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RESUMO
Nesta comunicação apresenta-se o exemplo do clima de agitação ao largo da costa sul da Ilha da
Madeira obtido através de uma bóia colocada num ponto que não é representativo das condições
ao largo para zonas da costa que lhe são próximas. Apresenta-se também o exemplo da marina
do Lugar de Baixo, em que se utilizaram levantamentos hidrográficos sem a resolução necessária
para uma reprodução detalhada da batimetria dos fundos. Estes exemplos são comparados com
o clima de agitação obtido a partir de dados representativos das condições ao largo e de
batimetria detalhada e que cobre toda a zona que influencia a agitação junto à costa. Os
exemplos são ainda aproveitados para caracterizar, de forma mais geral, situações em que
podem ocorrer amplificações importantes da altura de onda em troços muito limitados, adjacentes
a outros onde ocorrem situações de calma, como é o caso da costa sul da Ilha da Madeira.
1.

INTRODUÇÃO

O conhecimento do regime de agitação marítima junto à costa é de fundamental importância para
os estudos de engenharia costeira e portuária, em particular para o dimensionamento de obras
marítimas. Para a caracterização deste regime num dado local, é usual partir-se do conhecimento
do clima de agitação ao largo, o qual pode ser estabelecido de dois modos: i) através de dados
de agitação medidos por equipamento adequado (normalmente, bóias-ondógrafo, direccionais, se
possível) colocado em pontos ao largo, próximos da zona de interesse; ou ii) com base em dados
obtidos através de modelos de geração de ondas a partir de campos de ventos devidamente
calibrados (modelos de 1ª, 2ª ou 3ª geração).
Para que os resultados obtidos na definição do clima de agitação junto à costa sejam de boa
qualidade é fundamental, em primeiro lugar, que estes dados de agitação ao largo sejam
credíveis, em quantidade e qualidade, isto é, que sejam obtidos durante um número de anos
significativo, sem falhas e com a garantia de que o equipamento de onde provêm funcionou
adequadamente durante o período de tempo a que estes se reportam; em segundo lugar, estes
dados de agitação ao largo têm que ser representativos da zona marítima em estudo em termos
de rumos, alturas e períodos das ondas.
O regime de agitação junto à costa é, normalmente, obtido através da simulação da propagação
e deformação do regime ao largo até à costa, utilizando modelos numéricos de propagação de
ondas, já que raramente se possuem dados de agitação medidos na zona de interesse. Para que
os resultados obtidos na definição do clima de agitação junto à costa sejam de boa qualidade, é
também necessário que nos estudos de propagação desde o largo até à costa sejam utilizados
modelos que reproduzam correctamente os diversos fenómenos físicos a ela associados,
nomeadamente a refracção, o empolamento, a dissipação de energia por atrito no fundo e a
rebentação. Na propagação da agitação marítima desde o largo até próximo da costa um dos
fenómenos mais importantes no que respeita à deformação das ondas é a refracção, que
corresponde a alterações de direcção e de altura das ondas por influência da diminuição da sua
celeridade com a redução da profundidade.
Actualmente, existem diversos modelos numéricos que permitem simular a propagação e
deformação do largo até à costa tendo em conta alguns dos fenómenos físicos referidos e
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introduzindo algumas hipóteses simplificativas. Mais concretamente, podem referir-se os modelos
espectrais baseados na equação de conservação da irrotacionalidade do número de onda, como
o modelo REFSPEC (Coli et al., 2002), os modelos baseados na equação de conservação da
acção da onda, como o modelo SWAN (Booij et al., 1999) e os modelos baseados na equação de
declive suave ou nas suas variantes, tais como o modelo REFDIF (Dalrymple e Kirby, 1991). Uns
modelos são de aplicação a grandes áreas costeiras, enquanto outros se aplicam a zonas não
tão extensas e onde a difracção em torno de obstáculos e a reflexão não são tão importantes.
Outros são ainda de aplicação mais restrita, a portos, baías ou zonas abrigadas.
A escolha do modelo a utilizar em cada caso requer uma análise crítica de quais os efeitos
principais a ter em consideração e quais as limitações de cada modelo. Assim, para além da
qualidade dos modelos, interessa também que a modelação, isto é, a utilização dos modelos,
seja correcta. Para isso, é necessário que o utilizador conheça bem os fenómenos em causa,
bem como os modelos.
Além desse conhecimento, é necessário utilizar dados de batimetria de boa qualidade e com
extensão suficiente, pois a morfologia dos fundos é o principal factor determinante da deformação
das ondas durante a propagação, a qual define a distribuição das alturas perto da costa e,
portanto, junto das obras que se pretendem dimensionar. A batimetria utilizada tem que cobrir
toda a zona que influencia a agitação que atinge a obra com o detalhe suficiente para descrever
correctamente os fenómenos físicos envolvidos.
Nesta comunicação apresenta-se o exemplo do clima de agitação ao largo da costa sul da Ilha da
Madeira obtido através de uma bóia colocada num ponto que não é representativo das condições
ao largo para zonas da costa que lhe são próximas. Apresenta-se também o exemplo da marina
do Lugar de Baixo para a qual os levantamentos hidrográficos utilizados no projecto não tinham
nem a extensão nem a resolução necessária para uma reprodução completa e detalhada da
batimetria dos fundos. Estes exemplos são comparados com o clima de agitação obtido a partir
de dados representativos das condições ao largo e de dados obtidos recentemente da batimetria
detalhada que cobre toda a zona que influencia a agitação junto à costa. Os exemplos são ainda
aproveitados para caracterizar de forma mais geral situações em que podem ocorrer
amplificações importantes da altura de onda em troços muito limitados, adjacentes a outros onde
ocorrem situações de calma, como é o caso da costa sul da Ilha da Madeira.
Assim, após esta introdução, descreve-se no ponto 2 o caso de estudo, no ponto 3 apresenta-se
a agitação na costa sul da Ilha da Madeira em Março de 2005 e no ponto 4 dá-se especial ênfase
ao caso particular do Lugar de Baixo. Por fim, o ponto 5 contém as conclusões do estudo e
algumas recomendações.
2.

