com peso entre 200-500 Kgf; 
profundidade média: 7.0 m  

G2 
Proteção marginal Tipo I: enrocamento com peso entre 200-500 Kgf; 
profundidade média: 14.0 m  

H Parede Vertical 

G1 
Proteção marginal Tipo I: enrocamento com peso entre 10-50 Kgf; 
profundidade média: 15.0 m  

F Praia: declive 1:12.5 
E Enrocamento com peso entre 100-300 Kgf, declive 1:1.5 
D Talude interior do Molhe Leste  
C Cabeça do Molhe Leste  
B Talude exterior do Molhe Leste  

 

Na Tabela 5.31 apresentam-se os valores dos coeficientes de reflexão utilizados 
nos cálculos para as condições de agitação marítima admitidas.  
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Tabela 5.31 – Porto de Sines. Valores dos coeficientes de reflexão nos trechos da 
fronteira dos domínios de cálculo. 

T (s) 
Trecho 

B C D E F G1 H G2 G3 I J 
8 0.30 0.30 0.56 0.29 0.08 0.28 0.90 0.30 0.39 0.12 0.21 
10 0.37 0.37 0.62 0.36 0.10 0.35 0.90 0.38 0.46 0.15 0.25 
12 0.41 0.41 0.66 0.43 0.13 0.42 0.90 0.44 0.52 0.19 0.29 
14 0.45 0.45 0.69 0.48 0.15 0.48 0.90 0.50 0.57 0.22 0.32 
16 0.48 0.48 0.72 0.53 0.18 0.53 0.90 0.55 0.62 0.26 0.35 
18 0.51 0.51 0.75 0.58 0.21 0.57 0.90 0.60 0.66 0.29 0.37 

 

Utilizando o modelo BOUSS-WMH determinaram-se as caraterísticas da agitação 
marítima na posição que será ocupada pelo navio imóvel dentro da bacia portuária. 
Utilizando o modelo DREAMS determinaram-se os potenciais de velocidade do 
problema de difração para um conjunto de períodos no qual estão contidos as várias 
componentes daquela agitação incidente.  

Utilizou-se o modelo numérico WAMIT® para resolver os problemas de radiação 
e de difração do navio livre para 76 frequências igualmente espaçadas entre 0.0125 rad/s 
e 0.95 rad/s. Para simplificar a utilização do modelo WAMIT®, evitando a distribuição 
de painéis para modelar o fundo da zona de amarração do navio, considerou-se que o 
navio estava colocado numa zona de fundo horizontal com a profundidade de 17 m.  

No estudo, no domínio da frequência, da interação do navio livre com as ondas 
considerou-se que apenas a parede do molhe próximo deste tem influência naquela 
interação. Assim, modelou-se o navio próximo a uma parede vertical com 750 m de 
comprimento, 50 m de largura e que ocupava a totalidade da coluna líquida, isto é, com 

uma altura de 17 m. O bordo do navio mais próximo da parede distava desta 30 m e a 
proa do navio distava 98 m da extremidade da parede.  

O navio considerado neste estudo tinha um comprimento na flutuação de 243 m, 
uma boca de 42 m e um calado de 14.35 m. Os painéis da discretização foram gerados de 
modo a não ultrapassar 5 m de lado. Obteve-se assim a painelização do casco 

representada na Figura 5.105, com 2694 painéis. O volume de água deslocado pelo casco 
painelizado é de 108 416 m3. 

Com o modelo HASK_D, que utiliza as relações de Haskind, foram obtidas as 
forças de difração.  

Com os resultados do problema de radiação no domínio da frequência 
determinaram-se as funções de resposta a impulso e os coeficientes de massa adicionada 

para frequência infinita necessários à montagem das equações de movimento do navio 
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amarrado. Todas funções resposta a impulso foram calculadas com um intervalo de 
tempo de 0.1 s e uma duração máxima de 50 s. 

Partindo das funções de resposta a impulso para os 36 pares possíveis (força 
segundo a coordenada k devida a movimento de velocidade impulsiva segundo a 
coordenada j) e dos correspondentes valores do coeficiente de massa adicionada para as 
diversas frequências em que se resolveu o problema de radiação no domínio da 
frequência determinaram-se várias estimativas para a massa adicionada para frequência 
infinita.  

Com base nos resultados do problema de radiação determinaram-se as forças 
exercidas no navio ao longo do tempo depois de uma variação impulsiva segundo uma 
componente da sua velocidade – as funções resposta a impulso ou funções de atraso, 
Cummins (1962) – e as forças associadas à aceleração do escoamento na vizinhança do 
casco do navio – as massas adicionadas para frequência infinita. 

Por fim, utilizando o modelo BAS, resolveu-se, no domínio do tempo, as 
equações de movimento de um navio amarrado no posto de acostagem levando em conta 

as relações constitutivas dos elementos do sistema de amarração. 

Na Figura 5.105 apresenta-se ainda a configuração do sistema de amarração no 
qual o navio está amarrado ao cais por 8 amarras (2 lançantes à popa, L1 e L2, dois 
lançantes à proa, L7 e L8, e quatro traveses, L3, L6, L4 e L5). O contato entre o navio e o 

cais é impedido por duas defensas pneumáticas (D1 e D2). Nos cálculos efetuados, 
desprezou-se o efeito do peso próprio das amarras, isto é, apenas quando as amarras estão 
esticadas podem exercer força no navio.  

 

Figura 5.105 – Porto de Sines. Painelização do casco do navio simulado e esquema do 
sistema de amarração. 

Considerou-se a mesma relação constitutiva para todos os cabos do sistema de 
amarração: variação linear desde 0 kN até à carga máxima de 1862 kN a que corresponde 
uma extensão de 4%. A relação constitutiva das defensas é de 8900 kN para uma 
deflexão de 1 m. 

L1
L2 L3

D1 D2
L6

L7
L8

L4 L5
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Da resolução das equações de movimento, no domínio do tempo, com o modelo 
BAS, obtêm-se as séries temporais dos movimentos do centro de gravidade do navio e 
dos esforços no sistema de amarração. 

5.3.4. Resultados 

5.3.4.1 . Análise das condições de agitação ao longo do cais 

acostável 

Regime de agitação em PTA e 1D 

Para a caracterização das condições de abrigo na bacia e dada a extensão da área 
de estudo e as limitações inerentes aos modelos de propagação existentes, houve a 

necessidade de acoplar dois modelos numéricos – o modelo SWAN e o modelo 
DREAMS.  

O tratamento estatístico de vários anos de medições de estados de mar permite 
estabelecer diferentes regimes de agitação. Para obter os regimes na zona do cais, houve 

que aplicar o módulo REGIMES (Pinheiro et al., 2006) do pacote SOPRO foi utilizado 
para efetuar a transferência dos dados de agitação marítima, correspondentes a vários 
anos de medições, para a zona portuária e estabelecer os regimes observado, médio e de 
extremos.  

Pretende-se caraterizar os regimes observados junto ao molhe Leste do Porto de 
Sines: PTA, ponto do lado exterior do molhe com profundidade de 30 m. Pretende-se 
também caraterizar o regime de extremos. Como não existem registos de agitação 
marítima junto à bacia do Terminal XXI, mas sim a cerca de 3km ao largo, num ponto 
(denominado 1D), com profundidade 97 m, é necessário proceder à transferência desses 
dados de agitação para os pontos pretendidos.  

A transferência de todos os valores dos dados observados entre dois locais através 
de modelos numéricos exige normalmente um esforço computacional considerável. Neste 
trabalho utilizou-se a metodologia TRANSFER, Coli et al. (2003), em que através da 
simulação de uma gama definida de alturas periods e direções é possível criar uma matriz 

de transferência, com a qual é depois possível transferir todos os registos de forma mais 
célere recorrendo a um algoritmo de interpolação a três variáveis. Este procedimento 
encontra-se explicado no capítulo 4. 

Foram analisados um total de 32 807 registos obtidos entre Maio de 1988 e 
Dezembro de 2002, por uma bóia-ondógrafo em 1D (15 anos de observações). Com base 

nestes registos, apresentam-se na Figura 5.106 os histogramas conjuntos de Hs e Tp nos 
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pontos 1D e PTA. Da análise desta figura, verifica-se que os valores de HS estão 
compreendidos entre 0.25 e 7.5 m, sendo mais frequentes de 0.5 a 2.0 m (73%) e quanto 
aos valores de Θ, o intervalo entre 170° e 360° contém todos os valores deste parâmetro, 
sendo as direções mais frequentes as entre 295° e 315°, Oeste a Noroeste, (61%). Quanto 
aos valores de Tz, eles variam entre 3.3 e 15.6 s, sendo os mais frequentes de 6 a 12 s. 

Com o módulo REGIMES (Pinheiro et al., 2006), estabeleceu-se o regime 
observado e de extremos no ponto PTA. Estabeleceram-se as gamas de valores dos 
parâmetros, isto é, períodos de 4 a 18 s, com intervalo de 1 s, direções de onda de 220° a 
330°, com intervalos de 20° e alturas de onda entre 0.25 e 8.0 com intervalo de 1 m. Para 

cada conjunto de valores estabelecido em intervalos regulares, o modelo SWAN foi 
executado duas vezes: a primeira com a malha global e a segunda com a malha fina nas 
proximidades do ponto PTA. O resultado da corrida com a malha global forneceu as 
condições de fronteira para a malha fina. Dos resultados da segunda corrida, obtiveram-se 
os valores para a matriz de transferência. Após as 214 execuções do modelo SWAN, 
obteve-se a matriz de transferência entre o largo e o ponto 1D. 

 
Figura 5.106 – Porto de Sines. Histogramas conjuntos de Hs e Tp nos pontos 1D e PTA. 
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Figura 5.107 – Porto de Sines. Regimes de agitação nos pontos 1D e PTA. 

Em geral, verifica-se que ocorre uma pequena variação entre os valores de 
parâmetros da agitação (HS, Tz, Tp e θp) ao largo e os correspondentes parâmetros da 
agitação nos pontos da fronteira do domínio de cálculo de DREAMS. Verifica-se que as 
alturas significativas são ligeiramente reduzidas, o período de pico do espectro aumenta. 

Quanto à direção da onda, verifica-se uma rotação da direção principal de cerca de 10°. 

Nesse sentido foi utilizado o modelo SWAN, para efetuar a propagação da 
agitação marítima desde um local ao largo onde existem dados de agitação marítima, o 
ponto 1D com profundidade de 97 m, até à fronteira do domínio do modelo DREAMS, 
(Figura 5.108) que contém a zona marítima adjacente ao Terminal XXI. Seguidamente, 

aplicou-se o modelo DREAMS para efetuar a propagação de ondas para o interior da 
zona abrigada. No modelo SWAN utilizou-se uma malha de resolução de 125 m e 
dimensão de 10km por 10km, cobrindo toda a região de Sines.  

Não foram considerados no funcionamento do modelo SWAN os fenómenos 

devidos a correntes ou ventos, mas apenas os associados à variação de profundidade ao 
longo da propagação do estado de agitação marítima. Como não havia dados espectrais 
disponíveis para o local, admitiu-se que a agitação incidente na fronteira do domínio do 
SWAN (isto é, ao largo) pode ser obtida do produto de um espectro em frequência 

JONSWAP, com um fator de pico γ = 3.3, por uma função de dispersão direccional 

cosseno de potência 20. Tal implica que a direção média não varia com a gama de 
frequências. No cálculo do espectro da agitação ao longo do domínio impôs-se uma 

discretização em frequência com 31 intervalos de 0.02 a 0.4 Hz, obedecendo a uma 
distribuição logarítmica (isto é com períodos igualmente espaçados) e uma discretização 
em direção de 2°. Foram também definidas as linhas para as quais são extraídos os 
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resultados do modelo SWAN que servirão de condições de fronteira para o modelo 
DREAMS. 

Na Figura 5.108 apresentam-se, a título de exemplo, as caraterísticas da agitação 
marítima calculada pelo SWAN em todo o domínio, em termos da altura significativa, 

HS, direção de pico, � , direção de pico do espectro e Tp, período de zero ascendente, para 

a condição de agitação ao largo com Tp = 12 s, HS = 5 m e �  = 270º. 

 

Figura 5.108 – Porto de Sines. Resultados do SWAN no domínio de cálculo, em termos 

da altura significativa, HS, direção de pico, �  e período de zero ascendente, Tz, para a 

condição de agitação ao largo com Tp = 12 s, HS = 5 m e �  = 270º.  

A título de exemplo, extraíram-se os resultados do modelo SWAN nos pontos de 
fronteira do domínio do modelo DREAMS, e efetuou-se uma média dos valores 
correspondentes à linha vertical, uma vez que o rumo de incidência das ondas é de Oeste. 
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Os valores máximos, mínimos e médios de HS, Tz, � , Tp, obtidos nesses pontos são 

apresentados no Tabela 5.32, para uma das condições simuladas. 

Tabela 5.32 – Porto de Sines. Transferência de resultados obtidos com o modelo SWAN 

(HS, Tz, Tp e � ) para o modelo DREAMS. 

 Ao largo 
Nos pontos de transferência SWAN → DREAMS (linha vertical) 

Mínimo Máximo Médio 

HS 5 m 4.43 m 4.78 m 4.66 m 

Tz 9.4 s 9.11 s 9.23 s 9.19 s 

Tp 12 s 11.73 s 11.73 s 11.73 s 

�  270° 264° 270° 266° 

 

Transferência da agitação de 1D para o cais. 

Como referido anteriormente, o objetivo do estudo era avaliar qual das 
configurações propostas (1 a 3) para a geometria do Terminal de Contentores, contribui 
para uma maior proteção da zona interior e, em especial, da zona junto ao cais acostável 

em termos de agitação marítima. Para este fim, procedeu-se à propagação de diferentes 
condições de agitação marítima, baseadas no regime estabelecido em frente ao molhe 
Leste (direções e períodos da onda) para o interior da bacia portuária do Terminal de 
Contentores, para as quatro configurações dessa bacia portuária (a situação de referência 
ou configuração 0 e as três soluções alternativas de configurações, 1 a 3). Os cálculos de 
propagação de ondas foram efetuados com o modelo DREAMS e, por se tratar de um 

modelo linear, i.e., não variar com a altura de onda incidente, foram efetuados para as 
seguintes condições de agitação regular:  

• Períodos de onda de 6 s, 8 s, 10 s;  

• Direções de onda à entrada do domínio de cálculo de WNW (292.5º), W 
(270º); 

• Nível de maré de +2.0 m (ZH). 

Para as condições referidas e com os valores dos coeficientes de reflexão 
apresentados na Tabela 5.31, efetuaram-se os cálculos sistemáticos de ondas regulares 
com o modelo DREAMS, para os quatro domínios de cálculo referidos anteriormente. Os 
resultados consistem nos valores do índice de agitação e direção de onda em todo o 

domínio de cálculo e num conjunto de 13 pontos e zonas de controlo, Figura 5.109. A 
profundidade dos pontos de controlo é dada na Tabela da Figura 5.109. 
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Figura 5.109 – Porto de Sines. Situação de referência e alternativas de configuração 1, 2 e 

3. Localização dos 13 pontos e das 13 zonas de controlo. Profundidade dos 13 pontos. 

Importa notar que o posto 1, para o qual se vai fazer a análise de resultados 
corresponde ao ponto 12 no esquema da Figura 5.109. 

 

 

Figura 5.110 – Porto de Sines. Configurações 0 e 1. Índices de agitação obtidos para uma 
onda incidente de período T = 10 s, direção de W e nível de maré = 2.0 m (ZH). 

Ponto Profundidade (m) 
1 13.1 
2 12.7 
3 16.5 
4 17.1 
5 17.0 
6 16.5 
7 16.6 
8 16.6 
9 16.7 
10 16.7 
11 17.0 
12 17.0 
13 17.4 
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Figura 5.111 – Porto de Sines. Configurações 2 e 3. Índices de agitação obtidos para uma 
onda incidente de período T = 10 s, direção de W e nível de maré = 2.0 m (ZH). 

Na Figura 5.111 apresentam-se os índices de agitação obtidos para uma onda 
incidente de período T = 10 s, direção de W e nível de maré = 2.0 m (ZH). Os restantes 

períodos e a direção WNW encontram-se no Anexo F. 

As reflexões no interior do porto são sempre inferiores às observadas na situação 
de referência. A solução 3 é a única que garante índices de agitação inferiores a 0.1 ao 
longo de todo o cais. Em geral, para qualquer dos períodos de onda testados, o abrigo 
concedido pelo molhe leste é maior para ondas de WNW. Os índices de agitação tendem 

a aumentar com o período da onda. Os valores mais elevados do índice de agitação 
verificam-se na zona de entrada da bacia portuária, que está mais exposta à agitação 
incidente e vão diminuindo para o seu interior. No entanto, devido à ocorrência de 
reflexões no interior do porto, verifica-se a ocorrência de valores mais elevados do índice 
de agitação. Estas reflexões são mais significativas para a direção W e aumentam com o 
período da onda incidente.  

Analisando os índices obtidos no ponto que será analisado com mais detalhe nas 
secções seguintes, ponto 12, pode ver-se na Figura 5.112 que o abrigo conferido é maior 
para a direção de WNW e que as novas alternativas de configuração conduzem a uma 
maior proteção da bacia portuária. 
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Figura 5.112 – Porto de Sines. Valores médios dos índices de agitação no ponto 12, em 
função do período da onda incidente e da configuração.  

5.3.4.2. Análise dos movimentos de um navio  amarrado no posto 

1 

O temporal de 27 de Outubro de 2011 coincidiu com um dia em que ocorreu 
“navio a mexer devido a ondulação” segundo relatos dos operadores do Terminal, ou 

seja, o navio acostado teve movimentos que puseram em causa a segurança das operações 
portuárias. Neste dia, as condições de agitação eram de cerca de 5.1m de HS e 10 s de 
período de pico, e 0.25 m de HS, no interior do porto, com base nas medições da boia de 
Sines e nas medições do marégrafo. Para fazer uma análise dos movimentos de um navio 
amarrado no posto 1, simulou-se com o modelo BOUSS-WMH uma onda regular de 
5.0 m proveniente de oeste.  

Na Figura 5.113 apresenta-se a elevação da superfície livre ao fim de 800 s de 
simulação numérica. Nessa figura, pode ver-se a difração da onda em torno do molhe e as 
reflexões que ocorrerem no interior da bacia. O modelo BOUSS-WMH permite 
identificar as ondas longas geradas na transformação não linear ao longo da sua 

propagação. 

Depois de obtido o campo de ondas na zona onde se encontra o navio 
determinam-se, no ponto da malha de elementos finitos que corresponde ao centro de 
gravidade do navio, as séries temporais da elevação da superfície livre e das velocidades 

horizontais. Utilizando a rotina HASK_B obtêm-se as funções de transferência para as 
forças de difração devidas às ondas. 
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Figura 5.113 – Porto de Sines. Elevação da superfície livre ao fim de 800 s no domínio de 
cálculo para a configuração 0.  

Na Figura 5.115 apresentam-se os índices de agitação máximos, para as quatro 
configurações, para uma onda incidente de oeste com T = 10 s e nível de maré de 2 m 
(ZH). 

Na Figura 5.116 apresenta-se a série temporal da elevação da superfície livre no 

posto 1, para as quatro configurações e na Figura 5.117 representa-se com mais detalhe 
os instantes de 600 s a 700 s da simulação. 

 

Figura 5.114 – Porto de Sines. Índices de agitação máximos, para as configurações 0 e 1, 
nos 800 s da simulação. 
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Figura 5.115 – Porto de Sines. Índices de agitação máximos, para as configurações 2 e 3, 
nos 800 s da simulação. 

 

 

Figura 5.116 – Porto de Sines. Elevação da superfície livre no posto 1 do Terminal XXI 
para as quatro configurações, nos 800 s da simulação. 

 

 

Figura 5.117 – Porto de Sines. Elevação da superfície livre no posto 1 do Terminal XXI 
para as quatro configurações, de 600 s a 700 s da simulação. 

