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RESUMO 

Este trabalho apresenta a aplicação da ferramenta SWAMS para caracterizar as condições de 
abrigo da bacia do Terminal de Contentores do Porto de Sines considerando quatro 
alternativas de configuração distintas daquela bacia, resultantes de diferentes valores para a 
extensão do molhe de protecção 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 resposta do navio amarrado mais favorável. São analisados os movimentos do 
navio, as forças nas amarras e nas defensas. Adicionalmente analisa-se a influência do vento 
no comportamento do navio amarrado assim como a introdução de pré tensionamento nas 
amarras.  

1. INTRODUÇÃO 

Tendo em vista a implementação, pela Administração do Porto de Sines, do plano de expansão 
do Terminal XXI do porto de Sines, diversos estudos de previsão e modelação numérica de 
ondas têm sido efectuados pelo LNEC incluindo estudos de agitação e de ondas longas. Com 
efeito 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. De facto os movimentos excessivos dos navios amarrados induzidos pela 
agitação marítima podem perturbar as actividades de carga e descarga dos navios bem como 
causar problemas graves, nomeadamente a rotura de amarras e a colisão dos navios com o 
cais. Daí a importância duma caracterização correcta da resposta de navios amarrados aos 
estados de mar neles incidentes. 

Escrita alternativa do segundo período do parágrafo acima: “Com efeito, já têm ocorrido neste 
terminal 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.” 

Para uma correcta simulação numérica deste comportamento é necessário acoplar vários 
modelos numéricos distintos. Primeiro é necessário simular a propagação das ondas no interior 
do porto, de seguida é necessário simular o comportamento do navio sujeito à acção das 
ondas e finalmente é necessário simular o efeito combinado de todas as forças actuantes no 
navio, incluindo amarras, defensas, vento e correntes. São vários fenómenos complexos e na 
sua maioria não-lineares que fazem com a resposta do navio seja necessariamente afectada 
pelo acumular das limitações e erros numéricos dos vários modelos envolvidos. 



2 

 

Ferramentas numéricas deste tipo são ainda escassas e com algumas limitações. A maior 
parte utiliza a teoria linear para descrever a interacção onda-estrutura flutuante e uma 
geometria muito simplificada do porto. Contudo, uma correcta 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 actua sobre ele. Diversos autores têm vindo a desenvolver 
métodos para resolver este problema utilizando modelos cada vez mais complexos e 
sofisticados (Sawaragi & Kubo, 1982, Sawaragi et al., 1989; Takagi et al., 1993; Kubo e 
Sakakibara, 1997, Bingham, 2000, Wenneker et al., 2006, Molen & Wenneker, 2008). 

A ferramenta SWAMS apresentada neste trabalho tem como característica inovadora o 
acoplamento de um modelo do tipo Boussinesq para a propagação não linear das ondas com o 
modelo WAMIT para a interacção navio-ondas. Os efeitos não lineares no interior dos portos 
não são negligenciáveis e é por isso importante prever todos estes efeitos quando se quer 
avaliar os movimentos dos navios amarrados. Para além destes os fenómenos da reflexão e 
dissipação de energia por fricção de fundo e por rebentação são também importantes nestas 
zonas. O modelo BOUSS-WMH (BOUSSinesq Wave Model for Harbours, Pinheiro et al. 2011), 
incorpora todos aqueles fenómenos e permite uma descrição precisa da evolução de estados 
de mar reais (definidos, a montante, a partir de séries temporais medidas no local ou a partir 
dum espectro especificado) em zonas abrigadas de profundidade variável. 

Na secção 2 descreve-se a ferramenta SWAMS. Na secção 3 apresenta-se o caso de estudo e 
é descrita a aplicação numérica. Na secção 4 são apresentados e discutidos os resultados 
obtidos. A secção 5 é referente a conclusões. 

2. FERRAMENTA SWAMS 

Descrição geral 
SWAMS – Simulation of Wave Action on Moored Ships – é uma ferramenta integrada para 
modelação numérica da propagação de ondas bem como do comportamento de navios 
amarrados no interior de bacias portuárias. 

