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RESUMO 

Nesta comunicação são apresentados os resultados obtidos no estudo dos galgamentos do 
trecho do molhe Oeste do Porto de Sines em frente ao posto 2 do terminal de granéis líquidos 
do porto, utilizando duas ferramentas de cálculo do galgamento baseadas na análise de redes 
neuronais: NN_OVERTOPPING2 (Coeveld et al., 2005) e OVERTOPPING (Verhaeghe, 2005). 
Tanto uma ferramenta como outra calculam o valor médio do caudal médio galgado sobre o 
coroamento das estruturas marítimas, usando para o efeito uma amostra de estimativas 
produzidas por redes neuronais. 

Para a aplicação das ferramentas é necessário conhecer alguns parâmetros de entrada ligados 
à agitação marítima e à geometria do perfil das estruturas. Embora os parâmetros 
considerados já permitam analisar um conjunto de estruturas mais variado do que o usual nos 
modelos empíricos de avaliação de galgamentos, aqueles parâmetros são ainda insuficientes 
para a correta descrição do perfil do trecho considerado do molhe Oeste do Porto de Sines, 
dada a complexidade da geometria. O talude tem quatro troços inclinados ao longo da zona 
ativa do manto, onde também estão colocados cubos Antifer de 900 kN, em duas camadas, 
com diferente arrumação acima e abaixo do zero hidrográfico. Esta diferença na arrumação dos 
cubos Antifer implica diferenças na rugosidade e permeabilidade entre os trechos do manto 
acima e abaixo do zero hidrográfico. Nos dados de entrada das ferramentas em apreciação, o 

efeito destas características é tido em conta apenas no parâmetro de entrada, f. 

Para lidar com estes aspetos, foram analisadas várias representações do perfil da estrutura, 
primeiro através da colocação de uma berma fictícia no talude, de forma a facilitar a 
determinação da inclinação da estrutura acima e abaixo desta berma, e depois, pela realização 

de uma análise de sensibilidade ao parâmetro f, considerando vários conjuntos de valores de f 
em cada uma das duas partes do manto acima referidas. 

Os resultados estimados pelas ferramentas foram comparados com os dados de galgamentos 
obtidos em ensaios em modelo físico reduzido realizados no LNEC (2008). Dessa comparação 
pode concluir-se que existe uma boa concordância entre os valores estimados pelas 
ferramentas e os valores observados no modelo físico reduzido, principalmente, para os 
caudais médios galgados mais elevados. A ferramenta OVERTOPPING é a que produz 
melhores estimativas de galgamentos, embora para alguns estados de agitação marítima que 
no modelo físico reduzido originaram galgamento nulo esta ferramenta preveja galgamento 
diferente de zero. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os riscos associados ao galgamento de estruturas marítimas desde sempre justificaram os 
investimentos realizados na caracterização e previsão deste fenómeno (nos seus múltiplos 
aspetos) e na avaliação e ensaio de medidas de controlo e mitigação dos seus efeitos, tanto 
em estruturas de proteção costeira e portuária como nas áreas por estas abrigadas. É nesse 
contexto que surge o desenvolvimento recente de ferramentas de previsão de galgamentos 
baseadas na análise de redes neuronais, como a ferramenta NN_OVERTOPPING2 (Coeveld et 
al., 2005) desenvolvida no âmbito do Projeto Europeu CLASH (Van der Meer et al., Van Gent et 
al., 2005) ou a ferramenta designada nesta comunicação como OVERTOPPING e que é 
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descrita em Verhaeghe (2005). Estas ferramentas estimam o caudal médio galgado por 
unidade de comprimento de coroamento de estrutura, q – a variável normalmente usada no 
estudo do galgamento em estruturas – sobre estruturas de perfil mais complexo que os 
possíveis com as formulações empíricas usuais. Para tal, estas ferramentas requerem 
informação relativa às características da agitação marítima incidente na estrutura, bem como 
informação relativa à geometria da mesma. 

Neste estudo, as duas ferramentas de cálculo do galgamento foram aplicadas ao trecho do 
molhe Oeste do Porto de Sines que protege o posto 2 do terminal de granéis líquidos do porto. 
Para o perfil da estrutura foram realizados, em 2008, a propósito da reabilitação do trecho final 
do molhe, ensaios de estabilidade e de galgamento em modelo físico reduzido bidimensional 
construído no LNEC (2008). Nesses ensaios, foram feitas medições de caudais médios 
galgados por unidade de comprimento de coroamento da estrutura para um conjunto 
predefinido de estados de agitação irregular. Os valores recolhidos nos ensaios foram aqui 
usados como os valores de referência de galgamentos do perfil para a análise dos resultados 
produzidos pelas ferramentas. 