Na Figura 5.118 apresenta-se a densidade espectral da superfície livre no posto 1 
para as quatro configurações. Verifica-se que em todas a configurações simuladas 
aparece uma onda longa na mesma frequência e sensivelmente com a mesma energia 
associada. Quanto à frequência da onda incidente, qualquer das três alternativas possui 
menos energia do que a situação de referência. Este facto tinha sido já verificado nas 
simulações com o modelo DREAMS. Fica demonstrado que não se podem negligenciar 

os efeitos não lineares da propagação da ondas em zonas portuárias. Na Tabela 5.33 pode 
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ser visto com detalhe as alturas e períodos associados às componentes de ondas longas e 
curtas registadas no posto 1 de acostagem. 

 

Figura 5.118 – Porto de Sines. Densidade espectral da superfície livre no posto 1 do 
Terminal XXI para as quatro configurações. 

Tabela 5.33 – Porto de Sines. Alturas significativas e períodos de pico das componentes 
de onda curtas e longas. 

Alternativa Hsoc (m) Tpoc (s) Hsol (m) Tpol (s) 

0 0.24 10.0 0.18 63.6 
1 0.08 10.0 0.17 70.0 
2 0.10 10.0 0.18 70.0 
3 0.08 10.0 0.19 70.0 

 

Cálculos sem vento e tensão nas amarras 

Utilizou-se o modelo numérico WAMIT® para resolver os problemas de radiação 
e de difração do navio livre para 87 frequências entre 0.0125 rad/s e 1.04 rad/s.  
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Figura 5.119 – Porto de Sines. Série temporal dos movimentos do navio amarrado. 
Avanço, deriva e abatimento. 

Na Figura 5.119 e na Figura 5.120 apresentam-se as séries temporais dos 
movimentos do navio amarrado. A série temporal dos movimentos segundo o eixo 
longitudinal do navio amarrado, o avanço, apresentada na Figura 5.119, ilustra bem o 

carácter não linear da resposta do conjunto navio + sistema de amarração. O período 
destas oscilações é controlado pela existência das amarras e das defensas, como pode 
confirmar-se na Figura 5.122 e na Figura 5.123, com as séries temporais, respetivamente, 
dos esforços nas defensas e nas amarras. Note-se que estes resultados foram obtidos sem 
pré-tensão nas amarras. 

A alternativa 0 é a que produz menor amplitude de movimentos de avanço, 
seguida das alternativas 1, 2 e 3, sucessivamente. O movimento de deriva é semelhante 
para as três alternativas. 
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Figura 5.120 – Porto de Sines. Série temporal dos movimentos do navio amarrado. Rolo, 
arfagem e guinada. 

Os movimentos de rolo, cabeceio e guinada são também maiores nas três 
alternativas, Figura 5.120. As maiores amplitudes de movimento registadas nas três 
alternativas repercutem-se nas forças no sistema de amarração, Figura 5.121, Figura 

5.122 e Figura 5.123. 

 

Figura 5.121 – Porto de Sines. Série temporal dos esforços nas defensas. 
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Relativamente aos esforços nas defensas é nas alternativas 1, 2 e 3 que são 
atingidos os maiores picos (~5000kN). A alternativa 0 não ultrapassa os cerca de 
4000kN. 

 

Figura 5.122 – Porto de Sines. Série temporal dos esforços nas amarras. L1, L2, L3 e L4. 

As amarras mais esforçadas são a L4 e L5. As amarras L3 e L6 são as menos 
esforçadas. Pelo andamento dos gráficos identificam-se bem as amarras que amortizam 
os movimentos de avanço (L1, L2, L7 e L8). A alternativa 0 produz forças menores em 
relação às outras alternativas sem se conseguir distinguir claramente uma grande 
diferença entre as três alternativas. 
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Figura 5.123 – Porto de Sines. Série temporal dos esforços nas amarras. L5, L6, L7 e L8. 

Na Tabela 5.34 apresentam-se as forças máximas registadas nas amarras e 
defensas para as quatro alternativas de configuração e a variação desta força 
relativamente à alternativa 0. 
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Tabela 5.34 – Porto de Sines. Forças máximas registadas nas amarras e defensas para as 
quatro alternativas de configuração. 

  
Alt0 Alt1 Alt2 Alt3 Alt1 Alt2 Alt3 

Fmax (kN) Fmax (kN) Fmax (kN) Fmax (kN) ∆1 (%) ∆2 (%) ∆3 (%) 

ML1 1766.0 1919.9 1926.4 1924.0 8.7% 9.1% 8.9% 

ML2 1427.7 1549.5 1542.1 1538.8 8.5% 8.0% 7.8% 

ML3 638.1 649.5 662.4 693.8 1.8% 3.8% 8.7% 

ML4 2631.6 3235.2 3129.1 3249.0 22.9% 18.9% 23.5% 

ML5 2529.4 3403.1 3750.5 3837.0 34.5% 48.3% 51.7% 

ML6 886.4 1053.7 1102.1 1114.4 18.9% 24.3% 25.7% 

ML7 1522.7 1660.8 1668.2 1731.5 9.1% 9.6% 13.7% 

ML8 1769.7 1994.7 2007.4 2072.1 12.7% 13.4% 17.1% 

DF1 4138.1 4717.2 4857.0 4851.4 14.0% 17.4% 17.2% 

DF2 3941.3 5001.8 4980.1 5213.5 26.9% 26.4% 32.3% 

 

 

Figura 5.124 – Porto de Sines. Forças máximas registadas nas amarras e defensas para as 
quatro alternativas de configuração. 

Verifica-se que qualquer das alterações propostas (alt1, alt2 e alt3) leva a um 
aumento das forças em todos os elementos do sistema de amarração (amarras e defensas). 
Este aumento é maior à medida que se vai aumentando o comprimento do molhe. Em 
média as forças nas amarras aumentam 15% (alt1), 17% (alt2) e 20% (alt3), enquanto nas 
defensas aumentam em média 20% (alt1), 22% (alt2) e 25% (alt3). Desta forma, o que 
parece ser uma medida para reduzir a agitação marítima no interior do porto, tem o efeito 

contrário devido ao aumento das reflexões e consequente amplificação das alturas de 
onda. 

Cálculos com vento e com pré-tensão 

Analisam-se alguns casos em que se introduziu vento e uma pré-tensão inicial em 
todas as amarras. O vento considerado tem uma velocidade de 15 m/s com 30º de ângulo 



 

 335 

de ataque ao navio (ângulo entre a direção do vento e o eixo longitudinal do navio com 
sentido positivo de popa para proa). A pré-tensão considerada em todas as amarras é de 
10% da carga máxima da amarra, ou seja, 186.2kN. 

Os coeficientes necessários ao cálculo das forças são obtidos dos gráficos do 
Anexo F e apresentados na Tabela 5.35, sendo as forças exercidas pelo vento calculadas 
por: 
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onde Uv (m/s) é o módulo da velocidade do vento, tA (m2) é a área transversal da parte 

emersa do navio (neste caso =tA 1174.9 m2), lA (m2) é a área lateral da parte emersa do 

navio (neste caso =lA 3748 m2) e ppL (m) é o comprimento entre perpendiculares do 

navio (neste caso =ppL 347.5 m). Considerou-se um valor de 1.244 kg/m3) para massa 

volúmica do ar. No Tabela 5.36 apresentam-se os valores obtidos para as forças devidas 

ao vento. 

Tabela 5.35 – Porto de Sines. Coeficientes para o cálculo das forças devidas ao vento. 

Coeficientes das forças de vento 

cxw cyw  cxyw 

-0.73 0.3 -0.032 

 

Tabela 5.36 – Porto de Sines. Forças devidas ao vento. 

Forças de vento 

Fx (kN) Fy (kN) Mz (kN.m) 

-118.10 154.83 -5739.03 
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Figura 5.125 – Porto de Sines. Série temporal dos movimentos do navio amarrado. 
Avanço, deriva e afundamento. Vento de 15 m/s e pré-tensionamento das amarras de 10% 

da carga máxima. 



 

 337 

 

Figura 5.126 – Porto de Sines. Série temporal dos movimentos do navio amarrado. Rolo, 
arfagem e guinada. Vento de 15 m/s e pré-tensionamento das amarras de 10% da carga 

máxima. 

 

A análise dos resultados, Figura 5.125 e Figura 5.126, permite verificar que o 
vento influencia o movimento de avanço, empurrando o navio para trás e também a 
deriva empurrando o navio para o cais. Isto também se traduz em maiores forças nas 
defensas. O movimento de afundamento não é influenciado pela presença do vento. A 
aplicação de pré-tensão nas amarras diminui o movimento de avanço mas aumenta o 

movimento de deriva em direção ao cais. Os movimentos rotacionais, rolo, arfagem e 
guinada não são influenciados pelo vento nem pelo pré tensionamento, Figura 5.126. 
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Figura 5.127 – Porto de Sines. Série temporal dos esforços nas amarras. L1, L2, L3 e L4. 

Vento de 15 m/s e pré-tensionamento das amarras de 10% da carga máxima. 

 

Figura 5.128 – Porto de Sines. Série temporal dos esforços nas defensas. Vento de 15 m/s 
e pré-tensionamento das amarras de 10% da carga máxima. 
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Figura 5.129 – Porto de Sines. Série temporal dos esforços nas amarras. L5, L6, L7 e L8. 

Vento de 15 m/s e pré-tensionamento das amarras de 10% da carga máxima. 
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Tabela 5.37 – Porto de Sines. Forças máximas registadas nas amarras e defensas para as 
situações com e sem vento e com e sem pré-tensão. 

  Alt0 c/ PT c/vento 
C7 PT + 

vento 
c/ PT c/vento 

C/ PT + 

vento 

  Fmax (kN) Fmax (kN) Fmax (kN) Fmax (kN) ∆ (%) ∆ (%) ∆ (%) 

ML1 1766.0 1946.9 1678.8 1855.7 10.2% -4.9% 5.1% 

ML2 1427.7 1613.5 1338.8 1517.2 13.0% -6.2% 6.3% 

ML3 638.1 851.3 582.9 802.7 33.4% -8.6% 25.8% 

ML4 2631.6 2936.6 2529.6 2848.7 11.6% -3.9% 8.3% 

ML5 2529.4 2550.8 2323.2 2402.4 0.8% -8.2% -5.0% 

ML6 886.4 1029.1 871.2 1008.8 16.1% -1.7% 13.8% 

ML7 1522.7 1635.8 1589.1 1705.7 7.4% 4.4% 12.0% 

ML8 1769.7 1936.5 1829.0 2000.7 9.4% 3.4% 13.1% 

DF1 4138.1 4149.6 3979.6 3951.8 0.3% -3.8% -4.5% 

DF2 3941.3 4115.7 3913.1 4186.3 4.4% -0.7% 6.2% 

 

 

Figura 5.130 – Porto de Sines. Forças máximas registadas nas amarras e defensas para as 

quatro alternativas de configuração. 

Verifica-se que a introdução de pré-tensão leva a um aumento das forças em todos 
os elementos do sistema de amarração (amarras e defensas), Figura 5.127 e Figura 5.129. 
Em média, as forças nas amarras aumentam 13% (PT de 10%, ou seja, 186kN), enquanto 

nas defensas aumentam em média 2.4%. O vento, por ser de Sul, alivia as forças nas 
amarras, em média 3% (para vento com 15m/s), Figura 5.127 e Figura 5.129.  

5.3.4.3. Estudo de ressonância 

Análise dos dados in-situ 
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Com base em registos de um marégrafo colocado na bacia do Terminal XXI e em 
dados recolhidos pela boia-ondógrafo direcional do largo de Sines, foi possível 
caracterizar as condições de agitação marítima em determinados dias em que houve 
relatos de problemas com navios amarrados, (Neves et al. 2013). 

Este trabalho teve como base os dados do marégrafo e da boia de Sines para o 
período de abril de 2011 a junho de 2012, fornecidos pelo Instituto Hidrográfico (IH).  

O marégrafo encontra-se instalado no interior do Terminal XXI e é composto por 

um sensor de pressão hidrostática acoplado a um registador (datalogger), que regista o 
nível da água a cada 1 segundo (ver Figura 5.5). Este marégrafo recolhe dados desde final 
de março de 2011 e existem registos válidos a partir de 8 de abril de 2011.  

  

Figura 5.131 – Porto de Sines. Localização do marégrafo instalado no Terminal XXI 
(fonte: IH). 

Estes dados foram tratados e processados pelo IH e separados nas seguintes 
componentes de ondas: a) componente de agitação marítima (períodos das ondas até 
32 s); b) componente de ondas longas (períodos entre 32 s e 8192 s) e c) componente de 
maré (períodos superiores a 8192 s), (Neves et al. 2013). 

No período de 22 de dezembro de 2011 a 20 de junho de 2012, foram assinaladas 
pela PSA Sines – Terminal de Contentores s.A. (PSA) três ocorrências de problemas nos 
navios que atracaram no Terminal XXI (3 de janeiro, 25 de fevereiro e 3 de março de 
2012), não se registando, porém, quaisquer temporais na boia de Sines nesses dias.  

No mesmo período, na boia de Sines, registou-se a ocorrência de temporais 

(associados a registos com Hs  > 5 m) nos dias 24 e 27 de outubro de 2011 e 3 e 4 de 

novembro de 2011.  

Para as datas em que houve sinalização de problemas na bacia do Terminal XXI, 
que constam da Tabela 5.38, apresentam-se as caraterísticas das ondas de curto período 

(alturas de onda significativa, Hs_OC, e períodos de pico, Tp_OC) e de ondas longas 
(Hs_OL e Tp_OL), obtidas a partir dos dados recolhidos pelo marégrafo instalado no 
Terminal XXI. É de referir que entre 19 de novembro e 22 de dezembro de 2011 não há 
dados do marégrafo.  
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Tabela 5.38 – Porto de Sines. Condições de agitação verificadas na boia e no marégrafo 
instalado no Terminal XXI, para os eventos em que ocorreram problemas na bacia 

portuárias e em que ocorreu temporal entre abril de 2011 e junho de 2012, retirado de 
(Neves et al. 2013). 

Data 

Relatos (PSA) Boia (SINES 1D) Vento Marégrafo (IH) 

Mov. 
Excess 

Cabos 
partidos Temporal Hs (m) Dir Tp (s) 

Vel. 
(m/s) Dir 

Hs_oc 
(m) 

Tp_oc 
(s) 

Hs_oL 
(m) 

Tp_oL 
(s) 

23/10/2011 X     2.7 SW 7 16 SSW 0.16 7.5 0.06 671.7 

24/10/2011 X   X 4.1 W 8 18 NW 0.24 8.3 0.08 649.6 

25/10/2011 X     3.3 NW 11 6 W 0.27 11.3 0.09 149.5 

27/10/2011 X   X 5.1 W 10 15 S 0.27 9.3 0.12 153.2 

28/10/2011 X     3.9 NW 10 15 WNW 0.15 9.9 0.06 726.1 

29/10/2011 X     2.3 NW 18 5 N 0.13 17.8 0.1 659.5 

30/10/2011 X X   3.6 WNW 17 5 N 0.18 17.6 0.19 157.7 

31/10/2011   X   2.5 WNW 15 5 W 0.23 15.4 0.1 617.1 

03/11/2011   X X 7 WNW 16 13 WSW 0.26 17.8 0.27 159.4 

04/11/2011   X X 6.4 WNW 15 10 W 0.23 16.2 0.16 159.1 

03/01/2012   X   3.8 NW 16 5 N 0.09 16.7 0.04 682.6 

25/02/2012   X   2.1 WNW 13 3 W 0.22 15.6 0.09 177.4 

03/03/2012   X   2.5 WNW 13 5 W 0.21 15.2 0.08 168.1 

 

Verificou-se ainda, como é referido em Neves et al. 2013, que as direções de 

agitação situavam-se dentro da gama W-NW, para a qual foi referido haver problemas 
ressonantes no interior da bacia. Os dias em que houve problemas no Terminal nem 
sempre coincidem com situações de temporal: apenas o temporal de 3 e 4 de novembro 
de 2011 coincidiu com dias em que ocorreu “registo de cabos partidos” e os temporais de 
24 e 27 de outubro coincidiram com os dias em que ocorreu “navio a mexer devido a 
ondulação”. A partir de novembro de 2011, embora haja referências a situações de cabos 

partidos, não foram registados temporais na boia ao largo de Sines. 

As alturas de onda associadas a ondas longas são relevantes (entre 0.04 m e 
0.27 m) e os valores mais elevados destas nem sempre coincidem com os períodos de 
temporal. Por outro lado, não se observou uma relação clara entre alturas significativas de 

ondas curtas e longas. Os períodos de pico associados a ondas longas pertencem a duas 
gamas distintas (150 a 177 s e 617 a 726 s).  

Da análise das condições dos dias sem problemas operacionais, pode verificar-se 
que as alturas significativas das ondas curtas e longas são bastante menores do que as 
observadas nos dias em que houve relato de problemas na bacia. No entanto, os períodos 

de pico para estas duas condições são idênticos, não havendo diferenças assinaláveis, 
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apesar de as gamas de períodos com mais energia se estreitarem muito para os dias 
assinalados com problemas. 

Determinação dos coeficientes de amplificação da agitação com o modelo DREAMS 

Para o estudo das ondas de longo período, caracterizou-se, com o modelo 
numérico DREAMS, as formas de oscilação ressonante da bacia portuária atual e de mais 
três configurações resultantes de diferentes soluções para a extensão do cais do Terminal 
XXI e do quebra-mar leste.  

Os cálculos com o modelo DREAMS foram efetuados para as seguintes condições 
de agitação regular: a) Períodos de onda, T, de 20 a 600 s com intervalo de 20 s; b) 
direções de onda à entrada do domínio de cálculo de SW (225º), WSW (247.5º) e W 
(270º); c) níveis de maré de +2.0 m (ZH) (nível médio) e +4.5 m (ZH) (nível de preia-mar 

de águas vivas). 

O domínio de cálculo foi discretizado com uma malha de 172 329 nós e 342 599 
elementos. O espaçamento em x e em y variou ao longo do domínio, tendo em conta a 
profundidade local, de forma a garantir uma média de 55 pontos de malha por 

comprimento de onda, considerando uma onda incidente de 20 s de período. Notar que 
quanto maior o período maior o comprimento de onda, e, consequentemente, maior o 
número de pontos por comprimento de onda. Assim, para os restantes períodos o 
comprimento de onda é sempre superior a 55. 

Os coeficientes de reflexão em todas as fronteiras foram considerados constantes 
e iguais a 1, uma vez que para a gama de períodos testada todas as fronteiras atuam como 
completamente refletoras. 

Para as condições atrás referidas, efetuaram-se cálculos sistemáticos de ondas 

regulares com o modelo DREAMS. Os resultados consistiram nos diagramas da variação 
dos coeficientes de amplificação na totalidade do domínio em estudo, para as direções de 
W, WSW e SW, para os distintos níveis de maré de +2.0 m e +4.5 m (ZH) e para os 
diferentes períodos testados. Obtiveram-se também curvas de resposta (H/Ho, que 
representam a variação do coeficiente de amplificação com o período da onda) em 
diversos pontos de controlo.  

Na Figura 5.132 apresentam-se, a título de exemplo, dois dos diagramas de 
coeficientes de amplificação obtidos para T = 62 s e 160 s e direção de W (180º). Para 
ambos os períodos, é facilmente identificável um nó junto ao cais. 
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Figura 5.132 – Porto de Sines. Coeficiente de amplificação da onda para T = 62 s e 160 s 
e nível de maré, de 2.0 m (ZH).  

Na Figura 5.133 apresentam-se os índices de agitação no posto 1, para o nível de 
maré de 2.0 m (ZH). Na Figura 5.134 apresenta-se os coeficientes de amplificação das 
ondas no posto 1 relativamente a ondas com T = 10 s, i.e., o índice de agitação obtido 
para cada período de onda longa dividido pelo índice de agitação obtido para um período 
de T = 10 s. 

 

Figura 5.133 – Porto de Sines. Índices de agitação no posto 1.  

