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RESUMO
SOPRO 1.0, Gregório (2004), Pinheiro et al. (2005a, b) e Fortes et al. (2006), constituiu a
primeira versão do pacote informático desenvolvido no LNEC para a caracterização da agitação
marítima em zonas costeiras e de simulação da navegação no acesso ou no interior de zonas
portuárias. É composto por um conjunto de bases de dados, uma interface com o utilizador e
um conjunto de módulos de cálculo. A interface com o utilizador permite o armazenamento e
manipulação de dados, a execução dos modelos de propagação da agitação marítima e de
simulação da trajectória de navios, assim como a obtenção dos resultados e a criação das
correspondentes visualizações gráficas. O pacote foi criado no sistema gestor de base de
dados Microsoft Access™, utiliza o Visual Basic for Applications (VBA) como linguagem de
programação e todos os modelos/módulos são executados num computador pessoal.
Nesta comunicação, apresentam-se os desenvolvimentos mais recentes de alguns dos
módulos do pacote SOPRO 1.0, isto é, a versão 3.1 do SOPRO. As alterações introduzidas
incluem: a) um módulo para a geração de malhas de elementos finitos, GMALHA, de apoio à
construção de ficheiros de dados para os módulos DREAMS e BOUSS_iw; b) novas rotinas
para execução remota dos modelos numéricos de propagação de ondas em estações de
trabalho UNIX-like (com maior capacidade de memória e CPU do que o computador pessoal);
c) reestruturação da interface do módulo SWAN; d) um módulo correspondente ao modelo de
propagação não linear de ondas, BOUSS_iw, Pinheiro et al. (2007).
O pacote é aplicado a casos de estudo de propagação de ondas na costa portuguesa e
brasileira onde as novas potencialidades do pacote SOPRO_3.1 são ilustradas.

1.

INTRODUÇÃO

O pacote SOPRO, versão 1.0, Gregório (2004), Pinheiro et al. (2005a, b) e Fortes et al.
(2006), surgiu da necessidade de uniformizar e automatizar os procedimentos necessários à
execução dos modelos numéricos, quer estes sejam utilizados de forma independente, quer em
conjunto com outros modelos numéricos.
O SOPRO1.0 é constituído por uma interface gráfica com o utilizador e um conjunto de
módulos para a execução de modelos numéricos usualmente empregues em estudos de
engenharia costeira. A interface com o utilizador permite o armazenamento e manipulação de
dados, a execução dos modelos de propagação da agitação marítima e de simulação da
trajectória de navios, assim como a obtenção dos resultados e a criação das correspondentes
visualizações gráficas.
O conjunto de módulos foi criado no sistema gestor de base de dados Microsoft
Access™, permite armazenar toda a informação relativa a cada um deles e inclui os seguintes:
•

SEAWAVES, Ribeiro et al. (2004), de consulta de bases de dados de agitação marítima;
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•

REGIMES, Pinheiro et al. (2006c), que permite obter os regimes observado, de extremos,
médio e de eventos notáveis nos locais de interesse, com base nos dados de agitação
marítima medidos e nas matrizes calculadas;

•

SWAN, Booij et al. (1996), REFDIF, Dalrymple e Kirby (1991), DREAMS, Fortes (2002) e
FUNWAVE, Kirby et al. (1998), que constituem os diferentes modelos numéricos de
propagação de agitação marítima utilizados no Núcleo de Portos e Estruturas Marítimas do
LNEC;

•

SIMNAV, Santos (1991), de simulação da trajectória de navios no interior de portos.

A selecção do módulo (ou módulos) mais apropriado(s) depende do objectivo do estudo
e dos fenómenos envolvidos.
O pacote utiliza o Visual Basic for Applications (VBA) como linguagem de programação,
enquanto os modelos utilizam a linguagem FORTRAN. Todos os programas são executados
num computador pessoal.
Como se referiu em Fortes et al. (2006), no pacote SOPRO1.0 existiam vários aspectos
a ser melhorados como, por exemplo, a reestruturação de algumas interfaces, a inclusão de
outros modelos numéricos de propagação de ondas, como o modelo de propagação não-linear
BOUSS_iw, Pinheiro (2007) e a automatização da geração de malhas de elementos finitos para
discretização dos domínios de cálculo dos modelos de elementos finitos como é o caso do
modelo DREAMS e BOUSS_iw.
Além disso, nas recentes aplicações do pacote SOPRO a casos de estudo cada vez
mais complexos e de maiores dimensões, verificou-se que a principal limitação do pacote
SOPRO está relacionada com o facto de todos os seus módulos serem executados num
computador pessoal. Com efeito, dadas as inferiores capacidades desses computadores em
termos de memória computacional e desempenho do CPU, relativamente a estações de
trabalho dedicadas, a correrem sistemas operativos UNIX-like, tal condiciona muito o
desempenho do SOPRO. Este condicionamento verifica-se principalmente nos módulos de
propagação de ondas e de simulação da navegação, tornando, desta forma, o pacote SOPRO
menos eficaz.
De forma a resolver estes problemas e assim tornar o pacote SOPRO mais versátil e
eficaz, foram implementados na versão 1.0, um conjunto de aperfeiçoamentos, nomeadamente,
um módulo de geração de malhas de elementos finitos para o modelo DREAMS e novas
rotinas para execução remota dos modelos numéricos de propagação de ondas em estações
de trabalho UNIX-like (com maior capacidade de cálculo e de memória do que um computador
pessoal). Esta nova versão constituiu a versão 3.0.
Recentemente, efectuaram-se mais aperfeiçoamentos na versão 3.0, que passaram pela
reestruturação da interface do módulo SWAN e a inclusão do módulo BOUSS_iw. Esta nova
versão é a 3.1.
Nesta comunicação descreve-se o pacote SOPRO_3.1, e mais concretamente os
desenvolvimentos atrás mencionados. Depois desta introdução apresenta-se no capítulo 2 uma
descrição sumária da versão 1.0 do pacote SOPRO. No capítulo 3, descrevem-se os
aperfeiçoamentos realizados nos módulos da versão 3.1 do pacote SOPRO. Para ilustrar as
potencialidades desta ferramenta, apresenta-se, no capítulo 4, a aplicação do SOPRO_3.1 na
caracterização da agitação marítima em zonas costeiras e portuárias. Finalmente, termina-se
com o capítulo das conclusões.

