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SUMÁRIO 

O aumento constante dos volumes de mercadorias movimentados nos Portos, do tamanho dos 
navios e a da importância da cadeia logística, conduzem à necessidade de ter previsões 
meteo-oceanográficas cada vez melhores e mais integradas na operação portuária. Sendo a 
adaptação das infraestruturas portuárias um processo mais lento que o do aumento dos navios 
e da necessidade de melhorar a produtividade, é necessário avaliar com maior rigor os limites 
operacionais dos canais de navegação, dos acessos ao porto e das movimentações no cais. 

O Observatório RAIA veio trazer a possibilidade de acesso eficiente a modelos meteorológicos 
de mesoescala para a zona Norte de Portugal e região da Galiza que por sua vez permitiram a 
criação de cadeias de modelos de agitação marítima e da hidrodinâmica até escalas das 
dezenas de metros. 

Neste contexto, foi implementado nos portos de Leixões e Viana do Castelo o sistema 
AQUASAFE que permite automatizar a aquisição de dados e a execução de modelos 
numéricos ou estatísticos. Este sistema disponibiliza resultados de modelos meteorológicos, de 
agitação marítima e hidrodinâmicos, bem como dados medidos em boias ondógrafo ou 
estações meteorológicas. O sistema visa suportar decisões relativas à operacionalidade da 
navegação portuária, integrando no processo de decisão de forma sistematizada as medidas e 
previsões referidas. 

A plataforma informática permite o acesso a previsões de 3 modelos meteorológicos com 
resoluções de 4km, 9km e 12 km. As previsões de agitação ao largo têm por base um modelo 
para todo o Atlântico Norte, com uma resolução de 50 km, e por sucessivas operações de 
downscaling chegam à definição de um modelo para toda a costa Portuguesa com uma 
resolução de 1 km. Nos Portos a propagação de agitação, é feita com base no modelo SWAN e 
com resolução de aproximadamente 50 m. A hidrodinâmica das correntes é simulada para 
diferentes resoluções e domínios. O modelo maior utilizado para o Porto de Leixões tem uma 
resolução de 500 m e abrange toda a zona costeira desde Espinho até Apúlia. Este modelo 
está encaixado no modelo PCOMS (Portuguese Coast Ocean Model System) regional e 
fornece condições de fronteira a dois outros modelos com resoluções de 150 m e 25 m. Para o 
Porto de Viana do Castelo adoptou-se uma estratégia de modelação hidrodinâmica em tudo 
semelhante. 

Na presente comunicação apresenta-se uma descrição do sistema AQUASAFE implementado 
para os Portos de Leixões e Viana do Castelo. 

 

ENQUADRAMENTO 

O Interreg IV-A financiou o RAIA “Observatório Oceanográfico Da Marxe Ibérica”, um projeto 
desenvolvido para o Norte de Portugal e região da Galiza entre 2009 a 2011 
(www.observatorioraia.org e Otero et.al, 2011). Este projeto teve como objectivo principal criar 
um observatório constituído por uma infraestrutura transfronteiriça de observações do oceano 
além de uma extensa rede de oceanografia operacional. O projeto RAIA é baseado na 
monitorização e previsão de parâmetros meteorológicos e oceanográficos, através da utilização 
de modelos numéricos e desenvolvimento de novas plataformas e tecnologias capazes de 
consolidarem a aquisição de dados em tempo real e sua integração com previsões de modelos 
numéricos de modo a validar as previsões diariamente.  

O observatório RAIA permitiu criar um conhecimento mais aprofundado sobre a oceanografia 
operacional em zonas costeiras (propagação da agitação marítima, correntes, qualidade da 
água, dispersão de hidrocarbonetos, dispersão de larvas etc.) com vista a melhorar a gestão 
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das entidades locais, nomeadamente o transporte marítimo, o turismo, as atividades 
pesqueiras e a gestão das operações de navegação nos portos. 

