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RESUMO: Apresenta-se o pacote numérico do LNEC para simulação de manobras de navios
na zona de entrada de portos realizadas sob a acção das ondas marítimas. Este pacote é
composto por dois modelos numéricos: o modelo DREAMS, que calcula as características da
agitação numa determinada zona marítima, permitindo avaliar o abrigo proporcionado por
diferentes configurações de um porto; o modelo SIMNAV que permite o estudo da manobra
de entrada de navios num porto levando em conta o comportamento do navio e as variáveis
ambientais velocidade do vento e agitação marítima. Apresenta-se também a aplicação do
pacote ao Porto do Caniçal onde se pretendia averiguar se os rebocadores previstos para
aquele porto seriam capazes de auxiliar a manobra de entrada de um navio com um
comprimento entre perpendiculares de 119 m, uma boca de 19 m e um calado de 7.5 m.
PALAVRAS-CHAVE: modelos numéricos; propagação de ondas marítimas; comportamento
de navios em manobra; piloto automático.

1. INTRODUÇÃO
Face ao carácter dos portos como pontos críticos da navegação marítima, mercê da elevada
probabilidade de ocorrência de acidentes nessa zona, é natural surgir, com alguma frequência,
em estudos de engenharia portuária, a necessidade de avaliar as condições da navegação na
entrada e no interior de portos. Uma das ferramentas disponíveis para esta avaliação é a
simulação numérica do comportamento de navios em manobra. Para um conjunto de situações
de teste caracterizadas por combinações das variáveis ambientais relevantes, um navio–tipo
realiza um conjunto de viagens controladas por pilotos humanos ou por um piloto automático
com o objectivo de testar a bondade dos traçados propostos para o acesso ao porto ou para
determinar as forças a exercer pelos rebocadores que auxiliam esse navio-tipo nas manobras
de entrada ou saída do porto. Dependendo do número de traçados a analisar, e do tipo de
análise pretendida, pode ser mais conveniente o controlo do navio-tipo por um piloto
automático.
Das variáveis ambientais mais importantes para o comportamento de navios em manobras
na entrada de portos em costa aberta – onde o efeito das correntes de maré é desprezável –
aquela que é mais importante é a agitação marítima, devido à força de deriva que pode impor
no navio. Além disso, a agitação marítima tem um papel importante nas condições
operacionais e de segurança que devem observar-se durante a realização das operações de

carga e descarga de navios, afinal a razão última da construção de infra-estruturas portuárias
em bacias abrigadas.
No Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) está implementado um pacote
numérico, DREAMS_SIMNAV, capaz de caracterizar a agitação marítima em zonas
portuárias e de simular numericamente a manobra de navios na entrada daquelas zonas e no
seu interior. O pacote numérico assenta em dois modelos numéricos interligados – DREAMS,
Fortes [2] e SIMNAV, Santos [9]
DREAMS é um modelo de elementos finitos que efectua a propagação de ondas marítimas
em fundos de inclinação suave, como os que ocorrem em portos e zonas costeiras. É baseado
na equação elíptica de declive suave apresentada em Berkhoff [1] que tem em conta os efeitos
combinados da refracção e difracção de ondas. O modelo pode ser aplicado no estudo, quer da
penetração da agitação marítima de período curto num porto, quer da ressonância de uma
marina excitada por ondas de longo período nela incidentes. Em ambos os casos, o modelo
fornece as características da agitação marítima (alturas e direcção da onda) em todos os
pontos do domínio de cálculo que servirão de input para o modelo SIMNAV.
SIMNAV é um modelo que determina a evolução temporal da posição e rumo do navio
levando em conta os movimentos no plano horizontal apenas. As equações de movimento são
escritas num referencial solidário com o navio cuja origem está no centro de gravidade do
navio. Este modelo baseia-se no modelo apresentado em Hooft e Drinóczy [6], que, por sua
vez, se baseia no modelo de Inoue et al. [8]. O objectivo destes modelos é a determinação,
ainda que de forma aproximada, mas logo na fase de projecto do navio, das características de
manobra do navio, como imposto nas directivas da IMO [7]. O modelo pode ser controlado
quer por um operador humano, quer por um piloto automático com controlo de posição e
velocidade.
Este pacote numérico pode ser utilizado em diversos estudos, nomeadamente na análise e
caracterização de uma configuração portuária, quer do ponto de vista das condições de abrigo,
quer das manobras das embarcações no seu interior ou na determinação do trajecto mais
adequado de acesso a um porto, para uma dada combinação das variáveis ambientais (vento,
ondas ou correntes).
Nesta comunicação, descreve-se o pacote numérico DREAMS_SIMNAV e apresenta-se
uma aplicação realizada com este pacote num estudo solicitado ao LNEC – o porto do
Caniçal, na ilha da Madeira, Portugal.
2. O PACOTE NUMÉRICO DREAMS-SIMNAV
O pacote numérico para propagação da agitação marítima e simulação numérica da entrada
de navios e a sua aplicação à entrada de navios num porto é composto por dois modelos: o
modelo numérico de refracção-difracção-reflexão, DREAMS e o modelo numérico de
simulação de manobras de navios desenvolvido no LNEC, SIMNAV.
Descreve-se neste capítulo cada um dos modelos numéricos.
2.1. O modelo numérico DREAMS
DREAMS é um modelo matemático de elementos finitos para o cálculo da propagação e
deformação de ondas regulares em zonas costeiras, Fortes [2]. O modelo pode ser aplicado no
estudo, quer da penetração da agitação marítima de período curto num porto, quer da
ressonância de uma marina excitada por ondas de longo período nela incidentes. É baseado na

