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RESUMO 

Nesta comunicação apresenta-se um conjunto de ferramentas de apoio à decisão na gestão da 
poluição costeira resultante de derrames acidentais de poluentes, partindo como caso de estudo da 
zona do Estuário do Tejo e da zona costeira de Portugal Continental. É também descrito o modelo de 
deriva que suporta essas mesmas ferramentas de software – componente lagrangiana do modelo 
MOHID -, bem como as recentes melhorias implementadas nessa componente do modelo numérico, e 
sua calibração através da utilização de bóias derivantes. 

A metodologia comum adoptada na arquitectura das ferramentas de apoio à decisão teve como 
principal objectivo permitir aos utilizadores finais simultaneamente o acesso rápido e fácil a informação 
resultante de cálculos com modelos numéricos (cálculos realizados previamente ou em tempo real, a 
pedido do utilizador), sem comprometer a qualidade e rigor da informação utilizada e disponibilizada, ou 
seja, utilizando a melhor informação disponível no que respeita aos modelos numéricos ou dados 
observados. Esta nova geração de ferramentas de apoio à decisão permite tirar o máximo partido dos 
modelos matemáticos enquanto sistemas de previsão, todavia sem exigir uma especialização profunda 
por parte dos utilizadores / decisores, pelo menos no que respeita ao pré e pós-processamento de 
dados e resultados, e na configuração da corrida dos modelos numéricos. 

Os exercícios com as bóias derivantes mostraram que as melhorias introduzidas no modelo de 
deriva lagrangiano possibilitaram uma maior aproximação à realidade, e evidenciaram também a 
relevância da utilização de um modelo meteorológico com boa resolução para a zona de estudo. 

 

Palavras-chave: Modelação de derrames, hidrocarbonetos, MOHID, análise de risco, ferramentas 
de apoio à decisão 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescente tráfego e transporte por via marítima de substâncias perigosas impossibilita uma 
redução significativa dos riscos ambientais, económicos e sociais resultantes de eventuais acidentes de 
derrames, ainda que as normas de segurança sejam cada vez mais restritivas (casco duplo, etc.), e os 
sistemas de vigilância cada vez mais desenvolvidos (VTS, AIS). 

Assim, a problemática associada a acidentes de derrame com hidrocarbonetos e inertes (e 
também com HNS - substâncias nocivas e potencialmente perigosas – ainda que não sejam âmbito de 
aplicação neste trabalho) continua e continuará sempre na ordem do dia: os incidentes de derrames 
sucedem-se, muitos deles desconhecidos do cidadão comum devido à sua pequena escala, e alguns 
deles (em muito menor número), devido à sua dimensão, espectacularidade das imagens geradas, e 
impacte ambiental e sócio-económico nos ecossistemas e comunidades locais, tornam-se autênticos 
fenómenos mediáticos, principalmente nesta era da informação. 

Estes factos mantêm e aumentam a pressão para encontrar soluções em todas as frentes para 
evitar ou minimizar os feitos negativos resultantes deste tipo de acidentes. Antes do acidente, procura-
se evitar a sua ocorrência através da gestão mais racional do tráfego marítimo (sistemas de 
monitorização VTS, AIS), estabelecimento de normas de segurança cada vez mais rígidas e exigentes 
para com a construção, manutenção e condução de embarcações; procura-se também adquirir e 
distribuir de modo inteligente equipamentos de combate e mitigação, estabelecendo também mapas de 
risco que são úteis na definição das zonas mais sensíveis e nas quais se deve concentrar mais 
equipamento de combate e mais atenção na vigilância marítima; estabelecem-se ainda simulacros e 
exercícios que permitam detectar lacunas nos planos de contingência e combate, bem como aumentar 
a experiência dos envolvidos. 

Durante o acidente, é fundamental acompanhar a evolução do mesmo, através de processos de 
observação, e a partir destas observações, antecipar também a evolução e comportamento das 
substâncias derramadas nas horas e dias mais próximos, com vista por exemplo à prioritização dos 
meios de combate e mitigação da melhor forma possível. É ainda comum o trabalho de detecção e 
identificação da fonte poluidora, sendo que muitas vezes é de origem desconhecida. Para esta etapa, é 
habitual o recurso às imagens de detecção remota. 

Após a consumação do acidente, há que avaliar os danos a todos os níveis (sócio-económico e 
ambiental), com vista a quantificar compensações e indemnizações, bem como efectuar uma avaliação 
dos processos a serem melhorados no futuro. 

O recurso a ferramentas de modelação ocorre tradicionalmente na fase de prevenção e 
planeamento (antes dos acidentes), com o objectivo de estudo de cenários típicos de poluição, sendo 
utilizado em estudos de impacte ambiental, ou na elaboração de mapas de risco. Também durante o 
acidente, é comum o recurso à modelação, de modo a obter cenários simulados de previsão da 
deslocação e comportamento das substâncias derramadas. 