Apesar da sua flexibilidade, as ferramentas de redes neuronais não são capazes de 
representar completamente a geometria do perfil desta estrutura. Além disso, não permitem ter 
em conta mais que um parâmetro relativo às características físicas de rugosidade e 
permeabilidade do manto, o que pode ser um fator limitativo quando estas variam ao longo do 
talude da estrutura. Contudo, verifica-se neste trabalho, que é possível estudar galgamentos 
num perfil complexo e obter resultados francamente satisfatórios, confirmando deste modo, a 
utilidade deste tipo de ferramentas de cálculo na previsão de galgamentos. 

Depois desta introdução, no capítulo 2 desta comunicação faz-se uma breve referência ao 
princípio em que se baseiam as ferramentas de redes neuronais. No capítulo 3 introduz-se o 
caso de estudo, descrevem as medições de galgamento realizadas no modelo físico reduzido e 
utilizadas como referência na análise dos resultados produzidos pelas duas ferramentas 
baseadas em redes neuronais. Descrevem-se ainda as metodologias e procedimentos 
adotados no exercício de aplicação destas ferramentas. No capítulo 4 apresentam-se e 
analisam-se os resultados obtidos para o caso de estudo, terminando a comunicação com o 
capítulo 5 que contém as principais conclusões do trabalho. 

 

2. FERRAMENTAS BASEADAS NA ANÁLISE DE REDES NEURONAIS 

As ferramentas baseadas na análise de redes neuronais são ferramentas computacionais que 
estabelecem uma relação entre um determinado conjunto de variáveis de entrada de um 
fenómeno e o efeito por ele produzido na variável de saída, tendo como base, uma extensa 
base de dados de medições, tanto de variáveis de entrada, como variáveis de saída. 
Consequentemente, neste tipo de ferramentas, dispõe-se unicamente de um procedimento de 
transformação das variáveis de entrada na variável de saída. Tais ferramentas podem ser 
vistas como modelos de “caixa preta” do fenómeno, uma vez que a preocupação com o 
conhecimento físico do fenómeno é substituída por um procedimento operacional de 
aproximação do problema. 

A relação entre as variáveis de entrada e saída é estabelecida com recurso a uma metodologia 
que utiliza conceitos associados ao funcionamento dos neurónios. A aplicação da ferramenta a 
um conjunto suficientemente extenso de pares (variáveis de entrada, variável de saída) permite 
encontrar as conexões entre as variáveis de entrada (por exemplo, as características 
geométricas do perfil da estrutura e os parâmetros definidores do estado de agitação incidente 
naquele perfil) que originam o valor observado da variável de saída (no caso, o caudal médio 
galgado por unidade de comprimento do coroamento da estrutura). Um subconjunto dos pares 
de dados é utilizado na chamada fase de treino da rede neuronal, em que são definidos os 
parâmetros da camada de entrada e as ligações entre os neurónios da rede (Figura 1), que vão 
minimizar o erro entre o valor observado e o previsto com base na rede, enquanto os pares 
restantes são utilizados na fase de teste da rede, onde se confirma a bondade das previsões 
fornecidas pela rede. 

Neste trabalho, foram usadas duas ferramentas que se baseiam em resultados produzidos por 
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redes neuronais para estimar galgamentos numa estrutura do tipo quebramar de taludes 
quando nela incide um estado de agitação marítima: a ferramenta NN_OVERTOPPING2 
(Coeveld et al., 2005) desenvolvida no âmbito do Projeto Europeu CLASH e a ferramenta 
OVERTOPPING desenvolvida por Verhaeghe (2005) na Universidade de Gent, Bélgica. 

A primeira ferramenta utiliza os resultados produzidos por 700 redes neuronais para estimar o 
valor médio do caudal médio galgado, bem como de outros parâmetros estatísticos daquela 
amostra de 700 valores. Na segunda ferramenta são considerados dois estágios, sendo que a 
passagem ao segundo é condicionada pelos resultados do primeiro. No primeiro estágio 
(classifier) utilizam-se os resultados de 61 redes neuronais para decidir se determinado estado 
de agitação incidente produz galgamento na estrutura. Caso a resposta seja afirmativa, o 
segundo estágio (quantifier) determina, tal como a ferramenta NN_OVERTOPPING2, o valor 
médio do caudal médio galgado e alguns parâmetros estatísticos. No estágio quantifier 
utilizam-se os resultados produzidos por cerca de 100 redes neuronais. 