equação elíptica de declive suave, Berkhoff [1], que descreve os efeitos combinados da
refracção e difracção de ondas monocromáticas propagando-se em fundos de inclinação suave
como os que ocorrem em portos, baías e zonas costeiras.
O método numérico utilizado para a resolução da equação de declive suave é o Método dos
Elementos Finitos (MEF). Dado o facto do modelo não apresentar 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 direcções 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 perturbações geradas no
domínio; as condições de reflexão (total ou parcial), referentes aos contornos sólidos da zona
em estudo (praias, falésias, molhes, entre outros).
Os dados a fornecer ao modelo DREAMS são: as características da agitação incidente
(período e direcção da onda); os coeficientes de reflexão em cada troço da fronteira do
domínio de cálculo e as características da malha de elementos finitos com que foi discretizado
o domínio em estudo.
O modelo calcula 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) e direcções de propagação da onda. O
campo de velocidades horizontais na superfície livre e as cristas das ondas (linhas de igual
fase) constituem resultados opcionais.
Os dados e resultados dos cálculos com o modelo DREAMS são apresentados sob a forma
gráfica e são constituídos por desenhos com: a) a discretização do domínio de cálculo por
elementos finitos e a respectiva fronteira e batimetria do domínio (opcional); b) as isolinhas
do índice de agitação (ou do coeficiente de amplificação); c) as cristas das ondas (opcional);
d) as velocidades horizontais na superfície livre (opcional).
A validação do modelo matemático, Fortes [2], foi feita com casos de teste clássicos da
bibliografia, tais como o fundo plano inclinado, o baixio circular, os molhes semi-infinitos e a
bacia rectangular de Mei e com casos de teste reais. O modelo foi também validado com base
nos estudos de ressonância e agitação nos portos de Saint Quay-Portrieux, Fortes [2] e no
porto da Baleeira, tendo sido comparados, para este caso de teste, os resultados de DREAMS
com resultados de outros modelos matemáticos e/ou de modelos físicos.
As principais limitações do modelo são o facto de, por ser linear, não ter em conta efeitos
não-lineares, tais como a interacção de ondas e correntes, a interacção de ondas devido à
topografia do fundo, a transferência de energia entre componentes de onda, a geração de
componentes de baixa frequência induzidas por grupos de ondas curtas e o efeito da dispersão
por amplitude da onda. O modelo também não tem em conta os efeitos da dissipação de
energia por rebentação e atrito de fundo e os galgamentos sobre estruturas. Finalmente, como
já foi mencionado, a sua aplicação está condicionada a fundos de declive suave, até 1:3.
2.2. O modelo numérico SIMNAV
O modelo numérico SIMNAV determina a evolução temporal da posição e rumo do navio
levando em conta os movimentos no plano horizontal apenas. As equações de movimento são
escritas num referencial solidário com o navio cuja origem está no centro de gravidade do

navio. Este modelo baseia-se no modelo apresentado em Hooft e Drinóczy [6], que, por sua
vez, se baseia no modelo de Inoue et al. [8]. O objectivo destes modelos era a determinação,
ainda que de forma aproximada, mas logo na fase de projecto do navio, das características de
manobra do navio, como imposto nas directivas da IMO [7].
São várias as origens para as forças longitudinal e transversal, bem como para o momento
de guinada, actuantes no navio consideradas no modelo SIMNAV: reacção do fluido ao
movimento do casco; a existência do leme; o impulso produzido pelo hélice; vento; ondas
(força horizontal e momento de guinada de deriva); correntes; rebocadores.
As forças resultantes da reacção do fluido ao movimento do casco são calculadas com as
fórmulas reunidas em Hooft e Drinóczy [6] para os coeficientes hidrodinâmicos e para as
massas adicionadas, bem como com as expressões de Holtrop e Mennen [5] para cálculo da
resistência do navio ao avanço em linha recta. As expressões e os coeficientes de forma de
Harvald [4] são utilizados no cálculo das forças devidas ao vento. O cálculo das forças de
deriva devidas às ondas é feito recorrendo a um modelo numérico para a resolução do
problema de difracção de um corpo flutuante. Com os resultados obtidos, para uma dada
frequência da onda incidente, numa gama de ângulos de incidência e profundidades
seleccionada, consegue determinar-se a força e o momento de deriva causados pela onda
incidente no navio em qualquer ponto do seu trajecto.
A maioria dos estudos realizados no LNEC com o SIMNAV tem consistido na verificação
das dimensões propostas para um dado canal de acesso a um porto. Nesse caso, o
procedimento mais usual é a criação de uma amostra de viagens realizadas por pilotos
experimentados que decidem do ângulo do leme e do momento no veio do hélice com base no
seu conhecimento sobre o comportamento esperado do navio face às variáveis ambientais
presentes. Do processamento dos resultados destas viagens é possível validar, ou não, as
dimensões propostas e analisar a dificuldade de manobra ao longo do canal. Exemplo da
aplicação deste procedimento foi o estudo das condições de acesso ao porto de Ká-Hó, em
Macau, Santos [10].
Tal procedimento revela-se impraticável quando se pretendem comparar vários traçados
para o mesmo canal de acesso. Para simplificar os procedimentos de simulação, evitando o
recurso aos operadores experimentados, pode optar-se pelo controlo do navio por um piloto
automático. Dependendo do tipo de viagem a realizar, o piloto automático pode decidir:
- do ângulo do leme apenas, mantendo-se o momento no veio da máquina, quando se
trata de uma viagem de travessia de um canal de acesso apenas;
- dos valores das componentes longitudinal e transversal das forças horizontais, bem
como do momento de guinada, a produzir pelos rebocadores, quando se tratar de uma
viagem de maior dificuldade em que a velocidade do navio ao longo da mesma é muito
importante, como acontece na arrumação do navio no interior de um porto.
No primeiro caso aquela decisão é baseada no desvio de posição observado entre o centro
de gravidade do navio e a trajectória ideal que ele deveria seguir, enquanto no segundo caso
além do desvio de posição deve levar-se também em conta o desvio entre a velocidade de
avanço do navio e a considerada ideal para o trecho da trajectória em que o navio se encontra.
Estabelecendo um modelo simplificado para o comportamento do navio em manobra, é
possível mostrar, Santos e Marcos Rita [11], que o navio não controlado é estável no que
respeita ao desvio em relação à velocidade ideal. Com efeito, o acréscimo de velocidade
provocado por uma variação impulsiva da força exercida pelo hélice desaparece com o tempo,
voltando o navio a deslocar-se com a velocidade inicial.

