ct&i

Ana Catarina Zózimo

Prótotipo do To-SEAlert para o Porto da Ericeira
To-SEAlert Prototype for Ericeira Harbour
Ana Catarina ZÓZIMO1, Conceição J. E. M. FORTES2, Liliana V. PINHEIRO3, Nathan SMITHERS4, Vera SERRAZINA5, Maria Teresa REIS6
Eng.ª Ambiente, LNEC, Av. do Brasil, 1700-066, Lisboa, +351.21.8443756, aczozimo@lnec.pt
2
Eng.ª Civil, LNEC, Av. do Brasil, 1700-066, Lisboa, +351.21.8443445, jfortes@lnec.pt
3
Eng.ª Civil, LNEC, Av. do Brasil, 1700-066, Lisboa, +351.21.8443451, lpinheiro@lnec.pt
4
University of Saxion, M. H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede, Países Baixos, nathan_smithers@hotmail.com
5
Especialista de Informática, LNEC, Av. do Brasil, 1700-066, Lisboa, +351.21.8443911, vserrazina@lnec.pt
6
Eng.ª Civil, LNEC, Av. do Brasil, 1700-066, Lisboa, +351.21.8443448, treis@lnec.pt
1

RESUMO: O projeto de investigação e desenvolvimento To-SEAlert financiado pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia e envolvendo o LNEC, a FCiências.ID, a NOVA.ID.FCT e o ISEL tem como objetivo o desenvolvimento de
um sistema de previsão, alerta, planeamento de emergência e gestão de risco de galgamentos e inundações em
zonas costeiras e portuárias, com base no sistema HIDRALERTA. Partindo das características da agitação marítima ao
largo e utilizando modelos numéricos para a propagação e deformação da agitação marítima, o sistema HIDRALERTA
estima os parâmetros relevantes da agitação marítima para a avaliação do galgamento e da inundação bem como
o risco associado a esses eventos. As funcionalidades que se pretendem melhorar no âmbito do projeto To-SEAlert
dizem respeito às metodologias de previsão do galgamento e da delimitação da zona inundada, bem como no apoio
à resposta a situações de emergência envolvendo fenómenos de galgamento. A implementação e a validação do
protótipo do To-SEAlert estão a ser efetuadas para a zona costeira da Costa da Caparica e para o porto da Ericeira.
Este artigo apresenta o trabalho desenvolvido até à data na construção e desenvolvimento do protótipo do To-SEAlert
para o porto da Ericeira.
Palavras-chave: Ericeira, To-SEAlert, HIDRALERTA, Galgamento, Previsão e alerta, Emergência.
ABSTRACT: The research and development project To-SEAlert has as its main objective the development of a system
responsible for the forecast, alert, emergency planning and risk management for overtopping and flooding in coastal and
harbour areas. To-SEAlert project is financed by the Fundação para a Ciência e a Tecnologia which is the Portuguese public
agency that supports science, technology and innovation. The members of the project are LNEC, FCiências.ID, NOVA.ID.FCT
and ISEL.
The above mentioned system is being developed based on the already existing HIDRALERTA system. Taking into account the
offshore wave and wind conditions and with the help of numerical models, the HIDRALERTA system estimates the inshore
wave conditions in order to be able to assess wave overtopping and flooding and the risk associated with those events. The
To-SEAlert project aims to improve the methodologies both for the wave overtopping assessment and the delineation of
flooded areas, and also to serve as a support for the decision making process in emergency situations that involve wave
overtopping. The implementation and validation of the To-SEAlert prototype will be performed for the coastal area of Costa
da Caparica and the harbour area of Ericeira.
This document presents the work developed up to now in the development of the To-SEAlert prototype for Ericeira harbour.
Keywords: Ericeira, To-SEAlert, HIDRALERTA, Overtopping, Forecast and alert, Emergency.

Este artigo é parte integrante da Revista Recursos Hídricos, Vol. 41, N.º 2, #-# dezembro de 2020.
© APRH, ISSN 0870-1741 | DOI 10.5894/rh41n1-cti1

Recursos Hídricos | 23

Ana Catarina Zózimo et al.