Consiste num interface gráfico com o utilizador e num conjunto de módulos que tratam da 
execução dos modelos numéricos. O interface com o utilizador permite a introdução e a 
manipulação dos dados, a execução do modelo numérico, bem como a visualização dos 
resultados. Cada modelo corresponde a um módulo ao qual estão associadas as bases de 
dados que 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. 

O SWAMS divide-se em dois módulos: o módulo WAVEPROP – para a propagação das ondas 
e o módulo MOORNAV – para o comportamento do navio amarrado. 

A representação gráfica dos dados e resultados dos módulos do SWAMS é feita com 
programas de visualização comerciais (Tecplot 360™ e Autocad™) ou até com o MS Excel™, 
dependendo do modelo numérico correspondente. 
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Figura 1 – Estrutura do pacote numérico SWAMS. 

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 acção da onda e capaz de simular a propagação de ondas irregulares; 

� DREAMS é um modelo linear de elementos finitos, Fortes (2002) , baseado na 
equação de declive suave para simular a propagação de ondas regulares; 

� BOUSS-WMH é um modelo não linear de elementos finitos, Pinheiro et al. (2011), 
baseado nas equações de Boussinesq estendidas deduzidas por Nwogu, 1993, sendo 
capaz de simular a propagação de ondas regulares e irregulares; 

� 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. 

Módulo de comportamento de navios amarrados MOORNAV 
A determinação do movimento do navio amarrado num posto de acostagem sujeito à agitação 
incidente é realizada utilizando o pacote numérico MOORNAV (Santos 1994). Trata-se 
essencialmente de dois modelos numéricos: 

� WAMIT (Korsemeyer et al., 1988) que resolve, no domínio da frequência, os problemas 
de radiação e de difracção da interacção de um corpo flutuante livre com as ondas nele 
incidentes; 

� BAS (Mynett et al. 1985) que monta e resolve, 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 
(cabos de amarração e defensas); 
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A estes juntou-se um interface entre os dois modelos, uma vez que os resultados fornecidos 
pelo WAMIT não são exactamente as grandezas necessárias ao funcionamento do modelo 
BAS e porque é necessário fornecer ao modelo BAS a série temporal das forças exercidas pela 
agitação marítima incidente no navio, para além de forças devidas a ventos ou a correntes 
quase estacionárias. 

3. CASO DE ESTUDO 

O Terminal XXI 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. 

Até fevereiro de 2011, a bacia portuária era abrigada por um quebra-mar com cerca de 1100 m 
de comprimento. Junto à cabeça do quebra-mar, as profundidades variavam entre 18 e 20 m, 
aproximadamente, enquanto no interior da bacia variam entre 1 e 21 m, aproximadamente. O 
cais acostável do Terminal de Contentores tinha 380 m de comprimento.  

Desde fevereiro de 2011, no âmbito do Plano de Expansão do Terminal de 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.  

De fevereiro a dezembro de 2011, procedeu-se à realização de um conjunto de obras no cais 
de acostagem tendo sido prolongado para 730 m. Em dezembro de 2012, concluiu-se o 
prolongamento do molhe principal para 1500 m, de acordo com o desenho da Figura 2. 

Nesta bacia, são frequentes os relatos de agitação importante no seu interior que induz 
movimentos excessivos nos navios amarrados ao cais. 

Com o objectivo 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 protecção e no prolongamento do cais acostável. 

As 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, e 

comprimento do cais acostável de 1250 m. 

Na Figura 2 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 2 - Porto de Sines. Situação de referência e configurações alternativas. 

Metodologia 
O objetivo deste estudo é 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, tendo em conta o comportamento de um navio amarrado no 
primeiro posto de acostagem, ver Figura 3. Para este fim, procedeu-se à propagação de uma 
condição de agitação marítima (Direcção de Sul e T=10s) 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 BOUSS-WMH, de acordo 
com os seguintes procedimentos: 

� Digitalização dos fundos da zona em estudo. 

