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Resumo: O programa de simulação de cenários sísmicos, desenvolvido no Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
(LNEC), constitui uma ferramenta computacional privilegiada que permite avaliar perdas em consequência de um cenário 
sísmico especificado, sendo a unidade elementar de análise do programa de Simulação, a freguesia. Tendo sido 
identificadas necessidades de desenvolvimento do simulador de cenários sísmicos, revelou-se oportuno preconizar uma 
nova solução, com o objetivo principal de proporcionar uma aplicação on-line, com a disponibilização de um serviço SIG 
na Web (WebSIG), para a modelação da ação sísmica no substrato rochoso e à superfície. Neste contexto pretende-se 
que a sua generalização para um ambiente WebSIG possua um carácter autónomo e uma capacidade interativa para a 
introdução dos dados, em que o utilizador necessita de fornecer as características do cenário sísmico de ocorrência e as 
respetivas opções de modelação dos seus efeitos, e para a visualização dos resultados da simulação do cenário. Deste 
modo, e através de um acesso célere, poder-se-á consultar este tipo de informação utilizando operações genéricas de 
manipulação, e visualização sem se incorrer nos custos inerentes à utilização de uma plataforma SIG convencional, 
possuindo no entanto, as capacidades de um SIG no que diz respeito ao mapeamento e síntese gráfica e tabular dos 
efeitos de um cenário sísmico, aliado a uma interface gráfica de fácil operação. 
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1. Introdução  

A simulação de um cenário para um determinado fenómeno natural, como por exemplo, um sismo, exige a recolha, organização e 
o pré-processamento de um vasto conjunto de dados, que necessitam de ser integrados, para uma posterior análise e definição de 
estratégias de intervenção no sentido de minimizar os efeitos adversos de sismos, principalmente, em fases de planeamento e 
gestão de emergências. Desta forma, os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) constituem ferramentas fundamentais, no apoio 
à simulação dos efeitos de fenómenos naturais, em particular dos fenómenos sísmicos, devido, entre outras, às suas capacidades 
de agregar informação georreferenciada a bases de dados de informação alfanumérica e imagens, e à disponibilização de 
ferramentas de visualização e análise espacial.  

Atualmente a Internet constitui um meio privilegiado e de extrema importância para a distribuição de um grande volume de 
informação geográfica, tornando-se assim num importante veículo para uma aplicação do tipo de um Simulador de Cenários 
Sísmicos. A intenção de atualizar uma aplicação deste género para um ambiente WebSIG tem a finalidade de aliar as vastas 
potencialidades das ferramentas dos sistemas de informação geográfica, ao fácil acesso e à possibilidade de utilização das mesmas 
potencialidades, com maior flexibilidade e sem se incorrer nos custos inerentes à utilização de uma plataforma SIG convencional. 
Deste modo, pretende-se que este tenha um carácter autónomo, isto é, não necessite de alguma plataforma específica para a 
manipulação de informação geográfica, possuindo no entanto as capacidades de um SIG, no que diz respeito ao mapeamento e 
síntese gráfica e tabular dos efeitos de um cenário sísmico, aliado a uma interface gráfica de fácil operação, adequada às 
necessidades das entidades competentes.  

Neste contexto, pretende-se que a sua generalização para um ambiente WebSIG possua uma capacidade interativa para a 
introdução dos dados, em que o utilizador necessita de fornecer as características do cenário sísmico de ocorrência e as respetivas 
opções de modelação dos seus efeitos, e para a visualização dos resultados da simulação do cenário. Desta forma, através de um 
acesso célere, poder-se-á consultar este tipo de informação utilizando operações genéricas de interação e visualização.  

2. Desenvolvimento do Simulador de Cenários Sísmicos na Web  

2.1 O Simulador de Cenários Sísmicos  

2.1.1 – Enquadramento 

O Simulador de Cenários Sísmicos (Simulador) consiste numa ferramenta computacional que permite avaliar perdas em 
consequência de um cenário sísmico especificado (LESSLOSS, 2007). A existência de uma ameaça sísmica, no continente 
Português, conjugada com a necessidade de avaliar o risco sísmico, foram alguns dos motivos que levaram a que fosse desenvolvido 
no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) um programa de simulação de cenários sísmicos. Este é constituído por um 
conjunto de rotinas, desenvolvidas na linguagem de programação FORTRAN 90, e constitui uma ferramenta privilegiada para 
modelar e estimar a ação sísmica no substrato rochoso e à superfície (caracterizada ou não por um plano de falha), os danos 
estruturais no edificado, as perdas humanas e as perdas económicas em consequência de um cenário sísmico de ocorrência pré-
definido ou especificado pelo utilizador, numa qualquer parcela de Portugal Continental e do Arquipélago dos Açores (Campos Costa 
et al., 2004; Sousa et al., 2004; Sousa et al., 2006). O simulador de cenários sísmicos encontra-se estruturado de uma forma 
modular, o que lhe permite uma grande versatilidade em termos de atualização de dados e modelos de simulação.  