1. INTRODUÇÃO
Devido à frequência e magnitude das tempestades
que ocorrem na costa portuguesa, que colocam
em perigo populações e infraestruturas portuárias/
costeiras, é fundamental que as autoridades
responsáveis estejam dotadas de ferramentas para
a gestão dos perigos e riscos associados a estes
fenómenos.
Embora sejam vários os sistemas de previsão e
alerta direcionados para a zona costeira, estes lidam
apenas com a inundação devida a níveis de maré
elevados e à sobrelevação do nível do mar. Há uma
grande lacuna de sistemas direcionados para zonas
portuárias em particular, onde o galgamento e a
inundação são devidos às ondas marítimas.
O sistema HIDRALERTA (Fortes et al., 2013, 2014,
2015; Poseiro et al., 2014a, b, 2015, 2017; Garcia et al.,
2016; Lopes et al., 2016; Rodrigues et al., 2017; Sabino
et al., 2018; Poseiro, 2019) é um sistema de previsão
e alerta, e de avaliação do risco da ocorrência de
situações de emergência associadas aos efeitos
da agitação marítima (galgamento, inundação,
navegação) em zonas costeiras e portuárias. Este
sistema fornece atualmente previsões, com 72 horas
de antecedência, das características da agitação
marítima, bem como dos níveis de risco.
No entanto, alguns aspetos do sistema têm de ser
melhorados e é, neste sentido, que está em curso
o projeto To-SEAlert (PTDC/EAM-OCE/31207/2017).
O projeto To-SEAlert tem como objetivo a inclusão
de um conjunto de ferramentas/metodologias de
modo a tornar o sistema mais eficiente, fiável e
robusto. Estas ferramentas incluem o uso de imagens
de satélite e de vídeo, da modelação numérica
e física, métodos quantitativos e probabilísticos
para a avaliação do risco e planeamento de
emergência, de modo a melhorar a eficiência e a
confiança no sistema, bem como proporcionar a
sua validação. Este projeto tem como finalidade
principal a implementação de um sistema que seja
capaz de apoiar as autoridades responsáveis na
monitorização, prevenção e gestão de situações de
emergência.
Para alcançar os objetivos propostos para o
projeto To-SEAlert, estão previstas sete tarefas, que
abrangem i) a validação dos modelos numéricos
de modelação das inundações costeiras a partir de
imagens de satélite (Tarefa 1), a partir de resultados
de vídeo-monitorização (Tarefa 2) e a partir de
resultados de ensaios em modelo físico (Tarefa 3),
ii) a implementação e validação de procedimentos
para simulação de galgamento e inundação
em zonas costeiras e portuárias (Tarefa 4), iii) a
implementação de metodologias quantitativas
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para avaliação da exposição, vulnerabilidade,
consequências e risco dos galgamentos oceânicos
e consequentes inundações em termos de custos
para infraestruturas estratégicas (Tarefa 5), iv) o
desenvolvimento de um sistema de informação
geográfica que inclui toda a informação das
tarefas anteriores (Tarefa 6) e v) a implementação
e validação do protótipo do To-SEAlert na zona
costeira da Costa de Caparica e no porto da Ericeira
(Tarefa 7).
O trabalho apresentado no presente artigo
enquadra-se no ponto v), nomeadamente na
implementação e validação do protótipo do ToSEAlert para o porto da Ericeira. Este protótipo
baseia-se, nesta primeira fase, na metodologia
implementada no sistema HIDRALERTA, estando
prevista a implementação das novas ferramentas
e metodologias à medida que as mesmas sejam
desenvolvidas no âmbito do projeto To-SEAlert.
Neste artigo, efetua-se primeiramente uma
descrição resumida do porto da Ericeira, após a qual é
apresentado o protótipo do To-SEAlert. Finalmente,
são apresentadas as principais conclusões obtidas
no presente trabalho.

2. PORTO DA ERICEIRA
O porto da Ericeira (Figura 1) está localizado na
costa oeste de Portugal continental, a cerca de 30
km a norte de Lisboa e tem como função principal
o abrigo a uma pequena frota de pesca artesanal.
Com reduzidas dimensões, este porto é constituído
pelo molhe, que também funciona como cais de
acostagem, e por uma rampa de varadouro.
Deve-se ao porto da Ericeira o desenvolvimento da
vila, noutros tempos habitada quase só por pessoas
que viviam do mar, que formou durante muitos
séculos um grupo étnico-geográfico denominado
“Jagoz”, diferente dos restantes habitantes da região
Saloia. O movimento comercial do porto da Ericeira
tornou-o num polo fundamental da economia
da região. No século XIX a Alfândega da Ericeira
abrangia então uma área que se estendia de Cascais
à Figueira da Foz, sendo o seu porto considerado
o quarto mais importante do país, atrás dos de
Lisboa, Porto e Setúbal. Com a construção do
caminho-de-ferro do Oeste e o desenvolvimento
dos transportes terrestres, o porto da Ericeira foi
perdendo importância.
Nos finais do século XIX instalaram-se na vila
armações fixas de pesca da sardinha que vieram
alterar as antigas características piscatórias,
mas que tiveram um papel socioeconómico
importante. A vila deixou ao longo do século XIX
de ser um entreposto comercial, mas passou a ser