Adicionalmente a modelação matemática pode ser também utilizada na detecção da fonte 
poluidora, principalmente através de “backtracking modelling”, com a ajuda de imagens de detecção 
remota. 

Contudo, os recursos, a complexidade e conhecimento técnico-científico habitualmente exigidos 
na manipulação e utilização de modelos matemáticos de simulação de derrames de poluentes, bem 
como o escasso número de modeladores especialistas nesta área, introduzem uma dificuldade 
acrescida na massificação da utilização destes instrumentos nas etapas de prevenção e combate. 
Devido a estas dificuldades, os decisores acabam muitas vezes por recorrer a aplicações rápidas e 
simples de utilizar, mas também simplistas e pouco realistas para a elaboração de cenários de 
simulação de comportamento e deriva de derrames – aplicações essas que na maior parte das vezes 
não têm em conta por exemplo as condições (e as previsões mais actualizadas) meteo-oceanográficas 
para a zona de estudo. 
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Surge por isso a necessidade de criar “pontes” de ligação entre os cientistas que dominam os 
modelos matemáticos em questão, e os utilizadores e decisores com necessidade de obterem 
resultados de forma rápida e simples, mas cujas condições simuladas sejam devidamente adaptadas à 
realidade, tirando partido de toda a informação disponível no momento das simulações (incluindo as 
previsões meteo-oceanográficas mais recentes). Nesta comunicação, e sem esquecer a importância de 
possuir um modelo de deriva devidamente adaptado às necessidades, ilustram-se algumas 
ferramentas que visam estabelecer essas pontes de ligação, facilitando e abrindo portas a uma 
interacção com modelos matemáticos de deriva (em particular com o modelo lagrangiano do sistema 
MOHID) por parte dos decisores e partes interessadas, de um modo mais fácil, acessível, e ainda 
assim rigoroso e tirando partido da melhor informação disponível. 

2 METODOLOGIA  

Uma das dificuldades com que utilizadores ou mesmo decisores enfrentam na tentativa de 
utilizar resultados de modelação na análise de cenários ou na gestão de situações de poluição 
acidental, resulta da complexidade inerente à manipulação de ficheiros de dados e resultados 
associados a cada modelo. Para além disso, caso se pretenda efectivamente correr um modelo, o 
conhecimento técnico exigido para a configuração e implementação é outro dos factores que não se 
pode negligenciar.  

Mais especificamente sobre a manipulação de dados e resultados associados a cada modelo, 
muitos das dificuldades derivam do facto de não serem utilizados padrões e harmonizações na 
estrutura dos dados nos ficheiros, nem mesmo no modo como estes são disponibilizados ou acedidos.  

Tendo em conta estas dificuldades, procurou-se desenhar uma estratégia de desenvolvimento 
de uma infraestrutura de software que permitisse facilitar e abrir portas à criação de ferramentas com 
interacção com um modelo de deriva - o modelo lagrangiano do sistema MOHID - por parte dos 
decisores e partes interessadas, de um modo mais fácil, acessível, e ainda assim rigoroso e tirando 
partido da melhor informação disponível no que respeita a modelos numéricos previsionais. O 
desenvolvimento destas ferramentas foi totamente efectuado dentro da plataforma de programação 
Microsoft VisualStudio .NET. 

O modelo lagrangiano do sistema MOHID foi assim utilizado nestas ferramentas em modo 
“offline”, isto é, desacoplado das restantes componentes necessárias à modelação da deriva 
(nomeadamente hidrodinâmica, meteorologia, e ondulação), sendo essas componentes impostas e 
calculadas previamente ao cálculo da deriva. Recentemente foram introduzidas diversas melhorias e 
novas funcionalidades no modelo lagrangiano, de modo a possibilitar a sua utilização em diferentes 
tipos de aplicações e projectos, com especial destaque àqueles que estão na origem das ferramentas 
de apoio à decisão a serem descritos neste artigo. 

3 MODELO DE DERIVA 

A componente lagrangiana do sistema MOHID tem sido utilizada em diferentes tipos de 
aplicações, áreas de estudo e projectos científicos. O sistema MOHID é um modelo numérico, 
desenvolvido maioritariamente no IST e que simula a dinâmica costeira (Miranda et al. (2000); Martins 
et al. (2001)). A sua aplicação em vários casos de estudo no Estuário do Tejo, e Costa do Estoril tem 
sido constante ao longo dos últimos anos (Portela (1996); Pina (2001); Leitão (2003); Fernandes 
(2005); Saraiva et al. (2007); Mateus et al. (2008); Viegas et al. (2009); Vaz et al. (2009)). 

3.1 Novas Funcionalidades Implementadas 

As melhorias introduzidas permitem entre outras coisas, o acoplamento deste sistema a modelos 
de ondas, a simulação de processos tridimensionais no transporte e comportamento de produtos 
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derramados, o transporte de contentores flutuantes, e de bóias derivantes, bem como a inclusão 
da componente horizontal de transporte associada à deriva de Stokes. Seguidamente descrevem-
se algumas dessas novas funcionalidades. 