Os elementos que constituem os dados de entrada para o Simulador, encontram-se armazenados em bases de dados que incluem 
a informação apurada nos Censos 2011 sobre o edificado residencial e os seus ocupantes. A informação está organizada em função 
das variáveis relevantes para a caracterização da vulnerabilidade dos elementos em risco e referenciada geograficamente. A 
unidade elementar de análise do programa de simulação é a freguesia de qualquer região de Portugal Continental e do Arquipélago 
dos Açores. 
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2.2 Simulador em ambiente WebSIG  

2.2.1 – Arquitetura da aplicação 

A aplicação na Web foi concebida e desenvolvida, sobre ambiente Windows e recorrendo à tecnologia ArcGIS Online 1(desenvolvida 
e comercializada pela ESRI), com recurso à API de JavaScript 2 (ESRI(a), 2014; ESRI(b), 2014).  

A solução adotada para a implementação do Simulador, como um serviço SIG na Web, possui uma arquitetura relativamente 
simples. Obedece, de um modo geral, ao modelo de arquitetura baseado em cliente/servidor three-tier (3 camadas), que permite 
dividir a complexidade, apresentando as respetivas componentes: Cliente (interface com o utilizador), Lógico (Servidor Web / ArcGIS 
JavaScript API) e o Conjunto de Dados (informação geográfica e alfanumérica).  

Na Figura 1, ilustra-se a arquitetura implementada para este serviço, baseado no modelo de três camadas (Cliente, Lógica, Dados).  

 

Figura 1 – Arquitetura da aplicação em ambiente WebSIG; 

A camada de apresentação constitui o nível mais próximo do utilizador, uma interface que possibilita a interação do utilizador com o 
conjunto de dados geográficos, de modo a ilustrar os resultados das operações efetuadas e que define as formas de controlo e de 
manipulação. Por sua vez, a camada lógica constitui-se como um nível intermédio, na qual se estabelece a comunicação entre o 
utilizador e os diversos tipos de dados, com mecanismos de processamento e integração para entrada, edição, análise, visualização 
e saída de dados espaciais, assim como funções de consulta e análise espacial. Quanto à última camada, esta corresponde ao 
conjunto de dados alfanuméricos e geográficos de contexto com os seus respetivos atributos. 

 

 

                                                           
1 O ArcGIS Online é uma plataforma baseada em cloud-computing para a produção, edição e partilha de dados geográficos como serviços 

Web. Destina-se a agir como um servidor de informação geográfica, onde é possível armazenar e publicar informação com possibilidades de 
manipulação através de ferramentas de análise espacial, de modo a que seja acessível para todos os utilizadores, sejam estes profissionais de 
SIG ou não. 
 
2 A Application Programming Interface (API) de JavaScript consiste num conjunto de bibliotecas responsável por encapsular as funcionalidades 
do ArcGIS Online de forma simples e otimizada, e que auxiliam na conceção/construção de aplicações, permitindo o acesso e geoprocessamento 
da informação na Web.  
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2.2.2 – Metodologia 

Na Figura 2, expõe-se a organização do tratamento da informação, com o respetivo diagrama de fluxo para a modelação de cenários 
sísmicos, através do serviço SIG na Web, desde o seu acesso, recolha dos dados de entrada, processamento das rotinas do 
Simulador e apresentação dos resultados.  

 

Figura 2 – Fluxo de tratamento da informação, na simulação de cenários sísmicos através do serviço SIG na Web; 

Interpretando a Figura 2, pode resumir-se que a arquitetura global da aplicação e respetivo fluxo de informação está organizada da 
seguinte forma: 

O Cliente, através de um browser Web, acede à interface da aplicação, onde utiliza os serviços do ArcGIS Online (através da API 
de JavaScript), além de definir o cenário sísmico (pré-estabelecido ou definido pelo utilizador), assim como, as respetivas opções 
de modelação. Desta forma, é efetuado um pedido ao Servidor Web. Este recebe o pedido do Cliente, executa as rotinas do 
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simulador, efetua o tratamento dos ficheiros respetivos e solicita os dados geográficos necessários, gerando e disponibilizando um 
novo mapa como resposta ao Cliente.  

3. Exploração do serviço SIG na Web do Simulador 

Nesta secção pretende-se ilustrar a forma como se opera o Simulador em ambiente WebSIG, nas fases de visualização e introdução 
dos dados e posterior importação e análise dos resultados do cenário simulado. A interface, ilustrada na Figura 3, desenvolvida para 
a introdução dos dados, representa o front-end da aplicação e encontra-se estruturada da seguinte forma: o mapa com os diferentes 
serviços de dados geográficos e dois formulários/menus para os dados de entrada (Dados Gerais e Dados para a Geometria da 
Falha) de modo a que o utilizador possa interactivamente fornecer ao Simulador os dados e opções de simulação iniciais 
pretendidos.  

