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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta a metodologia utilizada para gerar ondas irregulares num 
modelo numérico de elementos finitos que resolve as equações de Boussinesq estendidas 
derivadas por Nwogu (1993).  

O modelo, assim construído, denominado por BOUSSiiw (BOUSSinesq model with 
Irregular Internal Wave generation) baseia-se no modelo de ondas regulares BOUSS, 
desenvolvido por Walkley (1999), ao qual foi incluída uma nova condição de geração de ondas 
no interior do domínio.  

O modelo BOUSSiiw permite simular a propagação não linear e dispersiva de ondas 
regulares e irregulares em zonas costeiras e portuárias, tendo em conta alguns dos fenómenos 
mais importantes presentes nestas regiões: difracção, refracção, reflexão, empolamento, 
dispersão em frequência, dispersão em direcção e geração de harmónicas. O modelo usa o 
pacote SPRINT, Berzins et al. (1985), para a integração temporal e o método de Galerkin com 
uma malha não estruturada de elementos finitos para a discretização espacial. As malhas de 
elementos finitos são geradas com o gerador automático GMALHA, Pinheiro et al. (2006), 
especialmente criado para modelos de propagação de ondas marítimas. Nas fronteiras de 
saída, são impostas condições de reflexão total ou absorção total. 

Para geração de ondas foi implementada uma condição de geração de ondas (regulares 
e irregulares), usando uma função fonte no interior do domínio, Wei et al. (1999). Este método 
permite que as ondas reflectidas possam cruzar a zona de geração sem alterar as ondas 
geradas e continuar até a fronteira de saída do domínio. Este método é particularmente eficaz 
em simulações de longo termo e em domínios complexos. A introdução de ondas irregulares 
permite simular estados de mar reais a partir de séries temporais medidas no local ou a partir 
dum espectro definido. 

Para validar o modelo, utiliza-se um caso de teste da literatura de propagação de ondas 
em fundos de profundidade constante, Wei et al. (1999). Os resultados numéricos de 
BOUSSiiw são comparados com os resultados de outro modelo numérico, FUNWAVE (Kirby et 
al. (1998)) e as diferenças entre ambos são discutidas. O modelo é então aplicado a um caso 
de teste real, o da propagação de ondas regulares e irregulares na bacia de adução de Sines. 
Estes testes permitem avaliar as potencialidades e limitações deste modelo e, em particular, da 
metodologia utilizada para geração de ondas. 

1. INTRODUÇÃO 
Na sua propagação desde o largo até à costa, as ondas sofrem um conjunto de 

transformações que resultam dos fenómenos de refracção, difracção, empolamento e 
rebentação, que provocam uma alteração nas suas características (forma, altura, comprimento 
de onda, celeridade e direcção).  
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Especialmente à medida que a onda se propaga para perto da costa, os efeitos não-
lineares tornam-se mais significativos, sendo provocados pela topografia do fundo, interacções 
onda-onda, ou interacções onda-corrente, e induzindo a transferência de energia para 
diferentes frequências (maiores e menores) do espectro. Estes fenómenos manifestam-se, por 
exemplo, numa progressiva assimetria vertical do perfil da onda (um maior declive na zona 
frontal da onda do que na sua traseira) e no aguçamento das cristas e achatamento das cavas.  

No âmbito da modelação numérica, os modelos desenvolvidos com base nas equações 
estendidas de Boussinesq têm-se revelado adequados para descrever a propagação de ondas 
não-lineares em zonas de pequena profundidade.  

Um exemplo deste tipo de modelos é o modelo desenvolvido por Walkley (1999), que 
resolve as equações não-lineares de Boussinesq deduzidas por Nwogu (1993). Trata-se de um 
modelo especialmente indicado para a propagação de ondas não lineares e dispersivas e 
permite reproduzir alguns dos processos mais importantes envolvidos na propagação de 
ondas, em regiões costeiras: a difracção, a refracção, a reflexão, o empolamento, a não 
linearidade, a dispersão de frequência, a dispersão de amplitude e a geração de harmónicas. O 
modelo utiliza o pacote SPRINT, Berzins e Furzeland (1985), para a integração temporal e o 
método de Galerkin com uma malha não estruturada de elementos finitos triangulares para a 
discretização espacial. As condições de fronteira implementadas no modelo são a condição de 
geração numa fronteira de entrada e as condições de reflexão total e de radiação associadas 
às fronteiras de saída. 