3.1.1 Acoplamento a modelos de ondas e Deriva de Stokes 

A necessidade de acoplamento a modelos de ondas decorre do facto de que os algoritmos de 
cálculo do comportamento e evolução de diversos processos e propriedades de substâncias poluentes 
(como por exemplo hidrocarbonetos) dependem de algumas propriedades da ondulação. Assim, neste 
momento, é possível o acoplamento “offline” de resultados de um modelo de agitação marítima ao 
actual modelo de transporte lagrangiano do sistema MOHID, podendo ser utilizados a altura e período 
de onda, bem como a direcção. 

A possibilidade de incorporação de resultados de modelos de agitação marítima tornou também 
mais óbvia a implementação do transporte horizontal resultante da velocidade orbital induzida pelas 
ondas – isto é, a deriva de Stokes. Esta componente foi assim implementada no modelo lagrangiano, 
em que a velocidade horizontal calculada devido a esta deriva é adicionada a cada traçador 
lagrangiano. Por simplicidade, considerou-se a formulação adoptada para ondas em águas profundas, 
de acordo com a formulação proposta por Phillips (1977), e que foi a abordagem seguida na aplicação 
“Seatrack Web” - Technical documentation Seatrack Web (2007). Assim, presentemente o MOHID 
calcula a velocidade horizontal devido à deriva de Stokes com base na altura de onda significativa (Hs), 
o período de onda à superiície (Tz) e a profundidade z de acordo com: 

 
(1) 

 
 
Em que:  

    (2) 
 
 
e  
     

(3) 
 
Os parâmetros da ondulação Hs e Tz podem ser definidos pelo utilizador (acoplados a um 

modelo de ondulação), ou calculados internamente pelo MOHID, utilizando modelos simplificados 
previamente implementados. A direcção da deriva de Stokes é igual à direcção da ondulação, ou caso 
não haja informação sobre a mesma, é assumida como sendo a direcção do vento. 

Efectivamente, esta componente de transporte horizontal pode em algumas situações, tornar-se 
especialmente relevante ou mesmo predominante. A deriva de Stokes assume particular importância 
em situações com correntes pouco intensas, ausência de forças gravítico-viscosas que induzam 
movimento e espalhamento (como no caso de substâncias como hidrocarbonetos), vento pouco 
intenso, e/ou especialmente, elevadas alturas de onda significativa e curtos períodos de onda. Estas 
circunstâncias tendem a ser mais frequentes em zonas mais afastadas da costa, e, no caso de se tratar 
de hidrocarbonetos, após um período inicial de espalhamento mecânico. A deriva de Stokes também é 
muito mais intensa à superfície, do que em profundidade: a velocidade horizontal da deriva de Stokes 
decai exponencialmente com a profundidade a que a partícula se encontra. 
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3.1.2 Modelação de Contentores Flutuantes 

Foi também implementado um algoritmo de cálculo de trajectórias de contentores flutuantes, em 
que o utilizador só tem de definir a percentagem de imersibilidade do contentor. A abordagem 
implementada para calcular a velocidade do contentor é baseada numa solução analítica (resultante da 
equação de conservação do movimento assumindo duas forças principais – vento e água – e 
negligenciando a força de radiação das ondas) proposta por Daniel (2002), em que a diferença 
relativamente à formulação proposta pelos autores referidos reside unicamente nas aproximações 
adoptadas de modo a obter a solução analítica final – a solução analítica implementada no MOHID é 
obtida sem assumir uma velocidade nula das correntes, considerando-se assim a influência da 
hidrodinâmica na parte submersa do contentor. Assume-se que o coeficiente de arrastamento no ar = 
coeficiente de arrastamento na água = 1 podendo no entanto o utilizador alterar esses valores. 

O modelo assume que os contentores não afundam, têm uma geometria de um paralelepípedo, 
que são planos na água, e que estão alinhados com o vento. A física do contentor tem em 
consideração a acção do vento na superfície emersa do contentor, e assume o estado estacionário. 

Em detalhe, a equação básica de conservação do movimento considera as três forças, o 
arrastamento do vento Fa, o arrastamento da água Fw, e a força de radiação da ondulação Fr (4): 

 
(4) 

 
t é o tempo, m é a massa do contentor, V é a velocidade horizontal, f é o parâmetro de Coriolis, k 

é um vector unitário na vertical. 
Simplificando o cálculo da solução analítica da equação 4 assumindo o estado estacionário, 

negligenciando o parâmetro de Coriolis, e não incluindo a força da ondulação, a equação resolvida pelo 
MOHID (que é resultante da equação 4, e utilizando a mesma abordagem que Daniel (2002)) é a 
seguinte: 

 (5) 
 
Em que I é a percentagem imersa definida pelo utilizador, é a densidade da água, é o 

coeficiente de arrastamento da água, Sw é a área da secção afectada pela água e Vw é a velocidade 
da água. Por sua vez, é a densidade do ar,  é a densidade do ar, Sa é a área da secção afectada 
pelo  ar  e Va é a velocidade do vento. 