A plataforma AQUASAFE é uma plataforma que serve para gerir sistemas operacionais de 
apoio à decisão, pois permite gerir, armazenar e explorar dados ambientais. Neste contexto, foi 
implementado um sistema de gestão de dados em tempo real, que inclui requisitos fornecidos 
pelos técnicos dos Portos de Leixões e Viana do Castelo, tendo como objectivo principal apoiar 
a gestão das atividades de navegação nos Portos. 

 

A PLATAFORMA AQUASAFE 

A plataforma AQUASAFE teve origem num projeto parcialmente financiado no âmbito do 
programa QREN tendo tido o suporte da SIMTEJO, Águas do Oeste e Águas do Cávado e a 
colaboração da Bentley Systems (www.aquasafeonline.net). 

O projeto “AQUASAFE - Smart management tool. Implementation to wastewater system of 
Simtejo Lisboa, Portugal” foi distinguido em Abril de 2012 pela International Water Association 
(IWA) com o Honour Award dos IWA Project Innovation Awards Europe & West Asia Regional 
Awards 2012 na categoria de Operations and Management. Nesta mesma categoria e em 
Setembro de 2012, o mesmo projeto foi distinguido pela IWA com o Honour Award dos IWA 
Project Innovation Awards Global Winers 2012.  

A plataforma AQUASAFE (cf. Figura 1) permite efetuar uma gestão mais eficiente das 
operações potenciando a utilização de informação em tempo real e a sua perfeita integração 
com ferramentas de previsão e diagnóstico. Com os conceitos implementados na plataforma 
AQUASAFE, a integração é feita gerindo de uma maneira uniforme os dados medidos (boias, 
sensores, detecção remota) e os dados modelados (por exemplo, propagação de agitação 
marítima, hidrodinâmica, meteorologia, dispersão de hidrocarbonetos, etc.) Os dados medidos 
podem ter origem em amostragem clássica ou ser importados em tempo real e os modelos 
podem ser executados em modo de diagnóstico para simular cenários ou periodicamente no 
modo de previsão. Esta metodologia permite uma gestão em tempo real dos dados 
necessários para caracterizar a quantidade e a qualidade da água com uma elevada 
continuidade temporal e espacial 

A plataforma AQUASAFE funciona como elemento integrador dos modelos que correm dentro 
da plataforma, modelos externos e outras fontes externas de dados e de dados provenientes 
de sistemas Scada e de recolha de amostras. Neste contexto a plataforma permite: 

• Disponibilizar resultados da modelação em tempo real através da integração de sistemas 
Scada ou outra fonte de dados externa com os modelos sem intervenção humana;  

• Antecipar situações problemáticas através da criação de alarmes personalizados que 
combinam a informação de várias fontes de dados (reais ou modelados);  

• Lançar processos automáticos de simulação de cenários personalizados para avaliar 
opções de gestão em tempo real  

• Detectar a ocorrência de roturas ou overflows em tempo real;  

• Gerar relatórios automáticos: validação, newsletter, auditoria de registos etc. A partir dos 
resultados da modelagem e/ou das medidas, com base em templates pré-definidos pelo 
utilizador;  

• Permitir utilizar de forma prática os resultados da modelagem na sala de operação tirando 
partido do know-how dos operadores já existentes;  

Adicionalmente o AQUASAFE permite oferecer soluções à medida sendo compatível (ou 
facilmente adaptável) com a utilização de diferentes modelos (redes de distribuição de água e 
saneamento, run-off, meteorologia, ondas, etc.) e bases de dados.  
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Figura 1: Integração de dados e modelos na plataforma AQUASAFE 

 

SUPORTE À NAVEGAÇÃO EM TEMPO REAL NOS PORTOS DE LEIXÕES E VIANA 

Uma das missões dos portos de Leixões e de Viana do Castelo é a gestão eficiente e segura 
da navegação portuária. Neste contexto os Portos de Leixões e de Viana do Castelo possuem 
um conjunto de pontos (cf. Figura 2) relevantes para suporte às atividades da navegação, 
nomeadamente no que se refere às atividades de pilotagem. Para estes pontos foram definidos 
níveis de alerta mínimos e máximos para diferentes parâmetros meteo-oceanográficos: 
correntes, vento (intensidade e direção) e agitação marítima (altura significativa, período e 
direção da ondulação).  