Como a maioria dos modelos baseados nesta equação, a hipótese simplificativa de 
integração vertical do perfil de velocidade que é implícita à dedução das equações do tipo 
Boussinesq limita a aplicação deste modelo a fundos moderadamente inclinados. Por outro 
lado, no caso do modelo de Walkley (1999), o facto das condições de fronteira implementadas 
não possibilitarem a saída de ondas pela fronteira de geração, levam a perturbações na 
solução numérica. Estas perturbações acumulam-se ao longo do tempo e conduzem a 
problemas de instabilidade numérica do modelo que provocam o “ rebentamento” do modelo. 
No caso de situações reais com fronteiras sólidas irregulares e reflectivas esta limitação 
impede assim a aplicação do modelo em simulações de longo-termo. 

No sentido de melhorar este último aspecto do modelo de Walkley (1999), implementou-
se, uma nova condição de geração de ondas no interior do domínio por intermédio de uma 
função fonte, Wei et al. (1999). Esta nova condição de geração permite que as ondas  
(regulares e irregulares) reflectidas possam passar pela zona de geração e sair do domínio 
sem serem reflectidas para o seu interior. O modelo assim desenvolvido é designado por 
BOUSSiiw, sendo as versões unidimensional e bidimensional do modelo desenvolvido 
designadas por BOUSSiiw_1D e BOUSSiiw_2D, respectivamente. 

Para validar o modelo, utiliza-se um caso de teste da literatura de propagação de ondas 
em fundos de profundidade constante, Wei et al. (1999). Os resultados numéricos de 
BOUSSiiw são comparados com os resultados de outro modelo numérico, FUNWAVE (Kirby et 
al. (1998)) e as diferenças entre ambos são discutidas. O modelo é então aplicado a um caso 
de teste real, o da propagação de ondas regulares e irregulares na bacia de adução de Sines. 
Estes testes permitem avaliar as potencialidades e limitações deste modelo e, em particular, da 
metodologia utilizada para geração de ondas. 

Nas próximas secções, descreve-se sucintamente o modelo BOUSSiiw, o método da 
função fonte, as aplicações do modelo e são feitas a apresentação e discussão de resultados. 

2. Modelo BOUSSIIW 
O modelo BOUSSiiw resulta 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 
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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. 

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.  

2.1 Equações 

O modelo de Walkley (1999) baseia-se nas equações de Boussinesq estendidas por 
Nwogu (1993) cuja versão bidimensional é dada por: 
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em que o vector de velocidade ),(),,( vutyx == uu  representa o campo de velocidades 

bidimensional, calculado numa determinada profundidade, αZ , ( )tyx ,,ηη =  representa a 
elevação da superfície livre, h é a profundidade do fundo e g é a aceleração da gravidade. 

2.2 Método numérico 

A resolução espacial das equações de Boussinesq estendidas por Nwogu (1993) é 
efectuada pelo método dos elementos finitos. No entanto, estas equações não podem ser 
resolvidas directamente, com funções de interpolação lineares, devido às derivadas espaciais 
de 3ª ordem presentes na equação (2). De forma a solucionar este problema, é, então, 
introduzida uma variável auxiliar, w . 

Para a discretização temporal, recorre-se ao pacote de integração temporal SPRINT, 
Berzins e Furzeland (1985). Este software fornece um método geral de resolução de sistemas 
de equações diferenciais parciais ordinárias utilizando passos de tempo e ordens de integração 
variáveis e adaptáveis a cada caso.  