3.1.3 Modelação de Bóias derivantes com vela submersa 

Outra das alterações ao nível do módulo lagrangiano esteve relacionada com a necessidade de 
reproduzir de um modo mais realista o transporte de bóias derivantes com “drogues”, isto é, velas 
submersas. Este tipo de material é utilizado nas bóias para que estas sejam mais representativas das 
correntes, e portanto menos controladas pelo efeito do vento à superfície. Assim, neste momento o 
utilizador do modelo pode reproduzir uma bóia com vela, configurando o modelo para simular 
traçadores lagrangianos com partículas flutuantes, com uma profundidade (que é na realidade a 
profundidade média da vela) relativa à superfície livre, que se define para se manter constante. Deste 
modo, o modelo simula o transporte das bóias assumindo a velocidade das correntes à profundidade 
relativa definida para a vela, mas sem deixar de sofrer influência directa do vento à superfície, que se 
faz sentir na própria bóia (influência directa que é incluída no modelo através de um coeficiente de 
arrastamento do vento). 

w wC
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Figura 1 bóia com vela submersa 

3.1.4 Movimento Vertical dos Hidrocarbonetos 

Embora grande parte dos acidentes com hidrocarbonetos ocorram à superfície, após os 
derrames, estes poluentes podem ser empurrados sob a forma de gotículas para o interior da coluna de 
água, devido à energia e turbulência provocada pela rebentação das ondas. Se um derrame ocorre 
abaixo da superfície, ou se o petróleo penetrou na coluna de água após acção da rebentação das 
ondas, estes hidrocarbonetos ficam também sujeitos a uma velocidade ascensional vertical, 
dependendo das diferenças de densidades e do diâmetro das partículas. De modo a simular 
correctamente este processo, o movimento tridimensional dos hidrocarbonetos foi assim implementado 
recentemente no sistema MOHID. A inclusão deste processo é importante, na medida em que as 
partículas de hidrocarbonetos em camadas subsuperficiais tendem a apresentar trajectórias que podem 
diferir bastante das partículas à superfície, como parece ter acontecido no caso do acidente com o 
Prestige – Carracedo, et al. (2006). 

A intrusão de partículas / traçadores de hidrocarbonetos na coluna de água é simulada através 
de um procedimento aleatório controlado, isto é, em cada instante, a probabilidade de um traçador 
entrar na coluna de água devido à rebentação das ondas depende da diferença entre a solução teórica 
para a fracção de massa de petróleo dispersa na coluna de água (calculada através das fórmulas já 
implementadas anteriormente no sistema MOHID) e o somatório da fracção mássica dos traçadores de 
petróleo subsuperficiais simulados pelo modelo, para esse mesmo instante (podemos chamar a esta 
diferença o “défice de intrusão  de petróleo” do modelo. Isto significa que para um dado traçador à 
superfície, num dado instante: 

- se o défice de intrusão é nulo, ou negativo (a fracção teórica para a dispersão é igual ou inferior 
ao somatório da fracção mássica dispersa dos traçadores subsuperficiais), os hidrocarbonetos não 
serão arrastados para a coluna de água; 

- se o défice de intrusão é positivo, então a decisão do traçador ser arrastado para a coluna de 
água depende de um número aleatório entre 0 e 1, e do valor para o défice de intrusão: 

 - se o número aleatório é superior ao défice de intrusão, o traçador é mantido à superfície; 
 - se o número aleatório é inferior ao défice de intrusão, o traçador é arrastado para a coluna de 

água. 
Em suma, em cada instante, a probabilidade de um traçador entrar na coluna de água é maior 

quando aumenta a diferença entre as fracções globais da dispersão obtidas pela solução teórica e 
pelos traçadores na coluna de água. 

Para além de simular a probabilidade de intrusão dos traçadores, é também necessário simular a 
profundidade a que os traçadores irão “mergulhar”. Esta profundidade é determinada por um valor 
aleatório entre 0 e a profundidade de intrusão - Tkalich e Chan (2002): 

Di = 1.5 Hb.             (6) 
Em que Di é a profundidade de intrusão, e Hb é a altura da onda de rebentação. 
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A simulação do diâmetro das partículas deve resultar do cálculo do diâmetro crítico e de uma 
distribuição por classes do tamanho das partículas, baseada em Reed (1999) e Delvigne (1983). 
Contudo, nesta fase, para simplificar o processo computacional, assume-se que cada partícula tem o 
diâmetro constante de 0.05 mm. 