CASO DE ESTUDO: COSTA SUL DA ILHA DA MADEIRA. MARINA DO LUGAR DE BAIXO

Em 2004, a Ponta do Oeste, S.A, iniciou a construção de uma marina na vila do Lugar de
Baixo, na costa sul da Ilha da Madeira (Figura 1 e Figura 2).
Durante o mês de Março de 2005, verificaram-se diversos episódios de galgamentos do
quebra-mar na marina (Figura 3) os quais resultaram em estragos na estrutura do quebra-mar,
bem como no interior da marina. Esses episódios ocorreram nos dias 10, 16 e 25. Estes
acontecimentos deram origem a estudos para identificar as suas causas e caracterizar os
fenómenos de forma a que se pudesse preparar uma intervenção adequada.
Esses estudos incidiram sobre os seguintes aspectos:
• Análise das condições de agitação ao largo nos dias em que ocorreram os episódios
de galgamento, com vista a esclarecer a incoerência desde logo perceptível entre os
registos das alturas na bóia do Funchal e as alturas visíveis no Lugar de Baixo.
• Características da agitação com rumo ao largo do quadrante de Oeste, ao longo da
costa sul da Ilha da Madeira e, em particular, na zona da marina do Lugar de Baixo.
Nos pontos 3 e 4 desta comunicação apresenta-se a agitação na costa sul da Ilha da Madeira,
com especial enfoque na marina do Lugar de Baixo.
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ILHA DA MADEIRA

Figura 1 - Vista aérea da Ilha da Madeira

Figura 2 - Vista da marina do Lugar de Baixo

Figura 3 - Galgamentos ocorridos em Março de 2005
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3.

AGITAÇÃO NA COSTA SUL DA ILHA DA MADEIRA EM MARÇO DE 2005

3.1.