O mesmo não se passa com o desvio de posição. De facto, uma vez afastado o navio da
rota inicial por uma variação impulsiva do ângulo do leme, dada a inexistência de forças de
restituição de posição no plano horizontal, não é muito razoável esperar que o navio volte à
rota inicial. O que se verifica é que o navio pode ter a chamada “estabilidade em linha recta”.
Isto é, depois de desviado do seu rumo por um movimento impulsivo do leme, o navio volta a
deslocar-se em linha recta, embora com outro rumo.
O processo de controlo consiste na avaliação da diferença (ou erro) entre o valor de
referência pretendido e o valor obtido na variável de saída. Dependendo do erro, assim se
atribui um valor à variável de controlo. Embora o objectivo deste procedimento seja a redução
do erro, o sistema formado pelo controlador e pelo sistema original pode ser instável. Daí a
necessidade de analisar a estabilidade do sistema controlado, também designada por análise
de anel fechado. Dessa análise verifica-se que se obtém um sistema estável quando o controlo
do erro de velocidade é do tipo proporcional, isto é, a força a exercer pelo hélice num dado
instante é proporcional ao desvio em relação à velocidade ideal observado nesse mesmo
instante. Quanto ao controlo do erro de posição do navio, só com um controlador do tipo
proporcional mais derivativo se obtém um sistema estável. Neste caso o valor do ângulo do
leme a aplicar num dado instante deve ser proporcional ao erro de posição medido nesse
mesmo instante, bem como à taxa de variação desse erro de posição estimada para o mesmo
instante.
Com base nos resultados anteriores, foram implementados no modelo SIMNAV os dois
tipos de piloto automático já mencionados. Na travessia de canais de acesso a portos
implementou-se o controlo de posição apenas, isto é, o ângulo do leme a utilizar em cada
instante depende do desvio entre o centro de gravidade do navio e a trajectória ideal,
observado nesse instante, bem como da taxa de variação desse desvio observada no mesmo
instante. Uma vez seleccionadas as constantes de proporcionalidade para o erro e para a
velocidade do erro, elas mantêm-se durante toda a viagem. A velocidade de avanço do navio é
a que resulta de manter constante, durante toda a viagem, o momento disponível no veio da
máquina. A trajectória ideal é discretizada num número suficiente de segmentos de recta e
para evitar os problemas numéricos associados à avaliação da velocidade do desvio calcula-se
o desvio entre o navio e o eixo do canal N passos de cálculo a partir do instante presente, em
vez de ser neste instante. Neste caso, o ângulo do leme a aplicar é proporcional àquele desvio,
sendo K a constante de proporcionalidade. Uma vez seleccionados os valores de N e de K,
eles mantêm-se durante toda a viagem.
Nas viagens no interior de bacias portuárias, onde a velocidade de avanço é muito
importante para o bom desempenho da manobra, utilizou-se o controlo de posição e de
velocidade. O piloto automático actualmente implementado ainda não controla o momento no
veio do hélice e o ângulo do leme mas apenas as componentes longitudinal e transversal das
forças horizontais, bem como do momento de guinada, a produzir pelos rebocadores no centro
de gravidade do navio. Com efeito, neste tipo de viagens em que a velocidade de avanço do
navio pode diminuir ao longo da trajectória, pode verificar-se uma redução significativa da
capacidade de manobra do navio, porque diminui a velocidade de aproximação do
escoamento ao leme, tornando necessário o recurso a rebocadores para produzir a força
transversal ao navio e o momento de guinada que o leme já não consegue produzir.
Nas simulações com o SIMNAV com este tipo de controlo considera-se o navio um casco
inerte sem órgãos de governo e manobra, obtendo-se assim um majorante para as forças a
produzir pelos rebocadores. A trajectória ideal é definida por um conjunto de troços rectos nos

quais se impõe uma velocidade de avanço ideal. A força longitudinal a exercer pelos
rebocadores, Fx, é proporcional ao desvio entre a velocidade de avanço do navio num dado
troço e a considerada ideal para esse mesmo troço, Δu, enquanto a força transversal, Fy, e o
momento de guinada, Mz, são proporcionais, respectivamente, à distância entre o centro de
gravidade do navio e o segmento da trajectória ideal mais próximo, Δy, e ao ângulo entre o
eixo longitudinal do navio e o mesmo segmento, ΔΘ, previstos para N passos de cálculo a
partir do instante presente. Tal como para o controlo de posição apenas, uma vez definidos os
valores dos parâmetros de controlo, eles mantêm-se constantes durante toda a viagem. O pósprocessamento dos resultados obtidos permite determinar a partir dos valores das forças no
centro de gravidade do navio as forças horizontais a exercer pelos rebocadores a colocar à
popa e à proa do navio.
3. O CASO DE ESTUDO DO CANIÇAL
O porto do Caniçal situa-se na costa sueste da ilha da Madeira, Portugal, Figura 1, junto à
povoação do Caniçal.