Para além da intrusão dos traçadores na coluna de água, é necessário simular o movimento 
ascensional dos mesmos. Este processo é simulado no MOHID assumindo que as partículas podem 
ser representadas como esferas com um determinado diâmetro e densidade, em que a velocidade 
ascensional ws depende das diferenças de densidade, diâmetro das partículas d, e viscosidade 
cinemática da água v, bem como um diâmetro crítico dcrit – Soares dos Santos e Daniel (2000). 

 
 

(7) 
 
 
Em que g’ é a gravidade reduzida (flutuabilidade) 
 

(8) 
 
Se o diâmetro da partícula é maior que dcrit então: 
 

(9) 
 
Caso contrário 
 

(10) 
 

3.2 Calibração do Modelo para a Costa do Estoril 

Foi possível efectuar uma calibração do modelo de traçadores lagrangiano para uma zona no 
estuário do Tejo (nomeadamente na Costa do Estoril) – ver Figura 2 – através de medições efectuadas 
com trabalho de campo com bóias derivantes do tipo da Figura 1 (do tipo MD02 Albatros). O principal 
objectivo com os exercícios efectuados era a determinação do coeficiente de arrastamento do vento à 
superfície, bem como da difusão turbulenta para o local de estudo. Como metodologia, utilizaram-se 
diferentes bóias derivantes com informação georreferenciada em tempo real (posições transmitidas por 
GSM, em contínuo ou a pedido, para um telemóvel, ou modem em servidor remoto). Estas bóias foram 
lançadas com velas submersas a uma profundidade de 1.5 metros, sendo lançadas todas ao mesmo 
tempo, no mesmo local. Foram efectuadas medições sucessivas do vento dentro da embarcação, e as 
mesmas bóias eram recolhidas quando as mesmas se encontravam muito próximas de terra, quando 
se afastavam para fora do domínio de cálculo que estava a ser utilizado pelo modelo, ou quando se 
aproximava alguma embarcação maior que podia colidir com as bóias. 
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Figura 2 Malha de cálculo utilizada pelo modelo hidrodinâmico e para o modelo lagrangiano na Costa 

do Estoril 

As simulações com os traçadores lagrangianos foram efectuadas utilizando em modo “offline” a 
informação hidrodinâmica proveniente do modelo tridimensional implementado para a Costa do Estoril 
– Viegas et al. (2009) e Fernandes e Viegas (2010) (campos de correntes, temperatura e salinidade da 
água calculados com o MOHID, resolução horizontal de 30 metros). A informação meteorológica é 
proveniente da utilização alternativa de dois modelos atmosféricos: um deles é o MM5 para a Costa 
Portuguesa, com resolução de 9 km, e outro é o WRF implementado para a zona de Lisboa, com 
resolução de 3 km. Todos os modelos correm em modo operacional e são geridos internamente no IST. 
Alguns resultados do modelo hidrodinâmico foram comparados, utilizando os diferentes modelos 
atmosféricos. 

3.2.1 Calibração do coeficiente de arrastamento do vento 

O sistema MOHID permite a adição de uma influência directa do vento em objectos ou fluidos 
que se movam na superfície da coluna de água. Caso se trate de um fluido flutuante (com menor 
densidade que a água), como por exemplo hidrocarbonetos, geralmente os mesmos apresentam 
espessuras muito mais finas do que aquelas que são simuladas para a coluna de água – daí que seja 
necessária a adição directa de influência do vento nesse fluido. Caso se trate de um objecto como por 
exemplo uma bóia, poderá existir também o chamado efeito-vela, que não é simulado pelo modelo 
hidrodinâmico. Assim, a influência directa do vento no transporte de traçadores à superfície é 
adicionada no MOHID através da definição de um coeficiente de arrastamento devido ao vento, que é 
no fundo uma fracção da velocidade do vento que é transferida directamente para os traçadores. 

Para calibrar o coeficiente de arrastamento do vento, determinou-se o valor a impor no modelo, 
de modo a que o centro da nuvem de traçadores lagrangianos fosse coincidente com o centro da 
nuvem de bóias derivantes. 

A calibração do modelo permitiu determinar para o modelo utilizado um valor médio de 1.5% 
para o coeficiente de arrastamento devido ao vento, de modo a reproduzir as bóias derivantes com vela 
submersa. O exercício de calibração permitiu também verificar a melhoria da qualidade dos resultados 
do modelo de deriva através da utilização do modelo WRF com resolução de 3 km. 