� Digitalização das fronteiras dos domínios de cálculo correspondentes às quatro 
configurações da bacia portuária do Terminal de Contentores. 

� Definição dos domínios de cálculo e respetiva discretização por malhas de elementos 
finitos. 

� Propagação de ondas com o BOUSS-WMH, para cada configuração da bacia portuária 
do Terminal de Contentores. 

� Com o WAMIT, obtêm-se os potenciais dos problemas de radiação e de difracção para 
um conjunto de períodos no qual estão contidos os vários períodos componentes 
daquela agitação incidente. 

� Determinam-se depois as funções de resposta a impulso do navio livre e as massas 
adicionadas para frequência infinita. 

� Como HYDRO calculam-se as séries temporais das forças exercidas pela agitação 
marítima incidente no navio. 

� Com o BAS, resolve-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. 

Configuração 0 
(Sit. de referência) Configuração 1 

Configuração 2 Configuração 3 
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Batimetria e domínio de cálculo  
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. 
As geometrias correspondentes a cada uma das quatro configurações da bacia portuária 
(situação de referência e configurações 1 a 3), estão apresentadas na Figura 2. A batimetria do 
domínio de cálculo é apresentada na Figura 3. Na Figura 3 apresenta-se ainda um pormenor da 
batimetria no interior da bacia portuária. 

     

Figura 3 – Situação de referência (configuração 0). Batimetria. Pormenor da batimetria no interior da 
bacia. 

Malhas de elementos finitos e condições de fronteira 

A malha de elementos finitos 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 optimizada de modo a 
que os triângulos fossem o mais equiláteros possível e a numeração nodal foi reordenada de 
modo a optimizar 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 óptima é inferior a 19.3%. 
Uma vez que a principal diferença entre as alternativas de configuração diz respeito aos 
valores dos comprimentos adotados para extensão do molhe Leste e o comprimento do cais 
acostável são apenas apresentados os pormenores do molhe leste para as alternativas de 
configuração 0 e 1. As configurações 2 e 3 são em tudo semelhantes à 1.  

As condições de fronteira de saída da agitação marítima foram impostas nos troços A1, A2, A3, 
F, I e J. Nos restantes troços, foram estabelecidas condições de fronteira com reflexão total.  

Na Figura 4 apresentam-se os diversos troços das fronteiras. 
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Figura 4 - Configurações 0 e 1. Troços de fronteiras. Viscosidades aplicadas nas fronteiras. 

Navio e sistema de amarração 
A abordagem utilizada para este problema consistiu em começar por resolver no domínio da 
frequência a interacção do navio livre com as ondas incidentes. Para tal determinaram-se as 
forças exercidas por ondas regulares incidentes no navio imobilizado segundo cada um dos 
seis graus de liberdade do navio (o chamado problema de difracção) bem como as forças em 
fase com a aceleração e com a velocidade segundo cada um dos seis graus de liberdade do 
navio - respectivamente, os coeficientes de massa adicionada e de amortecimento - exercidas 
no navio quando este oscila com movimentos sinusoidais segundo um daqueles graus de 
liberdade em águas de outro modo paradas (o chamado problema de radiação).  
Na resolução dos problemas de difracção e de radiação utilizou-se o modelo numérico WAMIT 
que se baseia num método de elementos de fronteira para modelar a interacção com ondas 
regulares de um corpo flutuante livre. O modelo determina a intensidade de uma distribuição 
uniforme de fontes em cada um dos painéis com que se discretiza a fronteira molhada dos 
corpos, flutuantes ou não, envolvidos no problema. Com aquela distribuição de fontes obtém-se 
em qualquer ponto do fluido, incluindo a sua fronteira, o potencial do escoamento associado ao 
problema de difracção ou a cada um dos problemas de radiação. 
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. A forma do casco foi obtida a partir de uma painelização já 
existente do navio GALP SINES, com 853 painéis, e cujas coordenadas foram ampliadas para 
se atingir as dimensões pretendidas. Os painéis da discretização resultante foram divididos 
para que o lado dos novos painéis não ultrapassasse 5 m. Obteve-se assim a painelização do 
casco representada na Figura 5, com 2694 painéis. O volume de água deslocado pelo casco 
painelizado é de 108 416 m3. 