muito procurada por veraneantes devido às suas
características climáticas e ao alto teor de iodo
das suas praias. Hoje, a Ericeira continua a ser uma
das zonas do litoral do país mais procuradas para
banhos.
O porto da Ericeira (Figura 1) encontra-se protegido
por um molhe-cais do tipo quebra-mar de taludes
com 430 m de comprimento, orientado a sudoeste.
O molhe-cais é constituído por um prisma de TOT
sobre o qual assenta um submanto constituído
por duas camadas de enrocamento de 20-40 kN. O
manto resistente é constituído por duas camadas
de tetrápodos de 300 kN e a cabeça é constituída
por cubos Antifer de 550 kN. A seguir ao troço em
curva, no tardoz, existe um cais acostável.
A construção do molhe da Ericeira apenas começou
em 1973, tendo uma primeira configuração sido
concluída apenas em finais da década de 70. Desde
o início da construção, foram várias as vicissitudes
por que passou esta estrutura, umas relacionadas
com a ocorrência de alguns temporais durante
o período de construção e outras relacionadas
com a constatação de que a obra inicialmente
prevista deveria ser complementada com um
prolongamento do quebra-mar para que o abrigo
proporcionado fosse eficaz. Esse prolongamento
veio a ser concretizado no início da década de 80.
Entretanto, a estrutura sofreu os efeitos de vários

temporais, que foram responsáveis por danos de
graus de gravidade variáveis. Em 1987 um temporal
destruiu a estrutura, pelo que a mesma teve de
passar por várias obras de reabilitação: em 1987,
de junho de 2008 a outubro de 2009, em 2010
(Silva, 2017, Capitão et al., 2018) e, recentemente,
entre 2018 e 2019, com a reabilitação da cabeça do
quebra-mar.
Infelizmente, após a finalização da obra, as
tempestades Fabien e Elsa, que ocorreram em
dezembro de 2019, conduziram a um dano
significativo na cabeça do quebra-mar, pelo que
brevemente será necessário proceder a novas obras
de reabilitação.

3. PROTÓTIPO DO TO-SEALERT PARA O PORTO DA
ERICEIRA
3.1 Metodologia
O protótipo para o porto da Ericeira está a ser
construído a partir dos protótipos do sistema
HIDRALERTA que se encontram já em funcionamento
para os portos da Praia da Vitória na ilha da Terceira
e de São Roque do Pico e da Madalena do Pico, na
ilha do Pico, do Arquipélago dos Açores. Para a
implementação do protótipo para o porto da Ericeira,

Figura 1. Localização geográfica em Portugal continental do molhe do porto da Ericeira.

Recursos Hídricos | 25

ct&i

Prótotipo do To-Sealert para o Porto da Ericeira

Ana Catarina Zózimo et al.
foi necessário proceder à recolha de informação
sobre o porto (projeto do porto, tipo de estruturas e
seu material constituinte), à adaptação dos modelos
de caracterização da agitação marítima ao porto da
Ericeira (definição e construção de malhas, recolha
de informação batimétrica), à identificação dos
equipamentos e usos que poderão estar em perigo
em caso de galgamento e adaptação da arquitetura
do sistema HIDRALERTA para o seu funcionamento
no porto da Ericeira.
Para o risco associado aos galgamentos/inundações
a metodologia do HIDRALERTA consiste basicamente
em:
•

Definir o regime de agitação marítima incidente
nas estruturas costeiras ou portuárias recorrendo a
resultados de modelos numéricos de propagação
de ondas;

•

Calcular a resposta da estrutura em termos
de caudal médio galgado por unidade de
comprimento do coroamento da estrutura, com
a ferramenta baseada em resultados de redes
neuronais artificiais (“ferramenta neuronal”)
NN_OVERTOPPING2 (Coeveld et al., 2005),
desenvolvida no âmbito do Projeto Europeu
CLASH;

•

Calcular o grau de risco associado à ocorrência
de galgamentos acima de um determinado
limiar pré-definido, em função do tipo de
estrutura galgada e das atividades e bens por ela
protegidos.

O sistema está implementado numa plataforma web
e é constituído por quatro módulos: I - Características
da Agitação Marítima; II – Galgamento / Inundação;
III - Avaliação do Risco; e IV - Sistema de Alerta (Figura
2).

Figura 2. Metodologia do sistema HIDRALERTA.
Adaptado de Poseiro (2019).

Descreve-se, em seguida, cada um dos módulos
do sistema HIDRALERTA e que correspondem,
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respetivamente, ao módulo de definição das
características da agitação marítima, ao módulo de
galgamento e navegação, ao módulo de avaliação
do risco e ao módulo do sistema de alerta. Durante
a descrição dos módulos, serão apresentados os
desenvolvimentos efetuados para a implementação
do protótipo para o porto da Ericeira.