Cada uma daquelas redes neuronais foi treinada e testada utilizando um conjunto de dados 
obtido por um procedimento de amostragem “bootstrapping” aplicado aos pares (valores de 
entrada, caudal médio galgado) contidos numa base de dados de valores obtidos em ensaios 
em modelo físico reduzido. Aquela base de dados, criada no projeto CLASH e comum às duas 
ferramentas, contém informação de testes efetuados em vários laboratórios (à volta 10 500 
testes) contendo, para cada teste, informação relativa ao comportamento de vários parâmetros 
hidráulicos (por exemplo: características das ondas incidentes e medições dos caudais 
galgados), assim como informação relativa às estruturas em estudo. A base de dados inclui 
ainda informação geral sobre a fiabilidade do teste e a complexidade das estruturas. 

As principais diferenças entre as duas ferramentas estão relacionadas com o número de testes 
de galgamentos e algoritmos matemáticos usados no treino e teste das ferramentas. A principal 
mais-valia proporcionada pela ferramenta OVERTOPPING é a sua capacidade em identificar 
condições de agitação marítima incidentes na estrutura que conduzem a situações de 
galgamento nulo (q= 0 m

3
/s/m). 

 

 

Figura 1: Esquema de uma rede neuronal (adaptado de Pozueta et al., 2004) 
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Todas as redes neuronais utilizam os mesmos parâmetros de entrada, arrumados na camada 
de entrada, que incluem informação sobre a agitação marítima e a geometria do perfil da 
estrutura. Relativamente às redes neuronais da ferramenta NN_OVERTOPPING2 são 
considerados quinze parâmetros de entrada. Três parâmetros descrevem a agitação marítima 
incidente na estrutura: a altura de onda significativa espectral na base da estrutura (Hm0), o 
período médio de onda espectral na base da estrutura (Tm-1,0) e a direção de ataque da onda 

(). Para descrever a forma geométrica da estrutura, são considerados 12 parâmetros (Figura 
2): a profundidade da água em frente à estrutura (h), a profundidade da água no pé do talude 

da estrutura (ht), a largura do pé do talude (Bt), a rugosidade/permeabilidade do manto (f), o 

declive da estrutura abaixo da berma (cot d), o declive da estrutura acima da berma (cot u), a 

largura da berma (B), a profundidade da água na berma (hb), o declive da berma (tan B), o 
bordo livre da parte impermeável do coroamento da estrutura (Rc), o bordo livre do manto 
permeável da estrutura (Ac) e a largura do coroamento da estrutura (Gc). 

Nas redes neuronais da ferramenta OVERTOPPING são considerados 14 parâmetros. Ao 
contrário das redes neuronais de NN_OVERTOPPING2, em OVERTOPPING, o declive da 

berma, tan B, não foi definido como um parâmetro de entrada. Assim, para OVERTOPPING o 
parâmetro B é a projeção horizontal da largura da berma. 

 

 

Figura 2: Parâmetros de entrada das ferramentas: 15 para NN_OVERTOPPING2 e 14 para 

OVERTOPPING (sem tan B)  
 

Devido às características do perfil do trecho do molhe Oeste frente ao posto 2 do terminal de 
granéis líquidos (capítulo seguinte), neste trabalho, foi dada especial atenção à determinação 

de dois dos parâmetros das redes neuronais, hb e f. Com efeito, embora o talude exposto não 
tenha berma, ao longo do mesmo o declive não é sempre o mesmo, o que torna interessante a 
consideração de uma berma fictícia levando à necessidade de estabelecer os declives do 

talude acima e abaixo da berma (respetivamente, cot u e cot d). Por outro lado, a arrumação 
dos cubos Antifer não tem o mesmo padrão acima e abaixo do ZH, o que corresponde a 
diferentes valores de rugosidade e permeabilidade. Como as ferramentas utilizadas consideram 

apenas um valor de f para todo o talude, torna-se necessário estabelecer um procedimento 

para definição do valor de f equivalente a considerar naquelas ferramentas, quando no perfil 
em estudo, existem trechos com diferentes características de rugosidade e permeabilidade. 

Importa também referir que, apesar da sofisticada técnica de modelação de redes neuronais 
usada no desenvolvimento destas ferramentas, estas têm como base um conjunto alargado de 
testes de galgamento realizados em modelo físico reduzido. Tal implica a limitação da 
utilização destas ferramentas à gama de características tanto das estruturas estudadas como 
das condições de agitação presentes nos testes. 