Figura 1 - Ilha da Madeira. Porto do Caniçal. Situação actual

Figura 2 - Porto do Caniçal. Obras previstas.
O porto é constituído essencialmente por, Figura 2:
- um molhe poente de abrigo do porto, com um cais do lado interior, com 175 m de
extensão, localizado junto à área dedicada à actividade de pesca;
- um terminal marítimo da Zona Franca, localizado na zona central com uma frente
acostável de 235 m;
- uma área dedicada à actividade da pesca, localizada na zona poente, dispondo de um
cais de descarga com 85 m de extensão e de um terrapleno de apoio onde se localizam a
lota e armazéns;
- um estaleiro naval, a nascente;
- áreas destinadas a expansão futura, quer dos terraplenos do terminal marítimo, quer da
sua frente acostável.
Para melhorar as suas condições de abrigo e aumentar a capacidade de recepção de navios,
está previsto um conjunto de obras de ampliação do porto, Figura 2. Pretende-se que no fim
destas obras seja possível atracar simultaneamente cinco navios no interior da bacia portuária:
três ao longo do cais do terminal marítimo e dois no intradorso do molhe nascente.
As obras de ampliação do porto consistem essencialmente na construção do molhe exterior
de protecção (Molhe Nascente, Figura 2) que proporcionará as condições de abrigo
necessárias à funcionalidade dos terminais portuários existentes e futuros. Este molhe terá um
comprimento total de 765 m e compreende um troço principal com cerca de 550 m de
extensão, constituído por caixotões verticais, ligado a terra, a nascente, através de um troço
curvo em talude com 160 m de extensão. Para além da construção deste molhe de protecção,
está também previsto o prolongamento em cais do terminal marítimo, quer para sudoeste,
quer para noroeste e a construção de uma rampa Ro-Ro. A bacia portuária resultante destas
obras terá os fundos entre -25 e -10 m ZH. A configuração portuária proposta pela empresa
projectista WW, e que tem em conta a construção destas obras, é apresentada na Figura 3.

Figura 3 - Porto do Caniçal. Desenho à escala 1:2000, datado de Janeiro de 2003, da autoria
da WW.
Dada a geometria da bacia portuária e a complexidade da manobra de navios no seu
interior era necessário o estudo da viabilidade da atracação de um navio-tipo (comprimento
entre perpendiculares 114 m, boca 19 m e calado 7.0 m) nos postos de acostagem propostos.
Pretendia-se averiguar não só a duração da viagem de entrada mas também se os rebocadores
disponíveis seriam capazes de auxiliar o navio-tipo na manobra de entrada.
Para este efeito, houve que primeiramente determinar as características (alturas, direcções)
que se verificam na zona marítima adjacente ao porto do Caniçal com o modelo numérico de
refracção-difracção, DREAMS. Seguidamente, e com base nestes resultados, averiguou-se se
os rebocadores previstos para o porto do Caniçal seriam capazes de auxiliar a manobra de
entrada de um navio com um comprimento entre perpendiculares de 119 m, uma boca de
19 m e um calado de 7.5 m. Estes cálculos foram efectuados com o modelo SIMNAV. Nas
secções seguintes, descrevem-se os cálculos efectuados com DREAMS e SIMNAV.

3.1. Cálculos de agitação
3.1.1. Condições de agitação, batimetria e domínios de cálculo
Os cálculos de agitação foram realizados para um nível médio anual de maré, à cota
+1.4 m (Z.H.), direcções de onda à entrada do domínio, em profundidades da ordem de 60 m
de: 157.5° (correspondente a um rumo ao largo de SE), 180° (correspondente a um rumo ao
largo de Sul), e 200° (correspondente a um rumo ao largo de S-20°-W) e período de onda de
9 s. Como se trata de um modelo linear, o valor da altura de onda incidente à entrada da zona
de cálculo considerado em todos os cálculos foi de 1 m.

A Figura 4 apresenta a batimetria e o domínio de cálculo do modelo DREAMS. Este
domínio de cálculo foi discretizado por uma malha de elementos finitos, cujos nós definiam
uma malha quadrangular com 3.5 m de lado.
Nos cálculos efectuados com DREAMS houve que estabelecer condições de fronteira nos
vários troços que constituem a fronteira do domínio. Na Figura 4 indicam-se os troços (em
que cada troço é o conjunto de trechos com características semelhantes) que constituem as
fronteiras do porto do Caniçal, para a configuração considerada
As condições de fronteira de entrada e saída da agitação marítima foram impostas nos
troços J a M. As condições impostas nos troços J, K e L variaram consoante a direcção da
onda incidente. Assim, para ondas de direcção local de 200°, impuseram-se condições de
geraçãoradiação nos troços L e K e de radiação no troço J. Para o caso de ondas de direcção
de 157.5°, impuseram-se condições de geração-radiação nos troços J e K e de radiação no
troço L. Finalmente, para a direcção de 180°, impuseram-se condições de geração-radiação
nos troços J, K e L. No troço M considerou-se a condição de radiação para todas as direcções
de onda incidentes.
N