3.2 Módulo I – Caracterização da agitação marítima
No módulo I, são obtidas as previsões disponibilizadas
pelo European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts (ECMWF) da agitação marítima ao largo da
zona de estudo e do campo de ventos. O nível do mar
é definido a partir da previsão de maré astronómica
do modelo XTIDE (Flatter, 1998). As condições de
agitação marítima são transferidas do largo para a
zona costeira ou de entrada do porto, com recurso
ao modelo de propagação de ondas SWAN (Booij
et al., 1999; SWAN Team, 2006). Para as zonas onde
tenha de ser considerada a reflexão de estruturas
marítimas (como nas zonas portuárias) é utilizado o
modelo DREAMS (Fortes, 2002) com as condições de
fronteira fornecidas pelo modelo SWAN.
O modelo SWAN (Booij et al., 1999; SWAN Team,
2006), acrónimo de Simulating WAves Nearshore, é
um modelo numérico para geração, propagação
e dissipação da agitação marítima, baseado na
equação para a conservação da ação de onda. Tratase de um modelo de domínio público (freeware),
em constante desenvolvimento pela Delft University
of Technology, da Holanda, que possui como uma
das maiores vantagens a manutenção da estrutura
dos ficheiros de dados e de resultados, o que
permite a fácil atualização de versões mais robustas
e completas do modelo sempre que necessário.
Propaga a agitação marítima desde o largo até
próximo da costa considerando os processos físicos
de refração e empolamento devido a variações do
fundo e presença de correntes, crescimento de onda
por ação dos ventos, rebentação por influência do
fundo e por excesso de declividade (whitecapping),
dissipação de energia devido ao atrito de fundo,
bloqueio e reflexão por correntes opostas e
transmissão através de obstáculos.
O campo de ondas na zona é caracterizado pelo
espectro bidimensional de densidade espectral
da ação de onda. A propagação da agitação, nos
modos estacionário ou não estacionário, nos
espaços geográfico e espectral, é realizada utilizando
esquemas numéricos implícitos. A zona em estudo
pode ser descrita com coordenadas cartesianas ou
esféricas.
DREAMS (Fortes, 2002), é um modelo numérico para
o cálculo da propagação e deformação de ondas
regulares em zonas costeiras. O modelo pode ser

aplicado no estudo, quer da penetração num porto
da agitação marítima de período curto, quer da
ressonância de uma bacia portuária excitada por
ondas de longo período nela incidentes. É baseado
na equação elíptica de declive suave, Berkhoff (1972),
que descreve os efeitos combinados da refração e
difração de ondas monocromáticas propagando-se
em fundos de inclinação suave, como os que ocorrem
geralmente em portos, baías e zonas costeiras. O
método numérico utilizado para a resolução da
equação de declive suave é o Método dos Elementos
Finitos (MEF). O modelo não tem em conta os efeitos
da rebentação das ondas, da presença de correntes,
nem de eventuais galgamentos das obras de abrigo.
As condições de fronteira podem ser de três tipos:
condições de radiação, que permitem a saída de
perturbações geradas no domínio no sentido de
propagação para o infinito, condições de geração e
radiação combinadas, como as relativas a fronteiras
abertas, e condições de reflexão (total ou parcial),
referentes aos contornos sólidos da zona em estudo
(praias, falésias, molhes, cais, etc.).
O modelo calcula índices de agitação, H/Ho, relação
entre a altura de onda no ponto do domínio de

cálculo, H, e a altura de onda à entrada do domínio
de cálculo, Ho, ou coeficientes de amplificação (em
estudos de ressonância portuária) e direções de
propagação da onda. O campo de velocidades
horizontais na superfície livre e as cristas das
ondas (linhas de igual fase) constituem resultados
opcionais.
O nível do mar foi determinado a partir da previsão
de maré astronómica do modelo XTIDE.
De forma a efetuar a propagação desde o largo até
à costa, foram utilizadas três malhas encaixadas
(Figura 3) para o modelo SWAN (Main, Nested e
Nested1) e uma malha local para o modelo DREAMS.
As condições de fronteira para o modelo DREAMS
foram definidas com base nos resultados do modelo
SWAN obtidos no ponto P4 (Figura 3) A estimativa
dos galgamentos foi efetuada em quatro pontos, N1
a N4 (Figura 3), cujas condições de agitação foram
definidas com o modelo DREAMS.
Na Figura 4 e na Figura 5 são apresentados os
resultados dos modelos SWAN (malha Nested 1) e
DREAMS para o dia 09/02/2021 às 15 horas, conforme
apresentados no sistema HIDRALERTA.