 

3. CASO DE ESTUDO: Trecho do molhe Oeste do Porto de Sines em frente ao posto 2 

3.1 Introdução 

O porto de Sines, localizado na costa oeste de Portugal continental, é protegido por dois 
molhes: Oeste e Este (Figura 3). O molhe Oeste é o molhe principal e serve de abrigo aos 
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postos de acostagem de águas profundas para navios petroleiros e quatro terminais principais 
(de granéis líquidos, petroquímico, multiusos e de gás natural liquefeito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Localização do molhe Oeste do Porto de Sines (37º57’N;08º53’W) com a 
indicação do posto 2 do terminal de granéis líquidos do porto 

 

O perfil-tipo do trecho do molhe que protege o posto 2 do terminal de granéis líquidos do porto 
é apresentado na Figura 4. A estrutura consiste num quebramar de taludes, com cubos Antifer 
de 900 kN colocados, em duas camadas, de forma regular acima do zero hidrográfico (ZH) e de 
forma irregular abaixo do ZH. Devido à realização de vários trabalhos de reabilitação, o talude 
da estrutura não é uniforme. O coroamento é composto por uma berma de 20 m de largura à 
cota +18.0 m (ZH), encostada a uma superestrutura de betão com deflector de onda, com o 
coroamento à cota +19.0 m (ZH) (Reis et al. 2011). 

 

3.2 Ensaios em Modelo Físico 

Para o perfil anterior foram realizados no LNEC em 2008, ensaios em modelo físico 
bidimensional de estabilidade e galgamento num canal de ondas irregulares, tendo sido 
utilizada a escala geométrica de 1:60. Os ensaios encontram-se detalhadamente descritos em 
LNEC (2008). Os ensaios foram divididos por dois níveis de maré: 0.0 m (ZH) e +4.0 m (ZH). 
Os ensaios foram realizados para diferentes condições de agitação incidente irregular, com 
uma configuração espectral empírica de JONSWAP, períodos de pico do espectro entre 10 s e 
20 s e alturas de onda significativa entre 4 m e 14 m, aproximadamente, valores estes referidos 
em protótipo. 

O Quadro 1 apresenta os valores dos caudais médios galgados por unidade de comprimento 
de coroamento de estrutura medidos no modelo físico, qMF, para doze dos 24 ensaios 
realizados no perfil. Neste quadro, os valores apresentados correspondem a valores do 
protótipo, onde as características da agitação, Tp e Hs representam valores medidos em frente 
da estrutura. 

SINES, PORTUGAL 

Molhe Oeste  

Posto 2 

Molhe Este  

Posto 2 
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Figura 4: Perfil-tipo do molhe na zona do posto 2 
 

Quadro 1: Caudais médios de galgamento por unidade de comprimento de coroamento 
linear de estrutura obtidos no modelo físico, qMF (valores de protótipo) 

Ensaio 
Nível de Maré 

(m ZH) 

Tp Hs qMF 

(s) (m) (10-3 m
3
/s/m) 

1 

0.0  

10 6 0.0 

2 14 9 0.0 

7 18 11.5 1.8 

4 16 12 0.3 

5 20 13 13.5 

6 20 14 35.3 

7 

4.0  

10 6 0.0 

8 14 9 0.6 

9 18 11.5 44.2 

10 16 12 33.3 

11 20 13 138.6 

12 20 14 246.8 

 

Os valores do quadro mostram, que em qualquer nível de maré considerado, alturas de onda 
significativas até 6 m não registam qualquer caudal médio galgado na estrutura. Para o nível de 
maré de 0.0 m (ZH), o valor de Hs pode mesmo atingir 9 m sem que se registem quaisquer 
galgamentos. 
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3.3 Representação do Perfil da Estrutura 

Como referido anteriormente, recorrendo a um conjunto de parâmetros geométricos, as 
ferramentas permitem representar uma larga gama de estruturas marítimas. Tais parâmetros 
encontram-se genericamente distribuídos por três zonas do talude (Figura 2): a zona superior, 
onde é localizado o coroamento da estrutura; a zona central, onde pode estar inserida uma 
berma; e a zona inferior do talude que abrange a parte mais profunda da estrutura, incluindo o 
pé de talude. 

Para que as ferramentas possam ser utilizadas, o perfil do molhe Oeste deverá ser 
representado pelo conjunto de parâmetros proposto por Coeveld et al. (2005) e Verhaeghe 
(2005). Contudo, dada a complexidade da geometria da estrutura, com particular destaque para 
o elevado número (quatro) de troços de talude inclinados ao longo da zona ativa do manto 
(compreendida entre a banqueta do pé de talude à cota -19.85 m (ZH) e a berma de 
coroamento à cota +18.0 m (ZH)), diferentes representações do perfil tiveram que ser testadas. 