2.

ESTRUTURA GERAL DO SOPRO_1.0

2.1 Estrutura
O SOPRO, Gregório (2004), Pinheiro et al. (2005a, b) e Fortes et al. (2006) é constituído
por uma interface gráfica e um conjunto de módulos para a execução de modelos numéricos
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usualmente empregues em estudos de engenharia costeira. Apresenta-se ao utilizador como
uma interface gráfica que permite a montagem de forma intuitiva de projectos de caracterização
da agitação marítima numa dada região ou de simulação de trajectórias de navios em zonas
portuárias.
O ambiente escolhido para o desenvolvimento do SOPRO foi o Microsoft Access™ que
tem a vantagem de ter integrada a linguagem de programação por objectos e dirigida por
eventos, o Visual Basic for Applications (VBA). Uma das vantagens desta linguagem é a
possibilidade de utilizar e manusear diferentes aplicações Microsoft Windows.
O conjunto de módulos do SOPRO, Pinheiro et al. (2005a, b), inclui os seguintes
módulos:


SEAWAVES, Ribeiro et al. (2004), para o tratamento das séries de dados de agitação
medidas ao longo da costa portuguesa;



SWAN correspondente ao modelo espectral com o mesmo nome, SWAN, Booij et al.
(1996), que se baseia na equação da conservação da acção da onda e é capaz de modelar
a propagação não linear de agitação marítima;



REFDIF e DREAMS correspondem a dois modelos de propagação de ondas que se
baseiam na equação de declive suave, Berkhoff (1972), REFDIF, Dalrymple e Kirby (1991),
que utiliza a versão parabólica dessa equação e DREAMS, Fortes (2002), que utiliza a
versão elíptica;



FUNWAVE e FUNWAVE2D que correspondem ao modelo FUNWAVE nas suas versões
1D e 2D, respectivamente, Kirby et al. (1998), que resolve as equações não-lineares de
Boussinesq deduzidas por Wei et al. (1995);



SIMNAV, correspondente ao modelo de simulação da navegação em zonas portuárias,
SIMNAV, Santos (1991);



REGIMES, Pinheiro et al. (2006c), que inclui diversas rotinas para estabelecimento dos
regimes geral, médio e de extremos e das amostras necessárias à determinação dos
eventos notáveis.

As bases de dados contidas no SOPRO são: uma base de dados em MS Access™ da
agitação marítima na costa portuguesa; seis bases de dados em MS Access™,
correspondentes aos módulos dos modelos numéricos que contêm a informação dos projectos
criados e ainda diversas pastas onde são armazenados os ficheiros criados.
Como os modelos numéricos ainda trabalham directamente com ficheiros de entrada, o
pacote SOPRO permite, não só a introdução de novos dados manualmente, mas também a
utilização de dados já existentes em ficheiros, facilitando assim a construção de novos
conjuntos de dados. Importa referir que, neste último caso, a importação só se fará se os dados
contidos no ficheiro estiverem de acordo com o formato pré-definido no SOPRO.
A exportação dos ficheiros de entrada dos modelos numéricos é simples e ocorre
sempre que se manda executar o modelo. O SOPRO apenas tem de importar os campos com
os dados necessários e escrever o ficheiro de acordo com as especificações pré-estabelecidas.
Desta forma, o ficheiro criado está garantidamente pronto a ser usado pelo modelo numérico.
Se houver alguma falha nos dados introduzidos, o utilizador é notificado com uma mensagem
de erro indicando onde está a incorrecção.
A representação gráfica de dados e resultados no SOPRO é realizada com o programa
Golden Software Surfer™ (para os módulos SWAN, REFDIF e FUNWAVE2D), o programa
TECPLOT™ (para o módulo DREAMS e REFDIF) e o MS EXCEL™ (para os módulos
FUNWAVE1D, SIMNAV e REGIMES).
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Figura 1 – Estrutura geral do SOPRO 1.0.

Figura 2 – Janela inicial do SOPRO_1.0.

Mais detalhes podem ser consultados em Pinheiro et al. (2005a, b) e Fortes et al. (2006).

2.2 Limitações da versão SOPRO_1.0
Com a utilização do pacote SOPRO em casos de estudo cada vez mais complexos e de
maiores dimensões, o tempo dispendido na execução dos modelos de propagação de ondas e
de simulação de navegação torna-se significativo o que tem consequências na aplicabilidade
do pacote SOPRO. Além disso, verifica-se que, nestes casos de teste, a memória necessária
para a utilização deste pacote torna morosa ou mesmo inviável a execução de outras tarefas
no PC onde se está a executar o SOPRO, podendo, em certos casos, ser insuficiente para a
execução dos modelos.
Outra limitação importante prende-se com o facto da geração das malhas de elementos
finitos com as quais se discretiza o domínio de cálculo (e que constitui um dos ficheiros de
dados dos modelos de propagação de ondas DREAMS e BOUSS_iw), não ser realizada no
próprio pacote SOPRO. Além disso, o pacote não incluía nenhum módulo correspondente a um
modelo de elementos finitos de propagação não linear de ondas em zonas portuárias e
costeiras, por exemplo, o modelo BOUSS_iw.
Finalmente, o módulo SWAN na versão do SOPRO_1.0 não inclui todas as opções de
cálculo do modelo SWAN.

3.