3.2.2 Calibração da difusão turbulenta 

Velocidades turbulentas de pequena escala provocam um movimento difusivo das partículas. O 
MOHID considera o desvio padrão (USD) da velocidade aleatória do desse movimento difusivo UD 
como sendo: 

    USD = VARVELH + VARVELHX * vw (x,y,d)                                   (11) 
em que vw (x,y,d) é a velocidade da água a uma determinada profudidade, e VARVELH e VARVELHX 
são os coeficientes de difusão turbulenta utilizados para definir a variância da velocidade do movimento 
aleatório. 
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Uma vez que as bóias eram todas lançadas ao mesmo tempo e no mesmo local, assumiu-se que 
a difusão turbulenta era directamente proporcional ao afastamento das bóias umas das outras. 
Assumiu-se portanto que se não existirem correntes e se se largarem bóias derivantes num tanque 
nessas condições, as bóias não se afastam umas das outras (isto é assume-se que o coeficiente de 
difusão VARVELH = 0). Assim, o coeficiente de difusão turbulenta do modelo dependente da 
velocidade das correntes (VARLVELHX) foi calibrado para que a simulação reproduzisse a evolução de 
uma “nuvem” de traçadores lagrangianos com um diâmetro semelhante ao que se obtinha com a 
“nuvem” de bóias derivantes. Determinou-se um valor óptimo de 0.02. 

4 FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS 

Uma das dificuldades com que utilizadores ou mesmo decisores enfrentam na tentativa de 
utilizar resultados de modelação na análise de cenários ou na gestão de situações de poluição 
acidental, resulta da complexidade inerente à manipulação de ficheiros de dados e resultados 
associados a cada modelo. Para além disso, caso se pretenda efectivamente correr um modelo, o 
conhecimento técnico exigido para a configuração e implementação é outro dos factores que não se 
pode negligenciar.  

Mais especificamente sobre a manipulação de dados e resultados associados a cada modelo, 
muitas das dificuldades derivam do facto de não serem utilizados padrões e harmonizações na 
estrutura dos dados nos ficheiros, nem mesmo no modo como estes são disponibilizados ou acedidos.  

Tendo em conta estas dificuldades, procurou-se desenhar uma estratégia de desenvolvimento 
de uma infraestrutura de software que permitisse facilitar e abrir portas à criação de ferramentas com 
interacção com modelos matemáticos de deriva (em particular com o modelo lagrangiano do sistema 
MOHID) por parte dos decisores e partes interessadas, de um modo mais fácil, acessível, e ainda 
assim rigoroso e tirando partido da melhor informação disponível no que respeita a modelos numéricos 
previsionais. O desenvolvimento foi todo efectuado dentro da plataforma de programação Microsoft 
VisualStudio .NET. 

Refira-se ainda que uma vez que este trabalho se enquadrou no âmbito de projectos 
comunitários inter-regionais (ARCOPOL e EASYCO), procurou-se uma abordagem suficientemente 
integradora, de modo a se poder manipular resultados de modelos de diversas instituições e parceiros 
europeus dos projectos referidos. Esta opção implicou um esforço conjunto dos vários parceiros no 
sentido de harmonização, tentando-se publicar resultados seguindo as convenções habitualmente 
utilizadas na comunidade científica – CF Conventions, mas também definindo-se configurações 
homogeneizadas para a estrutura e nomenclatura nos catálogos de resultados, através de servidores 
THREDDS (preferencialmente), ou servidores FTP (alternativamente). 

4.1 Software auxiliar para gestão de downloads de modelos (Model Results Download 
Manager) 

A necessidade de separar aquilo que são as ferramentas de interacção com o utilizador final, e o 
que é a manipulação directa de resultados de modelos (convenientemente harmonizados em termos de 
outputs) viabilizou a criação de uma ferramenta de software auxiliar denominada Model Result 
Download Manager, em que se consegue gerir / agendar a descarga automática pela internet de 
resultados de modelos, com possibilidade de configuração da zona, fontes de informação, período e 
propriedades. Adicionalmente, este software possibilita execução de tarefas de processamento 
seguinte ao download, permitindo por exemplo executar tarefas de interpolação ou conversão de 
formatos (por exemplo de NetCDF para HDF). 

O Model Result Download Manager foi pré-configurado com endereços dos fornecedores de 
informação envolvidos nos projectos EASYCO e ARCOPOL. Contudo, é possível adicionar novos 
fornecedores de informação, através de uma filosofia de “plug-ins”. Esta ferramenta de software é multi-
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plataforma, e foi desenvolvida uma interface gráfica em ambiente Windows. Assim, caso se pretenda 
utilizar esta ferramenta fora de ambiente Windows, o controlo do mesmo terá de ser feito 
programaticamente. 

A criação e utilização desta ferramenta auxiliar em modo operacional, serve assim para 
“alimentar” os conteúdos das ferramentas que se descreverão seguidamente. 