Agitação ao Largo

3.1.1. Registos da bóia do Funchal
A sul da Ponta da Cruz, perto do Funchal (ver Figura 1), sobre a batimétrica -100 m (ZH), está
colocada uma bóia-ondógrafo direccional, cujos dados têm servido como base para a
determinação do clima de agitação marítma na costa sul da Ilha da Madeira. A manutenção da
bóia, bem como a recolha e tratamento dos dados, tem sido assegurada pelo Instituto
Hidrográfico (IH), que disponibiliza em forma gráfica os dados correspondentes aos últimos
doze meses de medições no seu portal da internet.
De acordo com os dados desta bóia (ver Figura 4), durante o mês de Março de 2005 ocorreram
de forma muito persistente estados de mar caracterizados por:
•

Rumo quase constante entre WSW e WNW.

•

Altura significativa, Hs, quase sempre abaixo dos 2 m, valor que foi excedido nos dias
3, 10, 16, 21 e 25. O valor máximo de Hs foi da ordem dos 3,5 m no dia 25.

•

Valores da altura máxima registada na bóia, Hmax, sempre abaixo dos 5 m, excepto
nos dias 3 e 25 em que se atingiu um pico superior a 6 m.

•

Períodos com valores elevados, com muitas ocorrências do período significativo, Ts, acima
dos 8 s. O período máximo, Tmax, atingiu valores acima de 20 s nos dias 10, 16 e 25.

Figura 4 - Registos da agitação na bóia do Funchal durante o mês de Março de 2005
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Os dados extraídos do quadro disponibilizado no portal do IH, correspondentes à altura
máxima significativa registada na bóia nos dias 10, 16 e 25, estão indicados no Quadro 1.
Quadro 1 - Dados do IH correspondentes a Hs max nos dias 10, 16 e 25 de Março de 2005
Dia

Hs max
(m)

Hmax
(m)

Ts
(s)

Tmax
(s)

Rumo
(º)

10-03-2005

2,66

4,77

10

21,1

W

16-03-2005

2,41

4,24

12,1

21,1

W

25-03-2005

3,47

>6

>8

21,1

W

Na Figura 5, apresentam-se com maior detalhe as características da agitação na bóia do
Funchal entre os dias 21 e 28 de Março, podendo verificar-se que o pico da maior tempestade
desse mês ocorreu durante a tarde do dia 25.

Figura 5 - Registos da agitação na bóia do Funchal de 21 a 28 de Março de 2005
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3.1.2. Previsões com o modelo WW3
Desde há alguns anos, encontra-se disponível na internet um portal da Fleet Numerical
Meteorology and Oceanography Center (www.fnmoc.navy.mil/PUBLIC/WW3/index.html), onde
é possível consultar as previsões do estado do mar obtidas com o modelo WaveWatch3
(WW3).
Na República Checa, existe uma organização que construíu um portal (www.windguru.cz) no
qual, a partir dos resultados do modelo WW3, são apresentadas para grande número de
localizações as previsões a curto e médio prazo de alguns parâmetros meteorológicos, entre os
quais os que caracterizam o estado do mar. Neste portal é possível consultar uma base de
dados na qual são armazenados os valores dos parâmetros meteorológicos correspondentes á
previsão mais próxima do tempo real de ocorrência dos mesmos, para cada local. No Quadro 2
apresentam-se os valores das alturas de onda (alturas significativas) previstas entre 26 de
Fevereiro e 28 de Março de 2005.
Quadro 2 - Valores das alturas de onda significativas previstas entre 26 de
Fevereiro e 28 de Março de 2005 segundo a base de dados do WindGURU
WindGURU: Archive
Daily archive
GFS/NWW3
MM5 27 km
MM5 9 km
Monthly statistics
Archived data - GFS
Portugal-Madeira, Lat: 32.7, Lon: -17, Timezone: GMT+0 [MapQuest], archive available: 16.03.2003 - 20.04.2005

26.02.2005
27.02.2005
28.02.2005
01.03.2005
02.03.2005
03.03.2005
04.03.2005
05.03.2005
06.03.2005
07.03.2005
08.03.2005
09.03.2005
10.03.2005
11.03.2005
12.03.2005
13.03.2005
14.03.2005
15.03.2005
16.03.2005
17.03.2005
18.03.2005
19.03.2005
20.03.2005
21.03.2005
22.03.2005
23.03.2005
24.03.2005
25.03.2005
26.03.2005
27.03.2005
28.03.2005