O software SPRINT pode tirar partido da estrutura bandeada das matrizes e usar 
métodos directos aumentando, assim, a eficiência do processo de integração temporal. Outra 
estratégia utilizada pelo SPRINT é a variação do passo de tempo e da ordem do método 
através do controlo do erro absoluto e relativo que se mantém sempre abaixo de valores 
definidos. Walkley (1999) definiu, após algumas experiências, que a ordem adequada destes 
valores é de 610− , embora possam variar em cada caso. 

No caso de ondas irregulares o passo de tempo deve ser constante uma vez que a série 
temporal dada como entrada do modelo tem um passo de tempo único e constante. O pacote 
SPRINT teve que ser adaptado para garantir que isto aconteça.  

2.3 Condições iniciais 
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As condições iniciais definidas no modelo BOUSSiiw são as de repouso, isto é, a 
elevação da superfície livre é igual a zero assim como a velocidade em todos os pontos do 
domínio. 

Esta condição pode levar a descontinuidades no tempo significativas quando as ondas 
começam a ser introduzidas no sistema e, consequentemente, a passos temporais muito 
pequenos. Para que tal não se verifique, a introdução da onda no domínio é feita de forma 
gradual nos primeiros passos de tempo. Utiliza-se, assim, uma função tv  que, nos primeiros 
passos de tempo, absorve as perturbações e, gradualmente, vai diminuindo esta característica 
com o tempo até deixar de ter influência no sistema. 

2.4 Condições de fronteira de entrada e saída 

A condição de geração permite a geração das ondas numa fronteira do domínio. Esta 
condição é dada pela imposição da elevação da superfície livre e das derivadas espaciais da 
velocidade na fronteira de entrada, ao longo do tempo.  

Quanto a condições de fronteira de saída, estão implementadas condições de reflexão 
total e de radiação. A condição de reflexão total representa uma parede vertical sólida e 
impermeável. Para a condição de radiação, introduz-se uma zona de absorção nas fronteiras 
onde se pretende a absorção total das ondas incidentes. Trata-se de uma zona onde se 
adiciona um termo difusivo à equação de conservação de massa que cresce exponencialmente 
em direcção à fronteira e é capaz de absorver a energia das ondas que saem do domínio com 
diferentes frequências. A largura da zona de absorção deve ser entre duas e três vezes o 
comprimento de onda. 

2.5 Controlo da estabilidade numérica 

O método dos elementos finitos é, por si, não difusivo pelo que frequentemente surgem 
oscilações espúrias, que amplificam e inviabilizam a obtenção duma solução numérica. 

Uma das formas de atingir a estabilidade numérica é através da introdução de difusão 
artificial. A difusão artificial é introduzida através de um termo viscoso que se adiciona à 
equação de conservação da massa. Este termo, ao eliminar as oscilações espúrias, impede 
que os erros se acumulem ao longo do tempo e levem a problemas de instabilidade numérica 
do modelo que provocam o seu “rebentamento”. 

Walkley (1999) introduziu um termo difusivo de segunda ordem, proporcional a sv , 
presente em todo o domínio e que é adicionado à equação da conservação da massa: 
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em que sv  está relacionado com o comprimento de onda, λ , e também com o espaçamento 

da malha, xΔ , e é dado por. 
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O parâmetro γ  é obtido empiricamente e é diferente conforme se utiliza a geração 
clássica das ondas numa fronteira ou através duma função fonte no interior do domínio. Em 
geral, este parâmetro varia nos seguintes intervalos: 
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2.6 Geração de ondas no interior do domínio 

2.6.1 Introdução 

Na simulação numérica da propagação de ondas num dado domínio, ocorrem, em 
algumas circunstâncias, reflexões significativas no seu interior que vêm a incidir sobre a 
fronteira de entrada das ondas. O modelo não é capaz de lidar com estas perturbações uma 
vez que não é possível prever as suas características a priori. Uma maneira de resolver este 
problema é introduzindo uma nova forma de gerar as ondas no interior do domínio. As ondas 
reflectidas podem passar através desta zona sem alterar as condições de geração e propagam-
se até sair do domínio através duma fronteira de saída. Este método é particularmente 
importante em simulações de longo termo em domínios geometricamente complexos.  