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.  

  

Figura 5 - Painelização do casco do navio simulado. 
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. 
Utilizando as matrizes correspondentes a estas grandezas, bem como as matrizes de massa e 
de restituição hidrostática do navio, em conjunto com as forças exercidas pelo estado de 
agitação incidente no navio e pelo sistema de amarração - o que implicou a definição das 
relações constitutivas das amarras e das defensas - montaram-se as equações de movimento, 
no domínio do tempo, do navio amarrado. Da resolução destas equações obtiveram-se as 
séries temporais dos movimentos do centro de gravidade do navio e dos esforços no sistema 
de amarração. 
Na Figura 6 apresenta-se 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 contacto entre o navio e o cais é impedido por duas defensas 
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pneumáticas (D1 e D2). Nos cálculos efectuados, desprezou-se o efeito do peso próprio das 
amarras, isto é, apenas quando as amarras estão esticadas podem exercer força no navio.  

L1
L2 L3

D1 D2
L6

L7
L8

L4 L5

 

Figura 6 - Esquema do sistema de amarração. 

4. RESULTADOS 

Agitação 

Os temporais de 24 e 27 de outubro de 2011 coincidiram com os dias em que ocorreu “navio a 
mexer devido a ondulação” segundo relatos dos operadores do terminal. Neste dias as 
condições de agitação eram de cerca de 0.25m de HS e 10s de período de pico, no interior do 
porto. Assim decidiu-se simular uma onda regular de 0.50m proveniente de Sul. 

Na Figura 7 apresentam-se as séries temporais da elevação da superfície livre na zona de 
geração das ondas e na posição correspondente ao centro de gravidade do navio. 

 

 

Figura 7 – Séries temporais da elevação da superfície livre. 

Na Figura 8 apresenta-se a elevação da superfície livre ao fim de 800s de simulação numérica. 
Nessa figura pode ver-se a difracção da onda em torno do molhe e as reflexões que ocorrerem 
no interior da bacia. Depois de obtido o campo de ondas na zona onde se encontra o navio 
determinam-se os pontos da malha de elementos finitos que cobrem a área do navio e 
determina-se para cada centróide dos painéis do navio o ponto da malha correspondente de 
modo a haver transferência de informação entre os modelos BOUSS-WMH e WAMIT, ver 
Figura 8. 
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Figura 8 – Elevação da superfície livre ao fim de 800s no domínio de cálculo para a configuração 0. 
Transferência de informação entre a malha fluido e a malha do casco do navio. 

Na Figura 9 apresentam-se os índices de agitação no interior do porto. 

 

Figura 9 – Índices de agitação.Alt0, Alt1, Alt2 e Alt3. 

Como se pode observar das figuras anteriores, o navio não está muito protegido das 
ondulações provenientes de Sul. Este facto deve-se à ocorrência de reflexões entre o cais e o 
interior do molhe. Quando se prolonga o molhe e o cais este fenómeno é amplificado. Ao 
passar da alternativa 1 para as alternativas 2 e 3 (prolongamento apenas do molhe) a agitação 
no interior do porto reduz-se ligeiramente. É de referir que os valores de amplificação da onda 
incidente no interior do porto podem atingir 2.0 e isto acontece precisamente junto ao cais em 
determinados locais bem identificáveis na Figura 9. 

Resposta do navio amarrado 
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O navio cujo comportamento se estudou tinha um volume deslocado de 108 416 m3, um 
comprimento na flutuação de 243 m, uma boca máxima de 42 m e um calado de 14 m. 
Considerou-se a mesma relação constitutiva para todos os cabos do sistema de amarração: 
variação linear desde 0kN até à carga máxima de 1862kN a que corresponde uma extensão de 
4%. A relação constitutiva das defensas é de 8900 kN para uma deflexão de 1m. 