01h
2,1
3,1
4,7
4,1
3,4
3,3
3,7
4,2
2,7
1,8
2,2
1,8
1,7
3,1
2,4
2,3
2,0
2,7
2,3
3,7
2,4
2,8
3,2
3,3
3,1
3,0
3,5
3,6
6,3
4,6
2,9

04h
2,0
3,2
4,9
4,0
3,2
3,5
3,9
4,2
2,5
1,8
2,2
1,7
1,8
2,9
2,3
2,3
1,9
2,7
2,3
3,6
2,2
2,9
3,1
3,3
2,9
3,2
3,5
3,9
6,1
4,4
2,7

07h
2,0
3,4
5,0
3,9
3,0
3,5
4,1
4,1
2,4
1,8
2,2
1,7
1,9
2,8
2,3
2,2
1,9
2,7
2,5
3,5
2,1
3,0
3,1
3,5
2,8
3,3
3,5
4,4
5,8
4,3
2,5

Wave (m)
10h
13h
2,1
2,3
3,7
3,9
4,9
4,8
3,8
3,7
2,9
2,8
3,3
3,2
4,2
4,2
4,0
3,6
2,2
2,1
1,8
1,9
2,1
2,0
1,7
1,7
2,2
2,5
2,7
2,5
2,3
2,3
2,2
2,2
2,0
2,2
2,6
2,6
2,8
3,2
3,4
3,2
2,0
2,1
3,0
3,1
3,0
3,0
3,5
3,6
2,7
2,6
3,4
3,4
3,5
3,2
5,1
5,7
5,5
5,2
4,1
3,1
2,4
2,3

16h
2,6
4,2
4,6
3,6
2,8
3,1
4,2
3,3
2,0
2,0
2,0
1,7
2,9
2,5
2,3
2,1
2,3
2,5
3,4
3,0
2,2
3,2
3,0
3,5
2,6
3,3
3,3
6,1
5,0
3,1
2,2

19h
3,0
4,4
4,4
3,5
2,9
3,2
4,2
3,1
1,9
2,1
1,9
1,7
3,1
2,4
2,3
2,1
2,5
2,4
3,6
2,8
2,4
3,2
3,1
3,4
2,7
3,3
3,5
6,3
4,8
3,1
2,1

22h
3,2
4,5
4,3
3,4
3,1
3,4
4,2
2,9
1,8
2,1
1,9
1,7
3,1
2,3
2,3
2,0
2,6
2,3
3,7
2,6
2,6
3,2
3,1
3,2
2,9
3,4
3,6
6,4
4,7
3,0
2,1
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3.1.3. Comparação bóia do Funchal – modelo WW3
Na Figura 6 apresenta-se a sobreposição dos valores da altura significativa correspondente à
previsão com o modelo WW3 e dos registos na bóia do Funchal. Entre 26 de Fevereiro de 2005
e 6 de Março de 2005, período em que os rumos da ondulação ao largo foram próximos do
Norte os picos da previsão do WW3 e da medição na bóia do Fuchal não são relacionáveis. A
partir do dia 7 de Março de 2005, os rumos da agitação na bóia do Funchal estiveram entre W
e WNW, passando a curva das previsões do WW3 e a das alturas medidas na bóia do Funchal
a ter o mesmo andamento. Pode no entanto verificar-se que as alturas significativas medidas
na bóia do Funchal são cerca de 60% das que são previstas pelo WW3.

Figura 6 - Alturas de onda significativas ao largo previstas com o modelo matemático WW3
sobrepostas aos registos da bóia do Funchal

3.2.

Propagação da Agitação

O facto de, na zona da marina do Lugar de Baixo, se terem verificado alturas de onda elevadas
relativamente aos registos da bóia do Funchal, enquanto na generalidade da costa sul a
agitação era bastante inferior, como foi indicado por diversos observadores credíveis, levou à
realização de estudos a partir dos quais se pudesse chegar a conclusões àcerca dessas
diferenças.
Esses estudos consistiram, fundamentalmente, na análise dos resultados obtidos com um
modelo matemático da propagação da agitação. Com eles pretendeu verificar-se:
•

A representatividade dos resultados obtidos a partir dos registos na bóia-ondógrafo do
Funchal.