A metodologia utilizada foi a implementaçaõ no modelo de Walkley (1999) de uma nova 
condição de geração de ondas no interior do domínio por intermédio de uma função fonte, Wei 
et al. (1999). Esta nova condição de geração permite que as ondas  (regulares e irregulares) 
reflectidas possam passar pela zona de geração e sair do domínio sem serem reflectidas para 
o seu interior. 

Descreve-se nas próximas secções esta metodologia. 

2.6.2 Função fonte 

Ondas regulares  

Wei et al. (1999) apresentaram um método de geração de ondas no interior do domínio 
através da dedução de uma função fonte, ( )txf , . Esta função resulta da linearização das 
equações de Boussinesq utilizando o teorema de Green para obter uma relação explícita entre 
a altura de onda desejada e a amplitude da função fonte. A zona de geração é distribuída sobre 
vários pontos da malha. Este método tem a vantagem de poder facilmente estender-se a ondas 
irregulares. 

O método consiste em adicionar um termo, a função fonte ( )txf , , à equação da 
conservação da massa: 
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 ( 5 ) 

em que D é a amplitude da função fonte, Wβ  é um parâmetro associado à largura da fonte e x 
é a distância ao ponto central da geração. D é dado por: 

 
( ) ( )

( )( )2
1

34
1

2

1
cos2

khkI
hkgaD
αω

ϕαω
−⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅−
⋅⋅=

 ( 6 ) 

em que 311 += αα , 390.0−=α , ϕ  é o ângulo de incidência das ondas em relação à 

direcção principal de propagação e 1I  é dado por: 
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O parâmetro Wβ  é definido de modo a obter a largura, W, desejada. Wei et al. (1999) 
define que a largura da fonte deve ser entre 0.15 e 0.25 vezes o comprimento de onda, L, ou 
seja: 

 2
LW ⋅= δ

 com 
[ ]5.0,3.0∈δ

 ( 8 ) 

Para que a equação (9) se anule nas extremidades de W, então Wβ  deve ser: 

 22

80
LW δ

β =
 ( 9 ) 

Assim, a função fonte tem uma amplitude máxima de D, uma largura de W e vai 
oscilando com o tempo entre D e –D, Figura 1Figura 1. 

 

Figura 1 – Esquema da geração de ondas. 

Ondas irregulares 

O método de Wei permite também a geração de ondas irregulares. Neste caso o 
procedimento é o seguinte: 

• Aplica-se uma transformada de Fourier à série temporal das ondas que se 
pretende gerar, ( )tη : 
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• Calculam-se os coeficientes de Fourier da função fonte: 
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• Aplica-se a transformada de Fourier inversa e obtém-se a função fonte: 
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Neste trabalho foram efectuados testes com ondas regulares e irregulares de vários 
períodos e amplitudes. 
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2.7 Dados e resultados 

O modelo BOUSSiiw requer como dados de entrada: 

• as características da agitação incidente: para ondas regulares o período e 
direcção da onda e o nível de maré e para ondas irregulares a série temporal 
das ondas incidentes; 

• as características da malha de elementos finitos com que foi discretizado o 
domínio; 

• as condições de fronteira. 

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.  

Nas próximas sub-secções descreve-se o pré e pós processamento de dados e 
resultados. 

2.7.1 Interface gráfica com o utilizador 

Para facilitar a construção do ficheiro de dados para o modelo BOUSSiiw, 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 
2Figura 2. 

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, 0a , 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. 
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Figura 2 – Interface com o utilizador do BOUSSiiw_2D. 

2.7.2 Geração das malhas 

Para a aplicação do módulo BOUSSiiw, é necessário primeiramente construir a malha de 
elementos finitos, pelo que é utilizado o gerador GMALHA, Figura 3Figura 3a.  

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 
BOUSSiiw. 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, Pinheiro et al (2005a, 2005b), podendo ser acedida através do modelo 
BOUSSiiw. 

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 3Figura 3b, a título de exemplo, 
podem ver-se 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 3Figura 3a.  

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.  

