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CAPÍTULO 1  

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações gerais 

 

As regiões litorais adquirem uma relevância muito especial para a vida humana, uma 

vez que aqui vive cerca de 70% da população mundial e é nestas zonas que se produzem 

e exploram a maior parte dos recursos marinhos utilizados pelo homem.  

 

Na gestão das zonas costeiras é fundamental o conhecimento dos processos físicos, 

químicos e biológicos que nelas ocorrem, sobretudo naquelas em que da pressão das 

actividades humanas resulta a sobre-exploração dos recursos disponibilizados, causando 

problemas ambientais relacionados com o equilíbrio dos ecossistemas naturais. 

 

A maximização dos benefícios e a consequente minimização dos impactos negativos 

decorrentes da acção antropogénica na utilização dos recursos hídricos é um dos 

principais objectivos de um recente domínio científico: a hidroinformática. Este 

domínio explora a interacção entre a modelação matemática e as tecnologias de 

informação e comunicação, no sentido de proporcionar a sua aplicação na resolução de 

problemas relacionados com os sistemas hídricos, contribuindo assim para o 

desenvolvimento sustentado das sociedades contemporâneas (Abbott, 1996). 

 

O recente progresso verificado nas tecnologias de informação e comunicação têm 

conduzido a alterações radicais nas metodologias utilizadas nos processos de 

planeamento, projecto e tomada de decisão relacionados com os recursos hídricos. A 

banalização do uso de computadores de elevada capacidade a baixo custo torna 

possível o tratamento de grandes quantidades de informação, utilizando bases de dados 

e Sistemas de Informação Geográfica, bem como a aplicação de modelos matemáticos 
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de grande complexidade, beneficiando o processo de gestão através da construção de 

sistemas de apoio à decisão cada vez mais poderosos. 

 

Um ambiente hidroinformático vocacionado para a resolução de problemas ambientais 

de sistemas hídricos costeiros inclui as seguintes componentes principais: (1) uma 

componente que permita a organização e o tratamento da grande quantidade de 

informação utilizada; (2) uma componente de simulação do sistema natural através de 

modelos hidrodinâmicos e de qualidade da água; (3) e a terceira componente deverá ser 

formada por um conjunto de ferramentas que permita realizar, de forma eficaz, as 

tarefas de análise, visualização e edição de resultados. A ligação entre as três 

componentes é garantida por interfaces que deverão ser especialmente desenvolvidas 

para o efeito. 

 

Relativamente às ferramentas que constituem a primeira e a terceira componentes 

anteriormente referidas (essencialmente constituídas por programas de bases de dados, 

de Sistemas de Informação Geográfica e de pós-processamento associado a métodos 

numéricos), existe no mercado uma oferta diversificada que apresenta um bom 

desempenho a custos relativamente baixos.  

 

Os modelos hidrodinâmicos e de qualidade da água aplicáveis a zonas costeiras devem 

garantir a sua adequação à resolução dos problemas ambientais mais frequentes nestas 

zonas e devem simular com precisão os processos físicos e biogeoquímicos 

determinantes do comportamento destes sistemas. Especial atenção deve ser dada à 

resolução dos referidos problemas nas escalas espacio-temporais características de cada 

um dos processos. Dada a enorme dificuldade em incluir num mesmo ambiente todos 

os modelos disponíveis adequados ao estudo de diversos processos, aconselha-se a que, 

na concepção, haja uma preocupação de o tornar o mais modular possível, de forma a 

possibilitar a integração de novos modelos com um mínimo de esforço.  

 

No desenvolvimento do presente trabalho analisaram-se modelos produzidos e/ou 

desenvolvidos por diferentes autores. Dos modelos hidrodinâmicos aplicáveis a zonas 

costeiras salientam-se os que são apresentados por: Blumberg e Mellor (1987), Song e 
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Haidvogel (1994), Pohlmann (1995), Antunes do Carmo e Seabra-Santos (1996), 

Cancio et al. (1996), DHI (1998), Malcherek e Janin (1999).  