 

Figura 5.134 – Porto de Sines. Coeficientes de amplificação das ondas no posto 1 
relativamente a ondas com T = 10 s.  
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O modelo conduz a maiores valores de amplificação para a gama entre 140 s e 
160 s, valores para os quais estava associada, em geral, a maior energia nas medições 
efetuadas. Para as outras gamas de períodos onde se verifica amplificação da amplitude 
da onda, nomeadamente de 60 a 70 s, de 195 a 205 s, 270 a 330 s, estas são, geralmente, 
menos energéticas. Verifica-se contudo que, nos dias em análise, os períodos medidos no 

marégrafo aquando da ocorrência de problemas de cabos partidos nos navios coincidem, 
na generalidade, com os períodos de ressonância obtidos pelo modelo numérico 
DREAMS, o que permite intuir que a ressonância das oscilações da superfície livre é o 
fenómeno que causa a maioria dos problemas operacionais e de segurança neste 
Terminal.  

Cálculo das forças no navio 

Para verificar esta hipótese, fizeram-se simulações do comportamento do navio 
amarrado, utilizando as caraterísticas simuladas na secção anterior para a configuração do 

sistema de amarração, sujeito a um conjunto de ondas longas, desde 54 s até 390 s. 
Utilizou-se para tal uma altura de onda de 0.20 m. Os resultados obtidos encontram-se 
sumarizados na Figura 5.135. Nesta figura apresenta-se a força máxima obtida em cada 
uma das 8 amarras para simulações com duração de 3000 s. Verifica-se que existe uma 
gama de períodos em que o sistema navio-ondas-amarração entra em ressonância, entre 
80 s e 120 s. No entanto, nos dias analisados, os espectros de agitação não apresentavam 

muita energia nesta gama.  

 

Figura 5.135 – Força máxima nas amarras para ondas com H = 0.20 m. 

Decidiu-se então analisar a influência conjunta da altura de onda e do período de 
pico nas forças máximas das amarras. Em vez de manter a altura de onda constante, 
fizeram-se as mesmas simulações mas com a altura a variar entre 0.01 m e 0.31 m de 
acordo com coeficientes de amplificação das ondas no posto 1, Figura 5.134. Os 

resultados obtidos encontram-se, em termos de força máxima nas amarras, apresentados 
na Figura 5.136. 
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Figura 5.136 – Força máxima nas amarras para ondas com H = 0.20×H/H0. 

Verifica-se que as forças máximas nas amarras ocorrem nas gamas de períodos já 
identificadas para as alturas de onda. A gama de períodos de ressonância do sistema 

navio-amarração coincide com fatores de amplificação de onda que não ultrapassam 0.2, 
o que significa que os problemas de ressonância, nesta bacia, neste posto de acostagem 
em particular e com o sistema de amarração simulado, apenas ocorrem quando a 
oscilação da superfície livre é amplificada. 

 

Figura 5.137 – fatores de amplificação da força máxima na amarra ML1. 

 Analisando o caso particular da amarra ML1, Figura 5.137, verifica-se que o fator 

de amplificação das ondas apresenta picos pronunciados que evidenciam as situações de 
ressonância da bacia portuária. Se se olhar para os fatores de amplificação das forças na 
amarra ML1 sempre com a mesma altura de onda (i.e., a altura da onda longa não varia 
com o período da onda) verifica-se que a ressonância do sistema navio+amarras (linha 
roxa), ocorre noutra gama de frequências mas é sempre elevada a partir de uma 
determinada frequência.  

Quando se efetuou uma simulação integrada (em que a altura das ondas longas 
varia com o período da onda), foi possível determinar os fatores de amplificação do 
sistema bacia+navio+amarras (linha vermelha). Neste caso verificou-se que os maiores 
valores ocorreram nas mesmas frequências em que ocorreu a ressonância da bacia mas 

existem gamas de frequências em que a simulação integrada fornece valores de 
amplificação superiores aos da bacia per se. Prova-se aqui a necessidade de realizar 
simulações integrada que tenham em conta não apenas as alturas de onda mas também a 
resposta do navio amarrado. 
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5.3.5. Conclusões 

Em resumo, para os estudos efectuados com ondas curtas, pode-se afirmar que, 

das duas direções analisadas, a agitação incidente de W é a que penetra mais no interior 
da bacia portuária para as condições testadas enquanto que para a direção de WNW a 
bacia está mais protegida. Em geral, verifica-se uma tendência de diminuição dos valores 
dos índices de agitação à medida que a agitação se propaga para o interior do porto. Esta 
tendência é contrariada por vezes, pela ocorrência de reflexões importantes no interior do 
porto que conduzem a valores mais elevados dos índices de agitação. Essas reflexões são 
mais importantes para os períodos mais elevados. As três configurações propostas 

conferem um abrigo semelhante perante as ondas mais frequentes analisadas. 

O vento, quando é de Sul, empurra o navio para trás e contra o cais. Isto traduz-se 
em maiores forças nas defensas e um alívio nas forças das amarras. O movimento de 
afundamento não é influenciado pela presença do vento. A aplicação de pré-tensão nas 

amarras diminui o movimento de avanço mas aumenta o movimento de deriva em direção 
ao cais, ie, “puxa o navio” para o cais. No entanto, os esforços nas amarras são maiores 
havendo maior risco de rotura. Os movimentos rotacionais, rolo, cabeceio e guinada, não 
são influenciados pelo vento nem pelo pré tensionamento. 

Os cálculos sistemáticos de ressonância obtidos com o modelo numérico 
DREAMS mostraram que, em geral, ocorrem situações de ressonância em 3 gamas 
(períodos nas gamas de 140  s a 160 s, de 240  s a 260  s e de 340  s a 420 s).  

Ao estudar-se as ocorrências de rotura de cabos e de movimentos horizontais de 

navios atracados (observados pela PSA, desde fevereiro de 2011), nos dias analisados 
(entre 24 de outubro e 3 de novembro de 2011), pode observar-se uma relação entre os 
períodos de ressonância obtidos pelo modelo numérico e os períodos de maior energia 
medida pelo marégrafo. A ressonância das oscilações da superfície livre é o fenómeno 
que causa a maioria dos problemas operacionais e de segurança neste Terminal. 

No entanto, existem gamas de frequências que podem ser excitadas e que 
provocam a ressonância do sistema navio+amarração. Apenas uma análise integrada 
permite identificar todas frequências suscetíveis de causar problemas aos navios 
amarrados. 
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6 . C O N C L U S Õ E S  

6 . 1 . S í n te s e  d o  t r a b a l h o  e fe t u a d o  

A agitação marítima é responsável por causar sérios problemas de segurança e no 
funcionamento dos portos, nomeadamente por ser responsável por movimentos 
excessivos dos navios amarrados. Conhecer e compreender o comportamento de navios 

amarrados é extremamente importante no planeamento e gestão das atividades de carga e 
descarga. Mas também nas fases de planeamento (para a construção de novos portos, 
expansão de portos existentes ou alterações na sua configuração) é importante poder 
testar-se várias alternativas de solução pois tal permite minimizar problemas futuros 
decorrentes do movimento dos navios amarrados.  

A maximização da eficiência dos terminais portuários leva ao aumento da sua 
competitividade e consequentemente ao crescimento económico dos portos. Explica-se 
assim a necessidade de prever e caraterizar com rigor o movimento de um navio 
amarrado. 

A modelação física permite reproduzir a uma escala reduzida o sistema do navio 
amarrado incluindo a sua envolvente portuária mas tem limitações relacionadas com os 
custos elevados (que são proporcionais ao número de soluções testadas) e também com as 
incertezas decorrentes dos efeitos de escala e de laboratório. Os modelos numéricos estão 
cada vez mais desenvolvidos e potentes. No entanto, a consideração das ações (ondas, 

vento e correntes) no comportamento do navioe de como influencia o movimento e as 
forças neste ainda apresenta lacunas. O enfoque deste trabalho recai na ação das ondas, 
que são, na maioria das vezes, o principal causador dos problemas com navios amarrados. 
Por isso, é importante ter-se uma adequada descrição do campo de ondas presente no 
local onde o navio se encontra. Estas ondas atuam num sistema complexo que inclui: um 
corpo flutuante ligado a um corpo rígido fixo por meio de cabos e defensas com 

comportamento não linear. Também é sabido que em certos portos, ocorrem problemas 
graves com navios amarrados relacionados com fenómenos de ressonância, na maioria 
dos casos, associados a ondas longas. 

Apesar dos avanços na modelação numérica da propagação de ondas, não existe 
ainda um único modelo capaz de simular, de forma computacionalmente eficaz, a 

propagação da agitação marítima em regiões tão extensas (desde o largo até ao interior de 
portos) levando em conta todos os fenómenos relevantes para aquela propagação. Muito 
longe se está ainda de um modelo completamente tridimensional que permita simular, 
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para além da propagação de ondas nestas extensas áreas, a interação com um corpo 
flutuante. É portanto necessário recorrer ao acoplamento de vários modelos numéricos.  

No entanto, os estudos em modelo numérico têm associado um elevado grau de 
complexidade e de morosidade, tanto na preparação dos dados, como na visualização e 
análise dos resultados obtidos. As tarefas referidas tornam-se ainda mais morosas quanto 
mais complexo for o caso de estudo e maior o número de modelos numéricos a utilizar. 
Por isso, surge a necessidade de uma ferramenta integrada de modelos numéricos que 
facilite não só a preparação e verificação dos dados, a visualização e análise dos 
resultados de cada modelo numérico como também proporcione que o fluxo de 

informação entre modelos numéricos se dê de forma automática e eficiente. Assim, com 
vista a servir de apoio à decisão nas fases de estudo e projeto e também na fase de gestão 
operacional, desenvolveu-se uma ferramenta numérica integrada chamada SWAMS 
(Simulation of Wave Ation on Moored Ships), tendo como especial enfoque o 
melhoramento/aperfeiçoamento e validação dos modelos de propagação de ondas e a 
interligação com os de comportamento do navio de modo a ter em conta a ação das ondas 

de forma mais rigorosa. 

O SWAMS é composto por uma interface gráfica com o utilizador e um conjunto 
de módulos que tratam da execução dos modelos numéricos e está dividido em dois 
módulos: o módulo WAVEPROP – para a propagação das ondas e o módulo 

MOORNAV2 – para o comportamento do navio amarrado. 

O módulo de propagação de ondas, WAVEPROP, inclui 3 modelos numéricos 
para a propagação de ondas: SWAN, DREAMS e BOUSS-WMH e ainda um gerador de 
malhas de elementos finitos, GMALHA. SWAN é um modelo espectral mais adequado à 

geração e propagação de ondas em zonas costeiras de grande extensão. O modelo 
DREAMS é um modelo baseado nas equações de declive suave para a propagação linear 
de ondas na zona portuária mais adequado na propagação de ondas longas. O modelo 
BOUSS-WMH é um modelo do tipo Boussinesq mais adequado para a propagação não 
linear e dispersiva de ondas para o interior do porto mais adequado a zonas pouco 
profundas. Os modelos numéricos foram escolhidos de forma a poderem alcançar 
resultados fiáveis com os recursos (de tempo e computacionais) disponíveis.  

O modelo BOUSS-WMH (BOUSSinesq Wave Model for Harbors) é um modelo 
de elementos finitos que resolve as equações de Boussinesq estendidas derivadas por 
Nwogu (1993) e permite simular a propagação não linear e dispersiva de ondas regulares 
e irregulares em zonas costeiras e portuárias, tendo em conta alguns dos fenómenos mais 

importantes presentes nestas regiões: difração, refração, reflexão, empolamento e geração 
de harmónicas. No entanto, alguns fenómenos físicos, não negligenciáveis, não faziam 
parte do modelo, nomeadamente a reflexão parcial das ondas nas fronteiras e a dissipação 
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de energia devida quer ao atrito de fundo, quer à rebentação. Todos estes fenómenos são 
muito importantes nas regiões portuárias devido às baixas profundidades e à 
complexidade das fronteiras físicas. Assim, o modelo não linear BOUSS-WMH foi 
objeto de alterações profundas. Foram implementados todos estes fenómenos no modelo 
e cada um deles foi objeto de validação independente. As validações são efetuadas 

utilizando resultados experimentais, quer de casos da literatura, quer de ensaios 
realizados nas instalações do LNEC ou ainda com recurso a fórmulas empíricas ou 
aplicação de outros modelos numéricos. Os bons resultados alcançados permitem afirmar 
que o BOUSS-WMH é um modelo robusto, fiável e capaz de realizar simulações de casos 
reais complexos. 

O gerador de malhas GMALHA também foi objeto de melhoramentos. Foi 
implementada a possibilidade de existirem ilhas no domínio de cálculo e zonas onde se 
impõe que a malha seja uniforme. Esta última condição facilita o uso da condição de 
geração no interior do domínio, utilizada no modelo BOUSS-WMH. 

O módulo de comportamento de navios amarrados MOORNAV2 resulta da 
adaptação do pacote preexistente, MOORNAV (Santos 1994), ao qual foram adicionadas 
novas funcionalidades. É composto por dois modelos numéricos, WAMIT® modificado e 
BAS, um gerador de painéis, NPP, e dois conjuntos de rotinas, HASK_D e HASK_B, 
para o pré e pós processamento de dados que permitem a passagem de informação do 

módulo WAVEPROP. 

O modelo WAMIT® permite efetuar o estudo da interação do navio livre com as 
ondas incidentes e, recorrendo a um método de paineis, resolve, no domínio da 
frequência, os problemas de difração e de radiação, determinando os respetivos potenciais 

de escoamento. Entre os resultados fornecidos pelo modelo WAMIT® retêm-se os 
coeficientes de massa adicionada e de amortecimento, para um conjunto de frequências, e 
as forças exercidas por ondas regulares no navio imobilizado na sua posição de 
equilíbrio. Para que  as forças de difração tenham em conta o campo de ondas no interior 
do porto, o modelo WAMIT® foi modificado de forma a incorporar os potenciais de 
velocidade obtidos com os modelos de propagação de ondas do módulo WAVEPROP. 
Para isso, foram criadas as rotinas HASK_D e HASK_B que realizam o tratamento dos 

resultados dos modelos DREAMS e BOUSS-WMH para serem utilizados pelo 
WAMIT® modificado (a versão modificada do modelo WAMIT®). Estas 
implementações foram validadas com recurso a três casos esquemáticos simples em que 
se compararam as forças de difração obtidas com o WAMIT® modificado e com o 
WAMIT® original. Concluiu-se que as alterações efetuadas permitiram obter com boa 
aproximação as forças de difração devidas a ondas com várias direções e períodos 

diferentes. 
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Todos os modelos numéricos foram interligados através de uma interface com o 
utilizador que vem facilitar a manipulação e processamento dos dados e dos resultados. 
As interfaces preexistentes dos modelos: GMALHA, SWAN e DREAMS foram 
atualizadas e adaptadas e foram criadas novas interfaces para os modelos: BOUSS-
WMH, WAMIT®, HYDRO e BAS. 

Finalmente, a ferramenta SWAMS foi validada, como um todo, ao ser aplicada a 
dois casos reais. Num dos casos, os ensaios físicos foram utilizados para validar a 
ferramenta no seu todo e alguns parâmetros foram calibrados a partir dos ensaios físicos, 
nomeadamente a viscosidade dinâmica associada aos movimentos de balanço e guinada. 

6 . 2 . P r i n c i p a i s  r e s u l t a d o s  a l c a n ç a d o s  

O modelo BOUSS-WMH, utilizado para a propagação de ondas para o interior do 

porto, é um modelo fracamente não linear. Primeiramente foi analisado o seu 
desempenho em situações de grande não linearidade, através da simulação de três casos 
de quebra-mares submersos que foram testados em laboratório. Os resultados destes 
ensaios foram comparados com as simulações numéricas com o modelo BOUSS-WMH 
e, num dos casos utilizou-se ainda outro modelo numérico, COULWAVE (Lynett, 2002), 
que é semelhante ao BOUSS-WMH em termos das equações base. 

Foram simulados dois quebra-mares trapezoidais unidimensionais com diferentes 
inclinações (diferentes níveis de não linearidade), Dingemans (1994), e um baixio 
esférico, bidimensional, Chawla e Kirby (1996). Houve uma boa concordância entre os 
resultados numéricos e experimentais. O BOUSS-WMH provou ser um modelo robusto 

capaz de representar a deformação da superfície livre de forma adequada, embora, em 
zonas com forte não linearidade, tenha ficado aquém dos resultados do outro modelo 
numérico. Esses modelos mostraram-se melhores em comparação com o BOUSS-WMH 
mas apenas nas zonas onde a não linearidade é muito elevada.  

Uma análise de diferentes refinamentos de malha, no caso do baixio esférico 
(2D), mostrou que o modelo BOUSS-WMH requer uma média de 10 pontos por 
comprimento de onda para obter resultados credíveis, no entanto, só a partir de uma 
média de 16 pontos por comprimento de onda é que se atinge uma precisão adequada. 
Neste caso bidimensional, verificou-se que os resultados numéricos tendem a sobrestimar 
os valores da altura de onda quando esta empola devido a diminuição da profundidade. 
Isto sugere que o atrito de fundo não pode ser negligenciado, justificando a sua 

implementação no modelo.  
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O modelo BOUSS-WMH foi depois alvo da inclusão de uma série de novos 
termos, de modo a torná-lo mais robusto, fiável, com mais fenómenos físicos inerentes às 
águas pouco profundas e assim mais adequado para ser aplicado em casos reais com 
dimensões reais. Foram adicionados e implementados novos termos às equações do 
modelo BOUSS-WMH: a reflexão parcial, o atrito de fundo e a rebentação. 

A reflexão parcial foi implementada a partir da adição de um termo de 
viscosidade na equação de conservação da quantidade de movimento. O modelo com 
reflexão parcial foi aplicado a dois casos de teste, um unidimensional (canal de 
profundidade constante) e outro bidimensional (Porto de Vila do Porto, Açores). No caso 

do canal unidimensional de profundidade constante, os resultados numéricos são muito 
satisfatórios para porosidades entre 0.5 e 1.0. Para valores superiores a 0.6, o modelo 
numérico consegue reproduzir perfeitamente a onda refletida. Para valores inferiores a 
0.3 ocorrem problemas de instabilidade numérica. Nesses casos recomenda-se a 
utilização de uma camada de absorção total. Quando o modelo foi aplicado a um caso 
real (Porto de Vila do Porto), em que os resultados foram comparados com medições em 

ensaios com modelo físico, verificou-se que a utilização da condição de reflexão parcial 
com coeficientes diferentes em cada troço do porto originou um erro médio quadrático 
que é de cerca 10%, face aos 18% obtido com fronteiras totalmente refletoras.  

O atrito de fundo foi implementado a partir da adição de um termo representativo 

da tensão tangencial de fundo à equação de conservação da quantidade de movimento. O 
modelo com atrito de fundo foi aplicado a dois casos de teste, ambos bidimensionais, um 
canal de profundidade constante e um caso real, Praia de Faro. Em ambos os casos 
simulados verificou-se que a introdução deste termo de tensão tangencial de fundo 
dissipa energia. A implementação do atrito de fundo foi bem sucedida e o modelo 
responde de forma adequada à variação do fator de atrito, assim como à perda de energia 

com a propagação da onda. Deve ter-se especial cuidado na forma como se calcula o fator 
de atrito, uma vez que este é normalmente sobre ou sub estimado pelas equações 
existentes. No modelo BOUSS-WMH existem duas possibilidades, uma mais expedita, 
através do número de Chezy, e outra mais rigorosa, segundo a formulação de LeRoux 
(2003), sendo neste caso necessário dados precisos sobre a constituição do fundo. A 
introdução do atrito de fundo no modelo não introduz instabilidades numéricas e, pelo 
contrário, permite até baixar o valor da difusão numérica necessária ao controlo das 

instabilidades. 

A rebentação foi implementada com a introdução de um termo de viscosidade 
turbulenta. Dois critérios distintos foram introduzidos para definir o início e o final da 
rebentação. O primeiro critério baseia-se na aceleração da elevação da superfície livre 

(FSA). O modelo com rebentação, com o critério FSA, foi aplicado a três casos de teste 
estudados em laboratório: um perfil de praia de inclinação constante (Hansen e Svendsen, 
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1979) e dois perfis de praia do tipo barra-fossa diferentes, (Sancho, 2002 e Okamoto e 
Fortes, 2008). A comparação dos resultados do modelo com as medições nos ensaios 
físicos permitem dizer que, de um modo geral, o modelo numérico simula bem a 
rebentação da onda e a sua altura é bem estimada, quer antes, quer durante, quer após a 
rebentação. A localização da rebentação também é muito bem simulada. É importante 

uma adequada calibração dos parâmetros intervenientes, sempre que existam dados para 
tal. O parâmetro de início da rebentação é um dos mais importantes pois permite fixar a 
localização da 1ª rebentação, o que pode modificar significativamente os resultados 
subsequentes. O parâmetro de fim da rebentação altera muito pouco os resultados. O 
mesmo se passa com o tempo de transição e o coeficiente de mistura que têm pouca 
influência nos resultados. Mesmo quando o perfil de praia é mais complexo (caso barra-

fossa), o modelo BOUSS-WMH simula bem o comportamento da onda, a altura de onda 
na rebentação e a localização da segunda rebentação, apresentando resultados idênticos 
aos do modelo FUNWAVE (totalmente não linear). Verificou-se a dificuldade do modelo 
BOUSS-WMH na reprodução dos fenómenos de grande não linearidade. 