4.2 Ferramentas Bidireccionais para visualização e simulação de derrames (MOHID 
Desktop Spill Simulator & EASYCO Web Bidirectional Tool) 

Desenvolveram-se duas aplicações bidireccionais que permitem efectuar e visualizar simulações 
de deriva de modo extremamente rápido. Permitem a simulação de diferentes tipos de acidentes, como 
hidrocarbonetos, inertes e contentores flutuantes. As simulações utilizam como condições meteo-
oceanográficas outros modelos de previsão disponíveis para a zona de estudo – os resultados destes 
modelos (meteorológicos, agitação marítima, hidrodinâmicos) são também visualizados nas 
ferramentas de exploração. A diferenciação entre estas duas ferramentas é feita ao nível da plataforma 
de utilização: uma delas é via Web browser – Easyco Web Bidirectional Tool (ver Figura 3), enquanto a 
outra é uma aplicação desktop normal – MOHID Desktop Spill Simulator (utilizando ligação internet 
para actualização das condições meteo-oceanográficas) (ver Figura 4 e Figura 5). Enquanto a primeira 
tem a vantagem de ser acessível em qualquer equipamento com browser de internet, o MOHID 
Desktop Spill Simulator permite simulações mais complexas, personalizadas e uma visualização e 
manipulação de resultados de modo mais poderoso, usufruindo de propriedades GIS mais evoluídas.  

 

 
Figura 3 Ferramenta web bidireccional (Web Bidirectional Tool) 
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Figura 4 Ferramenta desktop para simulação de descargas lagrangianas (MOHID Desktop Spill 

Simulator) – configuração da descarga 

 
Figura 5 MOHID Desktop Spill Simulator – visualização de resultados 

Ambas as aplicações utilizam por defeito um servidor central, que é responsável por descarregar 
em contínuo todos os resultados dos modelos nos 15 dias anteriores, e nos 7 dias seguintes (caso 
existam). Este processo é gerido através da ferramenta auxiliar já referida Model Results Download 
Manager. O servidor apenas guarda a informação recente, pelo que o histórico é apagado (de outro 
modo seria necessário um servidor de elevadíssima capacidade de armazenamento, já que se 
descarregam múltiplo ficheiros de grandes dimensões de resultados provenientes de diferentes 
modelos e sistemas). 

O MOHID Desktop Spill Simulator tem a versatilidade de se poder “customizar” e alterar as 
fontes de informação (modelos) que o alimenta. Isto é, ainda que por defeito seja possível descarregar 
as fontes de informação remotamente, através do servidor central, pode-se alternativamente (ou 
adicionalmente) configurar a aplicação para utilizar resultados de outros modelos, que podem ser 
descarregados por exemplo através de uma versão do Model Results Download Manager local, a 
correr do lado do cliente. Esta opção exigirá contudo mais complexidade do utilizador, sendo mais 
adequada para utilizadores avançados, e com conhecimentos de modelação. 

Após o utilizador definir as características da descarga (local, instante, tipo de produto, etc.) - 
Figura 4, as simulações são efectuadas em menos de um minuto, sendo permitida a visualização de 
diferentes tipos de resultados, como a trajectória, circunferência externa da “nuvem” de traçadores, os 
próprios traçadores. O MOHID Desktop Spill Simulator possibilita adicionalmente a visualização e 
manipulação de uma série de detalhes referentes a propriedades de hidrocarbonetos, por exemplo, 
sendo possível copiar essa informação para o “clipboard” do Windows (ficando disponível para utilizar 
por exemplo num documento Word ou Excel) - Figura 5. 
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Podem-se configurar descargas em pontos ou em polígonos. É possível a importação através da 
web (de servidores WFS) de locais de descarga previamente definidos (por exemplo provenientes de 
uma observação aérea ou de uma imagem de satélite), bem como a exportação para outros servidores 
WFS externos. A informação externa enviada ou recebida é assim transferida seguindo os protocolos 
padronizados pelo OGC. 

4.3 Ferramenta de Cálculo dinâmico de riscos com origem no transporte marítimo 

É descrita ainda uma terceira ferramenta de apoio à decisão mais integradora, que para além de 
utilizar modelos de previsão como fonte de informação, faz uso de novas tecnologias no campo da 
monitorização de tráfego marítimo (AIS), bem como do trabalho de base desenvolvido previamente – 
trata-se de uma ferramenta de cálculo de risco dinâmico para a Costa Portuguesa associado a 
eventuais derrames originados com acidentes de embarcações. Esta aplicação permite estimar em 
contínuo a evolução dos níveis de risco resultantes de derrames com origem em embarcações.  

A informação estática utilizada pela aplicação diz respeito aos índices de vulnerabilidade costeira 
(ambiental e sócio-económica), bem como à informação estatística associada a derrames provenientes 
de embarcações. Esta informação foi obtida previamente no âmbito do projecto EROCIPS, e 
complementada com mais informação estatística de outras fontes, nomeadamente a International 
Atomic Energy Agency. 

A informação dinâmica é associada à posição, velocidade, tonelagem e tipo das embarcações 
(AIS) e previsões meteo-oceanográficas – estes dados são actualizados em contínuo, sendo que a 
aplicação utiliza a informação disponível mais recente para o cálculo dos índices de risco. A aplicação 
simula em contínuo eventuais derrames para as embarcações fazendo uso do seu posicionamento e 
tipo de embarcação, e previsões meteo-oceanográficas mais recentes, de modo a avaliar a trajectória 
desses eventuais derrames, e avaliar se os mesmos colocam em risco a linha de costa. 