O pacote SOPRO_3.1

Para resolver as limitações indicadas em 2.2, os desenvolvimentos efectuados no pacote
SOPRO 1.0 foram:
Versão 3.0


Módulo correspondente à geração automática de malhas de elementos finitos,
GMALHA;



Novas rotinas para execução remota dos modelos numéricos de propagação de ondas
em estações de trabalho UNIX-like (com maior capacidade de memória e CPU do que o
computador pessoal).

Versão 3.1


Reestruturação da interface do módulo SWAN;



Módulo correspondente ao modelo de propagação não linear BOUSS_iw, Pinheiro
(2007);
Nas secções seguintes, descrevem-se cada um destes desenvolvimentos.

4

5as Jornadas Portuguesas de Engenharia Costeira e Portuária
Lisboa, 11 e 12 de Outubro de 2007

3.1 Módulo GMALHA
O módulo GMALHA é um gerador de malhas de elementos finitos, Pinheiro et al. (2006a,
b), capaz de produzir malhas optimizadas especificamente para modelos de propagação de
ondas em zonas costeiras e portuárias, e mais concretamente, para os modelos DREAMS e
BOUSS_iw. Este gerador permite a obtenção de malhas de boa qualidade e a melhoria no
desempenho dos modelos de elementos finitos.
A interface do GMALHA foi desenvolvida em Microsoft Excel™ e encontra-se incluída na
interface do SOPRO, podendo ser acedida através dos modelos DREAMS e BOUSS_iw,
Pinheiro et al. (2005a, b) (ver Figura 3a).
O módulo GMALHA utiliza um ficheiro Excel, composto por 3 folhas de cálculo. Na
primeira folha de cálculo, designada por “front_ini”, são introduzidas as coordenadas da
fronteira do domínio a discretizar. Na segunda folha de cálculo, designada por “fronteiras”,
visualiza-se o contorno da fronteira e podem redistribuir-se os pontos uniformemente pela
fronteira, se assim se desejar, Fernandes (2005). Na Figura 3b, a título de exemplo, podem verse as fronteiras utilizadas para a bacia de adução da central termoeléctrica de Sines.
Na terceira folha de cálculo são introduzidos os parâmetros para a criação da malha.
Esta folha contém ainda botões que permitem accionar diversas tarefas, ver Figura 3a. Os
parâmetros a definir são:
•
•
•
•

O nome da malha;
O número de pontos por comprimento de onda (NPPCO) mínimo;
O período mínimo para o qual deve ser criada a malha;
A distância de tolerância, i.e., a distância mínima a garantir entre os pontos a gerar e a
fronteira de modo a poder ser criado um novo triângulo;
O número máximo de iterações para a geração da malha. No entanto, por vezes, esse
número é excedido e o processo de geração da malha deve ser terminado. Quando isto
acontece, deve alterar-se a distância de tolerância ou a posição de alguns pontos da
fronteira;
Um parâmetro de escrita que determina se é necessário escrever nos ficheiros todos os
passos de criação da malha ou não;
Um parâmetro de refinamento que determina se é necessário refinar a malha de acordo
com a batimetria;
Um parâmetro de refinamento que determina se se optimiza a malha durante o
refinamento;
Um parâmetro de refinamento que determina se é necessário refinar a malha
uniformemente, de acordo com a profundidade mínima.

•

•
•
•
•

Antes de iniciar o processo de criação da malha deve proceder-se à ordenação dos
pontos da batimetria de modo a ter abcissas e ordenadas crescentes. Esta ordenação é um
processo que pode ser demorado, se a batimetria tiver muitos pontos, mas basta ser efectuada
uma vez.

a)

b)

Figura 3 – a) Parâmetros da criação da malha; b) Fronteiras: inicial e redistribuída
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Existe ainda a opção de se criarem várias malhas, bastando para isso definir-se os
valores mínimos, máximos e o intervalo regular, designado por “step”, do NPPCO mínimo e dos
períodos da onda, Figura 3a.
No final, criada a malha, pode seleccionar o botão “Extract Boundary” que executa o
programa, Contorno_Novo, desenvolvido por Santos e Fortes (2005) cujo objectivo é extrair os
pontos da malha que estão sobre a fronteira. Este procedimento permite gerar o ficheiro com
as condições de fronteira necessárias ao modelo. Outra opção disponível na interface é o
“Mesh quality report”, um programa desenvolvido por Fernandes (2003), que lê a malha gerada
e analisa diversos parâmetros de qualidade, como por exemplo, áreas dos elementos,
valências dos nós, NPPCO mínimo e médio e períodos críticos da malha baseado nestes
últimos.

3.2 Execução remota dos modelos
O SOPRO_1.0 foi concebido para ser executado em computadores pessoais com o
sistema operativo Microsoft Windows. Uma vez que os tempos de cálculo e os requisitos de
memória associados à aplicação dos modelos de propagação (por exemplo, REFDIF ou
DREAMS) a domínios de cálculo de grandes dimensões são elevados, torna-se fundamental
recorrer a computadores de elevado poder de cálculo, dedicados exclusivamente a estas
tarefas.
Com vista a manter a estrutura do programa SOPRO, a alternativa seguida consistiu em
efectuar a execução dos modelos em computadores com maiores capacidades de cálculo e
memória, como é o caso da estação de trabalho LINUX do LNEC, denominada por CORVUS.
Tal constitui uma opção para melhorar o tempo de cálculo dos modelos numéricos e estender a
sua aplicabilidade a domínios de cálculo de maiores dimensões. Adicionalmente, desta forma,
é possível libertar o computador pessoal para realizar outras tarefas enquanto os cálculos
numéricos de propagação de ondas são executados remotamente na estação de trabalho.
A abordagem implementada resume-se no seguinte, realização da preparação dos
dados dos modelos REFDIF e DREAMS pelo programa SOPRO (sistema operativo Windows),
transferência dos ficheiros de dados e do código fonte dos modelos para a estação de trabalho
(sistema operativo LINUX), compilação dos modelos e execução dos cálculos nessa estação e,
no final, transferência dos resultados novamente para o computador pessoal, onde se
efectuará a visualização com o programa SOPRO ou com outros programas de visualização.
Neste sentido foi desenvolvida uma rotina em Phyton que automatiza os procedimentos
de transferência e execução remota dos modelos na estação de trabalho, sendo a preparação
dos dados e a visualização de resultados feita em ambiente Windows, uma vez que, neste
momento, é a via mais expedita. A solução informática adoptada passa pela abertura/fecho de:
a) uma conexão FTP para envio dos ficheiros de dados e do modelo numérico, b) uma conexão
SSH interactiva que executa o modelo numérico (REFDIF ou DREAMS) remotamente, c) uma
conexão FTP para retorno dos ficheiros de resultados e sua eliminação na estação de trabalho
(ver Figura 4).
Utilizador introduz
dados do problema