N

Figura 4 - Porto do Caniçal. Domínio de cálculo, batimetria e troços da fronteira do modelo
DREAMS.
Quanto aos restantes troços, A a I e N a P, para as várias direcções de incidência da onda,
impuseram-se condições de reflexão parcial. Os respectivos coeficientes de reflexão foram
determinados com base nas características de cada troço (tais como a porosidade, diâmetro
característico do enrocamento, ou dos elementos do manto protector do quebra-mar, D50, o
declive do talude e a profundidade no pé do talude) e, em cada local, a partir das
características da onda (altura e comprimento), através do procedimento descrito em Seelig e
Ahrens [12].
3.1.2. Apresentação, análise e interpretação de resultados
Para as condições de agitação incidente atrás referidas, efectuaram-se os cálculos de ondas
regulares com o modelo DREAMS, Fortes e Neves [3]. Para cada direcção de onda incidente,
obtiveram-se:

a) os valores dos índices de agitação, das direcções da onda e das cristas das ondas, na
totalidade do domínio em estudo e numa zona pormenorizada, que contém apenas o
interior do Porto do Caniçal;
b) os valores máximos do índice de agitação em três zonas interiores do porto, isto é,
zonas A e B, assinaladas na Figura 4 e zona C, que corresponde à junção das zonas A e
B;
c) os valores da altura de onda e das direcções de onda em 49 pontos seleccionados no
domínio de estudo, para serem utilizados pelo modelo SIMNAV.
No texto seguinte, apresentam-se primeiramente exemplos de resultados do tipo a e b
obtidos no porto do Caniçal e com base neles efectua-se uma caracterização do abrigo
proporcionado pelo porto. Apontam-se, as principais diferenças verificadas no andamento das
isolinhas do índice de agitação para as várias condições de agitação incidente. Finalmente,
apresentam-se os resultados do tipo c utilizados na simulação do comportamento de navios
em manobra.
Da Figura 5 à Figura 7, apresentam-se os resultados do modelo DREAMS em todo o
domínio de estudo e na zona interior do porto, para as três condições de agitação testadas.

Figura 5 - Índices de agitação. Cálculos efectuados com o modelo DREAMS, para uma onda
incidente de período T=9 s e direcções de 200°. Nível de maré=+1.4 m (Z.H.).

Figura 6 - Índices de agitação. Cálculos efectuados com o modelo DREAMS, para uma onda
incidente de período T=9 s e direcção de 180°. Nível de maré=+1.4 m (Z.H.).

Figura 7 - Índices de agitação Cálculos efectuados com o modelo DREAMS, para uma onda
incidente de período T=9 s e direcção de 157.5°. Nível de maré=+1.4 m (Z.H.).
Os valores máximos do índice de agitação nas três zonas A, B e C, assinaladas na Figura 4,
constam do Quadro 1 .
Quadro 1 – Valores máximos do índice de agitação nas zonas A, B e C do interior do porto.
Valores máximos de H/Ho
Zona

Direcção local (°)
200°

180°

157.5°

A

0.76

0.50

0.39

B

1.08

0.68

0.51

C

1.08

0.68

0.51

Da análise da Figura 5 à Figura 7, constata-se que a zona exterior e em frente ao porto está
mais exposta à agitação incidente do que a zona interior, tal como seria de esperar. Com
efeito, ocorrem valores do índice de agitação mais elevados no exterior do que no interior do
porto.
Verifica-se, também uma maior variabilidade dos índices de agitação obtidos na zona em
frente ao porto, relativamente aos da zona exterior do porto. Este comportamento resulta dos
efeitos da batimetria da região, da difracção em torno do molhe principal do porto e da
reflexão quer no molhe poente quer nos troços de N a P. Além disso, verificou-se que essa
variabilidade dos valores do índice de agitação é mais significativa para a direcção incidente
de 200° e vai diminuindo à medida que a direcção roda para 180° e 157.5° em quase toda a
zona em frente ao molhe poente. Isto acontece porque a onda de direcção de 200° incide
frontalmente no molhe poente do porto do Caniçal, tornando-se assim o fenómeno da reflexão
bastante importante neste caso e fazendo com que os valores do índice de agitação, em geral,
estejam compreendidos na gama de 1.0 a 1.5.
Em geral, verifica-se uma redução dos índices de agitação do exterior para o interior do
porto, e essa redução é mais significativa à medida que a agitação roda de 200° para 157.5°.
Com efeito, a agitação na zona interior do porto é mais significativa (maiores valores de H/
Ho) para a direcção de onda incidente de 200° e vai diminuindo à medida que a direcção da
onda roda para 180° e 157.5°. O valor máximo de H/Ho obtido foi de 1.08, Quadro 1. É de
salientar que é na zona B, e mais concretamente, na zona interior do molhe principal, que se
verificam os maiores valores dos índices de agitação. Os navios atracados nesta zona
encontram-se mais expostos à agitação incidente do que os navios atracados ao cais marítimo.
Como já referido, para além dos resultados atrás apresentados, obtiveram-se também os
valores da altura de onda e das direcções de onda em 49 pontos seleccionados no domínio de
estudo, Figura 8, para serem utilizados como dados do modelo numérico SIMNAV. Note-se
que os pontos 1 a 28 se encontram na zona marítima exterior adjacente ao porto, os pontos 29
a 40 na zona frente à entrada do porto e os pontos 41 a 49 na zona interior do porto.