Cais acostável

N2
N3

N4

Figura 3. Malha do ECMWF, domínios computacionais do SWAN (Main, Nested e Nested1) e do DREAMS,
pontos de extração dos resultados do SWAN (P1 a P8) e pontos para a estimativa dos galgamentos (N1 a N4).
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Figura 4. Resultados do modelo SWAN para a malha SWAN Nested 1 no dia 09/02/2021 às 15 horas.

Figura 5. Resultados do modelo DREAMS no dia 09/02/2021 às 15 horas.
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3.3 Módulo II – Galgamentos
Embora o sistema HIDRALERTA contemple
no módulo II os aspetos associados tanto aos
galgamentos, como à navegação, no projeto
To-SEAlert apenas vão ser considerados os
galgamentos.
O módulo II utiliza a ferramenta neuronal
NN_OVERTOPPING2 (Coeveld et al., 2005) para
determinar o caudal médio galgado correspondente
a uma dada condição de agitação marítima/nível
de maré verificada em cada secção das estruturas
analisadas na zona de estudo. Os dados de entrada
de agitação são os estimados com o módulo I.
A ferramenta neuronal NN_OVERTOPPING2
(Coeveld et al., 2005) foi desenvolvida no âmbito
do projeto europeu CLASH (Van der Meer et al.,
2005; Van Gent et al., 2005, 2007). Esta ferramenta
processa os resultados produzidos por 700 redes
neuronais artificiais, cujos parâmetros de entrada
incluem informação sobre a agitação marítima/
nível de maré e a geometria da estrutura.
São considerados quinze parâmetros de entrada.
Três parâmetros descrevem a agitação marítima
incidente na estrutura e 12 parâmetros descrevem
a forma geométrica do perfil da estrutura (Figura 6).
Os resultados são o valor do caudal médio galgado

Hmo
Tm-1,0

[m]
[s]
[°]

h
ht
Bt

γf

cot(αd)
cot(αu)
Rc

[m]
[m]
[m]
[-]
[-]
[-]
[m]

B
hb
tan(αb)
Ac
Gc

[m]
[m]
[-]
[m]
[m]

β

por unidade de comprimento do coroamento da
estrutura, q, bem como outros valores característicos
desta grandeza obtidos a partir da amostra gerada
pelo conjunto de 700 redes neuronais artificiais.
Esta ferramenta tem como base um conjunto
alargado de ensaios de galgamento realizados em
modelo físico reduzido e em protótipo.
Para a caracterização da estrutura, foram utilizados
os perfis transversais, em formato AutoCad, do
Projeto de empreitada de reabilitação/reconstrução
do molhe-cais do quebra-mar do porto da Ericeira
da empresa Irmãos Cavaco, S.A., sob jurisdição do
IPTM. Na Figura 7 são apresentados os quatro perfis
considerados com a indicação do respetivo corte
transversal no canto superior esquerdo. Esses quatro
perfis representam pontos de referência sinalizados
no âmbito do programa OSOM (Silva, 2017).
No Quadro 1 são apresentados os valores
considerados no protótipo atual para o porto da
Ericeira para os doze parâmetros que descrevem
a forma geométrica do perfil da estrutura na
ferramenta NN_OVERTOPPING2. Esses valores serão
ainda sujeitos a validação.
Na Figura 8 são apresentados os resultados do
modelo NN_OVERTOPPING2 para o dia 09/02/2021
às 15 horas, conforme apresentados no sistema
HIDRALERTA.

altura de onda significativa espectral no pé da estrutura
período médio de onda espectral no pé da estrutura
direção de incidência da onda relativamente à
perpendicular à estrutura
profundidade em frente à estrutura
profundidade na banqueta do pé do talude da estrutura
largura da banqueta do pé do talude
rugosidade/permeabilidade do manto
declive da estrutura abaixo da berma
declive da estrutura acima da berma
bordo livre da parte impermeável do coroamento da
estrutura relativo ao nível de repouso
largura da berma
profundidade da água na berma
declive da berma
bordo livre do manto permeável da estrutura
largura do coroamento da estrutura

Figura 6. Parâmetros de entrada da ferramenta NN_OVERTOPPING2 (Adaptado de Deltares).
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Figura 7. Quebra-mar do porto da Ericeira. Esq.: divisão da estrutura em troços com pontos de referência no âmbito
do programa OSOM, dir.:Cortes transversais dos troços A a D (adaptado de Silva, 2017).

Quadro 1. Valores considerados para os doze parâmetros que descrevem a forma geométrica do perfil da
estrutura na ferramenta NN_OVERTOPPING2. N.M.
significa Nível de Maré e N.A. significa Não Aplicável.
Troço A

Troço B

Troço C

Troço D

h

1.2+N.M.

3.35+N.M.

8.35+N.M.