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 3Figura 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. 
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a)  b)  

Figura 3 – Bacia de adução de Sines. Módulo GMALHA: a) Dados da malha; b) Fronteira do 
domínio a discretizar. 

3. APLICAÇÕES 
Para validar o modelo, utiliza-se um caso de teste da literatura de propagação de ondas 

em fundos de profundidade constante, Wei et al. (1999). Os resultados numéricos de 
BOUSSiiw são comparados com os resultados de outro modelo numérico, FUNWAVE (Kirby et 
al. (1998)) e as diferenças entre ambos são discutidas. O modelo é então aplicado a um caso 
de teste real, o da propagação de ondas regulares e irregulares na bacia de adução de Sines. 
Estes testes permitem avaliar as potencialidades e limitações deste modelo e, em particular, da 
metodologia utilizada para geração de ondas. 

Os cálculos foram efectuados em PC AMD Athlon™ 64 Processor 3500+ com 2.21GHz e 
com 1GB de memória RAM, no caso do canal unidimensional e numa estação de trabalho 
LINUX CORVUS com quatro processadores AMD Opteron™ 265 de 2GHz e com 8GB de 
memória RAM no caso da bacia de adução de Sines. 

3.1 Canal unidimensional com profundidade constante 

O modelo BOUSSiiw_1D foi aplicado na simulação da propagação de ondas ao longo de 
um canal de profundidade constante considerando uma onda regular gerada no centro do 
canal, Wei et al. (1999). O objectivo deste caso de teste é verificar o método da função fonte 
introduzido no modelo BOUSSiiw_1D para geração de ondas no domínio de cálculo. 

O comprimento do domínio de cálculo é de 50 m e a profundidade é de 0.5 m (ver Figura 
4Figura 4). O centro da região de geração das ondas localiza-se na coordenada x=25 m. Para 
absorver a energia das ondas, foram criadas duas zonas absorventes nas duas extremidades 
do domínio com 5.0 m. 

A condição inicial correspondeu à situação de repouso. 

0.
5m

50m

5m 5mZona de
geração

Zona de
absorção

Zona de
absorção

 

Figura 4 – Canal unidimensional, retirado de Wei et al. (1999). 
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Foram geradas ondas de amplitude de 0.05 m e período igual a 0.8 s, 1.0 s, 1.5 s e 
2.0 s. Os comprimentos de onda correspondentes são de 1.00 m, 1.51 m, 2.83 m e 4.06 m.  

O domínio de cálculo utilizado foi discretizado por elementos finitos lineares com dois 
nós. O espaçamento entre nós foi de xΔ =0.02 m (2501 nós). O coeficiente relacionado com a 
largura da zona de geração é 0.2=δ , fazendo com que a zona de geração tenha cerca de 
50, 76, 142 e 203 nós, respectivamente para cada período simulado. 

Não foi utilizada difusão artificial. O tempo de simulação numérica foi de 200 s não se 
registando quaisquer problemas de estabilidade numérica. 

3.1.1 Ondas regulares 

Para validação do método de geração implementado, compararam-se resultados do 
modelo BOUSSiiw_1D com o FUNWAVE usando as equações de Nwogu. 

Foram geradas ondas de amplitude de 0.05 m e período igual a 0.8 s, 1.0 s, 1.5 s e 
2.0 s. Os comprimentos de onda correspondentes são de 1.00 m, 1.51 m, 2.83 m e 4.06 m.  

Os resultados analisados foram: 

• elevação da superfície livre ao longo do domínio nos instantes t = 10 s, t = 20 s, 
t = 40 s e t = 5100 s para um período de T = 1.0 s (ver Figura 5Figura 5); 

• elevação da superfície livre em seis pontos colocados ao longo do domínio nas 
posições x = 2.5 m, x = 5.0 m, x = 10.0 m, x = 15.0 m, x = 20.0 m, x = 25.0 m 
para um período de T = 1.0 s (ver Figura 6Figura 6). 