Três representações principais foram testadas para lidar, da melhor forma possível, com os 
diferentes declives do talude. Cada uma daquelas representações considera a presença de 
uma berma fictícia (de largura zero, B=0) em diferentes níveis no talude: 

1) Estrutura com uma berma fictícia à cota -7.00 m (ZH); 

2) Estrutura com uma berma fictícia coincidente com o nível de maré (0.0 e +4.0 m (ZH)); 

3) Estrutura com uma berma fictícia à cota +6.20 m (ZH). 

Para a localização da primeira e da terceira bermas fictícias foram escolhidos pontos de 
transição de declive (Figura 4). A segunda berma fictícia coincide com a posição no talude dos 
dois níveis de maré usados nos ensaios em modelo físico reduzido. A colocação de uma berma 
fictícia permite considerar dois troços de talude inclinados (dois declives), um acima e um 
abaixo da berma, que de outra forma, teriam que ser considerados como um único troço 
inclinado. Em cada uma das três representações analisadas, os parâmetros geométricos que 

dependem da posição da berma, nomeadamente cot d, cot u, e hb (ver capítulo 4), tiveram 
que ser ajustados. 

 

3.4 Determinação do Parâmetro f 

A rugosidade e a permeabilidade da estrutura, que dependem do tipo de blocos utilizado no 
talude e da sua disposição, são fatores muito relevantes no controlo tanto do espraiamento, 
como do galgamento. Dentro das ferramentas, o seu efeito é tido em conta no valor do 

parâmetro f. Valores elevados de f correspondem a estruturas pouco rugosas e pouco 
permeáveis ao escoamento. O parâmetro toma o valor unitário (valor máximo) quando a 
estrutura é lisa e impermeável. 

Embora no trecho em estudo do molhe Oeste de Sines sejam utilizados no manto cubos Antifer 
de 900 kN dispostos em duas camadas, a sua arrumação não é a mesma consoante se trate 
da parte do perfil acima do ZH (arrumação regular, o que aumenta consideravelmente o 
galgamento) ou abaixo do ZH (arrumação irregular), como pode observar-se na Figura 5. Esta 
variação na disposição dos blocos do manto significa que, no cálculo do galgamento, deveriam 

ser considerados diferentes valores de f para cada uma destas partes da estrutura. 

No entanto, como foi referido no capítulo 2, as ferramentas consideram somente um valor de f 

para descrever o efeito da rugosidade/permeabilidade de todas as partes do manto (f,i). Para 

definir uma estimativa simples de f que combinasse o efeito das secções do talude com 
diferentes rugosidades/permeabilidades, foi aplicada uma metodologia proposta por Pullen et 
al. (2007) para a avaliação do espraiamento. 

Esta metodologia defende que a rugosidade da estrutura tem pouca ou nenhuma influência no 
espraiamento (e, consequentemente, no galgamento) num nível da estrutura inferior a 
0.25Ru2%,liso e num nível superior a 0.50Ru2%,liso em relação ao nível médio de água (NMA). Ru2% 
designa o nível de espraiamento, medido verticalmente em relação ao NMA, excedido por 2% 

das ondas incidentes, numa estrutura de talude liso. O valor de f é calculado tendo em conta o 
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efeito ponderado dos valores de f,i afetos ao comprimento (Li) de cada faixa i no talude, num 
intervalo entre NMA-0.25Ru2%,liso e NMA+0.50Ru2%,liso. Esta metodologia permite calcular um 

valor de f, a partir de um determinado nível de espraiamento atingido na estrutura (Ru2%) 
provocado por um estado de agitação incidente na mesma. Para isso é necessário conhecer as 
principais características do estado de agitação, como a altura de onda significativa espectral 
na base da estrutura (Hm0), o período de onda espectral na base da estrutura (Tm-1,0), a direção 

de ataque () e a geometria do talude da estrutura. O procedimento de cálculo é iterativo, uma 
vez que não se conhece a priori quer o nível de espraiamento atingido na estrutura, quer o 

valor de f (valor que se pretende determinar). Para cada par (nível de água, estado de 

agitação), é calculado um valor de f. 