  

Figura 2: Pontos de monitorização relevantes para a navegação no Porto de Leixões 
(esquerda) e Porto de Viana do Castelo (direita) 

 

Neste contexto a plataforma AQUASAFE implementada para os portos de Leixões e Viana do 
Castelo foi desenhada de acordo com as suas necessidades. Os pontos de monitorização 
representados na Figura 2 e os níveis de alerta foram configurados na plataforma após a 
implementação de modelos de previsão oceanográficos e meteorológicos e sua integração com 
dados em tempo real. 

A Figura 3 mostra um exemplo ilustrativo de uma configuração de workspace do sistema 
AQUASAFE. O objectivo destes workspaces é gerir e visualizar a informação nos pontos 
relevantes para a navegação. Para esses pontos estão configurados os níveis de alerta 
mínimos e máximos para os parâmetros relevantes para a navegação no Porto. Os workspaces 
estão sempre a atualizar a informação das previsões dos modelos e dos dados em tempo real 
permitindo uma avaliação contínua durante 24 horas. 
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Figura 3: Exemplo de Workspace. 

FONTES DE DADOS DISPONÍVEIS NA PLATAFORMA AQUASAFE DE LEIXÕES E VIANA 

O sistema AQUASAFE implementado para os Portos de Leixões e Viana do Castelo tem 
disponível diversas fontes de dados acabando por se agrupar em duas classes: i) modelos e ii) 
medições em tempo real. 

Medições em tempo real 

As medições em tempo real disponíveis dentro da plataforma AQUASAFE implementada para 
os Portos de Leixões e Viana do Castelo são apresentadas na Tabela 1. As medições em 
tempo real incluem agitação marítima, nível de maré, caudais, precipitação estimada por radar 
e cobertura de nuvens.  

Tabela 1: Fontes de dados externos obtidos em estações de monitorização 

Designação Nome 
Estação Parâmetros Acesso Formato  Entidade 

Boias Ondógrafo 
(Portugal) 

IH Hs, Tp, Dir 
RSS 
feed 

Xml 
Instituto 

Hidrográfico 
Marégrafo de 

Viana do Castelo 
PTVDC Nível de maré http Html 

Porto de 
Viana 

Estação 
hidrométrica de 

Crestuma 
INAG Caudal Rio Douro http Html INAG/(EDP) 

Estação 
hidrométrica de 

Touvedo 
INAG Caudal Rio Lima http Html INAG/(EDP) 

Instituto de 
Meteorologia 

Instituto de 
Meteorologia 

Precipitação radar, 
Cobertura nuvens 

http Html IM 

Estação 
Meteorológica de 

Leixões 
PTL 

Temp, Vento, HR, 
Pressão, Radiação 

http Html 
Porto de 
Leixões 

Estação 
Meteorológica de 

Viana 
PTVDC 

Tem, Vento, HR, 
Pressão, Radiação 

http Html 
Porto de 

Viana 
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Modelos 

Os modelos disponíveis para consulta de dados incluem 3 classes de modelos: i) 
meteorológicos, ii) oceanográficos (e.g., hidrodinâmicos) e iii) agitação marítima.  

Os modelos meteorológicos que fornecem dados ao sistema são o modelo MM5-Modelo 
Meteorológico e o WRF-Raia-MeteoGaliza. O MM5 tem uma resolução de cerca de 9 km e 
previsão a 7 dias sendo o fornecedor o Instituto Superior Técnico. O WRF tem resoluções que 
variam entre, 4 km, 12 km e 36 km com previsões a 3 dias e o fornecedor é o RAIA. Estes 
modelos são fontes de dados externas sendo o download das suas previsões na plataforma 
feito diariamente às 12h. Os parâmetros atualmente configurados na plataforma e 
disponibilizados para o utilizador são a temperatura, intensidade e direção do vento, humidade 
relativa, radiação solar, pressão atmosférica e precipitação. Os modelos meteorológicos 
servem para intercalibrações entre modelos e também para forçamento atmosféricos dos 
modelos de agitação marítima e modelos hidrodinâmicos de correntes. 