Geração
de ficheiros de dados
comuns

Execução de pyRefdif
remotamente

Abertura de ligação
SSH com
PExpect

2: dados

Execução
pyRemoteREFDIF

CORVUS
PC
1: geração
de dados

3: cálculos

4: resultados

Fecho da ligação
SSH

Abertura de ligação FTP
e upload de ficheiros
de dados

Abertura da ligação FTP
e download dos
ficheiros de resultados

Figura 4 – Esquema de execução remota implementada no pacote SOPRO.
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Em termos das interfaces do REFDIF e DREAMS, as alterações introduzidas apenas
conduziram à introdução de um botão que efectua as anteriores operações sem qualquer
intervenção do utilizador, além do accionar do botão, Figura 5.

a)

b)

Figura 5 – Interfaces dos modelos REFDIF e DREAMS com a opção de execução remota.

3.3 Módulo SWAN
3.3.1

O modelo SWAN

SWAN - Simulating WAves Nearshore - é um modelo numérico para geração,
propagação e dissipação da agitação marítima, baseado na equação para a conservação da
acção de onda, Booij et al. (1996). O modelo SWAN propaga a agitação marítima desde o largo
até próximo da costa considerando os processos físicos de refracção, difracção e empolamento
devido a variações do fundo e presença de correntes, crescimento de onda por acção dos
ventos, rebentação por influência do fundo e por excesso de declividade (whitecapping),
dissipação de energia devido à fricção do fundo, bloqueio e reflexão por correntes opostas e
transmissão através de obstáculos.
O campo de ondas na zona em estudo, descrita por uma malha rectangular, é
caracterizado pelo espectro bidimensional de densidade da acção de ondas. Esta
representação permite a aplicação em áreas onde o crescimento de ondas pela acção do vento
seja notável ou onde estados de mar prévios, ou mesmo ondulação, estejam presentes. A
propagação da agitação, nos modos estacionário ou não estacionário, nos espaços geográfico
e espectral, é realizada utilizando esquemas numéricos implícitos. A zona em estudo pode ser
descrita com coordenadas cartesianas ou esféricas.
Os dados necessários para a execução do SWAN são: a malha batimétrica da zona a
modelar, as malhas computacionais de diferenças finitas e as condições de agitação na
fronteira de entrada do domínio, para além das opções de cálculo. Os resultados do SWAN
acessíveis com o SOPRO são, actualmente, a altura significativa, os períodos de pico e médio,
as direcções de pico e média, a dispersão direccional, o parâmetro de largura de banda e nível
de água em qualquer parte do domínio computacional.
3.3.2

Interface

Na janela principal do módulo SWAN do SOPRO_3.1 é possível importar os parâmetros
gerais (dados de entrada) do modelo a partir de um ficheiro, editá-los, executar o modelo e ver
os seus resultados. Nesta versão do SOPRO apenas não estão incluídas, as opções de cálculo
do SWAN que permitem executar o modelo com correntes e ventos.
No pacote SOPRO, após a abertura da interface do SOPRO surge o formulário de
identificação do projecto, onde se descreve as principais características do caso de teste para o
qual se pretende aplicar o modelo SWAN, Figura 6. Na parte superior deste formulário é
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também possível ter acesso a outros 7 sub-formulários (barra superior), Figura 6, que
permitem:
• Definir as características das malhas de diferenças finitas que discretizam o domínio de
cálculo - “Computational Grid”;
• Definir a localização dos ficheiros de batimetria – Bathymetry;
• Definir das características do espectro de onda incidente em direcção e frequência –
“Spectrum resolution”;
• Definir os processos físicos a serem considerados pelo modelo – “Physical processes”;
• Definir as condições de agitação incidente “Wave conditions”;
• Definir nomes para os ficheiros a serem criados pelo modelo e os pontos onde se pretende
obter os resultados – “Output Specifications”;
• Visualizar os resultados do modelo numérico – “Results”.
Na zona lateral deste formulário (e em todos os formulários de entrada de dados)
existem 5 botões de acção que permitem:
•
•
•
•
•

Importação e edição dos dados do modelo – “Load Data”;
Criação dos ficheiros de dados – “Data”;
Executar o modelo SWAN – “Run SWAN”;
Calcular a matriz de transferência – “Transference Matrix”;
Fechar a aplicação – “Close”.