Obtiveram-se ainda os resultados correspondentes aos períodos de T = 0.8 s, 1.5 s e 
2.0 s que não se encontram representados neste trabalho devido a limitações de espaço. 
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t=100s
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Figura 5 – Elevação da superfície livre ao longo do domínio para um período de T = 1.0 s nos 
instantes t = 10 s, t = 20 s, t = 40 s e t = 100 s. BOUSSiiw_1D (azul escuro) e 

FUNWAVE (azul claro). 
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Figura 6 – Elevação da superfície livre ao longo do tempo em seis pontos do canal para um 
período de T = 1.0 s. BOUSSiiw_1D (azul escuro) e FUNWAVE (azul claro). 

Das figuras anteriores, verificou-se que o modelo reproduz bem a propagação das ondas 
a partir da zona de geração em direcção às duas extremidades do domínio de cálculo. As 
zonas de absorção interceptam as ondas incidentes sem permitir que elas sejam reflectidas 
para o interior do domínio. Como se pode ver nas Figura 5Figura 5 e Figura 6Figura 6 a altura 
da onda vai diminuindo ao longo das zonas absorventes até se anular. 

Comparando os resultados obtidos com o modelo BOUSSiiw_1D e com o modelo 
FUNWAVE, verifica-se que a altura e o período da onda são quase coincidentes, 
demonstrando um bom desempenho do modelo BOUSSiiw_1D em gerar as ondas e em 
propagá-las. 

Os cálculos efectuados para períodos de 0.8 s a 2.0 s utilizaram a mesma malha e não 
apresentaram qualquer problema de estabilidade numérica para uma simulação até aos 200 s. 
Estes resultados indicam que o modelo pode ser aplicado para simular ondas irregulares 
compostas por várias frequências. 

3.1.2 Ondas irregulares 

Foram geradas ondas irregulares de amplitude de 0.05 m e período de pico igual 1.0 s.  

Os resultados analisados foram: 

• elevação da superfície livre ao longo do domínio nos instantes t = 10 s, t = 20 s, 
t = 40 s e t = 100 s para um período de T = 1.0 s (ver Figura 7Figura 7); 

• elevação da superfície livre em seis pontos colocados ao longo do domínio nas 
posições x = 2.5 m, x = 5.0 m, x = 10.0 m, x = 15.0 m, x = 20.0 m, x = 25.0 m 
para um período de T = 1.0 s (ver Figura 8Figura 8). 
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t=50s
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Figura 7 – Elevação da superfície livre ao longo do domínio para um período de T = 1.0 s nos 
instantes t = 10 s, t = 20 s, t = 40 s e t = 50 s. 
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Figura 8 – Elevação da superfície livre ao longo do tempo em seis pontos do canal para um 
período de T = 1.0 s. 

Das figuras anteriores, verificou-se que o modelo reproduz bem a propagação das ondas 
irregulares a partir da zona de geração em direcção às duas extremidades do domínio de 
cálculo. As zonas de absorção interceptam todas as ondas incidentes, apesar destas terem 
frequências variáveis. Como se pode ver na Figura 7Figura 7 e na Figura 8Figura 8 a altura da 
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onda vai diminuindo ao longo das zonas absorventes até se anular e não existe reflexão de 
ondas. 

 

3.2 Bacia de adução da central termoeléctrica de Sines 

O módulo BOUSSiiw foi aplicado na propagação da agitação marítima para o interior da 
bacia de adução da central termoeléctrica de Sines (ver Figura 9Figura 9). 

 

 

 

Figura 9 – 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 BOUSSiiw_2D;  

• 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. 

A batimetria da zona em estudo é apresentada na Figura 10Figura 10a. O domínio de 
cálculo foi discretizado por uma malha de elementos finitos com 72 689 nós e 143 972 
elementos, Figura 10Figura 10b. 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)  
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Figura 10 – Bacia de adução de Sines. a) Batimetria do domínio; b) Malha de elementos finitos; 
c) Pontos de cálculo. 

                 

Figura 11 – Fronteira do domínio e localização das zonas absorventes e da zona de geração 
das ondas. 