Figura 8 - Localização dos pontos 1 a 49 do domínio de estudo.
A título de exemplo, na Figura 9, apresentam-se os valores da altura e direcção da onda nos
pontos seleccionados, para uma onda incidente de 200° e período de 9 s. É de salientar que os
valores de altura de onda foram obtidos através da multiplicação dos índices de agitação em
cada ponto pelo valor da altura de onda incidente (Ho = 0.75 m). Este valor de altura de onda
foi obtido da análise do regime de agitação definido com base nos dados de agitação marítima
da bóia situada ao largo do Funchal. Quanto aos valores da direcção da onda considerados,
referem-se a ângulos entre o Norte e a direcção donde provêm as ondas.

a) Alturas da onda

b) Direcções da onda

Figura 9 - Configuração 3A. Valores da altura e da direcção da onda nos pontos 1 a 49 do
domínio de estudo, para a onda incidente de 200°, para uma altura de onda incidente de
Ho=0.75 m.
Com as alturas e direcções da onda para cada uma das condições de cálculo do modelo e
configurações consideradas, é possível construir figuras do tipo da Figura 10 onde se

apresenta o gráfico do produto do versor do número de onda pela altura da onda nos nós da
malha considerados. Estes valores serão os utilizados nas simulações com o modelo SIMNAV.

Figura 10 - Campo de ondas na zona do porto do Caniçal. Características da ondulação
próximo do porto: Rumo S20°W; Período 9 s; Altura 0.75 m. Nível de maré=+1.40 m (ZH).
3.2. A navegação no porto do Caniçal
O objectivo na viagem de entrada era controlar o navio de tal forma que, em cada ponto
daquela viagem, o navio estivesse tão próximo quanto possível da trajectória desejada e se
deslocasse com a velocidade pretendida. Ponto fulcral na viagem de entrada era o
correspondente ao fim da mesma, pois aí o navio deve estar quase parado.

a)

b)

Figura 11 - a) Divisão da viagem em duas etapas b) Trajectória e velocidades ideais a seguir
pelo navio.
Face ao tipo de piloto automático adoptado, foi necessário dividir as viagens de entrada em
duas etapas, como se mostra na Figura 11 a):
- a primeira - “Paragem” - é comum a todas as viagens, independentemente do destino no
interior do porto. Nesta etapa, o navio parte de uma posição ao largo do porto do

Caniçal, deslocando-se para Oeste com a velocidade de 2.5 m/s e termina com o navio
quase parado frente à entrada do porto com o rumo de N-16°-E;
- a segunda - “Arrumação” - já depende do posto de acostagem onde o navio vai concluir
a viagem de entrada e da ocupação do porto. Nesta etapa, o navio parte da posição final
da primeira etapa (designada por posição A na Figura 11 b), com o mesmo rumo e
velocidade nula e vai arrumar-se frente a uma das cinco posições de acostagem
possíveis no interior do porto, sendo a sua velocidade final de 0.2 m/s.
Neste estudo, foi decidido averiguar também o comportamento do navio quando a etapa de
arrumação se iniciava em duas posições adicionais e que correspondem a erros na paragem do
navio:
B - o navio parou antes da posição ideal, no ponto de coordenadas x = 337 600 m e
y = 3 622 700 m;
C - o navio parou depois da posição ideal, no ponto de coordenadas x = 337 700 m e
y = 3 622 900 m.
Em qualquer dos casos a etapa de arrumação deveria iniciar-se com o navio parado e
aproado a N-16°-E e a trajectória ideal a descrever pelo navio seria a mesma das etapas
iniciadas na posição A. Contudo, verificou-se nos testes realizados que nas etapas iniciadas
com o navio na posição B o navio colidia sempre com o molhe nascente. A causa para este
problema parece ser o tipo de controlo implementado. Com efeito, ao utilizar-se a mesma
trajectória ideal quando a etapa de arrumação começa naquelas posições, tem-se, não só o
navio desviado da trajectória ideal, o que implica a necessidade de aplicar uma força
transversal, para aproximar o navio da trajectória, mas também uma velocidade de avanço
inferior à ideal, sendo, por isso, necessário aplicar uma força longitudinal para acelerar o
navio. Ora este aumento da velocidade de avanço do navio pode piorar os desvios do navio
em relação à trajectória ideal, o que no caso da etapa com início em B leva à colisão do navio
com o quebra-mar de protecção do porto.
Face a este problema, decidiu-se averiguar o comportamento do navio na etapa de
arrumação com início na posição B mas com o navio quase alinhado com o segmento de recta
da trajectória ideal mais próximo da posição inicial. Consideraram-se desvios entre o eixo do
navio e o segmento de recta da trajectória de -30°, -15°, 0°, +15° e +30°. A orientação do
segmento da trajectória ideal mais próximo da posição ideal varia não só com a posição
inicial, mas também com a posição final da etapa. Embora no estudo se tenham analisado as
etapas de arrumação com destino frente aos postos de acostagem 2 e 4, quando era o último a
chegar ao porto, nesta comunicação, analisa-se apenas a etapa de arrumação frente ao posto 4.
Na Figura 11 b) apresentam-se a trajectória ideal, bem como a velocidade de avanço em cada
um dos troços em que se dividiu a trajectória ideal naquela etapa.
Apesar de as componentes da força horizontal e o momento de guinada a produzir pelos
rebocadores serem proporcionais aos desvios respectivos, foram impostos limites ao seu
crescimento, resultantes da força máxima que os rebocadores podem produzir. Obtêm-se
assim curvas com o aspecto representado na Figura 12, a que corresponde um comportamento
do tipo proporcional com saturação. Os rebocadores que se pretende adquirir são capazes de
produzir uma tracção máxima de 392 000 N. Foi este o valor considerado na simulação para
Fxmax e Fymax. Quanto ao momento máximo a produzir pelos rebocadores, Mzmax,
considerou-se o resultante da força transversal máxima aplicada a 40 m do centro de
gravidade do navio, isto é, 15 680 000 Nm. Na simulação, consideraram-se as forças
produzidas pelos rebocadores disponíveis instantaneamente e com componentes no plano