 

Em relação aos modelos de qualidade da água em zonas costeiras e oceânicas 

destacam-se os trabalhos desenvolvidos por Steele (1974), Steele e Mullin (1977), 

Smith et al. (1983), Anderson et al. (1987), Hofmann e Ambler (1988), Wroblewski 

et al. (1988), Fasham et al. (1990 e 1993), Cochrane et al. (1991), Varela et al. 

(1992, 1994), Radach e Moll (1993), Kawamiya et al. (1995), Moisan e Hofmann, 

(1996), Yool (1997) e Portela (1998). 

 

Na comunidade científica portuguesa são diversos e cada vez mais frequentes os 

trabalhos relacionados com diferentes aspectos do desenvolvimento e aplicação de 

modelos matemáticos para o estudo de águas superficiais. Referem-se, no domínio da 

modelação hidrodinâmica os trabalhos de Seabra-Santos (1985), Neves (1985), Silva 

(1991), Antunes do Carmo (1995), Fortunato (1996). Relativamente à modelação da 

qualidade da água destacam-se os trabalhos de Baptista (1985), Vieira, (1986), 

Rodrigues (1992) e Portela (1998), entre outros. 

 

A partir de 1985, o Sub-grupo Disciplinar de Hidráulica da Universidade do Minho tem 

vindo a desenvolver, de forma sistemática, trabalhos de investigação especialmente 

dirigidos para a modelação da qualidade de águas superficiais (rios, estuários e zonas 

costeiras) (Salomão, 1985; Vieira, 1986; Haie, 1984; Duarte, 1995; Vieira et al., 

1998; Pinho et al., 1999). 

 

O presente trabalho insere-se nesta linha de investigação, tendo-se criado um ambiente 

hidroinformático que permite a análise integrada de problemas de hidrodinâmica 

(circulação induzida pelas acções de maré, vento e gradientes de massa volúmica) e de 

qualidade de águas superficiais em zonas costeiras (transporte e reacção de substâncias 

conservativas e não-conservativas). Este ambiente, baseado num conjunto de 

ferramentas informáticas poderosas, incluindo tecnologias de Sistemas de Informação 

Geográfica, apresenta uma estrutura modular que permite, de forma eficaz, servir de 

base a sistemas de apoio à decisão para a gestão ambiental de zonas costeiras.  
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As potencialidades deste ambiente hidroinformático são exploradas na sua aplicação ao 

estudo de problemas ambientais de um sistema costeiro galego, a Ria Arosa. A opção 

por este sistema natural foi determinada pelo interesse decorrente da complexidade do 

seu funcionamento, do elevado interesse económico que possui para a região em que se 

insere devido à sua utilização intensiva para fins aquícolas, balneares e actividade 

portuária, bem como a sua utilização como meio receptor de águas residuais 

provenientes das populações ribeirinhas. 

 

Para além disso, a Ria Arosa dispõe de um sistema de monitorização que fornece 

informação relativa a diversos parâmetros ambientais desde 1992 (CCCMM, 1997), o 

que possibilita testar o desempenho do ambiente hidroinformático criado em vários 

cenários de funcionamento do sistema natural para a solução de problemas de 

engenharia ambiental. Este sistema natural tem sido objecto de diversos estudos nas 

últimas décadas (Gallego, 1971 e 1975; Otto, 1975; Tenore e González, 1975; 

Roman e Perez, 1978; Castillejo e Lavin, 1982; Rosón et al., 1991; Alvarez-Salgado 

et al., 1996; Vergara e Prego, 1997; Montero et al., 1998), o que garantiu uma fonte 

de informação complementar de enorme valia. 

 

1.2 Objectivos do trabalho 

 

O presente trabalho tem como objectivo geral o desenvolvimento de um ambiente 

hidroinformático com capacidade para a modelação integrada da hidrodinâmica e da 

qualidade da água em zonas costeiras. 