 

 

Figura 5: Molhe Oeste de Sines: pormenor do modo de colocação dos blocos  
Antifer na parte superior do talude e na berma de coroamento 

 

No que se refere a valores para o parâmetro f a considerar para cada faixa i no talude, f,i , 
existem poucos dados disponíveis na literatura. Relativamente aos cubos Antifer surge apenas 

a informação indicada por Coeveld et al. (2005) e Pullen et al. (2007), sugerindo valores para f 
de 0.47 ou 0.50. Contudo, aqueles valores baseiam-se em ensaios em modelo físico reduzido 
realizados para estruturas com duas camadas de cubos Antifer colocados de forma 
desarrumada num talude 1:1.5 (Pearson et al., 2004). Assim, realizou-se uma análise de 

sensibilidade ao parâmetro f, tendo sido atribuídos diferentes valores do parâmetro às duas 
partes da estrutura, acima e abaixo do ZH, para cada uma das três representações da estrutura 
anteriormente consideradas. Acima do ZH, onde os blocos estão colocados de forma regular, 

foram considerados valores de f de 0.80 e 0.85, enquanto que abaixo do ZH, onde os cubos 

Antifer estão colocados de forma aleatória, foram considerados valores de f que variaram entre 
0.47 e 0.60. 

No Quadro 2 sintetizam-se a três representações da estrutura quanto à localização da berma 

fictícia e os correspondentes pares de valores de f analisados com as ferramentas: um total de 
24 simulações, doze com cada ferramenta (Bravo, 2012). 

Como a estrutura do molhe Oeste de Sines tem no topo um deflector de ondas (Figura 4), os 
manuais das ferramentas (Coeveld et al., 2005; Verhaeghe, 2005) recomendam que o 

parâmetro f deva ser corrigido de acordo com a relação Rc/Hm0. Esta correção só foi aplicada 

no fim do procedimento de cálculo, depois de determinado o valor ponderado de f. 
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Quadro 2: Representações da estrutura ensaiadas com as ferramentas 
de cálculo (12 no total) 

 REPRESENTAÇÃO ESTRUTURAL (RE) 

FERRAMENTAS 
Localização da  
berma fictícia 

Pares de valores de f para os cubos Antifer 
(abaixo ZH; acima ZH) 

(0.47; 0.85) (0.50; 0.80) (0.55; 0.80) (0.60; 0.80) 

NN_OVERTOPPING2 

(Coeveld et al., 2005) 

1)  -7.0 m (ZH)     (1-) 

2) Nível de maré: 0.0 m 
e +4.0 m (ZH) 

    (2-) 

3) +6.20 m (ZH) (7-)  (8-)  (9-)  (3-) 

OVERTOPPING 

(Verhaeghe, 2005) 

1) -7.0 m (ZH)     (4-) 

2) Nível de maré: 0.0 m 
e +4.0 m (ZH) 

(10-)  (11-)  (12-)  (5-) 

3) +6.20 m (ZH)     (6-) 

 

4. CÁLCULO DOS GALGAMENTOS E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Como referido anteriormente, para o cálculo dos galgamentos no trecho do molhe Oeste de 
Sines utilizaram-se duas ferramentas baseadas na análise de redes neuronais: 
NN_OVERTOPPING2 e OVERTOPPING. O caudal médio galgado foi estimado considerando 
um conjunto de doze representações da estrutura apresentadas no Quadro 2. Nos Quadros 3 e 
4 são indicados os parâmetros geométricos utilizados para modelar a estrutura conforme se 
considere o nível de maré de 0.0 m (ZH) ou de +4.0 m (ZH), respetivamente. 

 

Quadro 3: Parâmetros geométricos do perfil do molhe Oeste de Sines em frente 
ao posto 2 considerando um nível de maré de 0.0 m (ZH) (valores de protótipo) 

h ht Bt cot d hb B tan B cot u Ac Rc Gc f 

45 19.85 15.0 4.18-7.00 -6.20-7.00 0 0.0 1.50-3.56 18.0 19.0 20.0 0.42-0.59 

 

Quadro 4: Parâmetros geométricos do perfil do molhe Oeste de Sines em frente 
ao posto 2 considerando um nível de maré de +4.0 m (ZH) (valores de protótipo) 

h ht Bt cot d hb B tan B cot u Ac Rc Gc f 

49 23.85 15.0 4.00-7.00 -2.20-11.00 0 0.0 1.50-3.15 14.0 15.0 20.0 0.47-0.65  

 