Nesta primeira versão da ferramenta de risco, consideraram-se apenas as embarcações com 
mais de 100 DWT (Dead Weight Tonnage), do tipo navio-tanque, cargueiro, ou pesca. Os tipos de 
acidentes utilizados para o cálculo do risco são a colisão (entre navios, e/ou com estruturas portuárias), 
encalhamento (durante a navegação e/ou após deriva), afundamento / falhas estruturais. São 
calculados dois tipos de risco: risco de derrame (visualizado na embarcação), e risco de contaminação 
costeira (visualizado na linha de costa; tem em conta a vulnerabilidade costeira), sendo que este último 
é obtido por dois métodos alternativos: com base na distância das embarcações à linha de costa, ou 
com base na percentagem de hidrocarbonetos que atinge hipoteticamente a linha de costa 
(determinada com o modelo de derrames hidrocarbonetos do sistema MOHID).  

 

 
Figura 6 Aplicação para cálculo do Risco Dinâmico: Visualização dos índices de risco 

Para além de ser possível visualizar qualquer um destes tipos de risco de modo integrado (isto é, 
incorporando os riscos de qualquer tipo de acidente) – ver Figura 6, também é possível detalhar o risco 
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por tipo de acidente. Para além disso, é possível individualizar embarcações ou troços de costa. Assim, 
pode-se escolher uma embarcação e visualizar os riscos associados apenas a essa embarcação; 
também é possível escolher um troço de costa e visualizar quais as embarcações que apresentam 
risco de contaminação nesse troço. 

A vulnerabilidade da costa (índices de sensibilidade costeira, e índice de sensibilidade socio-
económica) também é visualizável, bem como a posição e tipo de navios, e detalhes sobre os mesmos 
(incluindo fotografias, e trajectória mais recente) – ver Figura 7. 

 
Figura 7 Aplicação para cálculo do Risco Dinâmico: Visualização de detalhes de uma embarcação 

Toda a informação histórica é armazenada em base de dados, e acessível pela interface, sendo 
possível visualizar os riscos actuais mas também os riscos passados. O armazenamento de toda a 
informação (incluindo as trajectórias das embarcações) possibilita a elaboração posterior de análises 
mais detalhadas para períodos específicos, ou a utilização da informação para o cálculo riscos obtidos 
com diferentes metodologias e algoritmos. 

 8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Esta nova geração de ferramentas de apoio à decisão permite tirar o máximo partido dos 
modelos matemáticos enquanto sistemas de previsão, todavia sem exigir uma especialização profunda 
por parte dos utilizadores / decisores no que diz respeito à gestão de pré e pós-processamento de 
informação. A standardização no que respeita aos protocolos de disponibilização de resultados de 
modelos, bem como na estrutura dos ficheiros de dados, significa um esforço estratégico para a 
comunidade científica de modeladores em geral, já que facilita a utilização dos seus resultados em 
ferramentas de exploração. 

A criação das ferramentas bidireccionais representa um passo em frente na integração de 
diferentes modelos de previsão, geridos por diferentes instituições, numa interface de visualização 
comum, assim como na interacção e disponibilização de resultados modelados por utilizadores remotos 
sem necessidade de especialização com os modelos matemáticos. Estão neste momento a ser 
implementadas novas funcionalidades nestas ferramentas que serão bastante úteis no apoio à decisão, 
como por exemplo a possibilidade de correr o modelo de deriva em modo “backtracking”, o que, em 
conjunto com a possibilidade de importar por exemplo polígonos de manchas de hidrocarbonetos 
observadas (em modo aéreo ou imagens de satélite), permite avaliar possíveis fontes de 
contaminação. 

A aplicação de cálculo de risco dinâmico desenvolvida permite analisar e comparar padrões de 
risco em determinados pontos da costa ao longo do ano, bem como perceber em tempo real quais os 
navios que apresentam maior risco para zonas específicas. Esta ferramenta será aplicada a diferentes 
regiões no Atlântico, e pretende-se incluir mais tipos de acidente, como as descargas operacionais, 
incêndio e explosão. Será também efectuado um esforço no sentido de incorporar a informação 
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proveniente dos perfis individuais de risco dos navios no sistema THETIS, da EMSA, bem como a 
possibilidade de alargar o cálculo do risco para acidentes com substâncias químicas, do tipo HNS. 

No que respeita ao modelo de deriva lagrangiano utilizado nestas ferramentas, os exercícios 
com as bóias derivantes mostraram que as melhorias introduzidas no modelo representaram uma 
maior aproximação à realidade, e evidenciaram também a relevância da utilização de um modelo 
meteorológico com boa resolução. 
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