 

Procurou-se encontrar uma solução informática para a resolução de problemas com que 

se depara a modelação de sistemas aquáticos, através da construção de um sistema 

modular de fácil integração num mesmo sistema de informação. Foi assim adoptada 

uma metodologia de autonomização de módulos para a organização e tratamento de 

dados, para a aplicação de ferramentas de modelação hidrodinâmica e de qualidade da 

água e para a análise, visualização e edição de resultados. Esta abordagem assenta em 

interfaces de ligação fortes entre os diversos módulos, que se estabelecem sem 

quaisquer ambiguidades. 
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1.3 Metodologia 

 

O ambiente hidroinformático criado neste trabalho foi desenvolvido de acordo com a 

seguinte metodologia: análise das capacidades e limitações de modelos existentes 

desenvolvidos nos últimos anos; avaliação da facilidade da sua integração num 

ambiente comum; criação de novos programas; colmatação de limitações de programas 

existentes através da adição de novos desenvolvimentos; criação de ferramentas de

 ligação entre os módulos desenvolvidos; e integração de ferramentas de pré e 

pós-processamento. 

 

A aplicação deste ambiente hidroinformático a zonas costeiras desenvolveu-se 

considerando as seguintes áreas temáticas: 

 

• caracterização e modelação numérica de processos físicos relativos a 

escoamentos com superfície livre em bacias oceânicas e zonas costeiras;  

 

• caracterização e desenvolvimento de modelos de qualidade da água que, 

integrados com modelos hidrodinâmicos, permitam descrever a dinâmica dos 

principais processos biogeoquímicos em zonas costeiras; 

 

• estudos de hidrodinâmica e de qualidade da água numa zona costeira da 

região da Galiza-Espanha: a Ria Arosa. 

 

O trabalho foi organizado em seis capítulos cujos conteúdos se descrevem 

seguidamente, de forma resumida. 

 

No Capítulo 2 são apresentados os processos físicos com maior relevância para o 

comportamento dos meios hídricos costeiros. São descritas as principais propriedades 

físicas com relevância para o estudo dos referidos processos, caracterizam-se os 

principais mecanismos de circulação oceânica, dando-se um especial relevo ao 

processo de formação de ondas de maré. Apresentam-se ainda diversos conceitos 

relacionados com a estratificação das massas de água em bacias oceânicas e 

caracterizam-se os balanços de calor e sal nos oceanos. 
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Finalmente, são apresentadas as formulações matemáticas dos modelos hidrodinâmicos 

bidimensionais no plano horizontal (2DH) e quasi-tridimensionais (quasi-3D) em que 

se baseiam os modelos numéricos utilizados no desenvolvimento deste trabalho, 

caracterizando-se ainda a equação de transporte de escalares utilizada também nos 

modelos numéricos testados e desenvolvidos para a resolução de problemas de 

qualidade da água. 

 

No Capítulo 3 apresentam-se alguns dos modelos computacionais mais utilizados na 

modelação de zonas costeiras. Classificam-se os modelos hidrodinâmicos com base em 

cinco critérios distintos e caracterizam-se as principais opções na implementação de 

cada um dos modelos. Procede-se ainda à apresentação de uma síntese relativa às 

técnicas e aos métodos numéricos utilizados nos modelos hidrodinâmicos. Termina este 

capítulo com uma descrição dos modelos de processos de qualidade da água 

desenvolvidos nos últimos anos, fazendo-se referência às técnicas numéricas em que 

são baseados. 

 

As principais características do ambiente hidroinformático criado no âmbito deste 

trabalho são descritas no Capítulo 4. São apresentados os programas utilizados na 

resolução de problemas de hidrodinâmica (2DH e quasi-3D), e que serviram de base aos 

trabalhos de investigação (programas TELEMAC2D, RMA2 e POM), bem como um 

programa utilizado na análise de problemas de qualidade da água (programa RMA4). Na 

descrição apresentada recorre-se a um conjunto diversificado de exemplos de aplicação 

ilustrativos das potencialidades dos programas. 