Na Figura 11Figura 11 ilustra-se a fronteira do domínio e a localização das zonas 
absorventes e da zona de geração das ondas. A zona de geração localiza-se na ordenada 
y = 200 m e tem uma largura de 12.2 m. As zonas absorventes têm uma largura de 1.5 vezes o 
comprimento de onda, isto é, 91.44 m. 

No modelo BOUSSiiw_2D, impuseram-se condições de fronteira de saída aos troços A, 
C e E. Quanto aos restantes troços, B, D e F, impuseram-se condições de reflexão total. 

Utilizou-se um parâmetro de difusão artificial, γ , igual a 6106.5 −×  m2/s, definido após 
vários testes preliminares. O tempo total de cálculo de 200 s. 

Os cálculos foram efectuados, para um nível de maré médio de +2.0 m, em relação ao 
Zero Hidrográfico (Z.H.). 

3.2.1 Ondas regulares 

A onda regular utilizada nos cálculos de propagação tem 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 resultados analisados são: 

• as isolinhas dos índices de agitação no domínio de cálculo; 

• as séries temporais da elevação da superfície livre em nove pontos no interior 
da bacia (ver Figura 12Figura 12). 
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Figura 12 – Posição dos pontos de análise dos resultados. 

Na Figura 13Figura 13 apresentam-se as isolinhas dos índices de agitação em todo o 
domínio obtidas com o BOUSSiiw_2D, ao fim de  500 s de simulação. 

a) b)  

Figura 13 – Bacia de adução de Sines: a) Superfície livre; b)Índices de agitação; para uma 
onda incidente de direcção de Sul.  

Os valores do índice de agitação variam significativamente devido aos efeitos da 
refracção e difracção da onda ao longo do domínio e das reflexões nas fronteiras sólidas desse 
domínio (correspondentes às estruturas físicas da bacia). 

Os valores mais elevados verificam-se em frente à parte exterior do molhe sul (fronteira 
B, ver Figura 11Figura 11) podendo atingir valores de índice de agitação superiores a 3.0. 

A zona de entrada da bacia portuária é caracterizada por valores do índice de agitação 
inferiores aos verificados na parte exterior do molhe de protecção sul e são o resultado dos 
efeitos da difracção da onda em torno deste molhe. No entanto, devido a reflexão entre os dois 
molhes, existem locais na zona de entrada com valores mais elevados do índice de agitação.  

Na zona interior da bacia portuária, os valores mais elevados do índice de agitação 
verificam-se na zona de entrada, que está mais exposta à agitação incidente, e vão diminuindo 
para o seu interior. 

No entanto, e devido à ocorrência de reflexões no interior da bacia, verifica-se a 
ocorrência de valores elevados do índice de agitação. As maiores reflexões verificam-se em 
frente à tomada de água e na parte interior do molhe sul (ver Figura 13Figura 13). 

As séries temporais da elevação da superfície livre nos nove pontos no interior da bacia 
encontram-se representadas na Figura 14Figura 14. 
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Figura 14 – Elevação da superfície livre nos pontos 1 a 9. 

A análise da Figura 14Figura 14 permite verificar que: 

• o ponto 7 é o que apresenta maiores valores de elevação da superfície livre com valores 
que atingem 0.065 m, ou seja, 65 % da agitação incidente; 

• os pontos 1, e 3 e 4 apresentam valores do índice de agitação inferiores aos dos restantes 
pontos; 

• os pontos 8 e 9 também têm valores baixos de elevação da superfície livre, mas por se 
situarem perto da zona de absorção da bacia. 
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Verifica-se a ocorrência de reflexões importantes no interior do porto, responsáveis pelos 
valores mais elevados dos índices de agitação, principalmente nos pontos 2, 5 e 7. 

Em resumo, o modelo BOUSSiiw_2D simulou a maioria das transformações das 
características das ondas ao longo da sua propagação no domínio de geometria e batimetria 
complexos, como é este caso da bacia de adução, e apresenta assim, capacidades para ser 
utilizado em estudos de engenharia portuária e costeira mais gerais. A sua utilização está, no 
entanto, condicionada à implementação de condições de fronteira de reflexão parcial, que 
pretendem simular estruturas como molhes, cais, etc. 