Figura 6 – Módulo SWAN: Formulário de identificação do projecto e acesso aos botões de
comando.
A janela “Computational Grid”, Figura 7, permite a definição das características principais
das malhas computacionais (no máximo 3) a serem utilizadas pelo SWAN. Tal inclui, para cada
malha, as coordenadas x e y do ponto inicial, o comprimento e espaçamento da malha em x e
y, e o espaçamento em x e y dos pontos, para os quais serão guardados os resultados do
modelo SWAN, e que servirão de condição de fronteira para a malha seguinte.
A janela “Bathymetry Grid”, Figura 7, permite a importação dos ficheiros de batimetrias
correspondentes a cada malha de cálculo do modelo SWAN e a definição das principais
características dessas batimetrias (coordenadas do ponto de origem da malha de batimetria, o
número de divisões e o espaçamento em x e y). É necessário ter à priori ficheiros do tipo txt
que contêm os valores das coordenadas dos pontos e respectivas profundidades.
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a)

b)

Figura 7. Formulários do SWAN: a) “Computational grid”; b) “Bathymetry grid”.
A janela “Spectrum resolution”, Figura 8a, permite a definição das principais
características do espectro da onda incidente, isto é, a gama de frequências/direcções do
espectro incidente e o número divisões quer em frequência quer em direcção.
A janela “Physical processes”, Figura 8b, permite ao utilizador seleccionar os processos
físicos que deverão ser tidos em conta nos cálculos com o modelo SWAN, para cada uma das
malhas de cálculo. Esses processos físicos são a difracção, dissipação por atrito de fundo e
interacções não lineares no espectro.

a)

b)

Figura 8. Formulários do SWAN: a) “Spectrum resolution”; b) “Physical processes”.
O formulário “Wave conditions”, Figura 9a, define as características do espectro de onda
incidente nas fronteiras da malha computacional. A utilização do modelo pode ser realizada
para diversas condições de cálculo numa mesma batimetria, isto é, aplicar o modelo várias
vezes considerando diferentes condições de agitação incidente (diferentes períodos, direcções,
alturas da onda incidente ou níveis de maré). A janela “Output specification”, Figura 9b, permite
escolher as coordenadas dos pontos onde se pretende guardar os resultados do modelo
SWAN, para todas as condições de agitação incidente escolhidas.

a)

b)

Figura 9. Formulários do SWAN: a) “Wave conditions”; b) “Output specification”.
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Após o preenchimento de todos os anteriores formulários, é necessário accionar o botão
“Write Data”, Figura 10a, para criar quer os ficheiros de dados necessários ao modelo SWAN
quer o ficheiro de comandos, SWAN. BAT, que contém as informações necessárias à aplicação
do modelo para todas as condições definidas e o posterior registo de todos os ficheiros de
resultados respectivos a cada uma das aplicações efectuadas.
Para executar o modelo SWAN, é apenas necessário accionar o botão de comando “Run
SWAN” (Figura 10a).
Após a execução do modelo SWAN, a janela “Results”, Figura 10b, permite a
visualização dos resultados do modelo para cada uma das malhas de cálculo e cada uma das
condições de agitação marítima incidente.
Finalmente, é possível criar, para cada ponto seleccionado, um ficheiro com os
resultados do modelo para todas as condições de agitação seleccionadas, bastando para tal
accionar o botão “Transference Matrix”, Figura 10a.

b)

a)

Figura 10. Obtenção dos ficheiros de dados, execução do modelo, visualização de resultados e
cálculo da matriz de transferência; b) Formulário “Results”.

3.4 Módulo BOUSS_iw
3.4.1

O modelo BOUSS_iw

O modelo BOUSS_iw resultante do aperfeiçoamento do modelo de elementos finitos de
propagação de ondas, BOUSS, desenvolvido por Walkley (1999), e que é baseado nas
equações de Boussinesq estendidas por Nwogu (1993).
Trata-se de um modelo indicado para a propagação de ondas não lineares e dispersivas
que permite reproduzir alguns dos processos mais importantes envolvidos na propagação de
ondas marítimas, em regiões costeiras: a difracção, a refracção, a reflexão, o empolamento, a
dispersão de frequência, a dispersão de amplitude e a geração de harmónicas.
Relativamente ao modelo de Walkley (1999), este modelo apresenta uma nova forma de
geração de ondas no interior através de uma função fonte. Este método permite que as ondas
reflectidas no domínio possam passar através da zona de geração sem alterar as suas
características e propagarem-se para fora do domínio. O método proposto baseia-se no
trabalho de Wei et al. (1998) para um modelo de diferenças finitas e é particularmente
importante.
O modelo BOUSSiw requer como dados de entrada, as características da agitação
incidente (período e direcção da onda e nível de maré) e as características da malha de
elementos finitos com que foi discretizado o domínio em estudo e da fronteira desse domínio.
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Este modelo foi desenvolvido para aplicações a uma e duas dimensões (em planta),
permitindo obter resultados da elevação da superfície livre e da velocidade horizontal
(representativa) em cada ponto do domínio de aplicação.
3.4.2

Interface

Para facilitar a construção do ficheiro de dados para o modelo BOUSS_iw, foi criada uma
interface com o utilizador. Esta interface foi desenvolvida numa folha de cálculo da Microsoft
Excel™ recorrendo à linguagem de programação Visual Basic for Applications™, Figura 11.
A interface é composta por quatro folhas:
•

Folha ONDA: contém os dados da agitação incidente, nomeadamente, o coeficiente de
Nwogu, θ , o tipo de onda, a amplitude de onda, a0 , o período, T, o comprimento de onda,
λ , a profundidade na zona de geração e o ângulo de incidência das ondas em relação à
direcção da linha de geração, ϕ ;

•

Folha VISCOS: contém os dados da difusão artificial, a localização em y da função fonte e
a largura das zonas de absorção em relação ao comprimento de onda;

•

Folha TEMPO: contém os dados da discretização temporal, nomeadamente, se as
condições iniciais são nulas ou não nulas, o valor do instante inicial, o valor do instante
final, se o utilizador define ou não o passo temporal inicial e o valor deste, a tolerância de
erro absoluto e a tolerância de erro relativo;

•

Folha OUTPUT: contém os dados para definir quais os resultados a serem produzidos
pelo modelo, nomeadamente, os pontos onde se deseja obter a solução no tempo, os
instantes onde se deseja obter a solução no espaço e os instantes inicial e final para o
cálculo dos índices de agitação.