•

A influência nos resultados dos modelos da qualidade e detalhe das batimetrias
disponíveis.

Os primeiros cálculos realizados pretenderam esclarecer o facto de, de acordo com as
observações visuais, na zona do Lugar de Baixo as ondas serem significativamente maiores do
que as que são registadas na bóia do Funchal, tendo em consideração que são as
observações desta bóia que, desde 1989, têm servido para caracterizar o clima de agitação ao
largo da costa sul da Ilha da Madeira.

3.2.1. Modelo de propagação utilizado
Nos estudos de propagação da agitação desde o largo até à linha de costa utilizou-se o módulo
NSW do sistema de cálculo MIKE21 desenvolvido pelo DHI – Water & Environment. Descreve a
propagação, crescimento e decaimento de ondas de curto período em zonas costeiras. Tem em
consideração o efeito da refracção e empolamento devido à variação de profundidade, efeito do
vento (CERC, 1973) e dissipação de energia por atrito no fundo (Svendsen e Johnsson, 1980) e por
rebentação (Battjes e Janssen, 1978).
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Pode também ter em conta o efeito das correntes. Para tal, as equações básicas do modelo
são derivadas a partir da equação de conservação para a densidade espectral associada à
frequência da onda.
Constitui um modelo estacionário, paramétrico, direccionalmente decomposto. A
parametrização da equação de conservação no domínio das frequências é realizada
introduzindo como variáveis dependentes os momentos de ordem zero e de ordem um do
espectro de energia (Holthuijsen et al., 1989). A altura significativa, o período médio e a
direcção média de propagação são determinadas a partir dessas variáveis. O modelo incluiu o
efeito da dissipação e da rebentação no cálculo da frequência média.
Para resolver as equações básicas do modelo utiliza-se um esquema euleriano de diferenças
finitas. Os momentos de ordem zero e ordem um são calculados numa grelha rectangular para
um conjunto discreto de direcções.

3.2.2. Batimetrias e malhas de cálculo utilizadas
As batimetrias disponíveis para os estudos da propagação da agitação marítima na costa sul
da Ilha da Madeira foram as seguintes:
•

Carta hidrográfica nº 36201, do IH, à escala 1:100.000.

•

Prancheta 102 B1/90S, à escala 1:5000, datada de Maio/Junho de 1990, realizada pelo
IH e utilizada pelo LNEC em estudos de propagação da agitação realizados em 2002
para a Ponta do Oeste.

•

Levantamento hidrográfico da costa sul da Ilha da Madeira, entre o Cabo Girão e a
Ponta do Pargo, realizado pelo IH em 2002/2003 para a Secretaria Regional do
Equipamento Social e Transportes da Região Autónoma da Madeira.

•

Levantamento hidrográfico da zona adjacente à marina do Lugar de Baixo, até à
batimétrica -200 m (ZH), realizado em Maio de 2005, após a ocorrência dos fenómenos
descritos nesta comunicação.