10.53+N.M.

em que 0 corresponde à não existência de risco e 3
corresponde ao nível mais elevado de risco.
O processo de avaliação qualitativa do risco de
galgamentos de uma estrutura marítima é efetuado
da seguinte forma na versão atual do protótipo para
o porto da Ericeira:

ht

1.2+N.M.

3.35+N.M.

8.35+N.M.

10.53+N.M.

•

Bt

0

0

0

0

gf

0.50

0.45

0.45

0.50

cot(ad)

0

0

0

0

cot(au)

1.542

1.541

1.541

1.533

Divisão do local de estudo em subzonas,
atendendo ao perfil transversal da estrutura
e ao tipo de utilização da zona protegida pela
estrutura e, consequentemente, à variabilidade
do caudal médio admissível de galgamento;

Rc

9.00+N.M.

9.00+N.M.

8.93+N.M.

10.53+N.M.

B

0

0

0

0

•

hb

N.A.

N.A

N.A

N.A

tan(ab)

N.A.

N.A

N.A

N.A

Ac

6.25+N.M.

10.20+N.M.

10.20+N.M.

10.85+N.M.

Gc

6.91

3.68

3.86

4.59

Estabelecimento dos caudais críticos de
galgamento associados a cada secção de
estrutura analisada tendo em conta a natureza
das atividades desenvolvidas na zona abrigada.
Estes limiares são estabelecidos com base nas
recomendações de Pullen et al. (2007) e em
informação fornecida pelas autoridades locais;

•

Definição dos níveis de risco 0 a 3 para cada
atividade desenvolvida, com base nos caudais
críticos de galgamento associados. Estes níveis
de risco devem ser definidos em conjunto com
as autoridades locais.

3.4 Módulo III – Avaliação do risco
No módulo III é efetuada a avaliação do risco de
galgamento.
Atualmente, a avaliação de risco é efetuada
recorrendo à definição de níveis de risco de 0 a 3,
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Figura 8. Resultados do modelo NN_OVERTOPPING2 no dia 09/02/2021 às 15 horas.

Como referido, atualmente no protótipo da Ericeira
são considerados quatro troços, A a D, sendo que
que a agitação incidente em cada um desses troços
é definida nos pontos N1 a N4 (Figura 3) com o
modelo DREAMS, respetivamente.
No Quadro 2 são apresentadas as atividades
consideradas atualmente no sistema HIDRALERTA,
com referência aos limiares de caudal de galgamento
considerados para a definição dos níveis de risco. São
também assinaladas as atividades consideradas em
cada um dos troços no porto da Ericeira, definidas
com base no trabalho desenvolvido por Smithers
(2019). É de notar que os limiares de caudal de
galgamento considerados para a definição dos
níveis de risco são os adotados para os portos que
já estão inseridos no sistema HIDRALERTA, pelo que
esses limiares terão de ser confirmados/ajustados
a curto prazo para o porto da Ericeira juntamente
com as autoridades responsáveis.
No Quadro 3 é apresentado o código de cores
convencionado no sistema HIDRALERTA para os
graus de risco de 0 a 3 para cada atividade.

3.5 Módulo IV – Sistema de alerta
O módulo IV permite a previsão das situações
de emergência para uma determinada área de
interesse e permitirá no futuro o envio automático,
por correio eletrónico, de mensagens de alerta para
as autoridades responsáveis. Este módulo cria e
disponibiliza todos os resultados do sistema através
de uma plataforma web (aurora.lnec.pt, de acesso
restrito): previsões a 3 dias e resultados obtidos
nos módulos I, II e III. A plataforma web contém um
conjunto de funcionalidades, das quais se destacam
os mapas de alerta, que assinalam os elementos/
atividades que se podem encontrar em perigo.
O sistema de alerta está a ser construído de forma
dinâmica, através de um conjunto de scripts que
acoplam os vários modelos e automatizam os
procedimentos para o funcionamento do sistema.
A parte web está a ser concebida com recurso a
ferramentas de desenvolvimento web e a sistemas
de gestão de base de dados abertos.
O sistema de alerta (Rodrigues et al., 2017; Poseiro
et al., 2017; Sabino et al., 2018; Poseiro, 2019) é
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Quadro 2. Atividades e respetivos limiares para os graus de risco de 0 a 3. A violeta assinalam-se as atividades consideradas no troço A, a cor azul assinalam-se as atividades consideradas nos troços A e B e a cor laranja assinalam-se
as atividades consideradas nos troços A, B, C e D. Adaptado de Poseiro (2019).
Nível de Alerta
N.º

Símbolo

Descrição

0
q (l/s/m)

1
q (l/s/m)

2
q (l/s/m)

3
q (l/s/m)

1

Pessoal treinado, com equipamento e calçado adequado,
com perceção de que se podem molhar, galgamento gera
< 1,0
escoamentos de pouca altura, sem jatos de água a cair, perigo
1
reduzido de queda para o mar