 

Figura 3 – Interface principal do Simulador em ambiente WebSIG, com formulário dos dados gerais de entrada; 

Através do mapa, podem ser identificados os diferentes tipos de serviços disponibilizados pelo ArcGIS Online, tais como, imagem, 
informação vetorial (toponímia, falhas, sismos conhecidos, freguesias da região em análise, entre outros), sendo possível visualizar 
as diferentes propriedades e informações desses serviços. Também pode ser consultada a legenda destes dados, assim como, 
alterar o tipo de informação geográfica de contexto apresentada.  

No que diz respeito ao menu dos Dados Gerais, em termos da informação fornecida pelo utilizador, deverá ser especificada a 
magnitude e as coordenadas do epicentro do cenário sísmico que se pretende modelar, em coordenadas geográficas (latitude e 
longitude). Após a introdução das coordenadas, ao carregar no botão LOCALIZAÇÃO para verificar geograficamente o epicentro, 
as coordenadas planimétricas (X, Y) do epicentro, serão atualizadas no sistema de referência HG Militares. Em alternativa, poderá 
ser indicada a sua localização geográfica interactivamente no mapa, através do botão ADICIONAR, com a posterior atualização 
automática de ambas as coordenadas (geográficas e planimétricas). Em relação às diferentes opções de modelação, o utilizador 
tem a possibilidade de selecionar seis hipóteses para modelar a ação sísmica no substrato rochoso de cada freguesia, decidir se 
pretende ou não efetuar a modelação dinâmica dos efeitos dos solos, e se o cenário é ou não caracterizado por um plano de falha. 
Na Figura 4 ilustra-se novamente a interface principal da aplicação, com algumas das opções referidas previamente, ativadas. 
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Figura 4 – Interface principal do Simulador em ambiente WebSIG, com legenda e opção de adicionar epicentro pelo utilizador através do mapa, 
ativos 

No caso de o cenário sísmico se caracterizar por um plano de falha, dever-se-á então recorrer ao menu dos Dados para a Geometria 
da Falha, ilustrado na Figura 5, onde se poderá selecionar uma determinada falha, com os valores dos parâmetros da sua geometria 
pré-definidos (que podem ser alterados pelo utilizador), ou introduzir uma nova falha e respetivos parâmetros. Consequentemente 
terá sempre de ser gerado um ficheiro com esta informação, carregando no botão para o efeito e na qual será apresentada uma 
mensagem de confirmação de criação do ficheiro.   

 
Figura 5 – Interface principal do Simulador em ambiente WebSIG, com formulário relativo aos dados para a geometria das falhas 

Após a execução do Simulador, com a informação prévia definida, surge uma nova interface para análise dos resultados (ilustrada 
na Figura 6), com o mapa e os respetivos serviços de informação geográfica, assim como, ferramentas de manipulação de 
informação alfanumérica, análise espacial, edição e a possibilidade de exportação e partilha dos resultados.  
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Figura 6 – Interface do Simulador em ambiente WebSIG, para visualização de análise dos resultados do cenário simulado 

A interface disponibiliza os diferentes tipos de informação (na coluna esquerda do visualizador) que podem estar, ou não, visíveis. 
Sobre cada um deles existe um menu com diversas ferramentas e operações que podem ser utilizadas para indicar a legenda, 
alteração de simbologia, consulta de informação alfanumérica, análise espacial da informação, entre outros. A Figura 7 ilustra um 
exemplo de utilização de algumas dessas operações disponíveis. 

 
Figura 7 – Manipulação de ferramentas de alteração de simbologia, e de dados alfanuméricos 

A Figura 8 exemplifica um caso de aplicação de modelação de cenários, no arquipélago dos Açores, por intermédio do Simulador 
em ambiente WebSIG. 
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Figura 8 – Resultados com o valor de pico da velocidade à superfície, considerando o cenário do Sismo de 1998 (Ilha Faial) e a utilização do 

modelo de ação sísmica Boomer et al, 1998 

4. Conclusões e perspetivas futuras 

Através da disponibilização do Simulador em ambiente WebSIG, preconiza-se um serviço que será de extrema utilidade para as 
entidades competentes. Revelou-se uma aplicação de fácil acesso e de carácter simplificado, permitindo de uma forma mais célere 
e interativa, executar e analisar as diversas simulações de cenários, não só ao nível da visualização dos mapas respetivos, como 
também informação alfanumérica sintetizando os resultados globais da simulação. No que diz respeito à aplicação ao Arquipélago 
dos Açores, os diversos cenários testados foram reproduzidos com sucesso.   

Em termos de perspetivas futuras, e após serem efetuados mais alguns testes de consistência da aplicação, será de ponderar o 
alargamento do seu domínio geográfico, assim como, a inclusão de outros módulos do Simulador, como sejam, as perdas humanas, 
danos no edificado, entre outros. 
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