3.2.2 Ondas irregulares 

As ondas irregulares utilizadas nos cálculos de propagação tem uma altura significativa 
de 0.1m, um período de pico de 10 s e uma direcção de 90º em relação ao eixo das abcissas, 
isto é, são ondas provenientes de Sul.  

Série temporal da agitação incidente
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Figura 15 – Série temporal da agitação incidente. 

 

a) b)  

Figura 1613 – Bacia de adução de Sines: a) Superfície livre ao fim de 500s de simulação; 
b)Índices de agitação; para uma onda incidente de direcção de Sul.  

Da Figura 16Figura 13 pode concluir-se que o modelo consegue simular a propagação 
de um estado de mar real para o interior da bacia. As ondas são devidamente absorvidas nas 
fronteiras absorventes e não se verificam reflexões. No interior da bacia as ondas são 
reflectidasem nas paredes reflectoras como era esperado. Em relação ás ondas regulares 
verifica-se que um estado de mar real é mais desfavorável no que diz respeito a alturas de 
onda, pelo que existem vantagens em utilizar modelos capazes de reproduzir ondas 
irregulares.. 
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4. CONCLUSÕES  
Nesta comunicação, apresentou-se a metodologia utilizada para gerar ondas irregulares 

num modelo numérico de elementos finitos que resolve as equações de Boussinesq estendidas 
derivadas por Nwogu (1993).  

O modelo, assim construído, denominado por BOUSSiiw (BOUSSinesq model with 
Irregular Internal Wave generation) baseia-se no modelo de ondas regulares BOUSS, 
desenvolvido por Walkley (1999), ao qual foi incluída uma nova condição de geração de ondas 
no interior do domínio.  

o modelo BOUSSiiw resultante do aperfeiçoamento do modelo de elementos finitos de 
propagação de ondas, BOUSS, desenvolvido por Walkley, e que é baseado nas equações de 
Boussinesq estendidas por Nwogu.  

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, implementou-se 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. 
para um modelo de diferenças finitas e é particularmente importante para simulações de longo -
prazo em domínios geometricamente complexos. 

O método de geração de ondas no interior do domínio desenvolvido neste trabalho foi 
validado e testado com casos de teste de propagação de ondas, sendo os respectivos 
resultados numéricos comparados com outro modelo numérico, o modelo FUNWAVE.  

Verificou-se que o método de geração de ondas no interior do domínio, através duma 
função fonte, reproduziu bem a propagação das ondas a partir da zona de geração em 
direcção às duas extremidades do canal. 

Nas simulações com o modelo BOUSSiiw_1D não foi necessário introduzir qualquer 
difusão artificial nos cálculos, uma vez que, apesar de existirem oscilações, estas não 
causaram instabilidade no modelo. No entanto, nas simulações com o modelo BOUSSiiw_2D, 
foi necessário introduzir uma difusão numérica artificial para evitar o aparecimento de 
oscilações numéricas na solução que se amplificavam e conduziam à instabilidade do modelo. 
Encontrado o valor adequado, o comportamento do modelo numérico é bastante satisfatório e 
os seus resultados são concordantes com os valores experimentais.  

O modelo BOUSSiiw_2D simulou a maioria das transformações das características das 
ondas ao longo da sua propagação no domínio de geometria e batimetria complexos, como é 
este caso da bacia de adução. 

Em relação às ondas irregulares o modelo BOUSSiiw_2D conseguiu reproduzir com 
êxito um estado de mar real sem que se tenham verificado instabilidades numéricas durante os 
500s de simulação. Assim conclui-se que este modelo tem grandes potencialidades para ser 
utilizado em estudos de engenharia portuária e costeira mais gerais. 

Como trabalho futuro, assinala-se a necessidade de introduzir condições de reflexão 
parcial capazes de reproduzir fronteiras físicas reflectivas reais, tais como quebra-mares, cais, 
praias, escarpas, etc. e introduzir os efeitos da rebentação das ondas. 
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