Os modelos oceanográficos/hidrodinâmicos que fornecem dados ao sistema são o modelo 
costeiro MOHID-PCMOS, o modelo regional MOHID-Modelo Correntes Costa Norte e os 
modelos locais na área de Leixões (MOHID-Modelo Correntes Embocadura Douro, MOHID-
Modelo Correntes Porto Leixões) e na área de Viana do castelo (MOHID-Modelo Correntes 
Estuário Lima e MOHID-Modelo Correntes Porto Viana). O PCOMS tem a função de fornecer 
as condições de fronteira aberta para os modelos hidrodinâmicos locais. O PCOMS abrange a 
Costa Portuguesa e é um modelo tridimensional (49 camadas na vertical) com uma resolução 
de cerca de 6 km. O modelo funciona como uma fonte de dados externa à plataforma sendo o 
download das suas previsões na plataforma efectuado diariamente às 12h. Os restantes 
modelos são internos à plataforma, ou seja, correm automaticamente e em modo operacional 
uma vez ao dia dentro da plataforma. O modelo MOHID-Modelo Correntes Costa Norte é 
tridimensional (18 camadas) e abrange toda a área desde a costa do Porto até à costa de 
Viana do Castelo com uma resolução de cerca de 500 m. Na área de Leixões o modelo 
MOHID-Modelo Correntes Embocadura Douro e MOHID-Modelo Correntes Porto Leixões são 
ambos tridimensionais com 13 e 12 camadas na vertical, respectivamente e resolução de 150 
m e 25 m. Na área de Viana os modelos MOHID-Modelo Correntes Estuário Lima e MOHID-
Modelo Correntes Porto Viana têm 150 m e 25 m de resolução, sendo o primeiro bidimensional 
e o segundo tridimensional (12 camadas). Os parâmetros disponíveis através destes modelos 
são a temperatura da água, intensidade e direção da corrente, salinidade e nível de maré. 
Todos estes modelos fazem previsões a 3 dias e disponibilizam via AQUASAFE a temperatura 
da água, intensidade e direção da corrente, salinidade e nível de maré. O fornecedor de todos 
estes modelos é a HIDROMOD. 

Os modelos de agitação marítima que fornecem dados ao sistema são o modelo WWIII-Raia-
MeteoGaliza, WWIII-Modelo de Agitação Costeiro, SWAN-Modelo de Agitação Costeiro, 
SWAN-Modelo de Agitação Porto de Leixões e SWAN-Modelo de Agitação Porto de Viana. O 
WWIII-Modelo de Agitação Costeiro tem a função de fornecer os espectros de energia para 
correr os modelos de agitação local com o modelo SWAN. Os modelos WWIII funcionam como 
fontes de dados externas à plataforma sendo o seu download feito diariamente na plataforma 
às 12h. O WWIII-Raia-MeteoGaliza tem uma resolução de 50 km e 25 km e o WWIII-Modelo de 
Agitação Costeiro de cerca de 1 km. O SWAN-Modelo de Agitação Porto de Leixões e SWAN-
Modelo de Agitação Porto de Viana são modelos que correm dentro da plataforma AQUASAFE 
uma vez ao dia e têm uma resolução de cerca de 50 m. Todos estes modelos fornecem 
previsões a 3 dias e disponibilizam os parâmetros altura significativa, altura máxima (Pico), 
período significativo e período máximo (Pico) e direção da ondulação. As previsões de dados 
do WWIII-Raia-MeteoGaliza são fornecidas pelos serviços do projeto RAIA e as dos restantes 
modelos pela HIDROMOD. 