Nas Figuras 6 e 7 apresentam-se os caudais médios galgados por unidade de comprimento de 
coroamento de estrutura estimados pelas ferramentas, qNN, bem como aqueles observados nos 
ensaios em modelo físico reduzido, qMF (Quadro 1). Na Figura 6 mostra-se a influência da 

localização da berma fictícia para um par de valores de f para as partes da estrutura acima e 

abaixo do ZH (f abaixo do ZH = 0.60 e f acima do ZH = 0.80). Na Figura 7 mostra-se a influência 

do par de valores de f para as partes da estrutura acima e abaixo do ZH, considerando a 
localização fixa da berma fictícia. Os resultados ilustrados nas figuras, que correspondem a seis 
das doze representações da estrutura (RE) analisadas, têm como referência a representação da 
que produziu melhores resultados com cada ferramenta, isto é, aquela cujos resultados mais se 
aproximaram dos valores observados no modelo físico: RE 3 para NN_OVERTOPPING e RE 5 
para OVERTOPPING (Bravo, 2012). Na análise dos resultados teve-se em conta, não só a 
análise gráfica, como o cálculo do erro quadrático médio, do erro viés e do erro absoluto. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 6: Influência da localização da berma fictícia no caudal médio galgado estimado 

pelas ferramentas, qNN, para f abaixo do ZH = 0.60 e f acima do ZH = 0.80. Comparação 
com os valores medidos no modelo físico, qMF: a) todos os resultados; b) valores 

inferiores a 0.05 m
3
/s/m; e c) valores inferiores a 0.005 m

3
/s/m (valores de protótipo) 
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a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 7: Influência do par de valores de f (abaixo e acima do ZH) no caudal médio 
galgado estimado pelas ferramentas, qNN, com a localização da berma fictícia à cota 

+6.20 m (ZH) (NN_OVERTOPPING2) e coincidente com o nível de maré (OVERTOPPING). 
Comparação com os valores medidos no modelo físico, qMF: a) todos os resultados;  
b) valores inferiores a 0.05 m

3
/s/m; e c) valores inferiores a 0.010 m

3
/s/m (valores de 

protótipo) 
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De acordo com os resultados alcançados, existe uma boa concordância entre os valores 
estimados pelas ferramentas e os valores observados no modelo físico reduzido para a maioria 
das soluções testadas. Com a ferramenta NN_OVERTOPPING2, os melhores resultados foram 

obtidos com colocação da berma fictícia à cota +6.20 m (ZH), f abaixo do ZH = 0.60 e f acima 
do ZH = 0.80 (RE 3). Para esta representação da estrutura obteve-se um valor do erro 
quadrático médio para os 12 ensaios (Quadro 1) igual a EQM = 0.0162. Com a ferramenta 
OVERTOPPING, a representação da estrutura que levou aos melhores resultados considera a 

berma fictícia coincidente com o nível de maré e f abaixo do ZH = 0.60 e f acima do ZH = 0.80 
(RE 5). Neste caso, obteve-se um EQM= 0.0097. A colocação da berma fictícia à cota -7.0 m 
(ZH) mostrou ser a pior solução testada, conduzindo praticamente em todos os casos a maior 
afastamento entre os valores das ferramentas e os valores do modelo físico. Os resultados 
mostram também que os caudais médios galgados estimados por OVERTOPPING são quase 
sempre superiores aos valores estimados por NN_OVERTOPPING2. 

Como esperado, um aumento dos valores de f , tanto acima como abaixo do ZH, traduziu-se 
num aumento quantitativo do caudal médio galgado na estrutura, devido ao menor efeito da 
rugosidade e da permeabilidade do manto. Esse aumento foi responsável pela melhoria 
generalizada dos resultados estimados pelas ferramentas para os estados de agitação mais 
intensos (aqueles que registaram nos ensaios maiores caudais galgados), mas por outro lado, 
penalizaram os resultados estimados para os estados de agitação de menor intensidade 
(sobrestimando). 

À exceção de apenas uma representação estrutural (RE 12), as ferramentas não foram 
capazes de produzir qualquer estimativa de galgamento para o estado de agitação 
caracterizado por Tp= 10 s e Hs= 6 m no nível de maré de 0.0 m (ZH), porque não pertence ao 
intervalo de aplicabilidade das ferramentas. Para aquele estado de agitação, mas no nível de 
+4.0 m (ZH), as ferramentas estimam um valor médio de caudal médio galgado na ordem dos 
10

-4
 m

3
/s/m, apesar de, nos ensaios em modelo físico reduzido se ter observado galgamento 

nulo. 