Domínio da frequência 

Utilizou-se o modelo numérico WAMIT para resolver os problemas de radiação e de difracção 
do navio livre para 87 frequências entre 0.0125 rad/s e 1.04 rad/s.  

a)   b)  

Figura 10 – Coeficientes de massa adicionada (a) e de amortecimento (b) para o modo de guinada. 

Domínio do tempo 

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 funções 
resposta a impulso foram calculadas com intervalo de tempo de 0.1 s e uma duração máxima 
de 50 s. A Figura 11 mostra a função resposta a impulso para dois pares possíveis de 
acoplamento. 

    

Figura 11 – Força para um movimento impulsivo do navio 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 e utilizando a equação (9) 
determinaram-se várias estimativas para a massa adicionada para frequência infinita. No 
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Quadro 1 apresentam-se os valores considerados nas equações de movimento do navio 
amarrado.  

Quadro 1 – Matriz de massa adicionada para frequência infinita  

j 
k 

1 2 3 4 5 6 

1 4.500 kg 0 kg 6000 kg 0 kg m 1.316.500 kg m 0 kg m 

2 0 kg 45.000 kg 0 kg -163.500 kg m 0 kg m -15.500 kg m 

3 6.000 kg 0 kg 577.300 kg 0 kg m -4.128.000 kg m 0 kg m 

4 0 kg m -163.500 kg m 0 kg m 14.550.000 kg m2 0 kg m2 4.000.000 kg m2 

5 1.316.500 kg m 0 kg m -4.128.000 kg m 0 kg m2 1.413.000.000 kg m2 0 kg m2 

6 0 kg m -15.500 kg m 0 kg m 4.000.000 kg m2 0 kg m2 169.345.000 kg m2 

 

 

Figura 12 – Série temporal dos movimentos do navio amarrado. Avanço, deriva e afundamento. 

Na Figura 12 e na Figura 13 apresentam-se as séries temporais dos movimentos do navio 
amarrado. A série temporal dos movimentos segundo o eixo longitudinal do navio amarrado, 
avanço, apresentada na Figura 12, ilustra bem o carácter não linear da resposta do conjunto 
navio + sistema de amarração. Com efeito, para ondas oscilações da superfície livre cujo 
período é cerca de 10 s, observam-se oscilações de período muito superior. O período destas 
oscilações é controlado pela existência das amarras e das defensas, como pode confirmar-se 
na Figura 14, na Figura 15 e na Figura 16, com as séries temporais, respectivamente, dos 
esforços nas defensas e nas amarras. Uma vez que os elementos do sistema de amarração 
produzem forças actuantes no navio maioritariamente no plano horizontal, é para os 
movimentos neste plano que o comportamento não linear é mais evidente. 

A alternativa 0 é a que produz maior amplitude de movimentos de avanço, seguida das 
alternativas 1, 2 e 3, sucessivamente. O movimento de deriva é semelhante para as 4 
alternativas. O movimento de arfagem tem um comportamento semelhante às ondas 
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incidentes, tem o mesmo período e a amplitude é proporcional à amplitude das ondas 
incidentes. 

 

Figura 13 – Série temporal dos movimentos do navio amarrado. Rolo, arfagem e guinada. 

Os movimentos de rolo arfagem e guinada são muito pequenos em amplitude mas aí também 
se notam diferentes frequências. No caso do movimento de rolo este é influenciado pela 
existência de uma parede vertical junto ao navio. 

 

Figura 14 – Série temporal dos esforços nas defensas. 

Relativamente aos esforços nas defensas é na alternativa 0 e na 1 que são atingidos os 
maiores picos (~300kN). As alternativas 2 e 3 não ultrapassam os cerca de 150kN. 
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Figura 15 – Série temporal dos esforços nas amarras. L1, L2, L3 e L4. 