O segundo critério baseia-se no número Froude relativo da cava (RTFN). O 
modelo com rebentação, com o critério RTFN, foi aplicado a dois casos de teste 
estudados em laboratório: um perfil de praia de inclinação constante (Hansen e Svendsen, 
1979) e um perfil de praia do tipo barra-fossa (Sancho, 2002). A comparação dos 
resultados do modelo com as medições nos ensaios físicos permitem dizer que o modelo 
numérico, tal como com o critério FSA, simula bem a rebentação da onda e a sua altura é 

bem estimada, quer antes, quer durante, quer após a rebentação. A localização da 
rebentação também é muito bem simulada. O número de Froude crítico na cava é um 
parâmetro sensível e determina a precisão da simulação na zona de rebentação das ondas 
e especialmente após a rebentação. A dissipação de energia que ocorre após a rebentação 
é fortemente influenciada pela localização do início da mesma. Portanto, uma estimativa 
correta deste parâmetro é muito importante. Este parâmetro depende das caraterísticas das 

ondas mas é menos sensível do que o parâmetro de iniciação do critério FSA. Quando 
ocorre mais do que uma rebentação, o parâmetro ótimo é ligeiramente inferior ao 
verificado no caso de uma rebentação única. A dissipação de energia é fortemente 
influenciada pela localização do primeiro ponto de rebentação, que depende do FRc, no 
entanto, o segundo ponto de rebentação é bem capturado com quase todos os FRc 
simulados. A recuperação de energia que ocorre ao longo da barra não é muito bem 
capturada pelo modelo, e é por isso que a segunda rebentação ocorre com uma altura de 

onda sobrestimada.  

A comparação dos dois critérios mostrou que a altura de onda antes da rebentação 
e a posição do início da rebentação são bem simuladas com ambos os critérios utilizados. 
A dissipação de energia após a rebentação das ondas também é muito bem simulada com 
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ambos os critérios. O critério de rebentação baseado no método de RTFN tende a 
sobrestimar a altura das ondas mas apresenta índices de concordância maiores do que os 
obtidos com o critério FSA. A vantagem deste método reside no menor número de 
parâmetros a calibrar. Ambos os critérios ficaram disponíveis no modelo para utilização 
facultativa e os resultados alcançados consideram-se muito bons, dada a complexidade do 

fenómeno de rebentação das ondas e a simplicidade dos termos utilizados na sua 
modelação. 

 

O modelo numérico WAMIT® que permite modelar o comportamento de 
estruturas flutuantes foi adaptado de modo a receber a informação sobre as ondas 
incidentes de cada um dos modelos de propagação de ondas incluídos no SWAMS. 
Foram desenvolvidas duas novas rotinas HASK_D e HASK_B, respetivamente para o 
modelo linear DREAMS e para o modelo não linear BOUSS-WMH.  

Estas rotinas e as modificações ao modelo WAMIT® foram validadas com a 
aplicação a um caso simples de um corpo flutuante livre. Foram simulados três casos 
distintos: o corpo isolado, o corpo próximo a uma parede finita e centrado em relação às 
extremidades da mesma e o corpo próximo a uma parede finita não centrado. As forças 

obtidas nos três testes foram comparadas.  

Os resultados obtidos com a rotina HASK_D, no caso do navio livre e isolado, 
mostram que existe uma grande concordância nos resultados. Com efeito, os erros 
calculados relativamente ao método de Haskind original do WAMIT® são inferiores a 

5%. As diferenças verificadas devem-se ao facto do modelo utilizado apresentar 
perturbações de origem numérica, mais evidentes à medida que o período das ondas 
diminui e consequentemente o número de pontos por comprimento de onda ser também 
menor. Quando se coloca uma parede junto ao navio, as ondas já não são de cristas 
retilíneas e paralelas devido à difração das ondas. A parede influencia não apenas o 
campo de ondas incidente como também se verifica um pico em torno da frequência de 1 

rad/s nos modos de cabeceio e guinada, indiciando uma situação de ressonância. Esta 
situação verifica-se em todos os métodos utilizados, validando uma vez mais a 
implementação do método HASK_D. De uma forma geral, a nova rotina HASK_D 
aproxima-se mais do método de difração do que o método de Haskind original do 
WAMIT® (HASK_O). A única diferença a registar na nova rotina HASK_D dá-se nas 
baixas frequências e apenas em alguns modos o que é justificado pelo refinamento 
insuficiente da painelização utilizada. Quando o navio se encontra numa posição 

arbitrária (não centrado) junto à parede, a concordância dos resultados não é tão boa 
quanto nos dois primeiros testes, no entanto, os valores têm o mesmo andamento geral e 
estão dentro da mesma ordem de grandeza. Pode concluir-se que a presença de um campo 
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de ondas difratadas pela presença de uma estrutura fixa foi simulada com sucesso pelo 
modelo DREAMS e os seus potenciais de velocidade foram incorporados com sucesso no 
modelo WAMIT® através da rotina HASK_D produzindo forças de difração coerentes 
com as obtidas no modelo original. 

Os resultados obtidos com a rotina HASK_B, no caso do navio livre e isolado, 
mostram que os potenciais obtidos com o modelo BOUSS-WMH apresentam algumas 
perturbações, i.e., as cristas não são perfeitamente retilíneas. Estas perturbações devem-se 
ao facto de estarmos perante um modelo cujas instabilidades numéricas são controladas 
por um parâmetro arbitrário (calibrado até se atingir o melhor compromisso entre a 

estabilidade e a perda de energia) e ao facto de se terem colocado camadas de absorção, 
que também são calibradas de forma a se conseguir absorver, tanto quanto possível, todas 
as ondas incidentes sem as refletir. Apesar deste campo de ondas “imperfeito”, as forças 
de difração, obtidas a partir destes potenciais, são idênticas para todos os modos de 
movimento e para todos os períodos simulados. Existem diferenças pouco significativas, 
principalmente nas altas frequências. Uma explicação para esta diferença relaciona-se 

com o facto de que as ondas com períodos baixos apresentam maiores instabilidades 
numéricas à medida que o número de pontos por comprimento de onda, na malha de 
elementos fintos, diminui.  

A rotina HASK_B apresenta, geralmente erros superiores aos verificados com a 

rotina HASK_D. Tal pode dever-se à maior complexidade do modelo não linear, com a 
instabilidade numérica inerente à utilização de malhas de elementos finitos e ao recurso a 
métodos parametrizados para o controlo dessa instabilidade e para a absorção das ondas 
nas fronteiras. Todas estas perturbações, embora muito reduzidas e controladas, somam-
se e amplificam-se quando os períodos são baixos e o número de pontos por comprimento 
de onda é reduzido. Porém, quando se coloca uma parede a difratar as ondas, existem 

situações em que os resultados de HASK_B superam os resultados obtidos com 
HASK_D, por exemplo a deriva e o cabeceio, nas altas frequências.  

Em termos globais, em cada modo de movimento, os erros calculados sugerem 
que, de facto, o modelo BOUSS-WMH permitiu melhorar os resultados face aos obtidos 
com o modelo linear DREAMS. Quando o navio se encontra numa posição arbitrária 

(não centrado) junto à parede, as altas frequências e os modos de avanço, balanço e 
abatimento apresentam resultados muito próximos dos valores considerados de referência 
(integração da pressão). Os erros médios quadráticos mantêm-se com a mesma ordem de 
grandeza dos testes anteriores. Pode concluir-se que a presença de um campo de ondas 
difratadas pela presença de uma estrutura fixa foi simulada com sucesso pelo modelo 
BOUSS-WMH e a rotina HASK_B produziu forças de difração coerentes com as obtidas 

no modelo original e mais próximas deste, no geral, do que as obtidas com a rotina 
HASK_D. Consideram-se validadas esta duas novas rotinas. 
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O gerador GMALHA também foi alvo de melhoramentos, nomeadamente, na sua 

interface, nos algoritmos de geração e na possibilidade de existirem ilhas no interior do 
domínio de cálculo. Para tornar o GMALHA ainda mais versátil, desenvolveu-se uma 
nova interface gráfica e interativa, desenvolvida com base na tecnologia openGL®, onde 
é possível definir a fronteira do domínio de cálculo e as suas caraterísticas, i.e., é possível 
a divisão da fronteira por troços com diferentes caraterísticas de modo a aplicar-lhes 
determinados coeficientes de reflexão. 

 

Feitas as modificações necessárias aos modelos numéricos, estes foram acoplados 
numa ferramenta integrada. Foram desenvolvidas interfaces para cada um dos modelos 

que contribuem para a redução significativa no tempo despendido bem como dos erros 
que advêm da complexidade e quantidade de informação associada aos modelos 
numéricos. A ferramenta SWAMS facilita a execução dos modelos numéricos e a 
interligação entre eles é simplificada e automatizada, podendo ser utilizado por 
utilizadores com conhecimentos limitados acerca destes problemas da interação da 
agitação marítima com navios amarrados.  

 

Finalmente, a ferramenta SWAMS foi aplicada e validada. O primeiro caso 

simulado foi o de um navio amarrado no Terminal 3 do Porto de Leixões. Os resultados 
de ensaios em modelo físico foram utilizados para validar o SWAMS. Primeiro, simulou-
se a oscilação do navio livre sem ondas. Verificou-se que o amortecimento viscoso tinha 
um peso importante na amplitude dos movimentos do navio. Por isso, introduziram-se 
fatores de amortecimento viscoso adicionais que devidamente calibrados permitiram 
obter resultados numéricos muito próximos dos do modelo físico. Também foi possível 

identificar, através das simulações numéricas, que alguns parâmetros, dados como 
corretos, no conjunto de dados associados aos ensaios físicos, não estavam bem 
definidos. São eles o raio de giração do navio, que se mostrou ser inferior ao que foi 
assumido pelo autor dos ensaios. Após a calibração destes dois parâmetros as curvas de 
decaimento para os vários testes efetuados tinham uma muito boa concordância, tanto em 
período como em amplitude.  

Seguidamente, simulou-se a oscilação do navio amarrado sem ondas. Os períodos 
naturais de oscilação do navio no plano horizontal são consideravelmente superiores aos 
obtidos para os modos de oscilação no plano vertical. No caso da deriva, esta oscilação 
apresenta dois períodos fundamentais, um próximo do dos movimentos verticais e outro 
próximo ao dos movimentos horizontais. O modelo numérico reproduziu muito bem este 

facto. Verificou-se que os resultados numéricos, obtidos com o SWAMS, são muito 
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semelhantes aos ensaios físicos, em termos de períodos e amplitudes das oscilações dos 
movimentos e das forças, em todos os graus de liberdade. O erro relativo das forças 
máximas no sistema de amarração é, salvo raras exceções, muito baixo. Conclui-se que o 
amortecimento natural do navio e devido ao sistema de amarração é bem simulado pelo 
SWAMS. 

Outro teste foi a simulação do comportamento do navio amarrado sujeito a ondas 
regulares. Verificou-se que a resposta do navio amarrado, quer no plano horizontal, quer 
no plano vertical, ocorre, exclusivamente, na frequência da agitação marítima incidente. 
Os períodos naturais de oscilação do navio no plano horizontal são significativamente 

mais elevados que os períodos da agitação regular testada e não são, por isso, excitados 
por esta, que não possui energia nessa gama de frequências. Por esta razão, os 
movimentos e as forças são relativamente baixos. Estes resultados são consistentes com 
as medições dos ensaios físicos. No entanto verificaram-se diferenças significativas nos 
movimentos registados nos modos de deriva, balanço e guinada, sugerindo que, no ensaio 
físico, existiam forças no plano horizontal e numa direção transversal ao eixo do navio 

que não deveriam existir se a simetria fosse perfeita e as ondas estritamente paralelas a 
este eixo. Mesmo utilizando as forças de difração obtidas com o HASK_B, que apresenta 
algumas instabilidades (inerentes ao modelo BOUSS-WMH) e em consequência disso, as 
ondas incutirem forças no plano transversal, estas eram muito inferiores à medições dos 
ensaios físicos. Decidiu-se então analisar se existiria algum desvio na direção de ataque 
das ondas incidentes no navio. Simularam-se 20 ângulos entre 170º e 190º (supostamente 

o ângulo seria de 180º). De facto, um pequeno desvio na direção das ondas pode fazer 
com que surjam erros significativos nas forças registadas no sistema de amarração. Os 
erros verificados, de cerca de 70% na amplitude da oscilação da força, reduziram-se para 
cerca de 5% com uma rotação de apenas 10º no ângulo de ataque das ondas. Não parece 
ser inconcebível que um desvio desta ordem de grandeza possa ter ocorrido numa 
instalação experimental. Provavelmente, ocorreu uma das seguintes hipóteses, ou uma 

combinação de várias: 

o As ondas geradas no batedor tinham um pequeno desvio; 

o O navio estava posicionado com um pequeno desvio (este pode ter sido 

originado pela pré-tensão aplicada às amarras que levou o navio a uma 
posição de equilíbrio ligeiramente rodada em relação à sua posição inicial); 

o O fundo não era perfeitamente plano e ocorreu uma pequena refração da onda; 

o As estruturas colocadas junto ao navio para a sua amarração, embora sendo 
pilares de pequena dimensão, influenciaram o escoamento e interferiram com 
o campo de ondas.  
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Na impossibilidade de confirmar qualquer uma destas situações, acredita-se que 
os resultados obtidos com estes modelos numéricos, inseridos no pacote SWAMS 
(embora se possa generalizar esta afirmação para qualquer modelo de comportamento de 
navios amarrados), devem sempre ser vistos com cautela, sempre que não se possuam 
dados rigorosos sobre as ações presentes. Uma análise de sensibilidade, não só aos 

parâmetros, mas também a pequenas variações nas caraterísticas das ondas, deve sempre 
acompanhar um estudo desta natureza. 

Seria interessante realizar mais simulações com o modelo BOUSS-WMH tendo 
em conta a presença destes pilares para confirmar se esta é fonte das diferenças 

registadas. 

Por fim, simulou-se o comportamento do navio amarrado no posto de acostagem, 
sujeito a ondas. Nesta última simulação toda a região do Porto de Leixões adjacente ao 
Terminal 3 foi considerada incluindo a configuração dos fundos. Foram efetuadas as 

mesmas simulações utilizando o modelo WAMIT® original. Os resultados obtidos, em 
termos de movimento, forças nas amarras e defensas, foram comparados com os ensaios 
físicos que serviram de referência para o cálculo dos erros. 

Foram simuladas ondas irregulares com período de pico de 12 s e altura 

significativa de 3 m. No posto 1, após propagação deste espectro com o modelo BOUSS-
WMH, o período de pico é de 12.8 s e HS de 0.5 m. Verifica-se também a existência de 
um segundo pico de energia numa frequência mais baixa, provavelmente resultante de 
uma oscilação ressonante entre o intradorso do molhe principal e o extradorso do segundo 
molhe. A altura de onda correspondente a este período é de 0.28 m. Não se verifica a 
geração de harmónicas da frequência principal mas na frequência de pico das ondas 

longas sim. 

A amplitude dos movimentos de translação obtidos com o modelo WAMIT® 
original são significativamente inferiores às medições enquanto que os movimentos 
obtidos com o SWAMS têm amplitudes muito mais próximas às medições e 

inclusivamente as oscilações de alta frequência apenas são capturadas pelo SWAMS. A 
amplitude dos movimentos de rotação é subestimada com ambos os métodos embora o 
SWAMS permita obter uma maior aproximação aos ensaios físicos. Em termos de altura 
significativa dos movimentos, todos excepto o movimento de avanço apresentam valores 
muito próximos das medições. Também os períodos de zero ascendente e de pico são 
bem reproduzidos pelo modelo. 

A distribuição de energia pelo espectro é também melhor simulada pelo SWAMS. 
Verificou-se que, os movimentos no plano horizontal (avanço, deriva e guinada) têm uma 
frequência fundamental introduzida pelo sistema de amarração, enquanto os movimentos 
no plano vertical têm uma frequência fundamental em torno da frequência de pico das 
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ondas incidentes. Os movimentos no plano horizontal são os que mais influência têm nas 
condições de operacionalidade e de segurança num Terminal de petroleiros. O avanço e a 
deriva apresentam espectros mais achatados na zona da sua frequência fundamental e 
com alguma energia presente nas frequências em torno da frequência de pico das ondas 
incidentes. Este facto é melhor simulado pelo SWAMS do que o WAMIT® original.  

A comparação dos resultados do SWAMS com os que se obteriam utilizando o 
modelo WAMIT® original, com uma parede vertical junto ao navio, mostra uma 
melhoria muito significativa. 

Algumas das diferenças obtidas entre resultados numéricos e físicos, 
nomeadamente na forma dos espectros, pode ser explicada pelo facto de que, no modelo 
físico, foi necessário adaptar a configuração do trecho da Praia de Matosinhos de forma a 
evitar a ocorrência de reflexões indesejadas nas paredes laterais do tanque de ondas, 
enquanto, no modelo numérico, foram utilizados os dados de um levantamento 

batimétrico no protótipo (por não se dispor de dados relativos ao modelo físico).  

Relativamente às forças nas amarras e defensas, a magnitude das forças nas 
amarras é melhor simulada com o SWAMS do que com o WAMIT® original. Com o 
modelo WAMIT® original estas eram subestimadas enquanto com o SWAMS as forças 

são estimadas corretamente, embora por vezes ligeiramente sobrestimadas. A forma do 
espectro também é melhor capturada com o SWAMS. A existência de dois picos de 
energia nalgumas amarras foi bem reproduzida com o SWAMS enquanto com o 
WAMIT® original não o foi. A energia presente em torno da frequência fundamental das 
ondas incidentes, embora pequena, também é bem reproduzida pelo SWAMS.  

Existem porém algumas amarras onde as forças foram sobrestimadas pelo 
SWAMS mas, pelo contrário, com o WAMIT® estas eram bastante subestimadas. De 
facto, as forças médias, significativas e máximas nas amarras obtidas com o WAMIT® 
original são muito inferiores às medições (entre 30 a 70%, em média 60%) mas com o 
SWAMS, obtém-se valores mais próximos, (entre 0% e 30%, em média 7%). 

Resumindo, a reprodução em modelo numérico dos ensaios realizados em modelo 
físico de um navio amarrado no posto A do Terminal petrolífero do Porto de Leixões 
permitiu calibrar diversos parâmetros e validar os resultados obtidos numericamente pela 
ferramenta SWAMS como um todo. A quantidade de dados disponíveis era significativa 
e incluiu três tipos de testes diferentes: 

1. Testes de decaimento do navio livre, o que permitiu calibrar os raios de 
giração, ou seja, a distribuição das massas do navio, e permitiu calibrar as 
viscosidades dinâmicas que, sem estes dados seriam muito dificilmente 
estimadas; 



 

 361 

2. Testes de decaimento do navio amarrado, permitiu verificar que as 
viscosidades dinâmicas dependiam da profundidade; 

3. Navio amarrado mas isolado sob a ação das ondas, foi possível verificar 
que o pacote numérico SWAMS fornecia os resultados pretendidos com 
bastante acuidade. Por não existirem estruturas foi possível validar os 
resultados, não só com os dados medidos nos ensaios, mas também com 
simulações feitas com o modelo WAMIT® original; 

4. Navio amarrado, sob a ação das ondas, com a representação física das 
fronteiras do porto e da sua envolvente, que podem influenciar direta ou 
indiretamente o campo de ondas que incide sobre o navio. Permitiu provar 
que a utilização do modelo WAMIT® original (apenas com uma parede 
nas proximidades), sem ter em conta as transformações das ondas dentro 
do porto leva a resultados diferentes da realidade. 