[1,0 – 5,0[

[5,0 – 10,0[

≥ 10,0

2

Pessoas cientes, com visão clara do mar, que não ficam
facilmente perturbadas ou assustadas, capazes de tolerar o < 0,1
facto de ficarem molhadas, que se deslocam numa zona larga1

[0,1 – 0,5[

[0,5 – 1,0[

≥ 1,0

3

Pessoas totalmente desprevenidas, que não conseguem
observar a agitação incidente, que podem facilmente ficar
assustadas ou perturbadas, com vestuário inapropriado para < 0,01
se molharem ou que se desloquem numa zona estreita ou
propícia a tropeções e quedas1

[0,01 – 0,02[

[0,02 – 0,03[

≥ 0,03

4

Circulação a baixa velocidade, galgamento gera escoamentos
de pouca altura, sem jatos de água a cair na via, veículo não < 10,0
imerso2

[10,0 – 25,0[

[25,0 – 50,0[

≥ 50,0

5

Circulação a velocidade moderada ou alta, galgamento
projetado com grande velocidade ou com jatos de água a cair < 0,01
na via que podem imergir o veículo3

[0,01 – 0,03[

[0,03 – 0,05[

≥ 0,05

6

Danos significativos ou afundamento de iates de grandes
dimensões

[10,0 – 25,0[

[25,0 – 50,0[

≥ 50,0

7

Afundamento de pequenas embarcações que estejam
afastadas 5-10 m da estrutura. Danos em iates de grandes < 2,0
dimensões4

[2,0 – 5,0[

[5,0 – 10,0[

≥ 10,0

8

Danos nos elementos estruturais dos edifícios5

< 0,2

[0,2 – 0,5[

[0,5 – 1,0[

≥ 1,0

9

Danos a equipamentos recuados em 5-10 m

< 0,2

[0,2 – 0,3[

[0,3 – 0,4[

≥ 0,4

10

Sem danos se o coroamento e o tardoz estiverem bem
< 200,0
protegidos

[200,0 – 300,0[

[300,0 – 400,0[

≥ 400,0

11

Sem danos no coroamento e no tardoz de um dique de argila
< 1,0
coberto por relva

[1,0 – 5,0[

[5,0 – 10,0[

≥ 10,0

12

Sem danos no coroamento e no tardoz mesmo se não
< 0,02
estiverem protegidos

[0,02 – 0,05[

[0,05 – 0,1[

≥ 0,1

13

Danos em zonas de circulação pavimentadas localizadas atrás
< 25,0
da defesa frontal

[25,0 – 100,0[

[100,0 – 200,0[

≥ 200,0

14

Danos em zonas de circulação relvadas ou levemente
protegidas

[10,0 – 25,0[

[25,0 – 50,0[

≥ 50,0

< 10,0

< 10,0

1 Estas condições não têm de se verificar todas em simultâneo.
2 O limite superior, correspondente ao nível 3, refere-se ao galgamento efetivo obtido na via de circulação.
3 O limite superior, correspondente ao nível 3, está relacionado com o galgamento obtido na estrutura marítima, mas é assumido que a via de
circulação se encontra imediatamente atrás da estrutura.
4 Estes limites referem-se a galgamentos obtidos na zona da defesa.
5 O limite superior, correspondente ao nível 3, refere-se ao galgamento efetivo obtido no edifício.
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Quadro 3. Código de cores convencionado no sistema HIDRALERTA para os graus de risco de 0 a 3.
Nível de Alerta
0

1

2

3

Símbolo

constituído por duas componentes: a componente
de avaliação de dados e a componente de interação
com o utilizador.
Na componente de avaliação de dados, o sistema
parte do princípio que o nível de alerta associado
à área de interesse é determinado de acordo com
os limiares de galgamento/inundação alcançados
em cada secção das estruturas analisadas e para
cada atividade. Desta forma, é atribuído um nível
de alerta a cada secção considerada homogénea,
assim como um nível de alerta a cada atividade.
No porto da Ericeira foram consideradas quatro
secções homogéneas que correspondem, como já
foi referido, aos quatro troços analisados no âmbito
do programa OSOM, Figura 9.
O nível de alerta de cada secção homogénea é dado
pelo nível mais elevado de alerta das atividades
consideradas nessa secção. Consequentemente,
basta uma das atividades atingir o nível 3 de alerta
para que esse troço fique com o nível de alerta 3.
Para o funcionamento do sistema de alerta têm de
estar definidos, com base no estudo de avaliação
do risco realizado no módulo III do sistema,
os limites para os caudais médios admissíveis.
Esses limites já têm em conta as consequências
dos acontecimentos perigosos de galgamento/
inundação em cada zona pelo que, em caso de
estes limites serem excedidos, é acionado o sinal
de alerta, bem como a sua localização num mapa.
Torna-se, portanto, particularmente relevante
conseguir a melhor caraterização possível de cada
secção, tendo em conta as suas características e as
atividades que nela acontecem, bem como uma
análise profunda de galgamentos/inundações
registados anteriormente. Os resultados gerados
pelo componente de avaliação assumem diversas
formas, nomeadamente, gráficos, mapas e relatórios.
Estes são depois transmitidos à componente de
interação com o utilizador para permitir a avaliação
da situação pelo mesmo.
A componente de interação com o utilizador está
materializada numa aplicação web desenhada
para trabalhar com browsers tradicionais e móveis,
adequando a informação às características do
dispositivo do cliente (Figura 10). O sistema permite