No Projecto de Execução da marina do Lugar de Baixo, de Maio de 2002, utilizou-se uma
batimetria digitalizada a partir da carta hidrográfica nº 36201. Nos estudos efectuados em Abril
de 2005, imediatamente após os episódios de galgamento ocorridos em Março, utilizou-se uma
batimetria baseada na Prancheta 102 B1/90S. Nos estudos realizados em Maio de 2005,
utilizou-se o levantamento hidrográfico realizado no mesmo mês. Nos estudos posteriores
utilizou-se o levantamento hidrográfico de 2002/2003.
Os estudos de propagação realizados revelaram a importância das características dos
levantamentos na qualidade dos resultados obtidos. Os aspectos mais relevantes relacionam-se
com a resolução e a extensão do levantamento. Na análise realizada após a ocorrência dos
episódios de galgamento da marina do Lugar de Baixo ocorridos em Março de 2005, beneficiouse do facto, não habitual, de se dispor de um levantamento detalhado de grande extensão ao
longo da costa (levantamento de 2002/2003), o qual cobre toda a extensão da área de
propagação da agitação proveniente do quadrante de oeste desde grandes profundidades.
A morfologia dos fundos da costa sul da Ilha da Madeira e, em particular, da sua zona poente é
muito complexa. A sua influencia na propagação da agitação não pode ser adequadamente
descrita pela batimetria utilizada nas cartas hidrográficas. Nestas, o objectivo de garantir a
segurança da navegação torna irrelevante a descrição pormenorizada dos fundos. A
complexidade da morfologia na zona em causa foi revelada pelos resultados do levantamento
de pormenor realizado pelo IH em 2002/2003, o qual foi disponibilizado para estes estudos já
depois de realizado o levantamento de 2005, de extensão reduzida.
Nos cálculos de propagação, utilizaram-se duas malhas de cálculo, de forma a permitir uma
correcta comparação dos resultados do modelo. Na Figura 7 e no Quadro 3 indicam-se as
características dessas malhas, baseadas na batimetria da carta hidrográfica e na batimetria de
pormenor levantada em 2002/2003.
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Limites das malhas de cálculo da
propagação baseadas na
batimetria da carta hidrográfica
(Malha 2) e na batimetria detalhada
levantada em 2002/2003 pelo IH
(Malha 1).
A Malha 2 contém a localização da
bóia-ondógrafo do Funchal.

Batimetria da carta hidrográfica que
serviu de base ao cálculo das
profundidades nos nós da Malha 2.

Batimetria do levantamento
hidrográfico que serviu de base ao
cálculo das profundidades nos nós
da Malha 1.

Localização da
Calheta
e do
Lugar de Baixo

Figura 7 - Batimetrias e limites das malhas de cálculo utilizadas nos estudos de propagação
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Quadro 3 - Características das malhas utilizadas nos cálculos de propagação
Dimensão
Células (m x m)
Total (nº de células)
Total (km x km)

Malha 1

Malha 2

5x20

5x20

6900x1150

8000x1200

34,5 x 23

40 x 24

Pode verificar-se que as dimensões do domínio de cálculo são grandes, tendo em vista
conseguir uma simulação correcta da propagação, sem que esta sofra a influência dos fundos
antes de atingir a fronteira desse domínio.

3.2.3.

Agitação ao largo utilizada

Da análise de alguns cálculos realizados com ondas irregulares, concluíu-se que para o
esclarecimento das condições de propagação da agitação na zona da costa sul da Ilha da
Madeira, o facto de utilizar ondas irregulares não introduzia novos dados com importância
significativa. Por esse motivo, todos os resultados apresentados se referem a cálculos
realizados com ondas monocromáticas. Para permitir uma comparação simples dos resultados,
apenas se utilizou a altura de onda ao largo de 4 m. Realizaram-se cálculos de propagação
para as características da agitação ao largo apresentadas no Quadro 4.
Quadro 4 - Características da agitação ao largo (ondas monocromáticas)

3.3.

Altura (m)

Período (s)

Rumo ao largo (º)

4

8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20

130 a 300 (intervalos de 10)

Agitação na Bóia do Funchal: Análise da Representatividade

Os cálculos de propagação da agitação, com vista a avaliar a representatividade dos registos
da bóia do Funchal na caracterização do clima de agitação na costa sul da Ilha da Madeira,
foram realizados com base na batimetria da carta hidrográfica, pois é o único levantamento que
abarca toda a zona de propagação. O levantamento detalhado realizado posteriormente em
2002/2003 não abarca a zona a nascente do Cabo Ruivo, pelo que não é possível estabelecer,
com o rigor associado ao modelo matemático, a redução de altura de onda na bóia. O rigor dos
resultados é limitado pelo detalhe da batimetria utilizada.
Na Figura 8 sintetizam-se os resultados obtidos. Apresentam-se curvas que relacionam os
rumos ao largo para profundidades maiores que 300 m, com os rumos calculados na bóia, para
cada um dos períodos de cálculo. Apresentam-se também curvas que relacionam a altura ao
largo (4 m) com a altura na bóia para cada rumo ao largo e cada período.
Da análise da Figura 8 tiram-se as seguintes conclusões, cuja validade não será certamente
anulada pela utilização de batimetria mais detalhada, salvo em aspectos de pormenor:
•

Para períodos superiores a 12 s e para rumos a norte de SW, as direcções registadas
na bóia-ondógrafo do Funchal não representam de forma correcta as direcções da
agitação ao largo.