 

O segundo caso simulado foi o de um navio amarrado no Terminal XXI do Porto 

de Sines. Foi estabelecido o regime de agitação em frente ao molhe leste a partir dos 
registos na boia Sines1D transferidos com o modelo numérico SWAN. Com o modelo 
DREAMS simulou-se a propagação, para o interior do porto, dos 6 estados de agitação 
mais frequentes (3 períodos e 2 direções). Foram analisadas as condições de agitação ao 
longo do cais acostável para 3 alternativas (alt1, alt2 e alt3) da configuração do quebra-
mar que protege o Terminal. Para qualquer dos períodos de onda testados, o abrigo 

concedido pelo molhe leste é maior para agitação incidente WNW do que de W. A 
agitação tende a aumentar com o período da onda e os valores mais elevados verificam-se 
na zona de entrada da bacia portuária (mais exposta à agitação incidente). Verifica-se a 
ocorrência de reflexões no interior do porto que aumentam com o período da onda. Estas 
reflexões são mais significativas para a direção W. As três configurações propostas 
conferem um abrigo semelhante perante as ondas mais frequentes analisadas. 

Analisaram-se os movimentos de um navio amarrado no posto 1 e forças no 
sistema de amarração para essas alternativas. Os potenciais de velocidade necessários 
para resolver o problema de difração foram obtidos com o modelo linear DREAMS. 
Utilizou-se o modelo BOUSS-WMH para propagar o estado de agitação verificado ao 
largo (medido na boia) num dos dias em que foram relatados problemas de movimentos 

excessivos de navios. A resposta do navio amarrado apresenta um comportamento não 
linear, principalmente nos movimentos no plano horizontal, uma vez que os elementos do 
sistema de amarração produzem forças atuantes no navio capazes de limitar aqueles 
movimentos apenas. Verifica-se que qualquer das alterações propostas (alt1, alt2 e alt3) 
leva a um aumento das forças em todos os elementos do sistema de amarração (amarras e 
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defensas). Este aumento é maior à medida que se vai aumentando o comprimento do 
molhe. Em média as forças nas amarras aumentam 15% (alt1), 17% (alt2) e 20% (alt3), 
enquanto nas defensas aumentam em média 20% (alt1), 22% (alt2) e 25% (alt3). Desta 
forma, o que parece ser uma medida para reduzir a agitação marítima no interior do porto, 
tem o efeito contrário devido ao aumento das reflexões e consequente amplificação das 

alturas de onda. 

De seguida, analisaram-se alguns casos em que se introduziu vento e uma pré-
tensão inicial em todas as amarras. Verificou-se que o vento influenciava o movimento de 
avanço e de deriva. O vento, por ser de Sul, alivia as forças nas amarras, em média 3% e 

aumenta as forças nas defensas. A aplicação de pré-tensão nas amarras diminui o 
movimento de avanço mas aumenta o movimento de deriva em direção ao cais. Os 
movimentos rotacionais, rolo, arfagem e guinada, não são influenciados pelo vento nem 
pelo pré tensionamento. Verifica-se que a introdução de pré-tensão leva a um aumento 
das forças em todos os elementos do sistema de amarração (amarras e defensas). Em 
média as forças nas amarras aumentam 13%, enquanto nas defensas aumentam em média 

2.4%.  

Foi efetuado um estudo de ressonância com ondas longas com o modelo 
DREAMS. Analisaram-se alguns dias específicos em que ocorreram problemas de 
movimentos excessivos e cabos partidos nos navios. Os períodos medidos no marégrafo 

(instalado próximo ao posto1) naqueles dias coincidem com os períodos de ressonância 
da bacia do Terminal XXI obtidos pelo modelo numérico DREAMS, o que permite intuir 
que a ressonância das oscilações da superfície livre é o fenómeno que causa a maioria dos 
problemas operacionais e de segurança neste Terminal. Para verificar esta assunção 
fizeram-se simulações do comportamento do navio amarrado, sujeito a um conjunto de 
ondas longas, desde 54 s até 390 s. Comparou-se a força máxima obtida em cada uma das 

8 amarras para simulações com duração de 3000 s. Verificou-se que existe uma gama de 
períodos em que o sistema navio-ondas-amarração entra em ressonância. No entanto, nos 
dias analisados, os espectros de agitação não apresentavam muita energia nesta gama. 
Decidiu-se então analisar a influência conjunta da altura de onda e do período de pico nas 
forças máximas das marras. Em vez de manter a altura de onda constante, fizeram-se as 
mesmas simulações mas com a altura a variar entre 0.01m e 0.31m de acordo com 
coeficientes de amplificação das ondas no posto 1. Verificou-se que as forças máximas 

nas amarras ocorrem nas gamas de períodos já identificadas para as alturas de onda. A 
gama de períodos de ressonância do sistema navio-amarração coincide com fatores de 
amplificação de onda que não ultrapassam 0.2. Os maiores fatores de amplificação 
ressonante, nesta bacia, neste posto de acostagem em particular e com o sistema de 
amarração simulado, ocorrem quando a oscilação da superfície livre é amplificada, nos 
períodos identificados pelo modelo DREAMS. No entanto, na gama de períodos 
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ressonantes do sistema navio+amarração, os fatores de amplificação também são 
elevados podendo levar a problemas nos navios amarrados que não seriam identificados 
somente por um modelo de agitação marítima. 

 

A principal conclusão destes dois casos de aplicação prática, é que, de facto, a 
resposta de um navio amarrado no interior de um porto pode ser subestimada se não 
forem consideradas todas as transformações das ondas inerentes ao facto de estarem 

confinadas entre fronteiras refletivas e onde a profundidade é em geral baixa e os 
fenómenos não lineares são importantes. Em particular, nos casos de ondas de longo 
período, estas não só induzem a ressonância da bacia mas também podem contribuir para 
a ressonância do sistema navio-amarração. Sempre que existam problemas de 
movimentação excessiva dos navios amarrados devem ser feitos uma análise integrada 
que inclua os efeitos das ondas e do sistema de amarração do navio. Aqui reside a 

contribuição prática e inovadora da ferramenta integrada desenvolvida para o estudo do 
comportamento de navios amarrados no interior de portos. 

6 . 3 . F u t u r a s  l i n h a s  d e  t r a b a l h o  

Os resultados alcançados com o trabalho desenvolvido contribuíram para tornar o 
estudo do comportamento de navios amarrados em portos uma tarefa mais fácil e, ao 
mesmo tempo, conferiram um grau de confiança nos resultados que não podia ser 
garantida quando se iniciaram os trabalhos que culminaram nesta dissertação.  

Todo o fim é um começo e a conclusão deste texto não encerra em si a conclusão 
dos trabalhos. Pelo contrário, o trabalho desenvolvido pode e deve ser usado como ponto 
de partida para outros trabalhos. No decorrer dos anos, foram surgindo como evidentes 
algumas formas de melhorar o SWAMS, e mais concretamente dos seus componentes, 
embora não fizessem parte dos objetivos inicialmente traçados.  

No modelo numérico BOUSS-WMH propõe-se, como trabalho futuro, 
primeiramente a implementação da rebentação no modelo bidimensional BOUSS-WMH. 
Outro aspeto importante é a inclusão da possibilidade de simulação de ondas geradas por 
navios. A inclusão de novos termos nas equações de Boussinesq para gerar ondas devidas 
à passagem de navios tem sido implementado por diversos autores nos últimos anos, 

Nwogu (2007), Rodrigues et al. (2013). Com efeito, no interior de alguns portos, as ondas 
geradas por navios em trânsito geram uma perturbação significativa e provocam 
movimentos nos navios amarrados. Existem até registos de acidentes graves provocados 
por ondas geradas pela passagem de navios, Waters (2003).  
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No modelo numérico BAS, propõe-se que sejam implementados novos tipos de 
amarras e defensas. Por exemplo, sistemas ativos de amortecimento dos movimentos do 
navio como guinchos automáticos, que mantêm uma tensão constante nas amarras 
evitando picos de tensão e rutura de cabos, ou defensas de vácuo que eliminam por 
completo a necessidade de cabos de amarração convencionais. Ambos os sistemas são 

inovações recentes mas que já se encontram instaladas em alguns locais, tendo-se 
registado uma redução significativa dos movimentos dos navios amarrados. 

Também ao nível da eficiência dos modelos numéricos existe lugar a 
melhoramentos. Como é sabido, a precisão e convergência dos modelos numéricos 

dependem fortemente da qualidade das malhas utilizadas.  

No caso do modelo numérico WAMIT® modificado, se as malhas fossem mais 
refinadas em regiões em que as velocidades ou os gradientes de pressão são elevados, a 
precisão do modelo seria grandemente aumentada sem aumentar excessivamente o 

esforço computacional. A curvatura do casco do navio e a experiência com formas de 
casco semelhantes poderá dar alguma indicação sobre onde se espera obter esses valores 
elevados, mas muitas vezes só se conseguem identificar as regiões onde a malha deveria 
ter sido mais fina durante a simulação. Idealmente, o modelo deveria refinar 
automaticamente a malha nessas regiões durante a simulação, são as chamadas malhas 
adaptativas. Propõe-se, numa fase inicial, desenvolver um gerador de painéis com 

refinamento local ou implementar essa funcionalidade no gerador NPP. Mais tarde, 
poderá ser implementada no modelo WAMIT® modificado a utilização de malhas 
adaptativas. 

No caso dos modelos numéricos DREAMS e BOUSS-WMH, também os 

gradientes elevados na batimetria causam problemas numéricos. Propõe-se melhorar o 
gerador GMALHA acrescentando um novo critério de refinamento que tem a ver com os 
gradientes de profundidade, ou seja, refinar a malha quando a inclinação do fundo é 
grande. Um critério que pode ser utilizado é a chamada restrição do comprimento 
topográfico (topographic length scale constraint) em que se mantem sempre inferior a 1 

o rácio H/H, em que h é a diferença entre a profundidade máxima e mínima de um 
triângulo e h é a profundidade média. 

Relativamente à ferramenta SWAMS, a validação do SWAMS como um todo 
também deve ser reforçada com medições em protótipo. Visto este tipo de medições ser 
muito raro, um trabalho a desenvolver seria a instalação de um sistema de medição dos 
movimentos de navios amarrados no protótipo. Por exemplo, o sistema de visão 

estereoscópica, desenvolvido no âmbito do projeto ‘DOLPHIN’ poderia ser instalado 
num terminal portuário e os dados recolhidos serviriam para validar o SWAMS. Como a 
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técnica de medição é não intrusiva, esta aplicação não traria qualquer risco às operações 
de movimentação de carga.  

A elaboração de um guia do utilizador é uma tarefa que se crê ser fundamental 
para proporcionar aos novos utilizadores uma forma de se orientar num ferramenta 
SWAMS que é de certa forma complexa. À medida que for utilizada por mais pessoas e 
aplicada a diversos casos, a interface do SWAMS, irá naturalmente demonstrar em que 
áreas pode ser melhorada.  

Uma possibilidade de trabalho futuro é o desenvolvimento de uma interface 
gráfica mais simples que permita a visualização dos dados de uma forma gráfica e que 
tenha mecanismos que permitam a edição dos dados através de point-and-click 
(introduzir, apontar e clicar). Uma hipótese é a migração da interface para um ambiente 
VB.NET ou, partindo da interface em OpenGL™ do GMALHA, desenvolver todas as 
outras interfaces igualmente neste ambiente com interatividade gráfica. Esta tarefa será 

mais adequada a uma linha de investigação ligada às tecnologias de informação. 

Finalmente, de forma a completar as funcionalidades do SWAMS, propõe-se o 
desenvolvimento de um novo módulo, a chamar-se SWAMS-REGIMES. Este módulo 
permitirá, a partir do regime de agitação num determinado posto de acostagem e, 

conhecendo as caraterísticas do navio-tipo que utiliza esse mesmo posto, estabelecer um 
“regime de operacionalidade” baseado, não nas alturas de onda verificadas mas sim nos 
movimentos e nas forças nas amarras e defensas. Uma ilustração do funcionamento deste 
módulo pode ser vista na Figura 6.1. 
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Figura 6.1 – Metodologia para a transferência do regime geral observado ao largo para 
um posto de acostagem e determinação do seu tempo de operacionalidade. 

É desejável que a ferramenta desenvolvida seja aplicada a um número tão grande 
quanto possível de casos reais, o que apenas atestará a sua utilidade prática. Esta 
utilização, que se espera dar ao SWAMS, trará consigo, de certeza, a clarificação do que 

pode ser melhorado e do que pode ser implementado para completar e alargar a sua 
aplicabilidade.  
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A N E X O  A  –  E S P E C T R O S  N O R M AL I Z A D O S  
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Espectro de Bretschneider 

Um dos espectros mais antigo e popular foi criado por Bretschneider. É 
especialmente indicado para áreas de mar aberto. É dado por: 

 ��(:) =  PØcSd\=qu :z£Ù���\ðqu B�u
 (A.1) 

Espectro de Pierson-Moskowitz 

Pierson e Moskowitz 1964 assumiram que se o vento soprasse de forma 
constante num longo período de tempo e numa área extensa, as ondas entram em 
equilíbrio com o vento. Este é o conceito de um mar totalmente desenvolvido (um mar 
produzido por ventos que sopram constantemente ao longo de centenas de quilómetros 
por vários dias). Para se obter um espectro de um mar totalmente desenvolvido, Pierson 
e Moskowitz usaram medições de ondas feitas por acelerómetros em navios 
meteorológicos britânicos no Atlântico Norte. 

 ��(:) =  0.008F;:z£Ùzüu_� au
 (A.2) 

 :  =  1.14 èq�.üN ≈ 1.17 èqnN  (A.3) 

  

Figura A.1 – Espectro de Pierson-Moskowitz para um mar totalmente desenvolvido 
para diferentes velocidades do vento. Moskowitz 1964. 

Espectro de JONSWAP 

Em 1968 e 1969, um extensivo programa de medição de ondas, conhecido como 
o Joint North Sea Wave Projet (JONSWAP) foi realizado no Mar do Norte. A análise 
dos dados resultou numa formulação espectral para ondas geradas pelo vento com 
“ fetches” limitados, Hasselmann et al., 1973: 

 ��(:) =  c;QSd\=�u :z£Ù�q�ünð�u B�uW ä (A.4) 
em que: 
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 � =  Ùz� ��q
�√\ �

\

 (A.5) 
 :  =  ;<=�  (A.6) 
 h =  �0.07 ←   : < : 0.09 ←   : > :  (A.7) 

W é o fator de pico e normalmente tem o valor de 3.3. 

O espectro de JONSWAP é semelhante ao espectro de Pierson-Moskowitz mas 
as ondas continua a crescer com a distância (ou tempo) e o pico do espectro é mais 
pronunciado. Este último acaba por ser particularmente importante, pois leva a 
interações não lineares e um espectro que muda com o tempo de acordo com a teoria da 
Hasselmann (1966). A Figura A.2 mostra a comparação dos espectros JONSWAP e de 
Pierson-Moskowitz . Na mesma figura apresenta-se a comparação dos espectros de 
Bretschneider e JONSWAP para 3 estados de mar com HS de 4m e períodos de pico de 
6, 8 e 10 s. Pode verificar-se que os picos do espectro de JONSWAP são bastante mais 
pronunciados. 

 

Figura A.2 – Comparação dos espectros de JONSWAP e de Pierson-Moskowitz (esq.). 
Comparação dos espectros de Bretschneider e JONSWAP (dir.). Journée e Massie 2001. 
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A N E X O  B  –  R E S O L U Ç Ã O  D A S  E Q U AÇ Õ E S  D E  N W O G U  P E L O  

M É T O D O  D O S  E L E M E N T O S  F I N IT O S  
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O método dos elementos finitos permite a resolução de uma ou mais equações às 
derivadas parciais num domínio espacial, Ω , geometricamente complexo, através da 
divisão desse domínio, num conjunto de elementos geometricamente simples, chamados 
elementos finitos, nos quais se calcula uma solução aproximada do problema com 
recurso a funções de interpolação contínuas, Reddy (1985).  

No caso unidimensional, os elementos consistem em sub-intervalos de 
aproximação linear ou de ordem polinomial superior. No caso bidimensional, os 
elementos podem, em princípio, ter qualquer forma geométrica. A forma mais simples é 
a triangular e é a adoptada no modelo BOUSS-WMH. 

Os nós são os pontos onde a solução discreta aproximada do problema é 
calculada. Os valores nodais devem satisfazer as equações diferenciais do problema. 
Cada elemento finito é definido pelos seus nós, sendo linear se tem nós apenas nos 
vértices ou de ordem superior se contém nós nas arestas ou no seu interior.  

As soluções aproximadas são interpoladas em cada elemento através de funções 
de interpolação polinomial. A reunião das contribuições dos elementos gera 
aproximações contínuas. O grau das funções de interpolação depende do número de nós 
no elemento e da continuidade requerida pela formulação fraca associada às equações 
diferenciais a resolver. Neste modelo, são utilizados elementos com funções de 
interpolação lineares.  

Formulação fraca 

Estas equações não podem ser resolvidas, diretamente, com funções de 
interpolação lineares, devido às derivadas espaciais de 3ª ordem presentes na equação 

(B.1). Para resolver este problema, é, então, introduzida uma variável auxiliar, �, dada 

por: 

 � =  �Pℎc∇(∇ ∙ �) + �;ℎ;∇}∇ ∙ (ℎ�)~ (B.1) 

Isto introduz duas equações diferenciais adicionais ao sistema, mas permite uma 
aproximação linear sobre os elementos triangulares da malha. Li et al. (1999) também 
utilizaram uma variável auxiliar para resolver o sistema de equações estendidas de 
Boussinesq deduzidas por Beji e Nadaoka (1996) embora tenham substituído o 
gradiente da elevação da superfície livre. O método de Petrov-Galerkin (Woo e Liu, 
2001 e Avilez-Valente, 2004) não apresenta esta restrição uma vez que utiliza funções 
de interpolação do tipo spline cúbica, o que permite uma aproximação direta das 
derivadas espaciais de terceira ordem. No entanto, este método pode revelar-se muito 
complicado para aplicações práticas em domínios extensos e com geometrias 
complexas. 

Os termos de conveção podem também ser aproximados de acordo com as 
simplificações adoptadas em modelos do tipo Bouusinesq em que os termos de +(h;) são desprezados: 
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 (u ∙ |)u + F|f =  | _P; |u|; + Ffa + +(h;) (B.2) 

Definindo ainda as quantidades: 

 p =  (ℎ + f)u,   f =  P; |u|; + Ff (B.3) 
o novo sistema de equações a resolver é dado por: 

 
���� + | ∙ p+ | ∙w =  0 (B.4) 

 �u�� + |f+ �Pℎ;| _| ∙ �u��a + �;ℎ| �| ∙ _ℎ �u��a�  =  0 (B.5) 
 w− �Pℎc|(| ∙ u) − �;ℎ;|}| ∙ (ℎu)~ =  0 (B.6) 

A multiplicação das equações anteriores por uma função de teste: 

 v ∈  Ó;(�) ©Ù 1 v;2� < ∞�  (B.7) 
regular, pertencente ao domínio, que satisfaz as condições de fronteira, permite 

obter: 

 v ���� + v| ∙ � + Þ| ∙� =  0 (B.8) 
 v �u�� + Þ|' + v�Pℎ;| _| ∙ �u��a + v�;ℎ| �| ∙ _ℎ �u��a�  =  0 (B.9) 
 v�− v�Pℎc|(| ∙ �) − v�;ℎ;|}| ∙ (ℎ�)~ =  0 (B.10) 

A integração destas equações no domínio Ω conduz a: 

 ∬ v ����  2�� +∬  v| ∙ � 2�� +∬ v| ∙� 2��  =  0 (B.11) 
 ∬ v �u��  2�� +∬ v|' 2�� +∬ v�Pℎ;| _| ∙ �u��a  2�� +∬ Þ�;ℎ| �| ∙ _ℎ �u��a�  2��  =  0 (B.12) 
 ∬ v� 2�� −∬ v�Pℎc|(| ∙ �) 2�� −∬ v�;ℎ;|}| ∙ (ℎ�)~ 2��  =  0 (B.13) 

Utilizando o teorma da divergêngia: 

 ∬ ∇ ∙ F dS5  =  1 F ∙ n ds$5   (B.14) 
onde 2� =  2�2# é um elemento de superfície em Ω, n é a direção unitária 

perpendicular à fronteira %Ω com elementos linha ds e ∇ é o gradiente dado por: 

 ∇ =  _ $$& , $$'aw
 (B.15) 

Como: 
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 ∇ ∙ F =  $$& _v $u$&a + $$' _v $u$'a  =  $v$& $u$& + v $\u$&\ + $u$' $v$' + v $\u$'\  =  ∇u ∙ ∇v+ v∇ ∙ ∇u (B.16) 

e 

 F =  v∇�  ⇒   F =  _v $u$& ,v $u$'aw
 (B.17) 

Substituindo na equação (B.14): 

 ∬ ∇� ∙ ∇v+ v∇ ∙ ∇� dS5  =  1 v∇u ∙ n ds$5  =  1 v $u$(  ds$5  (B.18) 
Sendo * =  }Ho , H�~ o vetor unitário normal à fronteira, a derivada normal de u 

vem: 

 
$u$(  =  n& $u$& + n' $u$' (B.19) 

Recorrendo à integração por partes: 

 ∬ v∇ ∙ ∇� dS5  =  1 v $u$(  ds −∬ ∇� ∙ ∇v dS5$5  (B.20) 
obtém-se a formulação fraca das equações diferenciais, Reddy (1985). 