Figura 11 – Interface com o utilizador do BOUSSiw_2D.
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4.

APLICAÇÃO

Nas secções seguintes apresenta-se a aplicação dos módulos REFDIF e REGIMES na
propagação de ondas na zona de Torres-Mostardas, Rio Grande do Sul, a aplicação do módulo
SWAN na propagação de ondas na zona do porto de Sines e dos módulos BOUSS_iw e
GMALHA na propagação da agitação marítima na bacia de adução de Sines, para ilustrar as
funcionalidades do pacote SOPRO_3.1.

4.1 Aplicação dos módulos REFDIF e REGIMES
O modelo REFDIF foi aplicado ao estudo da propagação de ondas ao longo da costa do
Rio Grande do Sul, mais especificamente na região entre Torres e Mostardas, Figura 12.
A região de Torres – Mostardas, que se estende por cerca de 245km, caracteriza-se por
uma zona de relevo bem homogéneo e suave. A plataforma continental nessa região é estreita
de largura igual a 120 km, Figura 12, e as linhas isobatimétricas são aproximadamente
paralelas entre si e à costa.

Torres

Mostardas

Figura 12 – Torres-Mostardas. Batimetria da região.
Trata-se de uma área de grande extensão, onde a aplicação do modelo REFDIF implica
uma área de estudo com diferentes domínios de cálculo, cada um com várias malhas de
diferenças finitas. É, pois, um bom caso para teste da nova versão do pacote SOPRO_3.1,
especialmente da rotina desenvolvida para a execução remota dos modelos na estação de
trabalho CORVUS.
As características (direcção, período e altura de onda) das ondas monocromáticas
utilizadas nos cálculos de propagação da agitação marítima desde o largo até à zona adjacente
à praia do Torres-Mostardas, com o modelo REFDIF, foram definidas com base no trabalho de
Fontoura (2004) e correspondem a todas as combinações entre alturas, direcções e períodos.
Com base nesse trabalho, foram assim seleccionadas as seguintes condições de agitação
incidente: a) Nível de maré: nível médio, correspondente à cota +0.22m em relação ao zero
hidrográfico (ZH); b) Direcções de onda: de S (180º) a ENE (45º), espaçadas de 10° (15
direcções); c) Para cada direcção de onda, os períodos considerados foram T=4s a 10s,
espaçados de 1 s, e as alturas H0=0.5m a 3.0 m, com um espaçamento de 0.5m.
O levantamento hidrográfico, assim como o contorno das malhas utilizadas, são
apresentados na Figura 13. As características principais das malhas de diferenças finitas
utilizadas são apresentadas em Palha et al. (2007).
A batimetria da zona foi introduzida no formulário da Figura 14a. Cada domínio de
cálculo que foi discretizado por três malhas de diferenças finitas cujas fronteiras também se
podem observar na Figura 14b, para SE.
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Os parâmetros gerais do modelo estão indicados no formulário da Figura 15a. As
condições de agitação incidente na fronteira da malha de REFDIF para a direcção de SE são
preenchidas no formulário, Figura 15b.
N

6750000

NE1
NEx
NEy

6700000
Ex

NE2

NE

E1
-30º
Ey

NE3

Profundidade (m)

SE3

E2

E

6650000
15
P

P3
0

P7

P1

P1
6

P7

6600000

6550000

500000

550000

600000

150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
35
30
25
20
15
10
5
2.5
-100

P1 5

30
P

7
P

1
P

16
P

Profundidade (m)
SE2

SEx

SE1

P7
SEy

S3

S2

S1

Sx

SE

Sy

S
0

650000

550000

600000

150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
35
30
25
20
15
10
5
2.5
-100

650000

Figura 13 – Batimetria e malhas para os casos de estudo: direcções Sul, Sudeste, Este e EsteNoroeste.

a)

)

Figura 14 – Módulo REFDIF. Formulários: a) Batimetria; b) Características das malhas
utilizadas para a direcção de onda de SE.

a)

b)

Figura 15 – Módulo REFDIF. Formulários: a) Parâmetros gerais do modelo; b) Condições de
agitação incidente e execução do modelo.
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Após a selecção do botão “Remote Refdif”, os cálculos (para cada conjunto de
parâmetros: período, direcção e amplitude) são executados remotamente, com o modelo
REFDIF, na estação de trabalho CORVUS, cujas características técnicas são: CPU - Dual Core
AMD Opteron 265 (4 processadores), memória - 8 Gb, SPECfp_rate2000=54.7
No Quadro 1, apresentam-se os tempos de cálculo obtidos com o modelo REFDIF num
computador pessoal e na estação de trabalho.
Quadro 1 – Tempos de cálculo do modelo REFDIF, num computador pessoal (processador
AMD Athlon XP 1500+ com 1GB de memória RAM) e na estação de trabalho
CORVUS.
Malhas

PC

CORVUS

3 malhas: 2088x5836 + 2500x6672 +
2504x5004

25 min

5 min

Da observação do quadro anterior, é óbvio o melhor desempenho do modelo REFDIF na
estação de trabalho.
Para a direcção de onda incidente de SE, período de 7s e altura de 1m, obtiveram-se os
valores da altura e direcção de onda no domínio em estudo, Figura 16.

c)

b)

a)

Figura 16 – Formulário para visualização de resultados. Alturas (a) de onda e direcções (b)
junto à praia do Torres-Mostardas, para uma onda incidente com período de 7 s e altura de 1.0
m. Direcções ao largo de SE.
Após a utilização sistemática do modelo para as várias condições de agitação ao largo
(630 cálculos), sem qualquer intervenção do utilizador, obteve-se a matriz de transferência que
constitui uma das folhas de cálculo do módulo REGIMES. Com esta matriz, podem produzir-se
os gráficos presentes nas Figura 17b e Figura 17c.

b)

a)

c)

Figura 17 – Módulo REGIMES: a) Folha da matriz de transferência; b) Isolinhas de índices de
agitação, H/H0; c) Isolinhas dos valores da direcção da onda, D.