horizontal apenas, isto é, desprezaram-se as eventuais componentes verticais que podem
ocorrer quando os rebocadores puxam o navio. Uma vez determinados o momento e as forças
necessários, considerando-os todos aplicados no centro de gravidade do navio, no
processamento dos resultados assumiu-se a existência de dois rebocadores apenas, um
colocado à proa (x = +50 m) e outro colocado à popa (x = 50 m), e determinaram-se as forças
a exercer por cada um deles com base naqueles resultados.

Figura 12 - Esquema da variação das componentes da força horizontal e do momento de
guinada gerados pelos rebocadores.
Como já se referiu, nas simulações efectuadas com o modelo SIMNAV considerou-se o
navio como um casco inerte, sem leme ou hélice, sendo a força horizontal e o momento de
guinada necessários para a manobra do navio produzidos apenas pelos rebocadores actuantes
no navio. Obtém-se, assim, um majorante para as forças a realizar pelos rebocadores.
O navio simulado foi o MONTE BRASIL de dimensões muito semelhantes às dos maiores
navios esperados no porto do Caniçal (comprimento entre perpendiculares 118.80 m; calado
médio 7.45 m; boca 19.04 m) e para o qual estavam disponíveis no LNEC a maioria dos
dados necessários à simulação.
Quanto ao vento, que foi considerado constante em todo o domínio de estudo, simulou-se
apenas a situação correspondente à maior velocidade média observada na distribuição mensal
por rumos da velocidade do vento medido na proximidade do aeroporto de Santa Catarina.
Trata-se do vento proveniente do quadrante centrado em Sudoeste e cuja velocidade média é
28.3 km/h.
Para determinar valores dos parâmetros de controlo que conduzissem a resultados
aceitáveis, testaram-se, para cada situação de teste definida por uma posição inicial do navio,
uma situação de ondulação e um destino final da etapa, 648 combinações dos parâmetros de
controlo (N, Δu, Δy, ΔΘ). O passo de cálculo considerado nas simulações foi 1 s e estas
terminavam quando o centro de gravidade do navio cruzava uma linha de chegada,
dependente do trajecto em estudo.
Na definição de resultados aceitáveis, para este estudo, teve-se em conta apenas o instante
em que o centro de gravidade do navio cruzava a linha de chegada. Observou-se o desvio
entre o centro de gravidade do navio e o segmento correspondente da trajectória ideal, Δyf,
bem como a diferença entre a velocidade de avanço do navio nesse instante e a respectiva
velocidade ideal, Δuf, além da velocidade de abatimento do navio, vf. Parâmetros de controlo
que produzissem um bom resultado deviam fazer o navio cruzar a linha de chegada no ponto
desejado, isto é, em cima da trajectória ideal, com a velocidade de avanço desejada e sem
velocidade de abatimento. Relaxando um pouco aquela exigência, impôs-se Δyf ≤ 1.0 m,
Δuf ≤ 0.14 m/s e vf ≤ 0.07 m/s.

No processamento dos resultados dos testes, verificou-se ser possível obter resultados
aceitáveis com uma única combinação de parâmetros de controlo, que varia apenas com o
destino final da etapa e não com o rumo da agitação na entrada do porto. A utilização de um
piloto automático com os mesmos parâmetros de controlo leva a que, para as mesmas
variáveis, os desvios obtidos no final de viagens diferentes sejam muito semelhantes. É o que
pode verificar-se no Quadro 2, relativo às viagens da etapa de arrumação que termina em
frente ao posto 4 (a única analisada nesta comunicação). Com efeito, os valores dos desvios
de posição e da velocidade de avanço, bem como os da velocidade de abatimento no final
daquelas viagens são muito semelhantes.
Naquele quadro, apresentam-se ainda a duração da viagem, T, o desvio máximo entre o
centro de gravidade do navio e a trajectória ideal observado na zona extremidade do molhe
Quadro 2 – Síntese das viagens na etapa de arrumação frente ao posto 4.