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA AQUASAFE PARA O PORTO DE LEIXÕES E VIANA 

A aplicação do AQUASAFE a Leixões e Viana do Castelo utiliza o modelo MOHID 
(www.mohid.com) para simular a hidrodinâmica e o modelo SWAN para simular a agitação 
marítima. A configuração destes modelos dentro da plataforma AQUASAFE é descrita de 
seguida. 
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Modelos Hidrodinâmicos 

O sistema de modelos hidrodinâmicos implementados em modo operacional através da 
plataforma AQUASAFE (modelos internos) para simular níveis, correntes, salinidade e 
temperatura na Costa do Douro a Viana do Castelo e Portos de Leixões e Viana do Castelo 
inclui uma configuração de 3 níveis de modelos encaixados (Figura 4) comunicando one-way, 
ou seja, o downscaling (ou refinamento) da solução é feito dos domínios maiores (ou de menor 
resolução) para os domínios menores (ou de maior resolução). A filosofia utilizada consiste em 
encaixar os domínios de maior resolução ou domínios locais (Figura 4) no modelo PCOMS1, 
cuja única função é fornecer as condições de fronteira de oceano aberto. As previsões a 3 dias 
do modelo PCOMS são atualizadas e disponibilizadas através do sistema AQUASAFE, o qual 
permite gerir a informação de modo a fornecer a solução de larga escala aos modelos locais 
dos Porto de Leixões e de Viana do Castelo. 

A configuração implementada para simular a hidrodinâmica local nos Portos de Leixões e de 
Viana do castelo passa por incluir um domínio comum a estas duas áreas locais, que é o 
domínio que abrange a Costa do Douro até Viana do Castelo. Este domínio é forçado pela 
solução costeira do modelo PCOMS ramificando-se depois em dois subdomínios locais de 
modo a abranger as zonas próximas dos Portos de Leixões e de Viana do Castelo. 

O modelo de nível 1 ou “MOHID-Modelo Correntes Costa Norte” abrange a Costa entre o 
Doutro e Viana do Castelo e tem uma resolução espacial de cerca de 500 m e uma dimensão 
de 116x180 pontos de cálculo. O modelo é tridimensional (3-D) com uma discretização vertical 
da coluna de água de 7 camadas sigma até cerca de 8 m de profundidade e 11 camadas 
cartesianas até à profundidade máxima. Na fronteira com terra impôs-se o caudal do Rio Douro 
obtido através da rede de monitorização do INAG (www.inag.pt) na estação de Crestuma-Lever 
e na fronteira com o mar as condições de oceano aberto obtidas através do modelo PCOMS. É 
forçado com um campo de ventos obtido através do modelo MM5.  

Na área afecta ao Porto de Leixões, o modelo de nível 2 abrange a costa de Leixões com uma 
dimensão de 55x52 pontos de cálculo. A resolução espacial é de 150 m e a discretização 
vertical inclui 7 camadas sigma até cerca de 8 m de profundidade e 11 camadas cartesianas 
até à profundidade máxima (cerca de 35 m). É forçado com as condições de oceano aberto do 
nível anterior e o caudal do Rio Leça na fronteira com terra. O campo de ventos é obtido 
através do modelo MM5. O último nível (nível 3), o qual permite simular a hidrodinâmica no 
interior do Porto de Leixões, tem uma dimensão de 146x128 pontos de cálculo e uma 
resolução espacial de 25 m. Na vertical possui 7 camadas sigma até cerca de 8 m de 
profundidade e 5 camadas cartesianas até à profundidade máxima (cerca de 21 m). À 
semelhança do domínio anterior, foi considerado o forçamento do vento e o caudal do Rio 
Leça. Este modelo serve para fornecer os níveis de alerta de níveis e correntes nos pontos 
relevantes para a navegação no porto. 

Na zona de Viana do Castelo, o modelo de nível 2 abrange o Estuário do Lima com uma 
dimensão de 139x319 pontos de cálculo. A resolução espacial é de 150 m e a discretização 
vertical inclui uma camada sigma (modelo bidimensional). É forçado com as condições de 
oceano aberto do nível anterior e o caudal do Rio Lima na fronteira com terra. O campo de 
ventos é obtido através do modelo MM5. O último nível (nível 3), o qual permite simular a 
hidrodinâmica no Porto de Viana do Castelo e tem uma dimensão de 199x199 pontos de 
cálculo e uma resolução espacial de 25 m. Na vertical possui 7 camadas sigma até cerca de 8 
m de profundidade e 5 camadas cartesianas até à profundidade máxima (cerca de 33 m). À 
semelhança do domínio anterior foi considerado o forçamento do vento a condição de fronteira 
em terra do nível anterior (e.g., forçamento do fluxo de água doce). Este modelo serve para 
fornecer os níveis de alerta de níveis e correntes nos pontos relevantes para a navegação no 
porto.´ 
                                                      