As amarras mais esforçadas são a L1, L3, L4, L5, L6 e L7. As amarras L2 e L8 são as menos 
esforçadas. Pelo andamento dos gráficos identificam-se bem as amarras que amortizam os 
movimentos de avanço (L1, L7 e L8) uma vez que a duração do esforço é maior. Nestas 
amarras a alternativa 0 é a mais gravosa enquanto as alternativas 2 e 3 produzem forças muito 
inferiores. As restantes amarras são esforçadas em períodos semelhantes aos da onda 
incidente. Nestas amarras a alternativa 3 produz forças menores em relação às outras 
alternativas sem se conseguir distinguir claramente uma grande diferença entre as primeiras 3 
alternativas. 
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Figura 16 – Série temporal dos esforços nas amarras. L5, L6, L7 e L8. 

 

De seguida 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 15m/s com 30º de ângulo de 
ataque ao navio (ângulo entre a direcção 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. 

Olhando para os resultados verifica-se 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 direcção ao cais. 

Os movimentos rotacionais, rolo, arfagem e guinada, não são influenciados pelo vento nem 
pelo pré tensionamento. 
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Figura 17 – 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. 

 

Figura 18 – 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. 
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Figura 19 – 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 20 – 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 21 – 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. 

O vento como vem de Sul, empurra o navio em direcção ao cais, e isto alivia as forças nas 
amarras. Pelo contrário o pré tensionamento aumenta as forças nas amarras. 

5. CONCLUSÕES 
Descreveu-se uma ferramenta numérica integrada, SWAMS, capaz de caracterizar a resposta 
dum navio amarrado no interior dum porto sujeito à acção da agitação marítima.  

Utilizando esta ferramenta, propagou-se um estado de mar desde o largo até ao interior do 
porto de Sines e determinou-se a resposta do navio amarrado no primeiro posto de acostagem 
do terminal XXI. 

Foram testadas 4 configurações para o porto. Uma configuração base e 3 alternativas para o 
prolongamento do molhe Leste que diferem entre elas apenas no comprimento do molhe, 
250m, 300m e 350m. Estas diferem ainda da alternativa base no comprimento e configuração 
do cais acostável. Foram ainda testadas para a configuração base as situações com e sem 
vento e com e sem pré-tensão nas amarras. 

Uma análise dos movimentos do navio amarrado permite identificar o carácter não linear da 
resposta do conjunto navio + sistema de amarração. Uma vez que os elementos do sistema de 
amarração produzem forças actuantes no navio apenas no plano horizontal, é para os 
movimentos neste plano que o comportamento não linear é mais evidente Com efeito, as 
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oscilações longitudinais do navio amarrado têm um período muito superior ao das oscilações 
da superfície livre. Por outro lado, relativamente ao movimento de rolo observa-se um período 
da oscilação semelhante ao período da onda incidente no navio. 

A alternativa 0 é a que produz maior amplitude de movimentos de avanço, seguida das 
alternativas 1, 2 e 3, sucessivamente. Nas amarras a alternativa 0 é a mais gravosa enquanto 
as alternativas 2 e 3 produzem forças muito inferiores. No geral a alternativa 3 produz forças 
menores nas amarras. Relativamente aos esforços nas defensas a alternativa 0 e 1 atingem os 
maiores picos sendo as alternativas 2 e 3 as menos gravosas.  

Posto isto, o prolongamento do molhe e do cais (passagem da alternativa 0 para a 1) aumenta 
a agitação no interior do porto devido a maiores reflexões, mas não se traduz num 
comportamento do navio amarrado menos favorável. O prolongamento do molhe (passagem da 
alternativa 1 para a 2 e a 3) reduz a agitação e também reduz os movimentos do navio assim 
como os esforços no sistema de amarração. 

O vento, neste caso 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 direcção 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, arfagem e guinada, não são 
influenciados pelo vento nem pelo pré tensionamento. 

Os resultados obtidos com este exemplo servem para ilustrar as potencialidades desta 
ferramenta e o tipo de análise que pode ser feita. Eles mostram-se coerentes com o que seria 
espectável tendo o benefício de se poder quantificar todas as grandezas envolvidas. 

No futuro pretende-se validar esta ferramenta com dados de experiências laboratoriais e/ou 
reais. 
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