4.2 Aplicação do módulo SWAN
O modelo SWAN foi aplicado ao estudo da propagação de ondas na zona marítima do
porto de Sines com vista à obtenção de um regime de agitação marítima num ponto, com
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profundidade de 35.7 m, do lado exterior do molhe Oeste do Porto de Sines designado por
PTA, Figura 18a.
Como não existem registos de agitação marítima neste local, mas sim a cerca de 3km ao
largo, num ponto (denominado 1D na Figura 18a), com profundidade 97 m, é necessário
proceder à transferência desses dados de agitação para o ponto pretendido. Os dados foram
então propagados desde a zona da bóia-ondógrafo até à região próxima ao Molhe Oeste,
mediante utilização do módulo SWAN.

110000

A malha batimétrica foi efectuada com base nos levantamentos hidrográficos do Instituto
Hidrográfico e as suas características inseridas no formulário apresentado na Figura 18b.

PTA

110
100

108000

Malha Detalhe

90

106000

80
70

1D
60
50

104000

40
30
20

Malha Global
102000

10
0

0

a)

130000

131000

132000

133000

134000

135000

1000

2000

136000

137000

b)

Figura 18 – Porto de Sines. a) Batimetria da zona; b) Formulário com as características da
malha batimétrica utilizada.
Para os cálculos com o modelo SWAN, utilizaram-se duas malhas encaixadas, Figura
18a. A primeira malha abrange toda a região ao largo do porto de Sines com dimensões de
6875 m por 6750 m e espaçamento de 125 m. Uma malha mais fina, próxima do Molhe Oeste e
encaixada na primeira, foi definida com uma resolução de 5 m, num total de 450 m por 500 m
(Figura 18a). As características destas malhas foram introduzidas no formulário apresentado na
Figura 19.
Como não havia dados espectrais disponíveis para o local, admitiu-se um espectro de
JONSWAP, com um coeficiente γ=3.3 e uma função de dispersão direccional co-seno de
potência par. A discretização em frequência foi realizada em 31 intervalos de 0.02 a 0.4 Hz,
obedecendo a uma distribuição logarítmica. A resolução em direcção foi de 2°.

a)

b)

Figura 19. Porto de Sines: Formulários com as características das: a) malhas de cálculo; b)
espectro incidente.
As condições de agitação foram definidas com base nos dados existentes no ponto 1D.
Assim, foram preenchidos os campos TZ, H e θ com as gamas de valores estabelecidas no
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ponto 1D, isto é, períodos de 4 a 18 s, com intervalo de 1 s, direcções de onda de 220° a 330°,
com intervalos de 20° e alturas de onda entre 0.25 e 8.0 m com intervalos de 1 m, Figura 20a.
O nível de maré foi de 2.0 m (ZH). As características da agitação ao largo constituem a
condição de fronteira na malha global em um ou dois dos lados dessa fronteira dependendo da
direcção daquela agitação. Os resultados da malha global fornecem as condições de fronteira
para a malha fina.
Não foram considerados no funcionamento do modelo SWAN os fenómenos devidos a
correntes ou ventos mas apenas os associados à variação de profundidade ao longo da
propagação do estado de agitação marítima foram incluídos, Figura 20b.

b)

a)

Figura 20 – Porto de Sines. Formulários com: a) Condições de agitação; b) Fenómenos físicos
incluídos nos cálculos.
No formulário “Output specification” foi definido um ponto PTA, de coordenadas 8° 53'
31.57” W e 37° 56' 36.98” N (em coordenadas rectangulares M:133175, P:108987), localizado a
uma profundidade de 35.7 m, onde se pretende obter o regime de agitação.
Após a definição dos dados do modelo SWAN, são accionados os botões, “Write Data”,
para efectuar os ficheiros de dados e “Run SWAN”, para executar o modelo. Através do
formulário apresentado na Figura 21a é possível visualizar automaticamente os resultados de
propagação da agitação marítima pelo SWAN, Figura 21b.

b)

a)

Figura 21 – – Porto de Sines. a) Formulário para a visualização de resultados; b) Resultados.
Após a utilização sistemática do modelo SWAN (795 casos), cobrindo os valores
máximos possíveis dos dados observados na bóia Sines 1D, a partir das combinações dos
intervalos regulares de HS (1 m), TP (1 s) e Θ (22.5°), obtiveram-se as condições de agitação
no ponto PTA próximo do molhe, accionando o botão “Transference Matrix”. Tal constitui a
chamada matriz de transferência do ponto PTA. Com essa matriz, e com os valores dos dados
de agitação para no ponto 1D, por aplicação do módulo REGIMES, Pinheiro et al. (2006c) é
possível transferir esses dados para PTA e assim obter um regime de agitação marítima no
ponto PTA.
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4.3 Aplicação do módulo BOUSS_iw
O módulo BOUSS_iw foi aplicado na propagação da agitação marítima para o interior da
bacia de adução da central termoeléctrica de Sines.
Mais concretamente, efectuaram-se os seguintes procedimentos:
1. Definição do domínio de cálculo e sua discretização por uma malha de elementos
finitos com o módulo GMALHA;
2. Propagação de ondas regulares na zona em estudo:
•

Definição das características das ondas regulares incidentes;

•

Cálculos com o modelo BOUSS_iw;

•

Processamento e análise dos resultados dos modelos, que incluem: a)
diagramas de isolinhas dos índices de agitação na zona marítima da bacia de
adução; b) valores destes índices em nove pontos no interior da bacia de
adução.