1 O domínio do modelo PCOMS abrange a Costa Portuguesa e tem uma dimensão de 125x177 células de cálculo e 
resolução espacial de cerca de 6 km. A maré imposta na fronteira aberta foi obtida a partir da solução global de maré 
FES 2004 (Lyard et al., 2006). Apresenta uma discretização vertical (i.e., o fluxo é calculado em função dos gradientes 
de densidade) da coluna de água de 11 camadas sigam até cerca dos 4 m de profundidade e 38 camadas cartesianas 
até à profundidade máxima.  

 

6



 

Figura 4: Configuração do sistema AQUASAFE implementado para os modelos hidrodinâmicos 
dos Portos de Leixões e Viana do Castelo 

Modelos de Agitação Marítima 

As previsões de alta resolução da agitação marítima são simuladas com o modelo SWAN 
(Simulating Waves Nearshore). A configuração implementada nos Porto de Leixões e de Viana 
do Castelo consiste na utilização de dois níveis (Figura 5), com o primeiro nível a ser comum às 
duas áreas locais, vindo depois ramificar em dois subdomínios distintos, um para o Porto de 
Leixões e outro para o de Viana do castelo. 

O primeiro nível tem uma resolução de 1 Km e abrange toda a costa portuguesa com 265x535 
pontos de cálculo. Este modelo serve para fornecer as condições de fronteira para os domínios 
locais aplicados aos portos, bem como fornecer, a agitação local para a região de Portugal 
continental. 

No Porto de Leixões o nível 2 é um domínio de alta resolução, focado na aproximação e 
entrada na barra do estuário do Douro e o do Porto de Leixões. Este nível tem uma resolução 
de 50 metros e 157x200 pontos de cálculo. 

No Porto de Viana do Castelo o nível 2 também é um domínio de alta resolução, focado na 
aproximação e entrada na barra de Viana do Castelo. Este nível tem uma resolução de 50 
metros e 100x100 pontos de cálculo. 
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Figura 5: Configuração do sistema AQUASAFE implementado para os modelos de agitação 
marítima dos Portos de Leixões e Viana do Castelo 

METODOLOGIAS DE VALIDAÇÃO 

Para além da gestão das operações em tempo real a plataforma AQUASAFE também permite 
a análise de dados e sua comparação com as previsões de modelos espacial e temporalmente. 
Esta análise é efectuada sistematicamente dependendo das observações disponíveis para a 
validação dos modelos. De um modo global as metodologias de avaliação das previsões dos 
modelos implementados no sistema AQUASAFE dos Portos de Leixões e de Viana do Castelo 
podem ser distinguidas em três abordagens: i) validação com dados em tempo real, ii) 
intercomparação de modelos e iii) conhecimento histórico do local.  

A validação em tempo real permite a comparação dos dados medidos em tempo real com as 
previsões dos modelos. Este tipo de validação permite determinar a representatividade dos 
resultados das previsões.  

A intercomparação de modelos permite ver se existem divergências significativas entre as 
soluções previstas ou se pelo contrário, são consistentes entre si. 

O conhecimento histórico do local refere-se ao tipo de validação feita com base num histórico 
de dados da zona ou com base num padrão visualizado pelos operadores no local. Este tipo de 
avaliação permite verificar se os resultados do modelo estão de acordo com o que é conhecido 
in-situ. 

Segue-se uma pequena descrição das metodologias utilizadas atualmente para validar a 
solução dos modelos disponíveis nas aplicações dos Portos de Leixões e Viana do Castelo. 
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i) Validação com dados em tempo real 

Nível de maré 

A solução do nível de maré prevista pelos modelos hidrodinâmicos será validada com base em 
medidas de marégrafos em tempo real em Leixões e Viana do Castelo, quando as medidas dos 
mesmos estiverem disponíveis. 

