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RESUMO

Ao longo dos últimos anos Portugal continental e insular tem registado um aumento da
procura das suas infraestruturas portuárias. Em simultâneo tem-se verificado uma constante
evolução dos navios de transporte marítimo, de mercadorias e de passageiros. De modo a
acomodar o aumento em quantidade, e em tamanho, dos navios é necessário alterar ou
construir estruturas portuárias adequadas, como tem sido feito por exemplo nos portos de
Sines, Leixões, Setúbal ou Funchal. Estas obras portuárias estão condicionadas por fatores
económicos, ambientais e operacionais, sendo que, no que respeita aos fatores operacionais,
as ondas representam uma das maiores condicionantes.

Os modelos representam uma ferramenta imprescindível para caracterização e avaliação do
impacte das ondas em zonas portuárias e, neste aspeto, os modelos de Boussinesq têm
representado até agora a opção mais utilizada. Ao longo dos últimos anos têm no entanto
vindo a ser apresentadas novas abordagens baseadas em modelos 3D ou quasi 3D como é o
caso por exemplo do modelo SWASH. Se juntarmos a isto o facto de os computadores terem
vindo a disponibilizar uma crescente capacidade de cálculo conclui-se que estas novas
abordagens poderão efetivamente constituir uma alternativa interessante aos modelos de
Boussinesq.

Tendo por objetivo comparar o comportamento destes dois tipos de abordagens (Boussinesq e
quasi 3D) foi efetuada uma implementação dos modelos MOHID (Boussinesq e versão quasi
3D) e SWASH (versão quasi 3D) ao porto do Funchal e analisadas as diferenças espaciais e
temporais dos resultados obtidos com os dois modelos para uma onda monocromática e as
diferenças para uma solução do modelo SWASH que utiliza uma condição de fronteira
gerada pelo modelo SWAN.

Nesta comunicação é apresentada uma análise das principais características de ambas as
abordagens e efetuada uma discussão dos resultados obtidos para a respetiva aplicação ao
porto do Funchal.
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