Para a aplicação do módulo BOUSS_iw, é necessário primeiramente construir a malha
de elementos finitos, pelo que é utilizado o módulo GMALHA, Figura 22a. Assim, com este
módulo, efectua-se primeiramente a leitura dos pontos de fronteira, Figura 22b, e depois a
geração da malha propriamente dita, Figura 22a.

a)

b)

Figura 22 – Bacia de adução de Sines. Módulo GMALHA: a) Dados da malha; b) Fronteira do
domínio a discretizar.
A batimetria da zona em estudo é apresentada na Figura 23a. O domínio de cálculo foi
discretizado por uma malha de elementos finitos com 72 689 nós e 143 972 elementos, Figura
23b. A densidade de nós da malha foi definida de modo a garantir 18 pontos por comprimento
de onda em todo o domínio, para um período de 10 s, resultando uma malha com uma média
de 33 pontos por comprimento de onda.

a)

b)

c)

Figura 23 – Bacia de adução de Sines. a) Batimetria do domínio; b) Malha de elementos finitos;
c) Pontos de cálculo.
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Para a aplicação do modelo BOUSS_iw, recorreu-se ao módulo BOUSS_iw do pacote
SOPRO_3.1.
A onda regular utilizada nos cálculos de propagação têm uma amplitude de 0.1m, um
período de 10 s e uma direcção de 90º em relação ao eixo das abcissas, isto é, são ondas
provenientes de Sul. O comprimento de onda, na zona de geração, é de 43.70m. Os cálculos
foram efectuados, para um nível de maré médio de +2.0 m, em relação ao Zero Hidrográfico
(Z.H.), Figura 24a.
Quanto aos parâmetros propriamente ditos do modelo, Utilizou-se um parâmetro de
2
difusão artificial, γ , igual a 5.6 × 10 −6 m /s e o tempo total de cálculo de 200 s, Figura 24b e c.
Os resultados são as isolinhas dos índices de agitação no domínio de cálculo, Figura 25

b)

a)

c)
Figura 24 – Bacia de adução de Sines. Formulários do módulo BOUSSiw_2D para inserção de
dados.

Figura 25 – Bacia de adução de Sines. Índices de agitação para uma onda incidente de
direcção de S.
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É também possível obter as séries temporais da elevação da superfície livre em nove
pontos no interior da bacia (Figura 23c) definidos no formulário da Figura 26a, cujo exemplo, é
apresentado na Figura 26b.
0.08

Ponto 1

η (m)

0.04

0.00

-0.04

-0.08
0

50

100
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0.08

Ponto 5

η (m)

0.04

0.00

-0.04

-0.08
0

b)

a)

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

t (s)

Figura 26 – Bacia de adução de Sines. a) Formulário do módulo BOUSSiw_2D para a obtenção
de resultados; b) Elevação da superfície livre nos pontos 1 e 5.

5.

CONCLUSÕES

Nesta comunicação apresentou-se uma descrição da versão 3.1 do pacote SOPRO. A
versão 3.1 apresenta alguns desenvolvimentos importantes em relação à versão 1.0,
nomeadamente, a inclusão de um sub-módulo associado ao módulo DREAMS para a geração
das malhas de elementos finitos, chamado GMALHA e a modificação dos módulos DREAMS e
REFDIF de modo a serem executados remotamente numa estação de trabalho que corre um
sistema operativo UNIX-like, e que têm maior capacidade de memória e CPU do que um
computador pessoal. Além disso, foi reestruturada a interface do módulo SWAN e incluído o
módulo BOUSS_iw.
Ilustraram-se as funcionalidades deste pacote com a sua aplicação a casos de estudo de
propagação de ondas em zonas costeiras ou portuárias.
O SOPRO_3.1 facilita a realização destes estudos de forma interactiva e amigável,
reduzindo os tempos de preparação dos dados e a visualização dos resultados, simplificando
gestos repetitivos e diminuindo a possibilidade de ocorrência de erros em procedimentos
complexos.
O desenvolvimento do GMALHA, gerador automático de malhas de elementos finitos, e
da interface com o utilizador para a construção dos seus ficheiros de dados e para a
visualização dos seus resultados, permite a obtenção de malhas de boa qualidade e a melhoria
no desempenho do modelo de elementos finitos. Este módulo pode ser aplicado quer para a
construção dos ficheiros de dados do módulo DREAMS quer para os do módulo BOUSS_iw.
A implementação de rotinas no sentido de permitir a execução remota dos modelos
REFDIF e DREAMS constituiu um melhoramento significativo na plataforma SOPRO_3.1. Este
melhoramento deve-se não só à redução dos tempos de cálculo mas também ao aumento das
dimensões máximas permitidas para as malhas de cálculo. Assim, abre-se todo um leque de
situações passíveis de aplicação destes modelos, quer regiões de maiores dimensões quer
regiões com níveis de detalhe maior.
A reestruturação da interface do módulo SWAN permitiu ter em conta um maior número
de opções de cálculo do modelo SWAN alargando deste modo o seu campo de aplicação.
Quanto à inclusão do módulo BOUSS_iw, permite aplicações do modelo BOUSS_iw, um
modelo de elementos finitos para a propagação não linear de ondas em zonas costeiras e
portuárias.
Como trabalho futuro pretende-se, igualmente, transferir toda a componente de
visualização gráfica de resultados para a estação de trabalho uma vez que começam, agora, a
surgir limitações na capacidade de visualização dos resultados nos computadores pessoais.
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Esta metodologia é aplicada presentemente aos modelos REFDIF e DREAMS, mas será
estendida aos restantes modelos de propagação presentes no SOPRO.
Pretende-se também; a interligação entre todos os modelos com transferência
automática de informação entre eles; a uniformização das estruturas de dados e resultados dos
vários modelos; a inclusão de outros modelos de propagação de ondas e a sua interligação
com os restantes módulos.
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