nascente (337 700 m < x < 337 850 m), Δyext, e os módulos das forças horizontais a exercer
pelos rebocadores de popa e de proa, respectivamente, Famax e Fbmax.Na Figura 13
apresentam-se gráficos com a evolução temporal da posição do eixo longitudinal do navio,
bem como das forças a exercer pelo rebocador de popa e pelo de proa, para a etapa de
arrumação que termina frente ao posto 4 quando a ondulação na proximidade do porto tem o
rumo de 157.5°. Esta figura mostra a capacidade do piloto automático implementado para
manter o navio na trajectória desejada, mesmo em situações complicadas como são a
correspondente ao início da etapa, em que o navio não está alinhado com a trajectória ideal, e
a correspondente ao fim da etapa, onde há uma descontinuidade na trajectória ideal. A figura
mostra também o resultado da ausência de qualquer preocupação com a verosimilhança das
manobras, quer na simulação, quer no pós-processamento dos resultados. Com efeito, nas
séries temporais das forças a exercer pelo rebocador de popa e pelo de proa ocorrem sempre
variações bruscas que poderão não ser compatíveis com o normal funcionamento de um
rebocador. Importa relembrar que neste estudo se considerou o navio como um casco inerte,
sem qualquer órgão de governo e manobra e que, na realidade, o leme e o hélice do navio
auxiliarão certamente na manobra do navio.
Quando a etapa de arrumação se inicia na posição B, isto é, o navio concluiu a etapa de
paragem antes da posição ideal, o Quadro 2 mostra que o desvio máximo entre o centro de
gravidade do navio e a trajectória ideal observado na zona do quebra-mar diminui com o
rumo inicial do navio. Significa isso que, nesta situação inicial e com o tipo de controlo
implementado, quanto mais a popa do navio estiver voltada para a trajectória ideal mais
facilmente o navio se aproxima da trajectória ideal.
b)
a)

c)

Figura 13 - Arrumação do MONTE BRASIL frente ao posto 4. Navio partindo da
posição A com o rumo 163°. Rumo local da ondulação 157.5°. a) Trajectória do navio.
b) Força no rebocador de popa. c) Força no rebocador de proa.
Quando o navio parou depois da posição ideal, isto é, quando a etapa de arrumação se
inicia com o navio na posição C, ela decorre sem problemas de maior e quando o navio passa
na zona da extremidade do quebra-mar já vai praticamente sobre a trajectória ideal. Devido à

posição inicial do navio, a velocidade de avanço ideal correspondente é muito baixa e a
rotação do navio na zona de entrada do porto realiza-se sem dificuldades. Aliás, a mesma
velocidade inicial muito baixa é responsável pela maior duração desta etapa de entrada.
Das colunas do Quadro 2 relativas à força horizontal máxima a exercer pelo rebocador de
proa (Fbmax) bem como pelo rebocador de popa (Famax) pode concluir-se que na maioria das
situações de teste quer o rebocador de proa, quer o de popa atingem o mesmo valor da força
máxima. Nos restantes casos, o rebocador de popa exerce uma força inferior ao rebocador de
proa. Em qualquer dessas situações, a força máxima a exercer é inferior à força máxima que
cada um dos rebocadores considerados pode fornecer (392 000 N). Além disso, a maior força
horizontal é controlada pelos desvios de posição e rumo do navio. Com efeito, o valor de
352 800 N resulta da necessidade de produzir o momento máximo, 15 680 000 Nm, em
simultâneo com a força transversal máxima, 392 000 N.

3. CONCLUSÕES
Nesta comunicação, descreveu-se o pacote numérico para simulação de manobras de
navios na entrada de portos sob a acção das ondas e a sua aplicação à entrada de navios no
porto do Caniçal. O pacote é composto por dois modelos: o modelo numérico de refracçãodifracção-reflexão, DREAMS, que permite calcular as características da agitação (alturas de
onda e direcções) numa zona marítima e avaliar o abrigo proporcionado por diferentes
configurações da geometria de um porto, para diferentes condições de agitação incidente; o
modelo numérico de simulação de manobras de navios desenvolvido no LNEC, SIMNAV, que
permite o estudo da manobra de entrada de navios num porto.
O pacote foi aplicado ao caso do estudo da entrada de navios no Porto do Caniçal onde
estava previsto um conjunto de obras de ampliação do porto. Pretendia-se avaliar a
viabilidade de atracação de cinco navios simultaneamente no interior do porto.
O estudo iniciou-se com cálculos de agitação marítima com o modelo DREAMS para três
diferentes condições de agitação incidentes de modo a efectuar uma caracterização da
agitação marítima quer na zona exterior quer na zona interior do porto. Verificou-se que os
valores dos índices de agitação obtidos nesta zona são sempre inferiores aos da zona exterior
do porto, qualquer que seja a agitação incidente. A agitação na zona interior do porto é mais
significativa (maiores valores de H/Ho) para a direcção de onda incidente de 200° e vai
diminuindo à medida que a direcção da onda roda para 180° e 157.5°. O valor máximo de H/
Ho obtido foi de 1.08. É de salientar que na zona interior do molhe nascente ocorrem valores
dos índices de agitação superiores aos restantes observados junto ao cais marítimo ou ao
molhe poente. Os navios atracados nesta zona encontram-se mais expostos à agitação
incidente do que os navios atracados ao cais marítimo.
Seguidamente, e com base nestes resultados, averiguou-se se os rebocadores previstos para
o porto do Caniçal seriam capazes de auxiliar a manobra de entrada de um navio com um
comprimento entre perpendiculares de 119 m, uma boca de 19 m e um calado de 7.5 m.
Neste caso, o modelo numérico SIMNAV foi controlado por um piloto automático que
permite determinar a força horizontal e o momento de guinada a produzir pelos rebocadores
no centro de gravidade do navio considerando as variáveis ambientais vento e agitação
marítima. Os resultados apresentados mostram não só a capacidade do piloto automático para
controlar a manobra do navio, mas também que os rebocadores propostos devem ser

suficientes para auxiliar a manobra do navio testado pois, mesmo considerando o navio um
casco inerte sem órgãos de governo e manobra, as forças a realizar pelo rebocador de popa e
pelo de proa são inferiores à máxima que os rebocadores a adquirir para o Porto do Caniçal
podem produzir. Verificou-se, também, a ausência de diferenças significativas entre situações
de teste que diferem apenas no rumo da ondulação na entrada do porto.
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