Aproximação por elementos finitos 

Utilizando o método de Galerkin, Zienkiewicz e Taylor (2000), a aproximação 
por elementos finitos é conseguida substituindo as variáveis por um valor aproximado 

dado pela multiplicação de uma função de interpolação linear, ×0, com os valores 
nodais da mesma variável. A função de interpolação é dada por: 

 ×0}�-, #-~ =  �0- (B.21) 

onde �0- é a função delta de Dirac. Na Figura B. pode visualizar-se no espaço 

discretizado, o aspeto dessa função. Ela tem o valor de 1 no nó a que respeita e zero em 
todos os outros. 
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Figura B.1 – Função de interpolação linear para elementos bidimensionais. Exemplo de 
uma triangulação e da variação do valor da função nos elementos adjacentes ao nó 

(esq.). Visualização da função em 3 dimensões (dir.). 

Assim, considerando: 

 Þ}�-, #-~ =  ∑ ×0}�-, #-~Þ0+�0 / P  (B.22) 

Substituindo a equação (B.43) nas equações (B.20) obtem-se, por exemplo, para a 

variável f· , o integral: 

 ∬  Þ f·  2��  =  ∬ ∑ ×0}�-, #-~Þ0+�0 / P ∑ ×C}�-, #-~ f·C+�C / P  2��  =   
 ∑ Þ0+�0 / P ,∑ f·C+�C / P }∬ ×0}�-, #-~×C}�-, #-~ 2�� ~-  = 

 ∑ Þ0+�0 / P ,∑ f·C+�C / P (�0C)-  =  �0C.f· C  (B.23) 

Para as outras variáveis: ., �o , �� ,/o ,/� , �o , ��  e ' , são também obtidas 

relações semelhantes com três tipos de integrais, considerando as definições para as 
matrizes m, K  e C, dadas por: 

 �0C  =  ∬ ×0}�-, #-~×C}�-, #-~ 2��  (B.24) 

 0̧Co  =  ∬ ×0}�-, #-~ �_12}o3,�3~a
�o  2��  (B.25) 

 0̧C�  =  ∬ ×0}�-, #-~ �_12}o3,�3~a
��  2��  (B.26) 

 �0Coo  =  ∬ �_1«}o3,�3~a
�o

�_12}o3,�3~a
�o  2��  (B.27) 



 400 

 �0Co�  =  ∬ �_1«}o3,�3~a
�o

�_12}o3,�3~a
��  2��  (B.28) 

 �0C�� =  ∬ �_1«}o3,�3~a
��

�_12}o3,�3~a
��  2��  (B.29) 
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A N E X O  C  –  R E S U L T A D O S  N U M É R I C O S  E  E X P E R I M E N T A I S  
D A  P R O P A G AÇ Ã O  D E  O N D A S  S O B R E  U M  B A I X I O  

E S F É R IC O  
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Figura C.1 – Teste 1. Secção A-A a G-G. Índices de agitação. Valores experimentais e 
numéricos do BOUSS-WMH (vermelho), COULWAVE (preto) e experimentais 

(pontos a preto). 
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Figura C.2 – Teste 2. Secção A-A a G-G. Índices de agitação. Valores experimentais e 
numéricos do BOUSS-WMH (vermelho), COULWAVE (preto) e experimentais 

(pontos a preto). 
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Figura C.3 – Teste 3. Secção A-A a G-G. Índices de agitação. Valores experimentais e 
numéricos do BOUSS-WMH (vermelho), COULWAVE (preto) e experimentais 

(pontos a preto). 
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Figura C.4 – Teste 1. Secção A-A a F-F. Parâmetros estatísticos dos modelos numéricos 
BOUSS-WMH (azul), COULWAVE (vermelho). (a) bias, (b) RMSE, (c) IC. 

 

Figura C.5 – Teste 2. Secção A-A a G-G. Parâmetros estatísticos para os modelos 
BOUSS-IIW (azul), COULWAVE (vermelho). (a) bias, (b) RMSE, (c) IC. 
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Figura C.6 – Teste 3. Secção A-A a G-G. Parâmetros estatísticos para os modelos 
numéricos BOUSS-IIW (azul), COULWAVE (vermelho). (a) bias, (b) RMSE, (c) IC. 

 

Figura C.7 – Teste 1. Espectros de energia obtidos pelos modelos COULWAVE 
(vermelho) e BOUSS-IIW (azul). 
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Figura C.8 – Teste 2. Espectros de energia obtidos pelos modelos COULWAVE 
(vermelho) e BOUSS-IIW (azul). 

 

Figura C.9 – Teste 3. Espectros de energia obtidos pelos modelos COULWAVE 
(vermelho) e BOUSS-IIW (azul). 
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A N E X O  D  –  F O R Ç AS  D E  D I F R AÇ Ã O  D E V I D A S  A  O N D A S  

I N C I D E N T E S  N U M  C O R P O  F L U T U A N T E  
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Corpo isolado 

 

Figura D.1 – Teste A. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 0º) segundo os seis graus 
de liberdade do corpo flutuante. 

 

 

Figura D.2 – Teste A. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 30º) segundo os seis 
graus de liberdade do corpo flutuante. 
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Figura D.3 – Teste A. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 60º) segundo os seis 
graus de liberdade do corpo flutuante. 

 

 

Figura D.4 – Teste A. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 90º) segundo os seis 
graus de liberdade do corpo flutuante. 
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Tabela D.1 – Teste A. Erro médio quadrático normalizado das forças obtidas com 
HASK_D e HASK_B, com ângulo de ataque das ondas θ = 0º. 

Navio isolado  
Ângulo de ataque: 0º 

NRMSE* (%) 
DREAMS BOUSS-WMH 

Avanço 0.4% 2.6% 
Deriva 0.5% 0.6% 

Abatimento 0.3% 1.3% 
Balanço 0.1% 0.1% 

Cabeceio 0.4% 4.0% 
Guinada 0.9% 0.9% 

 

Tabela D.2 – Teste A. Erro médio quadrático normalizado das forças obtidas com 
HASK_D e HASK_B, com ângulo de ataque das ondas θ = 30º. 

Navio isolado 
Ângulo de ataque: 30º 

NRMSE* (%) 
DREAMS BOUSS-WMH 

Avanço 0.8% 2.9% 
Deriva  1.0% 2.7% 

Abatimento 0.9% 2.3% 
Balanço 0.2% 0.6% 
Cabeceio 1.3% 4.6% 
Guinada 3.0% 6.0% 

 

Tabela D.3 – Teste A. Erro médio quadrático normalizado das forças obtidas com 
HASK_D e HASK_B, com ângulo de ataque das ondas θ = 60º. 

Navio isolado 
Ângulo de ataque: 60º 

NRMSE* (%) 
DREAMS BOUSS-WMH 

Avanço 0.5% 1.2% 
Deriva 1.3% 4.5% 

Abatimento 0.5% 3.3% 
Balanço 0.2% 0.7% 
Cabeceio 0.5% 3.5% 
Guinada 1.8% 8.8% 

 

Tabela D.4 – Teste A. Erro médio quadrático normalizado das forças obtidas com 
HASK_D e HASK_B, com ângulo de ataque das ondas θ = 90º. 

Navio isolado 
Ângulo de ataque: 90º 

NRMSE* (%) 
DREAMS BOUSS-WMH 

Avanço 0.3% 0.4% 
Deriva 0.7% 10.9% 

Abatimento 0.4% 4.6% 
Balanço 0.7% 10.9% 
Cabeceio  6.3% 4.2% 
Guinada 17.5% 33.9% 
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Corpo centrado face a uma parede finita 

 

Figura D.5 – Teste B. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 0º) segundo os seis graus 
de liberdade do corpo flutuante. 

 

 

Figura D.6 – Teste B. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 30º) segundo os seis 
graus de liberdade do corpo flutuante. 
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Figura D.7 – Teste B. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 60º) segundo os seis 
graus de liberdade do corpo flutuante. 

 

 

Figura D.8 – Teste B. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 90º) segundo os seis 
graus de liberdade do corpo flutuante. 
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Tabela D.5 – Teste B. Erro médio quadrático normalizado das forças obtidas com 
HASK_D e HASK_B, com ângulo de ataque das ondas θ = 0º. 

Navio centrado + parede 
Ângulo de ataque: 0º 

NRMSE* (%) 
DREAMS BOUSS-WMH 

Avanço 2.4% 3.6% 
Deriva 3.1% 3.0% 

Abatimento 14.7% 7.0% 
Balanço 0.6% 0.4% 
Cabeceio 9.8% 7.7% 
Guinada 15.3% 9.0% 

 

Tabela D.6 – Teste B. Erro médio quadrático normalizado das forças obtidas com 
HASK_D e HASK_B, com ângulo de ataque das ondas θ = 30º. 

Navio centrado + parede 
Ângulo de ataque: 30º 

NRMSE* (%) 
DREAMS BOUSS-WMH 

Avanço 1.5% 2.0% 
Deriva  3.4% 3.6% 

Abatimento 2.7% 7.3% 
Balanço 1.4% 1.1% 
Cabeceio 8.5% 12.3% 
Guinada 17.2% 15.9% 

 

Tabela D.7 – Teste B. Erro médio quadrático normalizado das forças obtidas com 
HASK_D e HASK_B, com ângulo de ataque das ondas θ = 60º. 

Navio centrado + parede 
Ângulo de ataque: 60º 

NRMSE* (%) 
DREAMS BOUSS-WMH 

Avanço 0.9% 1.5% 
Deriva 5.2% 4.9% 

Abatimento 2.6% 3.6% 
Balanço 1.8% 1.6% 

Cabeceio 6.9% 9.2% 
Guinada 24.3% 21.8% 

Tabela D.8 – Teste B. Erro médio quadrático normalizado das forças obtidas com 
HASK_D e HASK_B, com ângulo de ataque das ondas θ = 90º. 

Navio centrado + parede 
Ângulo de ataque: 90º 

NRMSE* (%) 
DREAMS BOUSS-WMH 

Avanço 0.8% 1.1% 
Deriva 9.7% 8.6% 

Abatimento 7.7% 2.0% 
Balanço 5.3% 4.4% 
Cabeceio  10.8% 8.9% 
Guinada 20.5% 24.9% 
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Corpo não centrado face a uma parede finita 

 

Figura D.9 – Teste C. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 0º) segundo os seis graus 
de liberdade do corpo flutuante. 

 

 

Figura D.10 – Teste C. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 30º) segundo os seis 
graus de liberdade do corpo flutuante. 
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Figura D.11 – Teste C. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 60º) segundo os seis 
graus de liberdade do corpo flutuante. 

 

 

Figura D.12 – Teste C. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 90º) segundo os seis 
graus de liberdade do corpo flutuante. 

  



 418 

Tabela D.9 – Teste C. Erro médio quadrático normalizado das forças obtidas com 
HASK_D e HASK_B, com ângulo de ataque das ondas θ = 0º. 

Navio não centrado + 
parede 

Ângulo de ataque: 0º 

NRMSE* (%) 

DREAMS BOUSS-WMH 

Avanço  1.1% 3.4% 
Deriva 0.7% 3.0% 

Abatimento 7.2% 6.8% 
Balanço 0.6% 0.3% 
Cabeceio 3.1% 7.8% 
Guinada 3.1% 5.9% 

Tabela D.10 – Teste C. Erro médio quadrático normalizado das forças obtidas com 
HASK_D e HASK_B, com ângulo de ataque das ondas θ = 30º. 

Navio não centrado + 
parede 

Ângulo de ataque: 30º 

NRMSE* (%) 

DREAMS BOUSS-WMH 

Avanço 1.0% 1.5% 
Deriva 4.6% 7.6% 

Abatimento 2.7% 5.4% 
Balanço 1.3% 1.2% 
Cabeceio 4.7% 9.2% 
Guinada 17.9% 12.9% 

Tabela D.11 – Teste C. Erro médio quadrático normalizado das forças obtidas com 
HASK_D e HASK_B, com ângulo de ataque das ondas θ = 60º. 

Navio não centrado + 
parede 

Ângulo de ataque: 60º 

NRMSE* (%) 

DREAMS BOUSS-WMH 

Avanço 0.9% 1.3% 
Deriva 5.1% 7.4% 

Abatimento 2.0% 2.9% 
Balanço 1.6% 1.5% 
Cabeceio 5.2% 6.3% 
Guinada 21.7% 23.0% 

Tabela D.12 – Teste C. Erro médio quadrático normalizado das forças obtidas com 
HASK_D e HASK_B, com ângulo de ataque das ondas θ = 90º. 

Navio não centrado + 
parede 

Ângulo de ataque: 90º 

NRMSE* (%) 

DREAMS BOUSS-WMH 

Avanço 0.2% 0.3% 
Deriva 11.1% 10.1% 

Abatimento 10.9% 2.7% 
Balanço 37.6% 36.8% 
Cabeceio 11.1% 49.2% 
Guinada 22.5% 34.7% 
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Forças de difração obtidas com HASK_D nos testes: a)corpo isolado; b)corpo centrado 
face a uma parede finita; c)corpo não centrado face a uma parede finita. 

 

Figura D.13 – Testes A, B e C. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 0º) segundo os 
seis graus de liberdade do corpo flutuante. Comparação dos 3 testes. 

 

Figura D.14 – Testes A, B e C. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 30º) segundo os 
seis graus de liberdade do corpo flutuante. Comparação dos 3 testes. 



 420 

 

Figura D.15 – Testes A, B e C. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 60º) segundo os 
seis graus de liberdade do corpo flutuante. Comparação dos 3 testes. 

 

Figura D.16 – Testes A, B e C. Forças devidas às ondas incidentes (θ = 90º) segundo os 
seis graus de liberdade do corpo flutuante. Comparação dos 3 testes. 
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A N E X O  E 1  –  C AS O  D E  T E S T E  P O R T O  D E  L E I X Õ E S .  
C O E F IC I E N T E S  H I D R O D I N Â M IC O S  E  F U N Ç Õ E S  D E  

R E S P O S T A  A  I M P U L S O .  
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Figura E1.1 – Coeficientes de massa adicionada para o acoplamento de cada modo com 
ele próprio. 
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Figura E1.2 – Coeficientes de massa adicionada para o acoplamento entre cada modo. 

  



 424 

 

Tabela E1.1 – Coeficientes de massa adicionada para frequência infinita. 

 h = 35m h = 30m h = 25m h = 20m 

A11 3.90E+03 4.00E+03 3.70E+03 4.00E+03 

A13 4.50E+03 4.70E+03 4.70E+03 5.10E+03 

A15 9.24E+05 9.74E+05 9.91E+05 1.15E+06 

A22 4.53E+04 4.58E+04 3.95E+04 4.20E+04 

A24 -9.07E+04 -1.01E+05 -1.14E+05 -1.63E+05 

A26 -1.31E+05 -1.36E+05 -1.86E+05 -2.17E+05 

A33 2.24E+05 2.46E+05 2.83E+05 3.84E+05 

A35 7.56E+05 7.30E+05 4.93E+05 1.61E+05 

A44 7.03E+06 7.30E+06 7.89E+06 1.01E+07 

A46 5.77E+06 5.80E+06 5.08E+06 5.25E+06 

A55 6.18E+08 6.70E+08 7.50E+08 9.84E+08 

A66 1.69E+08 1.70E+08 1.49E+08 1.59E+08 

 

Tabela E1.2 – Matriz de massas. 

Mij  1 2 3 4 5 6 
1 119225 0 0 0 0 0 
2 0 119225 0 0 0 0 
3 0 0 119225 0 0 0 
4 0 0 0 20555382 0 0 
5 0 0 0 0 543862912 0 
6 0 0 0 0 0 554544089 

 

Tabela E1.3 – Coeficientes de rigidez hidroestática. 

Cij 1 2 3 4 5 6 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 91844 0 779477 0 

4 0 0 0 6869354 -1 0 

5 0 0 779477 -1 374923485 0 

6 0 0 0 0 0 0 
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Figura E1.3 – Coeficientes de amortecimento para o acoplamento de cada modo com ele 
próprio. 
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Figura E1.4 – Coeficientes de amortecimento para o acoplamento entre cada modo. 
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Figura E1.5 – Força segundo o modo de avanço atuante no navio devido a ondas de 
vante com frequências compreendidas entre 0 e 1 rad/s. 

 

Figura E1.6 – Força segundo o modo de deriva atuante no navio devido a ondas de 
vante com frequências compreendidas entre 0 e 1 rad/s. 

 

Figura E1.7 – Força segundo o modo de abatimento atuante no navio devido a ondas de 
vante com frequências compreendidas entre 0 e 1 rad/s. 
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Figura E1.8 – Momentos atuantes no navio devidos a ondas de vante com frequências 
compreendidas entre 0 e 1 rad/s. 
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Figura E1.9 – Função de resposta a impulso para o acoplamento de cada modo com ele 
próprio. 
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Figura E1.10 – Função de resposta a impulso para o acoplamento entre cada modo. 
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A N E X O  E 2  –  C AS O  D E  T E S T E  P O R T O  D E  L E I X Õ E S .  T E S T E S  
D E  D E C A IM E N T O .  C O M P AR AÇ Ã O  D O S  R E S U L T A D O S  D O S  

E N S A I O S  F Í S IC O S  C O M  S I M U L AÇ Õ E S  N U M É R IC A S .  
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Ensaio de decaimento com rotação inicial de balanço. 

 

Figura E2.1 – Séries temporais de oscilação do navio amarrado, para os 6 modos. 
Comparação entre os resultados numéricos e físicos. Rotação inicial de balanço: � =  6.17° 
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Figura E2.2 – Séries temporais das forças nas amarras 7 e 8. Comparação entre os 

resultados numéricos e físicos. Rotação inicial de balanço: � =  6.17°. 
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Figura E2.3 – Séries temporais das forças nas 2 defensas. Comparação entre os 

resultados numéricos e físicos. Rotação inicial de balanço: � =  6.17°. 
 

 

Tabela E2.4 – Forças nos elementos de amarração obtidas nos ensaios físicos (EF) e em 

modelo numérico (MN). Rotação inicial de balanço: � =  6.17° 
Ensaio 

Elem. de 
amar. 

Fmax 

E.F. M.N. Desvio Rel. 

(kN) (kN) % 

Roll1 
α = 6.17º 

ML1 330 336.9 -2.1% 

ML2 492.3 557.7 -13.3% 

ML3 1040.9 949.8 8.8% 

ML4 354.6 353.3 0.4% 

ML5 420.6 268.3 36.2% 

ML6 904.8 962.3 -6.4% 

ML7 397.5 371.2 6.6% 

ML8 434.2 493.6 -13.7% 

DF1 1400.9 1470.3 -5.0% 

DF2 1677 1221.3 27.2% 
 

 

 



 

 435

Ensaio de decaimento com rotação inicial de quinada. 