 

5. CONCLUSÃO 

Nesta comunicação são apresentados os resultados obtidos com a aplicação de duas 
ferramentas de cálculo do galgamento baseadas na análise de redes neuronais num trecho do 
molhe Oeste do Porto de Sines. O manto da estrutura é formado por duas camadas de cubos 
Antifer de 900 kN colocados regularmente acima do zero hidrográfico (ZH) e irregularmente 
abaixo do ZH. O talude da estrutura não é uniforme, com quatro troços inclinados ao longo da 
zona ativa do manto (da cota -19.85 m (ZH) à cota +18.00 (ZH)), em resultado dos vários 
trabalhos de reabilitação realizados no molhe. O coroamento é composto por uma berma de 
20 m de largura à cota +18.0 m (ZH), encostada a uma superestrutura de betão com deflector 
de onda, com o coroamento à cota +19.0 m (ZH). 

As duas ferramentas de cálculo, NN_OVERTOPPING2 e OVERTOPPING (Coeveld et al., 
2005; Verhaeghe, 2005) utilizam os resultados processados por um elevado número de redes 
neuronais para estimar o valor médio (e outros parâmetros estatísticos) do caudal médio 
galgado por unidade de comprimento de coroamento de estrutura. As ferramentas apresentam 
vantagens relacionadas com a rapidez de cálculo e a flexibilidade na definição da geometria 
das estruturas. Contudo, o perfil geométrico do trecho do molhe Oeste do Porto de Sines é 
mais complexo do que aquele que as ferramentas permitem representar, implicando que 
diferentes representações da estrutura tivessem sido analisadas. Cada uma considera a 
presença de uma berma fictícia colocada a diferentes níveis no talude: uma à cota -7.00 m 
(ZH), outra coincidente com o nível de maré e outra à cota +6.20 m (ZH). A primeira e terceira 
bermas fictícias estão localizadas em pontos de mudança de declive do talude. A colocação de 
uma berma fictícia permite substituir os vários troços inclinados por apenas duas inclinações 
(número máximo concedido pelas ferramentas), uma acima e outra abaixo da berma. Também 

no que diz respeito à representação do efeito da rugosidade e permeabilidade do manto (f), as 
ferramentas apenas permitem a utilização de um único valor para todo o manto. Para definir 

uma estimativa simples de f que combinasse o efeito das secções do talude com diferentes 
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rugosidades/permeabilidades, foi aplicado um procedimento empírico proposto por Pullen et al. 
(2007). Com a utilização deste procedimento foi possível atribuir quatro diferentes pares de 

valores de f para as duas partes do manto com os cubos Antifer, acima e abaixo do ZH, em 
cada uma das três representações da estrutura relativas à localização da berma fictícia. 

Os resultados produzidos pelas ferramentas foram comparados com dados de galgamentos 
obtidos em ensaios em modelo físico bidimensional realizados no LNEC (2008) para o perfil em 
estudo. Pode, assim, concluir-se que as ferramentas estimam valores de galgamento bastante 
próximos dos valores observados no modelo físico, sendo essa concordância mais visível para 
os caudais médios galgados mais elevados. Para os caudais médios galgados mais reduzidos, 
os quais são muitas vezes condicionantes do ponto de vista da operação da estrutura e da 
utilização das áreas circundantes, as ferramentas nem sempre são capazes de calcular 
galgamentos, limitadas pelo seu domínio de aplicabilidade. Quando calculam, os caudais 
médios galgados tendem a ser sobrestimados. Ao contrário da ferramenta 
NN_OVERTOPPING2, a ferramenta OVERTOPPING é capaz de identificar estados de 
agitação incidentes na estrutura que originam galgamentos nulos. Contudo, para alguns 
estados de agitação que deram origem a galgamentos nulos no modelo físico reduzido, 
OVERTOPPING estimou galgamento diferente de zero. 

As previsões de galgamento da ferramenta OVERTOPPING foram, na maior parte dos casos, 
mais próximas das medições no modelo físico reduzido do que aquelas estimadas por 
NN_OVERTOPPING2. Para cada ferramenta existiu uma representação da estrutura que 
conduziu os melhores resultados de galgamento: com NN_OVERTOPPING2, a berma fictícia 

estava colocada à cota +6.20 m (ZH) e o valor de f abaixo do ZH era 0.60 e acima do ZH era 
0.80; com OVERTOPPING, a berma “fictícia” estava coincidente com os níveis de maré 

analisados (0.0 m (ZH) e de +4.0 m (ZH)) e os de valores de f eram iguais aos usados com 
NN_OVERTOPPING2. 

Os resultados francamente satisfatórios que foram alcançados com a aplicação de ferramentas 
baseadas na análise de redes neuronais no cálculo de galgamentos no complexo perfil do 
molhe Oeste de Sines confirmam a utilidade deste tipo de ferramentas na previsão de caudais 
médios galgados sobre o coroamento das estruturas marítimas, especialmente, na fase de 
Estudo Prévio destas obras. 
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