Figura 9. Troços/secções homogéneas consideradas
para o porto da Ericeira.

a análise de dados através de gráficos e mapas,
que permitem a visualização espacial dos riscos e
consequências associados à área de interesse. Cada
mapa contém a identificação de pontos e áreas
consideradas relevantes.
Está prevista a existência, no futuro, de vários
perfis de utilização do sistema. Esses perfis serão
definidos para cada caso de estudo tendo em
conta a existência ou não de informação sensível.
As autoridades responsáveis serão recetoras de
mensagens de alerta enviadas pelo sistema, sempre
que um novo alerta for criado. As condições de envio
e o conteúdo destas mensagens serão definidas por
protocolos estabelecidos com as autoridades.
Na Figura 11 são apresentados os resultados do
módulo da avaliação do risco para o dia 09/02/2021
às 15 horas, conforme apresentados no sistema
HIDRALERTA.
Tal como se apresenta na Figura 11 para o porto da
Ericeira, os mapas de alerta destacam as secções
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Figura 10. Página inicial da aplicação web do sistema HIDRALERTA para o porto da Ericeira.

Figura 11. Resultados do módulo da avaliação do risco no dia 09/02/2021 às 15 horas.
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em perigo, sendo identificados os elementos/
atividades que podem ser afetados dentro de cada
secção. Nestes alertas é ainda possível observar
a agitação marítima dentro do porto, através dos
parâmetros altura significativa da onda e direção de
onda obtidos com o modelo DREAMS.
Os resultados gerados pelos diferentes modelos
numéricos são apresentados em vários formatos.
Todos os resultados relevantes são apresentados
sobre forma estática através de imagens, para serem
facilmente e rapidamente legíveis, mesmo quando
o utilizador tenha um acesso à rede limitado.
Diariamente é emitido um boletim, que agrega a
informação correspondente aos alertas para as 72
horas de previsão. Os boletins, independentemente
da previsão, serão enviados diariamente para as
entidades com responsabilidades na gestão da
zona costeira e portuária.
O boletim pode também ser consultado através da
aplicação web, conforme ilustrado na Figura 12.
Esta iniciativa permite, simultaneamente:

•

Alertar, com 72 horas de antecedência, para a
possibilidade de ocorrência de temporais com
potencial para originarem galgamentos com
consequências;

•

Identificar falhas computacionais do sistema
que atrasem ou inviabilizem a disponibilização
diária de previsões;

•

Validar o sistema no que se refere à ocorrência
e magnitude dos galgamentos, através do
feedback recebido das entidades locais;

Para além do envio diário de boletins, nos casos
mais gravosos em que as previsões anteveem risco
para atividades, pessoas ou estruturas na zona em
estudo, será futuramente acionado um sistema
de envio de alerta para as principais entidades de
gestão da zona costeira e portuária.
Na Figura 13 é apresentado o boletim do dia
09/02/2021, conforme apresentado no sistema
HIDRALERTA.

Figura 12. Funcionalidade para consulta do boletim diário e dos boletins dos dias anteriores na aplicação web
do sistema HIDRALERTA.
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Figura 13. Extrato do boletim do dia 09/02/2021.

CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO
Considera-se que, embora ainda exista algum
trabalho a desenvolver, o protótipo para o porto
da Ericeira já se encontra funcional e a realizar
previsões a cada 3 horas.
Como trabalho futuro a desenvolver no protótipo
para o porto da Ericeira, realça-se a validação dos
resultados do modelo SWAN que será efetuada com
os dados das boias da Nazaré (oceânica e costeira),
assim como a utilização das imagens da câmara
de vídeo-monitorização instalada no antigo Posto
Territorial da GNR da Ericeira para a validação da
ocorrência de galgamentos e inundação e para a
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validação dos resultados dos modelos numéricos.
Será também efetuada a aferição dos limiares dos
caudais críticos de galgamento associados a cada
troço analisado.
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