•

Os rumos de W na bóia do Funchal para períodos superiores a 12 s correspondem a
rumos ao largo significativamente rodados para N.

•

As alturas de onda na bóia do Funchal são sistematicamente inferiores às alturas de
onda que ocorrem em grandes profundidades.

•

As discrepâncias acima indicadas são tanto maiores quanto maiores são os períodos e
quanto menores são os ângulos entre a direcção de propagação e o andamento geral
das batimétricas.
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Para as direcções ao largo próximas do W, as discrepâncias entre as características da
agitação ao largo e na bóia do Funchal comprometem, de forma definitiva, a utilização
do clima de agitação ao largo da costa sul da Ilha da Madeira definido a partir dos
registos na bóia.

Rumo na bóia (º)

•
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Figura 8 - Relações entre o rumo ao largo e o rumo na bóia do Funchal
e entre a altura ao largo e a altura na bóia, em função do período
Como consequência, pode afirmar-se que o clima de agitação na costa sul da Ilha da Madeira
está sub-avaliado no que respeita às alturas de onda e está errado no que respeita aos rumos
ao largo a norte de SW, principalmente no que respeita aos maiores períodos. A causa destas
discrepâncias deve-se a que, no local da bóia, a direcção da agitação está afectada pela
refracção da onda nos fundos para as ondas de período elevado vindas daqueles rumos.
3.4.

Agitação Junto à Costa

No que respeita à agitação junto da costa sul, apresentam-se exemplos de cálculos realizados
com malhas construídas com base na batimetria da carta hidrográfica do IH e na batimetria do
levantamento hidrográfico de 2002/2003. Apenas este últmo levantamento permite realizar os
cálculos a partir de situações ao largo para o rumo do quadrante W sem que as condições de
fronteira do modelo sejam afectadas pela influência dos fundos.
A complexidade da batimetria na zona poente da costa sul da Ilha da Madeira leva a que, numa
análise simplista, se possa considerar erradamente que as características da agitação marítima
proveniente do quadrante de oeste, sejam mais gravosas em locais como a Calheta do que na
zona da Ponta do Sol, onde se situa o Lugar de Baixo. Para além dos resultados de cálculos
aqui apresentados, estudos de agitação realizados pelo WL Delft (Caires et al., 2007)
confirmam que existe grande heterogeneidade na distribuição das alturas de onda ao longo da
costa para a agitação ao largo proveniente do quadrante de oeste. Locais que podem parecer
mais expostos, como a Calheta, são atingidos por ondas de menor altura que outros que
parecem abrigados para esses rumos, como é o caso do Lugar de Baixo. Estes factos têm
óbvia explicação na complexidade da batimetria, e apenas puderam ser correctamente
avaliados após a existência de um levantamento detalhado que inclui os fundos a oeste da ilha,
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o qual permitiu realizar cálculos em que as heterogeneidades da distribuição de alturas se
tornam visíveis.
A Figura 9 mostra os coeficientes de agitação obtidos nos cálculos feitos com a batimetria da
carta hidrográfica e do levantamento detalhado de 2002/2003. A Figura 10 mostra a
comparação dos resultados obtidos dividindo, em cada nó da malha de cálculo, a altura de
onda associada à batimetria detalhada e à batimetria da carta hidrográfica.