Agitação marítima 

A solução da agitação marítima regional e local prevista pelos modelos WWIII e SWAN é 
validada com base em medidas de agitação marítima a cargo do IH disponíveis nas respectivas 
bóia ondógrafo. Atualmente existem disponíveis em tempo real os dados das boias ondógrafo 
de Faro, Sines, Leixões e Silleiro. 

Na Figura 6 apresenta-se uma série temporal da altura significativa da ondulação medida na 
boia ondógrafo de Leixões e sua comparação com as soluções dos modelos WWIII-Raia-
MeteoGaliza e WWIII-Modelo de Agitação Costeiro. As previsões do WWIII-Raia-MeteoGaliza 
são obtidas via RAIA e do WWIII-Modelo de Agitação Costeiro são da responsabilidade da 
HIDROMOD. 

Meteorologia 

A solução dos modelos meteorológicos é validada com base em medidas de variáveis 
meteorológicas (Temperatura, Intensidade e Direção do Vento, Humidade Relativa, Pressão 
atmosférica e Radiação Solar) obtidas nas estações meteorológicas de Viana do Castelo 
(PTVDC) e Leixões (PTL). 

 

Figura 6: Série temporal da altura significativa da ondulação medida na boia ondógrafo de 
Leixões e sua comparação com as soluções dos modelos WWIII-Raia-MeteoGaliza e WWIII-
Modelo de Agitação Costeiro.  

ii) Intercomparação de modelos 

Outro tipo de validação que pode ser efectuada através da plataforma é a intercomparação de 
modelos. Este tipo de análise permite assegurar a consistência das previsões de diferentes 
modelos.  

Na Figura 7 apresenta-se uma série temporal da intensidade do vento prevista pelos modelos 
meteorológicos MMM5 com 9 km e WRF para as soluções de 12 km e 4 km. As previsões do 
modelo MM5 são fornecidas pelo IST e as do modelo WRF pela plataforma  RAIA  
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Figura 7: Série temporal da intensidade do vento prevista pelos modelos meteorológicos 
MMM5 com 9 km e WRF para as soluções de 12 km e 4 km 

iii) Conhecimento local 

O conhecimento das correntes e agitação locais pelos pilotos é também de grande contributo 
para a melhoria das previsões do sistema. No sistema inicial o modelo implementado para o 
Porto de Viana do Castelo consistia numa configuração bidimensional. A avaliação dos 
resultados por parte dos pilotos do Porto, tendo como base a sua experiência local, indicou que 
as correntes na zona da barra seriam mais intensas que as previstas pelo modelo. Neste 
sentido, foi testada uma nova configuração tridimensional do domínio do Porto de Viana do 
Castelo. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 8 e mostram que efetivamente 
existem diferenças no campo de correntes entre as duas configurações (bidimensional e 
tridimensional). Os resultados obtidos mostraram um aumento das correntes, consistente com 
o observado pelos pilotos. Embora sem o suporte de um conjunto de medições de correntes 
com equipamentos de medida, considerou-se que a configuração a adoptar deve ser a 3D para 
melhor descrever a hidrodinâmica na barra do Estuário do Lima. 

 

Figura 8: Campo de correntes em vazante de marés vivas (superfície) no Porto de Viana do 
Castelo para uma configuração 2D (esquerda) e 3D (direita). 
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DISSEMINAÇÃO DOS PRODUTOS E AUDITORIAS DE AVALIAÇÃO  

Disseminação dos produtos 

A disseminação dos produtos obtidos via AQUASAFE dos Portos de Viana do Castelo e de 
Leixões consiste em diferentes tipos de relatórios: 

• Execução;  

• Validação; 

• Previsão; 

Os de execução são relatórios que incluem o registo de execução de cada um dos processos 
agendados na plataforma. Este tipo de relatórios é de grande utilidade pois permite um melhor 
controlo por parte do utilizador sobre download de dados e registos e execução de modelos. 

Os de validação incluem comparações de séries temporais dos parâmetros relevantes nos 
pontos de alerta. 

Os de previsão incluem tabelas com previsões de 3 a 7 dias para todos os pontos e parâmetros 
de alerta definidos para cada um dos Portos. 