 

Procede-se a uma análise comparativa do desempenho dos programas hidrodinâmicos 

(2DH) TELEMAC2D e RMA2, utilizando-se um caso de teste de solução analítica 

conhecida, e compara-se o desempenho do modo externo (2DH) do programa POM 

(quasi-3D), com o programa RMA2. Esta última análise comparativa motivou a criação 

do programa POM-UMH (quasi-3D), em que o modo externo se baseia num método 

totalmente implícito de elementos finitos. Avaliam-se ainda os custos que tal alteração 

implica em termos dos tempos de cálculo. Apresentam-se e caracterizam-se ainda os 

processos que permitem analisar problemas de qualidade da água frequentes na prática 
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da engenharia nas zonas costeiras, e que incluem: a advecção, a difusão/dispersão e 

reacções de substâncias conservativas e não conservativas, a distribuição de oxigénio 

dissolvido em meio hídrico e a dinâmica da cadeia alimentar em meio marinho. A 

análise das interacções entre o comportamento físico dos sistemas marinhos e o 

comportamento biogeoquímico motivou o desenvolvimento dos programas 

PROCESSOS, RMA4-UMQ e POM-UMQ. O primeiro permite realizar a integração 

numérica de sistemas de equações diferenciais (constituindo assim uma ferramenta de 

grande utilidade para o estudo e definição de processos do meio marinho com interesse 

para a avaliação da sua qualidade da água). Os dois últimos programas correspondem a 

versões desenvolvidas dos programas originais em que se procedeu à inclusão da 

possibilidade de modelar as distribuições dinâmicas de um conjunto de variáveis 

indicadoras da qualidade da água do meio hídrico costeiro, incluindo os processos 

definidores das reacções a que estão sujeitas. 

 

Finaliza-se o capítulo com a apresentação de dois procedimentos aplicados no ambiente 

hidroinformático tendo em vista o aumento do seu desempenho na realização de tarefas 

de pré e pós-processamento. O primeiro procedimento corresponde à integração de 

ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica para o tratamento e análise quer de 

resultados de modelos quer de dados de campanhas de monitorização; o segundo 

procedimento corresponde a uma metodologia de geração condicionada de malhas não 

estruturadas de grande importância na criação de modelos a partir de programas 

baseados no método dos elementos finitos. 

 

O Capítulo 5 é dedicado ao estudo de alguns aspectos da hidrodinâmica e da qualidade 

da água da Ria Arosa recorrendo-se ao ambiente hidroinformático criado. 

 

Inicia-se com a descrição do sistema de informação da Ria Arosa, constituído a partir 

de diferentes fontes, e que inclui: dados batimétricos, dados meteorológicos, dados de 

caudais fluviais, medições de marés e correntes e dados de qualidade da água.  

 

Apresenta-se um modelo hidrodinâmico 2DH da ria, procedendo-se à análise de 

sensibilidade dos resultados do modelo à variação de dois coeficientes (coeficiente da 

equação de Manning-Strickler e coeficiente de viscosidade turbulenta), após a selecção 
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da malha de elementos finitos para discretização do domínio realizada a partir da 

análise de desempenho de um conjunto de nove malhas distintas. Depois de se proceder 

à sua calibração e validação, o modelo é utilizado para a caracterização das correntes na 

ria induzidas pelos principais agentes dinâmicos (vento, maré e caudais fluviais). 

 

Prossegue-se com a caracterização de um modelo hidrodinâmico quasi-3D da Ria 

Arosa que permite avaliar as propriedades tridimensionais dos campos de correntes na 

ria.  

 

O capítulo encerra com a apresentação de dois problemas de qualidade da água na ria: 

no primeiro caso, analisa-se o impacto do sistema de nove emissários submarinos 

previsto no plano de saneamento da ria e; no segundo caso, procede-se à modelação da 

variação sazonal de produção primária na ria. 

 

No Capítulo 6 apresentam-se várias conclusões de carácter geral e outras de carácter 

particular decorrentes deste trabalho. Decorrentes da natureza do presente trabalho, 

tornam-se aparentes novas áreas de potencial interesse científico. Neste capítulo 

apresentam-se sugestões para o prosseguimento do trabalho de investigação neste 

domínio. 