Rumo

Carta Hidrográfica

Levantamento de 2002/2003

310

290

280

270

Figura 9 - Resultados do modelo NSW obtidos nos cálculos feitos com a batimetria da carta
hidrográfica e com o levantamento detalhado de 2002/2003 (T=16 s)
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Rumo

310

290

280

270

Figura 10 - Comparação dos resultados obtidos dividindo, em cada nó da
malha de cálculo, a altura de onda associada à batimetria detalhada e
à batimetria da carta hidrográfica (T=16 s)
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Da análise das Figuras 9 e 10 pode concluir-se que existem zonas da costa onde, mesmo para
rumos do quadrante oeste, ocorrem coeficientes de agitação superiores a 1. Quando se
comparam os valores obtidos na zona da marina do Lugar de Baixo, verifica-se que os
resultados obtidos com a batimetria mais detalhada chegam a atingir valores 40% acima dos
obtidos com a batimetria da carta hidrográfica.
Os exemplos apresentados mostram situações em que ocorrem amplificações importantes da
altura de onda em troços muito limitados, adjacentes a outros onde ocorrem situações em que
os coeficientes de agitação têm valores muito baixos.

4.

O CASO PARTICULAR DO LUGAR DE BAIXO

A Figura 11 mostra a comparação dos valores das alturas de onda na zona da marina do Lugar
de Baixo para o rumo de 290º, calculados com base nas malhas obtidas a partir das batimetrias
da carta hidrográfica e do levantamento detalhado de 2002/2003. Da análise da figura, pode
concluir-se que os valores das alturas de onda calculados a partir dos dados disponíveis durante
a realização do projecto teriam sido subavaliados para estas condições, as quais correspondem a
situações ocorridas durante os temporais de Março de 2005.

290º

Figura 11 - Ampliação da Figura 10 na zona do Lugar de Baixo para o período de 16 s
e o rumo ao largo de 290º

5.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Nesta comunicação mostra-se a importância para os estudos de caracterização da agitação
junto à costa, de dispôr de dados de agitação que sejam representativos das condições ao
largo, bem como de levantamentos hidrográficos que cubram toda a zona que influencia a
agitação junto do local a estudar com a resolução suficiente para descrever correctamente a
morfologia dos fundos e os fenómenos associados à propagação. Estes aspectos são
reconhecidamente de grande importância para o projecto de obras marítimas.
O caso estudado é a costa sul da Ilha da Madeira e em particular a marina do Lugar de Baixo.
Neste caso, concluiu-se que o clima de agitação obtido a partir dos registos da bóia do Funchal
não é representativo das condições ao largo da costa sul da Ilha da Madeira para rumos ao
largo do quadrante W. Assim, os registos desta bóia só devem ser utilizados para rumos ao
largo entre SW e SE.
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Mostra-se que a caracterização do clima de agitação ao largo é matéria que necessita de
especiais cuidados, sendo actualmente possível a sua definição a partir de modelos de Hindcast,
os quais são baseados em séries muito extensas de dados meteorológicos. Estes modelos
devem ser calibrados com recurso aos registos das bóias-ondógrafo.
Concluiu-se que, para estudar a propagação da agitação para qualquer local da costa sul da
ilha para o rumo ao largo de W, é necessário que o domínio do modelo numérico de
propagação seja de grande dimensão, de forma a poder ter em consideração a complexa
morfologia específica dos fundos da costa W da ilha. No caso do Lugar de Baixo, o domínio
precisa de ter cerca de 30 km na direcção E-W. Para além disso, a complexidade da morfologia
dos fundos provoca uma distribuição muito heterogénea da energia das ondas ao longo da
linha de costa, obrigando a utilizar batimetrias muito detalhadas que deverão ser representadas
por uma malha de cálculo apertada. Os exemplos apresentados para a costa sul da Ilha da
Madeira, mostram situações em que ocorrem amplificações importantes da altura de onda em
troços muito limitados, adjacentes a outros onde ocorrem situações de calma.
Pode concluir-se também que, só com um conhecimento detalhado da batimetria, é possível
estabelecer os limites para os rumos locais, para os quais é válida a metodologia de modelação
utilizada nos sistemas do tipo BACKTRACK.
Pode ainda concluir-se que, em regiões costeiras insulares de natureza semelhante à Ilha da
Madeira, se deve dispor de levantamentos hidrográficos detalhados, que cubram toda a faixa
costeira até profundidades da ordem dos 200 m, para que seja possível definir com rigor as
características da agitação ao longo da costa.
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