Todos os relatórios chegam ao cliente via email através do agendamento para uma 
determinada hora do dia na plataforma. 

Auditorias de avaliação 

As auditorias de avaliação têm como objectivo principal averiguar se a aplicação do software 
AQUASAFE dos Portos de Leixões e de Viana do Castelo cumprem os requisitos definidos nos 
termos da qualidade nomeadamente procedimentos como: 

• Acessibilidade do servidor; 

• Download e execução das fontes de informação; 

• Visualização da informação; 

• Funcionalidades do sistema. 

As auditorias ao sistema são efectuadas de seis em seis meses e quantificam registos 
específicos referentes aos procedimentos descritos em cima, para o período em análise. Das 
auditorias de avaliação consta uma tabela resumo semelhante à apresentada na Tabela 2 com 
as percentagens e sucesso/insucesso de cada um dos registos auditados. 
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Tabela 2: Percentagem de sucesso/insucesso associada a cada procedimento auditado 

Registo Procedimentos Nº 
dias 

Dias  
Insucesso  

Dias 
Sucesso 

% 
Insucesso  

% 
Sucesso  Nível 

1 Inacessibilidade 
do Servidor 

260 1.13 196.88 1 99 Excelente 

2 
Runs SWAN 

Leixões 
260 20 240 8 92 Excelente 

3 
Runs SWAN 

Viana 
260 25 235 10 90 Excelente 

4 Runs SWAN 
Agitação Costeiro 

260 21 239 8 92 Excelente 

5 
Runs MOHID 

Leixões 
260 36 224 14 86 Bom 

6 
Runs MOHID 

Viana 
260 34 226 13 87 Bom 

7 
Download Dados 

PTVDC 
260 0.13 260 0 100 Excelente 

8 
Download Dados 

IH 
260 1.21 259 0 100 Excelente 

10 Download WWIII 260 26 187 28 72 Médio 

11 
Download WWIII - 

RAIA 
260 42 218 16 84 Bom 

12 Download PCOMS 260 13 247 5 95 Excelente 

13 
Download PCOMS 

Superfície 
260 12 248 5 95 Excelente 

14 Download MM5 260 10 250 4 96 Excelente 

15 
Download Instituto 

Meteorologia 
260 99 161 38 62 Médio 

16 
Download WRF - 

RAIA 
260 27 233 10 90 Excelente 

 

CONCLUSÕES 

No âmbito do projeto RAIA, foi disponibilizado aos portos de Leixões e de Viana do Castelo 
uma estrutura informática, baseada na plataforma AQUASAFE, que disponibiliza em tempo real 
medições e previsões das condições meteo oceanográficas para os locais no mar que são 
relevantes para a navegação nesses portos. 

A cadeia de modelos implementada está baseada em modelos de macroescala, e disponibiliza 
resultados de mesoescala e microescala. Assim, é possível utilizar no planeamento das 
operações portuárias um conjunto de previsões com inicialmente de 3 dias mas que tem vindo 
a aumentar esperando-se em breve disponibilizar previsões a 7 dias de alguns parâmetros. 

A existência de alguns equipamentos de medição em contínuo e em tempo real permite 
suportar os modelos de previsão disponibilizando uma comparação imediata com o que foi 
previsto nas últimas 24h. Esta comparação tem permitido ajustar os modelos de forma a obter 
previsões mais adequadas. 

O aumento significativo em 2012 e 2013 na movimentação de cargas e passageiros nos Portos 
nacionais implica uma necessidade de aumentar a produtividade portuária, mantendo os níveis 
de segurança. Adicionalmente, o aumento contínuo na dimensão dos navios não é 
acompanhado por um aumento das infraestruturas portuárias ao mesmo ritmo. Estes aspetos 
aconselham a utilização de sistemas como o apresentado na presente comunicação, para que 
as autoridades portuárias possam responder à procura pelos seus serviços, rentabilizando as 
infraestruturas existentes. 
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Adicionalmente será possível adicionar modelos de previsão de derrames de hidrocarbonetos e 
outras substâncias permitindo suportar a área de resposta a emergências e a área ambiental 
dos Portos. 
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