 

Figura E2.4 – Séries temporais das dos movimentos do navio amarrado. Comparação 

entre os resultados numéricos e físicos. Rotação inicial de guinada: � =  − 1.16°. 
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Figura E2.5 – Séries temporais das forças nas amarras. Comparação entre os resultados 

numéricos e físicos. Rotação inicial de guinada: � =  − 1.16°. 
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Figura E2.6 – Séries temporais das forças nas defensas. Comparação entre os resultados 

numéricos e físicos. Rotação inicial de guinada: � =  − 1.16°. 
 

 

Tabela E2.5 – Teste de decaimento do movimento do navio amarrado. Forças nos 
elementos de amarração obtidas nos ensaios físicos e em modelo numérico. Rotação 

inicial de guinada: φ =  − 1.16°. 
Ensaio 

Elem. de 
amar. 

Fmax 

E.F. M.N. Desvio Rel. 

(kN) (kN) % 

�Q = -1.16º 

ML1 457.5 409.2 10.6% 

ML2 670.7 622.9 7.1% 

ML3 1151.9 1180.3 -2.5% 

ML4 170.7 290.7 -70.3% 

ML5 285.6 327.1 -14.5% 

ML6 1207.8 1098.9 9.0% 

ML7 751 669.2 10.9% 

ML8 859.5 800.1 6.9% 

DF1 1567.4 1530.3 2.4% 

DF2 2686.7 2622 2.4% 
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Figura E2.7 – Decaimento livre do movimento de balanço do navio sem amarração. 

Comparação entre os resultados numéricos e físicos. Rotação inicial: � =  7.36° 

 

Figura E2.8 – Decaimento livre do movimento de balanço do navio sem amarração. 

Comparação entre os resultados numéricos e físicos. Rotação inicial: � =  9.09° 

 

Figura E2.9 – Decaimento livre do movimento de balanço do navio sem amarração. 

Comparação entre os resultados numéricos e físicos. Rotação inicial: � =  7.64° 
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Figura E2.10 – Decaimento livre do movimento de balanço do navio sem amarração. 

Comparação entre os resultados numéricos e físicos. Rotação inicial: � =  − 9.33° 

 

Figura E2.11 – Decaimento livre do movimento de balanço do navio sem 
amarração. Comparação entre os resultados numéricos e físicos. Rotação inicial: � =  − 10.39° 

 

Figura E2.12 – Decaimento livre do movimento de balanço do navio sem amarração. 

Comparação entre os resultados numéricos e físicos. Rotação inicial: � =  − 8.92° 
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Figura E2.13 – Decaimento livre do movimento de cabeceio do navio sem amarração. 

Comparação entre os resultados numéricos e físicos. Rotação inicial: � =  2.03° 

 

Figura E2.14 – Decaimento livre do movimento de cabeceio do navio sem amarração. 

Comparação entre os resultados numéricos e físicos. Rotação inicial: � =  2.12° 
 

Tabela E2.6 – Teste de decaimento do movimento do navio amarrado. Forças nos 
elementos de amarração obtidas nos ensaios físicos e em modelo numérico. Rotação 

inicial de balanço: α =  7.28°. 
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Ensaio 
Elem. de 

amar. 

Fmax 

E.F. M.N. Desvio Rel. 

(kN) (kN) % 

Roll 
α = 7.28º 

ML1 335.4 347.8 -3.7% 

ML2 519.5 594.2 -14.4% 

ML3 1140.6 1035.3 9.2% 

ML4 405.8 392.9 3.2% 

ML5 441.8 336.1 23.9% 

ML6 1085.1 1074.5 1.0% 

ML7 485.8 412.9 15.0% 

ML8 552 552.1 0.0% 

DF1 1246.8 1488.6 -19.4% 

DF2 1595.1 1207.9 24.3% 
 

Tabela E2.7 – Teste de decaimento do movimento do navio amarrado. Forças nos 
elementos de amarração obtidas nos ensaios físicos e em modelo numérico. Rotação 

inicial de balanço: α =  7.14°. 
Ensaio 

Elem. de 
amar. 

Fmax 

E.F. M.N. Desvio Rel. 

(kN) (kN) % 

Roll 
α = 7.14º 

ML1 325.6 332.7 -2.2% 

ML2 444 559.8 -26.1% 

ML3 1034.6 1027.1 0.7% 

ML4 419.7 409.1 2.5% 

ML5 569.7 365.6 35.8% 

ML6 894.2 995.7 -11.4% 

ML7 468.2 447.2 4.5% 

ML8 479.9 541.2 -12.8% 

DF1 1457.8 1585.6 -8.8% 

DF2 1814 1362.3 24.9% 
 

 

Tabela E2.8 – Teste de decaimento do movimento do navio amarrado. Forças nos 
elementos de amarração obtidas nos ensaios físicos e em modelo numérico. Rotação 

inicial de guinada: φ =  − 1.17°. 
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Ensaio 
Elem. de 

amar. 

Fmax 

E.F. M.N. Desvio Rel. 

(kN) (kN) % 

�Q = -1.17º 

ML1 469 425.3 9.3% 

ML2 690.6 664.1 3.8% 

ML3 1128.4 1220.1 -8.1% 

ML4 158.6 283.3 -78.6% 

ML5 310.3 337.2 -8.7% 

ML6 1143.5 1119 2.1% 

ML7 707.5 665.5 5.9% 

ML8 801.6 797.9 0.5% 

DF1 1531.2 1647.7 -7.6% 

DF2 2504.6 2729.5 -9.0% 
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A N E X O  E 3  –  C AS O  D E  T E S T E  P O R T O  D E  L E I X Õ E S .  F AS E  1 .  
A N AL I S E  D O S  D E S V I O S  N AS  D I R E Ç Õ E S  D A S  O N D A S  

R E G U L AR E S .  
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Figura E3.1 – Desvios relativos das forças máximas nas amarras para ondas regulares 
com T = 16 s. Comparação entre ângulos de ataque de 170º a 190º. 

 

Figura E3.2 – Desvios relativos na amplitude da oscilação das forças nas amarras para 
ondas regulares com T = 16 s. Comparação entre ângulos de ataque de 170º a 190º. 
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Figura E3.3 – Desvios relativos das forças máximas nas amarras para ondas regulares 
com T = 12 s. Comparação entre ângulos de ataque de 170º a 190º. 

 

Figura E3.4 – Desvios relativos na amplitude da oscilação das forças nas amarras para 
ondas regulares com T = 12 s. Comparação entre ângulos de ataque de 170º a 190º. 
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Figura E3.5 – Desvios relativos das forças máximas nas amarras para ondas regulares 
com T = 10 s. Comparação entre ângulos de ataque de 170º a 190º. 

 

Figura E3.6 – Desvios relativos na amplitude da oscilação das forças nas amarras para 
ondas regulares com T = 10 s. Comparação entre ângulos de ataque de 170º a 190º. 
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A N E X O  E 4  –  C AS O  D E  T E S T E  P O R T O  D E  L E I X Õ E S .  F AS E  1 .  
S IM U L AÇ Õ E S  D O  M O D E L O  B O U S S - W M H  C O M  O N D AS  

R E G U L AR E S .  
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 Figura E4.1 – Elevação da superfície livre para ondas regulares com T = 7 s e 7.5 s. 

 

 Figura E4.2 – Elevação da superfície livre para ondas regulares com T = 8 s e 
10 s. 

 

 Figura E4.3 – Elevação da superfície livre para ondas regulares com T = 12 s e 15 s. 
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 Figura E4.4 – Elevação da superfície livre para ondas regulares com T = 20 s e 28 s. 

 

 Figura E4.5 – Elevação da superfície livre para ondas regulares com T = 52 s e 210 s. 
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 Figura E4.6 – Elevação da superfície livre para ondas regulares com T = 7 s e 7.5 s. 

 

 Figura E4.7 – Elevação da superfície livre para ondas regulares com T = 8 s e 10 s. 

 

 Figura E4.8 – Elevação da superfície livre para ondas regulares com T = 12 s e 15 s. 

 

 Figura E4.9 – Elevação da superfície livre para ondas regulares com T = 20 s e 28 s. 
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 Figura E4.10 – Elevação da superfície livre para ondas regulares com T = 52 s e 210 s. 
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A N E X O  F  –  C AS O  D E  T E S T E  D E  U M  N A V I O  AM AR R A D O  N O  

P O R T O  D E  S I N E S  
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Tabela F.1 – Valores médios, mínimos e máximos do índice de agitação nos 13 pontos 
de controlo, para a configuração 0.  

 
 

Pto T Min Med Max Min Med Max Min Med Max Min Med Max Min Med Max Min Med Max Min Med Max

6 1.3863 1.4293 1.535 1.5149 1.6243 1.7111 0.4584 0.495 0.5618 0.0115 0.0668 0.1166 0.0507 0.0723 0.0955 0.036 0.0411 0.0462 0.003 0.0071 0.0119

8 0.6783 0.7347 0.802 1.0866 1.1891 1.3256 0.4315 0.4878 0.554 0.0127 0.0828 0.1347 0.0647 0.1055 0.1414 0.0705 0.0786 0.0866 0.0284 0.0322 0.0376

10 0.7846 0.8518 0.9313 1.3366 1.3758 1.4602 0.5151 0.5655 0.6244 0.1172 0.1477 0.1895 0.0993 0.1239 0.1452 0.0877 0.0946 0.101 0.0094 0.0148 0.0207

12 0.7174 0.8406 0.9525 1.3279 1.3911 1.4331 0.599 0.6523 0.6922 0.2063 0.2375 0.2716 0.0953 0.1202 0.1454 0.1072 0.1176 0.1283 0.02 0.0226 0.0249

14 1.4683 1.5128 1.5557 1.7907 1.9007 2.0537 0.7361 0.9248 1.058 0.091 0.139 0.1608 0.2995 0.3365 0.3711 0.0737 0.0884 0.1029 0.0423 0.0481 0.0527

16 0.7543 0.8936 1.099 1.2126 1.2626 1.332 0.0872 0.2001 0.2888 0.3963 0.5395 0.6963 0.0226 0.0401 0.0558 0.0725 0.0969 0.1264 0.0271 0.0341 0.0427

18 0.9605 1.0253 1.1122 2.0107 2.1304 2.2032 0.0683 0.1947 0.2547 0.1075 0.1284 0.1748 0.1013 0.1285 0.153 0.1076 0.1196 0.1288 0.0612 0.0654 0.0721

20 0.8637 1.057 1.2392 0.4965 0.6282 0.7105 0.5533 0.7412 0.9337 0.3708 0.4664 0.5659 0.354 0.3907 0.4268 0.1116 0.1338 0.1563 0.1536 0.1725 0.1918

22 1.0166 1.0893 1.1421 2.1017 2.2351 2.3841 0.9337 1.121 1.2787 0.1841 0.2584 0.2993 0.0096 0.0581 0.0921 0.0472 0.068 0.086 0.0147 0.02 0.0252

6 0.4274 0.8071 1.0744 0.2534 0.3191 0.3821 0.2649 0.3308 0.4288 0.0086 0.0882 0.1341 0.0593 0.0643 0.0722 0.0099 0.0127 0.0175 0.027 0.0354 0.0461

8 0.7206 0.7879 0.869 0.876 0.9204 1.0045 0.17 0.2877 0.35 0.1018 0.1498 0.1769 0.0323 0.0573 0.087 0.04 0.051 0.0594 0.0173 0.0213 0.0243

10 0.8314 0.9881 1.1188 0.5521 0.5927 0.6238 0.191 0.2957 0.4416 0.1154 0.1722 0.2114 0.095 0.1074 0.1253 0.0816 0.0914 0.0958 0.0138 0.0165 0.0198

12 0.6695 0.8505 0.9416 0.515 0.7169 0.8106 0.333 0.5368 0.635 0.0696 0.1821 0.2833 0.0734 0.0888 0.1055 0.0695 0.0822 0.0908 0.0103 0.0135 0.015

14 0.5907 0.9182 1.1524 0.8292 0.9972 1.1572 0.0392 0.461 0.7734 0.1079 0.1495 0.1945 0.0351 0.1133 0.221 0.0464 0.0559 0.0762 0.0037 0.0148 0.0334

16 0.8522 0.976 1.0636 1.2493 1.4591 1.5416 0.3547 0.4981 0.7681 0.053 0.1424 0.23 0.1827 0.1994 0.2077 0.0623 0.0694 0.0748 0.0091 0.0144 0.0233

18 0.5965 0.7094 0.9425 1.6394 1.8233 1.9322 0.2184 0.3817 0.6165 0.267 0.3163 0.3793 0.0313 0.0544 0.0818 0.0326 0.0643 0.104 0.0046 0.0205 0.0392

20 1.3466 1.5169 1.7474 0.5719 1.1252 1.5166 0.3725 0.4646 0.577 0.2956 0.339 0.4101 0.1213 0.1756 0.2116 0.0178 0.0254 0.0426 0.0137 0.0267 0.0426

22 1.2057 1.5125 1.7184 1.8672 2.1048 2.2449 0.9593 1.1945 1.3834 0.2776 0.3172 0.3818 0.3561 0.4009 0.438 0.0656 0.0725 0.0804 0.0997 0.1301 0.1491

6 0.0255 0.1485 0.2568 0.4303 0.4599 0.4737 0.2068 0.237 0.273 0.0688 0.1215 0.1783 0.0349 0.0452 0.0529 0.0113 0.0201 0.0289 0.0163 0.0217 0.0253

8 0.694 0.8261 0.9644 0.5642 0.6536 0.7005 0.1935 0.2435 0.3018 0.1342 0.1531 0.1698 0.0224 0.0398 0.061 0.0483 0.0501 0.0512 0.0143 0.0163 0.0184

10 0.8096 0.8984 1.0271 0.3174 0.4128 0.5306 0.1582 0.2573 0.4019 0.0479 0.0582 0.0699 0.0273 0.061 0.0937 0.0511 0.0676 0.0873 0.0092 0.0109 0.0127

12 0.8362 1.0894 1.4058 0.4885 0.5288 0.5597 0.1646 0.3049 0.3925 0.2236 0.264 0.31 0.0938 0.1176 0.1312 0.0847 0.1036 0.1145 0.0092 0.0125 0.0156

14 0.9501 1.1532 1.278 0.7751 1.0112 1.2095 0.2118 0.4023 0.6441 0.0881 0.1096 0.1485 0.3482 0.3989 0.4387 0.0391 0.0721 0.1069 0.0427 0.0489 0.0539

16 1.2723 1.3127 1.3611 0.8227 1.136 1.3495 0.0392 0.2971 0.5693 0.3288 0.4378 0.5448 0.0901 0.0943 0.0976 0.0787 0.1145 0.154 0.0351 0.0453 0.0563

18 1.0697 1.1256 1.1992 0.6496 0.8574 1.0187 0.3542 0.4249 0.5199 0.2717 0.3342 0.4086 0.0711 0.0916 0.1098 0.0701 0.0864 0.0989 0.0238 0.0269 0.029

20 1.2881 1.3351 1.3538 0.2876 0.784 1.2075 0.6702 0.8968 1.2089 0.5874 0.5998 0.6134 0.1172 0.1492 0.1931 0.0883 0.1046 0.1135 0.1085 0.1186 0.1233

22 0.8251 0.9754 1.0959 1.4824 1.8338 2.098 0.0898 0.2543 0.3479 0.3824 0.4677 0.5577 0.1584 0.2496 0.3145 0.0385 0.0473 0.0513 0.0373 0.0743 0.1035

6 0.8862 1.0103 1.0919 0.0744 0.13 0.187 0.2694 0.281 0.2948 0.0036 0.0458 0.0989 0.0423 0.0504 0.0559 0.0121 0.0191 0.025 0.0195 0.0216 0.0235

8 0.8539 0.9912 1.1309 0.2708 0.3882 0.4621 0.1045 0.1386 0.2019 0.0168 0.0226 0.0257 0.0233 0.039 0.0554 0.0142 0.0227 0.0288 0.0058 0.0068 0.0084

10 0.8161 0.8457 0.89 0.3377 0.3979 0.4544 0.1693 0.2215 0.2735 0.0497 0.0621 0.075 0.0719 0.0785 0.0906 0.0393 0.0472 0.056 0.0078 0.0089 0.0099

12 0.819 0.8816 0.9519 0.215 0.2276 0.2526 0.0675 0.1345 0.1809 0.0904 0.1023 0.1205 0.064 0.0691 0.0749 0.0595 0.0615 0.0626 0.0019 0.0026 0.0031

14 0.5523 0.6967 0.8204 0.4176 0.4803 0.5742 0.2532 0.2638 0.278 0.1487 0.1626 0.1852 0.047 0.1098 0.1598 0.046 0.0518 0.0567 0.0107 0.0158 0.0205

16 1.1279 1.3205 1.46 0.5158 0.6166 0.678 0.4659 0.5137 0.5393 0.3368 0.3873 0.4569 0.0603 0.0698 0.078 0.1084 0.1239 0.1398 0.0312 0.0359 0.04

18 1.0644 1.2629 1.4009 0.2629 0.3333 0.4265 0.2547 0.3808 0.4454 0.2793 0.3339 0.4199 0.0518 0.0771 0.113 0.0484 0.0501 0.0514 0.0078 0.0127 0.0205

20 0.7363 0.782 0.8492 0.7075 0.8361 1.0263 0.5071 0.5667 0.6561 0.4124 0.4781 0.5313 0.0848 0.109 0.1433 0.1096 0.1208 0.1294 0.0978 0.1112 0.1193

22 0.6236 0.7109 0.7555 0.937 1.0945 1.3145 0.1683 0.2927 0.5042 0.2025 0.3213 0.4234 0.2023 0.2565 0.3101 0.0574 0.0668 0.0734 0.0843 0.1115 0.1454

6 0.8194 1.2517 1.4043 0.0597 0.0845 0.1043 0.1597 0.2134 0.2697 0.0436 0.054 0.0647 0.0441 0.0573 0.0643 0.0288 0.0308 0.0341 0.0112 0.0148 0.0199

8 0.504 0.6848 0.9315 0.1188 0.2108 0.3571 0.0973 0.1273 0.1841 0.0459 0.0595 0.0799 0.0251 0.0457 0.0711 0.0246 0.0325 0.0455 0.0106 0.0125 0.0163

10 0.3758 0.653 1.0366 0.1446 0.2219 0.3549 0.0756 0.1175 0.182 0.0189 0.0308 0.0478 0.0143 0.0382 0.0623 0.0153 0.0293 0.0414 0.005 0.0073 0.0116

12 0.5732 0.9257 1.2632 0.1541 0.2629 0.3871 0.1099 0.1373 0.2015 0.0292 0.0664 0.1077 0.0576 0.0894 0.125 0.0343 0.0615 0.0894 0.0061 0.0072 0.0092

14 0.8239 1.1122 1.3825 0.1866 0.3003 0.4084 0.0738 0.1575 0.2125 0.1226 0.1795 0.2301 0.1045 0.1349 0.1591 0.0513 0.0693 0.0874 0.0117 0.0135 0.0148

16 1.1182 1.389 1.6194 0.1909 0.337 0.4562 0.3382 0.3917 0.4335 0.1441 0.2187 0.2695 0.0711 0.0821 0.0878 0.0633 0.0833 0.0973 0.0056 0.0093 0.0147

18 1.0818 1.2477 1.3813 0.1376 0.2263 0.3109 0.4568 0.5098 0.5675 0.4355 0.5196 0.5953 0.1541 0.1864 0.2176 0.044 0.0466 0.0486 0.035 0.0431 0.0512

20 1.2268 1.2821 1.3418 0.0867 0.1383 0.1854 1.3215 1.4406 1.5397 0.5611 0.6108 0.6576 0.2461 0.2731 0.2969 0.1542 0.1768 0.1987 0.1476 0.1628 0.1777

22 0.8649 1.0076 1.1378 0.2314 0.3037 0.3743 1.0998 1.1838 1.273 0.2331 0.2581 0.2998 0.3906 0.45 0.5048 0.093 0.1 0.1077 0.2151 0.2467 0.2765

6 0.6337 0.9375 1.1708 0.049 0.0862 0.1357 0.0702 0.1188 0.1447 0.056 0.0701 0.0878 0.0193 0.0428 0.0626 0.0153 0.0185 0.0213 0.0046 0.0069 0.0083

8 0.243 0.3977 0.5542 0.0838 0.1441 0.1843 0.069 0.0838 0.0914 0.0125 0.0227 0.0302 0.0117 0.0244 0.0338 0.0157 0.0214 0.026 0.0028 0.0045 0.0077

10 0.3515 0.4736 0.6955 0.1185 0.1644 0.2314 0.067 0.0883 0.104 0.0177 0.0246 0.0358 0.0524 0.0613 0.0755 0.0339 0.0399 0.0474 0.0008 0.0027 0.0042

12 0.5599 0.7023 0.8917 0.2398 0.2805 0.3561 0.1564 0.1945 0.2455 0.0817 0.1002 0.1215 0.0583 0.0786 0.1055 0.0383 0.0497 0.0678 0.0094 0.0115 0.0142

14 1.0149 1.1179 1.2719 0.0999 0.217 0.3022 0.2654 0.3136 0.3627 0.0864 0.127 0.167 0.1048 0.1692 0.2131 0.0706 0.0804 0.0976 0.0148 0.0204 0.0245

16 0.9369 1.1705 1.3606 0.5333 0.6173 0.7011 0.1914 0.2844 0.425 0.1768 0.2362 0.2912 0.141 0.165 0.1788 0.0243 0.0487 0.0641 0.0136 0.0184 0.0221

18 1.276 1.3373 1.4322 0.5078 0.5782 0.6502 0.5439 0.6514 0.735 0.3806 0.4509 0.5091 0.1761 0.2105 0.2402 0.0636 0.0687 0.0755 0.0503 0.0612 0.0701

20 1.3704 1.5251 1.6536 1.1346 1.2612 1.3422 0.7861 0.9494 1.1356 0.5844 0.6717 0.7213 0.1569 0.2013 0.2517 0.1717 0.188 0.2007 0.1447 0.1638 0.174

22 1.2373 1.2801 1.3468 0.4326 0.4492 0.4597 0.1043 0.2008 0.3267 0.3131 0.4036 0.513 0.3779 0.4034 0.4311 0.0816 0.0937 0.1045 0.1867 0.2009 0.2157

6 0.4393 0.6846 0.8716 0.0537 0.0665 0.0803 0.0911 0.1178 0.1448 0.0287 0.0376 0.0472 0.0111 0.0267 0.0366 0.0309 0.0338 0.0369 0.0152 0.0175 0.0195

8 0.2756 0.3211 0.355 0.0674 0.0975 0.1184 0.0771 0.084 0.0935 0.0034 0.0105 0.0192 0.0136 0.0159 0.0171 0.0187 0.0245 0.0282 0.013 0.0156 0.0173

10 0.2319 0.3953 0.5892 0.1237 0.1956 0.2763 0.0617 0.113 0.1728 0.0324 0.0446 0.0572 0.0194 0.0343 0.0535 0.0188 0.0364 0.058 0.0069 0.008 0.0096

12 0.2145 0.3395 0.5414 0.1172 0.2006 0.3231 0.0771 0.1218 0.1966 0.0529 0.0865 0.1354 0.035 0.0583 0.0929 0.0331 0.0504 0.0735 0.0044 0.0089 0.0141

14 0.7068 0.8549 1.0556 0.2895 0.3509 0.4377 0.0608 0.1413 0.2366 0.0638 0.0979 0.1407 0.0952 0.1429 0.1824 0.0492 0.0718 0.1025 0.0173 0.0226 0.027

16 0.672 0.8199 1.0031 0.1969 0.317 0.4035 0.2419 0.3004 0.3811 0.1025 0.1483 0.1817 0.1045 0.1373 0.1713 0.0345 0.0446 0.056 0.0167 0.0202 0.0231

18 1.0933 1.2803 1.4985 0.4989 0.6148 0.7428 0.3807 0.4609 0.5181 0.2362 0.2862 0.3378 0.0797 0.1051 0.1274 0.0306 0.0362 0.0449 0.0252 0.0313 0.0374

20 1.0759 1.2308 1.4242 0.787 0.9322 1.1541 0.0812 0.1923 0.3384 0.3755 0.5118 0.6677 0.1076 0.1434 0.1863 0.1437 0.1745 0.2155 0.0985 0.132 0.1714

22 1.0857 1.1464 1.2302 0.6936 0.7886 0.9088 0.2426 0.3049 0.3724 0.0437 0.1249 0.206 0.2047 0.2166 0.2319 0.012 0.0364 0.0535 0.0986 0.1162 0.1316

6 0.4226 0.5769 0.7789 0.0135 0.0404 0.0606 0.0563 0.0979 0.1416 0.0321 0.0352 0.0408 0.0074 0.0158 0.0231 0.0189 0.0221 0.0254 0.007 0.0097 0.0132

8 0.2336 0.3008 0.3428 0.1178 0.1556 0.1769 0.0415 0.0655 0.0884 0.0381 0.0528 0.0702 0.0107 0.018 0.0234 0.0201 0.0268 0.0309 0.0115 0.0148 0.0196

10 0.2846 0.4301 0.6282 0.1597 0.2325 0.3468 0.1066 0.1349 0.1688 0.0508 0.0677 0.0918 0.0225 0.032 0.048 0.0306 0.0418 0.0592 0.0091 0.0119 0.0145

12 0.3769 0.5062 0.6579 0.1478 0.1848 0.2131 0.0917 0.1368 0.1704 0.0486 0.0697 0.0858 0.0469 0.0667 0.0865 0.0502 0.0673 0.0823 0.0022 0.0038 0.0054

14 0.6751 0.8765 1.0422 0.3543 0.3865 0.438 0.0732 0.1064 0.1675 0.0665 0.0751 0.0861 0.065 0.0954 0.1116 0.0579 0.076 0.0958 0.0166 0.0199 0.0231

16 0.5206 0.5778 0.6274 0.0736 0.1616 0.2742 0.1633 0.2282 0.3064 0.078 0.0964 0.1236 0.0437 0.0719 0.0926 0.0555 0.0629 0.0669 0.0219 0.0225 0.0233

18 0.8228 0.9202 1.0977 0.503 0.5869 0.7028 0.0112 0.0714 0.1744 0.1212 0.1592 0.2136 0.0844 0.1002 0.1279 0.038 0.0477 0.0543 0.0236 0.03 0.0374

20 1.6374 1.8183 2.0716 0.5081 0.6247 0.756 0.6049 0.688 0.7326 0.1953 0.2559 0.3048 0.072 0.0973 0.1293 0.1558 0.1765 0.1999 0.1065 0.1254 0.1392

22 1.5997 1.7349 1.8465 0.7991 0.9008 1.0085 0.9621 1.0078 1.0566 0.6166 0.6427 0.6799 0.4262 0.4523 0.4807 0.1175 0.1254 0.1307 0.2013 0.2184 0.2289

6 0.309 0.4759 0.6657 0.0385 0.0507 0.0619 0.0475 0.0766 0.1105 0.0073 0.0181 0.0334 0.0073 0.0133 0.019 0.0317 0.0387 0.0472 0.0027 0.0061 0.0091

8 0.3028 0.3413 0.4066 0.0202 0.0663 0.1244 0.0366 0.0478 0.0644 0.0257 0.042 0.0648 0.0097 0.0148 0.0245 0.0101 0.0176 0.0248 0.002 0.0052 0.0105

10 0.0938 0.2221 0.3956 0.0399 0.1425 0.2501 0.0607 0.1199 0.2029 0.0223 0.0471 0.0791 0.0504 0.0617 0.0779 0.0273 0.0432 0.0663 0.0051 0.0113 0.0176

12 0.3079 0.5655 0.7945 0.1696 0.2321 0.2791 0.054 0.138 0.1995 0.0532 0.0669 0.0756 0.0328 0.0621 0.0809 0.0451 0.0708 0.0886 0.0007 0.0018 0.003

14 0.231 0.5471 0.7723 0.3329 0.3487 0.3709 0.0033 0.0323 0.0578 0.0944 0.1068 0.1159 0.0953 0.133 0.1672 0.0439 0.0498 0.0541 0.0148 0.0192 0.0233

16 0.5318 0.7258 0.8426 0.2024 0.2496 0.3011 0.329 0.4994 0.6279 0.1255 0.1676 0.2282 0.0879 0.1282 0.1665 0.0698 0.083 0.0965 0.0295 0.0341 0.0394

18 0.7779 0.9719 1.1286 0.3064 0.4163 0.4988 0.2099 0.2651 0.3345 0.168 0.2232 0.2607 0.0894 0.1141 0.1327 0.0556 0.0695 0.0806 0.0369 0.0456 0.0521

20 0.688 0.9298 1.2044 0.4092 0.4524 0.4786 0.5483 0.651 0.7553 0.1758 0.2275 0.2867 0.1476 0.1724 0.2003 0.037 0.0597 0.0808 0.0189 0.0329 0.0491

22 0.7501 0.877 1.0162 0.3583 0.4296 0.5212 0.2528 0.2976 0.3639 0.1179 0.2277 0.3425 0.0953 0.1339 0.1546 0.0324 0.0373 0.0457 0.0464 0.0632 0.0906

6 0.1279 0.2174 0.4634 0.0434 0.0482 0.0561 0.059 0.0751 0.0971 0.0093 0.0197 0.0261 0.0019 0.0122 0.0245 0.014 0.0175 0.0224 0.002 0.0034 0.0056

8 0.1498 0.233 0.271 0.0582 0.0635 0.0678 0.0744 0.0865 0.1035 0.0241 0.032 0.0448 0.017 0.0203 0.0227 0.0139 0.015 0.0165 0.0013 0.0021 0.0038

10 0.1108 0.259 0.3231 0.0539 0.0873 0.1066 0.0434 0.0694 0.0914 0.0178 0.0248 0.0274 0.0463 0.0588 0.0673 0.0328 0.0407 0.0503 0.0068 0.0089 0.0112

12 0.2137 0.3904 0.5073 0.1865 0.3132 0.3645 0.0489 0.1398 0.1979 0.0768 0.1032 0.1179 0.0411 0.0717 0.0928 0.0536 0.081 0.0937 0.0017 0.0034 0.0063

14 0.3207 0.5821 0.8155 0.3666 0.3951 0.4255 0.0386 0.0641 0.1333 0.1131 0.1532 0.1903 0.1127 0.1502 0.1817 0.0469 0.0568 0.0682 0.016 0.0199 0.0225

16 0.4868 0.6903 0.9239 0.4544 0.523 0.587 0.2743 0.4028 0.6082 0.0579 0.1259 0.234 0.102 0.1272 0.1593 0.0699 0.0922 0.1242 0.0281 0.0356 0.0457

18 0.3174 0.3642 0.4311 0.4046 0.5134 0.56 0.1258 0.1621 0.1828 0.0811 0.1133 0.1291 0.0973 0.1306 0.1574 0.07 0.0866 0.1057 0.05 0.0637 0.0785

20 0.8029 1.0325 1.285 0.6203 0.8519 1.122 0.9719 1.009 1.0441 0.3172 0.4124 0.5407 0.175 0.2028 0.2431 0.1638 0.1768 0.1937 0.1353 0.1491 0.1558

22 1.5315 1.6568 1.7218 0.8405 0.9559 1.0822 0.8758 0.9154 0.9652 0.5426 0.5955 0.6573 0.398 0.4325 0.4497 0.1475 0.1619 0.1736 0.2189 0.2397 0.2531

6 0.1626 0.2256 0.2703 0.0285 0.0377 0.0509 0.0299 0.0383 0.0476 0.0298 0.0556 0.078 0.0077 0.0153 0.0263 0.0248 0.0285 0.0323 0.0028 0.0046 0.0062

8 0.1871 0.2585 0.3075 0.0167 0.0586 0.0939 0.0255 0.0785 0.1241 0.0218 0.0268 0.0364 0.0087 0.0214 0.0308 0.0036 0.0172 0.0283 0.0018 0.0034 0.0048

10 0.1571 0.3374 0.4992 0.098 0.1197 0.1584 0.0381 0.0616 0.0929 0.0286 0.0386 0.0564 0.0498 0.0801 0.1196 0.0292 0.0481 0.075 0.0061 0.0106 0.0167

12 0.2245 0.2423 0.2752 0.2814 0.4144 0.5328 0.1145 0.19 0.2737 0.1027 0.1367 0.1597 0.0573 0.0827 0.1114 0.0661 0.0888 0.1093 0.0039 0.008 0.0136

14 0.1466 0.2215 0.3529 0.4094 0.4372 0.4534 0.1723 0.2335 0.265 0.1165 0.1476 0.1713 0.0901 0.1015 0.1202 0.0543 0.0695 0.0814 0.0109 0.0132 0.0166

16 0.7245 0.8405 0.9279 0.5962 0.8181 1.1061 0.2904 0.3561 0.4476 0.248 0.2831 0.3211 0.0363 0.0418 0.0506 0.0711 0.0818 0.088 0.0309 0.0356 0.0387

18 0.2957 0.3213 0.3496 0.1485 0.1964 0.2494 0.185 0.1961 0.2171 0.054 0.0712 0.087 0.0923 0.1131 0.1335 0.0863 0.0906 0.099 0.0472 0.0531 0.0605

20 0.7622 0.7858 0.8221 1.4511 1.6434 1.7866 0.4766 0.5258 0.6218 0.8891 1.0001 1.1021 0.2168 0.2366 0.2489 0.1174 0.1335 0.1562 0.1262 0.1441 0.164

22 0.1928 0.3957 0.564 0.4828 0.6119 0.7192 0.2222 0.267 0.3391 0.1077 0.1457 0.1974 0.0513 0.1012 0.1398 0.0253 0.053 0.0723 0.0415 0.0753 0.101

6 0.1033 0.2281 0.3883 0.0183 0.025 0.0341 0.0672 0.0814 0.09 0.0212 0.0381 0.0676 0.0227 0.0332 0.0493 0.0241 0.0311 0.037 0.0027 0.0055 0.0092

8 0.0511 0.1514 0.3134 0.0221 0.0596 0.121 0.0315 0.0565 0.0976 0.0097 0.0175 0.0242 0.0084 0.0157 0.0309 0.0078 0.0151 0.0282 0.007 0.0078 0.0086

10 0.204 0.2633 0.3571 0.1057 0.1475 0.2028 0.0731 0.1029 0.1637 0.0399 0.0636 0.1019 0.0318 0.0704 0.1357 0.0302 0.054 0.0936 0.0057 0.0099 0.0176

12 0.3111 0.4291 0.6011 0.2188 0.2499 0.2947 0.0725 0.0877 0.11 0.0507 0.0736 0.1035 0.0452 0.053 0.056 0.0436 0.0529 0.0628 0.0089 0.01 0.0114

14 0.1956 0.2443 0.3227 0.4197 0.4889 0.5912 0.0896 0.1535 0.2715 0.0907 0.0947 0.1001 0.1668 0.1889 0.2097 0.0194 0.0213 0.025 0.0209 0.0246 0.0276

16 0.5931 0.8329 1.1422 0.6099 0.7972 1.1702 0.1822 0.2832 0.3492 0.1904 0.2694 0.3707 0.1023 0.1186 0.1424 0.0632 0.0991 0.1411 0.0126 0.0242 0.0358

18 0.124 0.1635 0.2005 0.5126 0.642 0.7743 0.127 0.1731 0.2579 0.1039 0.1217 0.1553 0.1699 0.1988 0.2355 0.1129 0.1271 0.1455 0.0785 0.089 0.1055

20 0.3274 0.4498 0.6789 0.687 0.8294 1.0724 0.1658 0.2312 0.279 0.2078 0.2876 0.4354 0.0235 0.0299 0.046 0.0816 0.1046 0.1234 0.0645 0.0845 0.1057

22 1.2696 1.3971 1.5218 1.1613 1.2827 1.3944 0.8007 0.8621 0.9673 0.4422 0.4784 0.5397 0.3559 0.3943 0.423 0.1818 0.1954 0.2078 0.2226 0.2433 0.2592

6 0.128 0.2836 0.4085 0.0685 0.0947 0.116 0.0181 0.04 0.0668 0.0292 0.0365 0.0501 0.0078 0.0179 0.0318 0.0178 0.0242 0.0359 0.002 0.0036 0.006

8 0.0093 0.1294 0.2545 0.0084 0.0691 0.1612 0.0061 0.0462 0.1005 0.003 0.0086 0.0129 0.0036 0.0163 0.0358 0.0071 0.0134 0.0225 0.0055 0.0087 0.0134

10 0.0623 0.139 0.1896 0.0367 0.0869 0.1663 0.0314 0.0635 0.0858 0.0315 0.0532 0.0847 0.0139 0.0336 0.0606 0.0153 0.028 0.0451 0.0036 0.0051 0.0071

12 0.3274 0.4192 0.5091 0.1361 0.2044 0.2731 0.0755 0.0878 0.0996 0.0274 0.0574 0.0859 0.0409 0.0492 0.0553 0.0383 0.045 0.0518 0.0099 0.0106 0.0113

14 0.1939 0.3393 0.4833 0.4366 0.555 0.6545 0.0592 0.1033 0.1368 0.0859 0.1049 0.1214 0.1784 0.2142 0.2469 0.0282 0.0314 0.0341 0.0223 0.0269 0.0314

16 0.6133 0.7349 0.8482 0.6014 0.7076 0.7959 0.4525 0.5793 0.6842 0.2082 0.2328 0.2566 0.1239 0.1619 0.1903 0.0868 0.106 0.121 0.0247 0.0301 0.0354

18 0.749 0.8176 0.8694 0.2844 0.4383 0.5884 0.3837 0.4523 0.5226 0.2559 0.276 0.2947 0.0898 0.1097 0.1342 0.0345 0.0433 0.0496 0.0014 0.0106 0.0214

20 1.0828 1.2939 1.4753 0.3672 0.4205 0.4767 0.8819 0.9772 1.0682 0.3793 0.4355 0.4826 0.1043 0.1208 0.1363 0.1787 0.2073 0.2321 0.1392 0.1594 0.1781

22 0.7109 0.8895 1.088 0.8153 1.0146 1.2213 0.201 0.2648 0.3682 0.1672 0.2011 0.2333 0.2078 0.2635 0.3211 0.0554 0.0747 0.0984 0.094 0.1324 0.169
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Figura F.1 – Configurações 0, 1, 2 e 3. Índices de agitação obtidos para uma onda 
incidente de período T = 6 s, direção de WNW e nível de maré = 2.0 m (ZH). 

 

Figura F.2 – Configurações 0, 1, 2 e 3. Índices de agitação obtidos para uma onda 
incidente de período T = 6 s, direção de W e nível de maré = 2.0 m (ZH). 
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Figura F.3 – Configurações 0, 1, 2 e 3. Índices de agitação obtidos para uma onda 
incidente de período T = 8 s, direção de WNW e nível de maré = 2.0 m (ZH). 

 

Figura F.4 – Configurações 0, 1, 2 e 3. Índices de agitação obtidos para uma onda 
incidente de período T = 8 s, direção de W e nível de maré = 2.0 m (ZH). 
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Figura F.5 – Configurações 0, 1, 2 e 3. Índices de agitação obtidos para uma onda 
incidente de período T = 10 s, direção de WNW e nível de maré = 2.0 m (ZH). 

 

Figura F.6 – Configurações 0, 1, 2 e 3. Índices de agitação obtidos para uma onda 
incidente de período T = 10 s, direção de W e nível de maré = 2.0 m (ZH). 
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A N E X O  G  –  T AB E L AS  D O  M AN U A L  V L C C  O C IM F  ( 1 9 7 7 )  
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Figura G.1 – Convenção de sinais e sistema de coordenadas de acordo com o manual 
VLCC. 

 

Figura G.2 – Definição do tipo de proa. 
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Figura G.3 – Coeficiente para a força longitudinal do vento. 
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Figura G.4 – Coeficiente para a força lateral do vento. 

 

Figura G.5 – Coeficiente para o momento de guinada do vento. 
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Figura G.6 – Coeficiente para a força longitudinal das correntes. 
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Figura G.7 – Coeficiente para a força lateral das correntes. 
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Figura G.8 – Coeficiente para o momento de guinada das correntes. 
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