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CAPÍTULO 3  

 

DESCRIÇÃO DE MODELOS APLICÁVEIS A ZONAS COSTEIRAS 

 

3.1 Generalidades 

 

As zonas costeiras encontram-se entre os ambientes marinhos de maior complexidade 

da Terra. Com efeito, estão sujeitas a um conjunto de acções exteriores laterais, internas 

e superficiais devidas ao movimento das marés, a impulsões e ao vento, encontram-se 

ainda restringidas por geometrias irregulares da costa e do fundo e compreendem um 

largo espectro de escalas espaciais e temporais, como já foi referido no capítulo 

anterior. As circulações costeiras resultantes são constituídas por frentes permanentes 

e/ou variáveis, correntes com forte variação espacial (ao longo da costa e/ou na 

vertical), ondas, variações horizontais das características das massas de água, fortes 

estratificações verticais e zonas de intensa mistura turbulenta quer em camadas 

superficiais quer em camadas junto do fundo. A modelação numérica destas áreas 

requer assim modelos de grande flexibilidade cuja implementação apresenta uma 

elevada complexidade. A limitação de recursos de cálculo do passado conduziu a uma 

utilização preferencial de modelos físicos ou de modelos numéricos muito simplificados 

(Tee, 1987). No primeiro caso, o processo de modelação inicia-se com a construção de 

um modelo físico num local de área apreciável. Neste modelo, a zona costeira, estuário 

ou rio, são reproduzidos a uma determinada escala com materiais como o betão e/ou 

materiais rochosos devidamente calibrados (Figura 3.1). Quando a agitação marítima é 

determinante no problema em estudo, tem que ser implementado no modelo um 

equipamento que permita a geração de ondas. Na análise de resultados deverá ser 

considerada a escala do modelo. A forma exacta de cálculo dos factores de escala 

decorre da aplicação da teoria da análise dimensional, referindo-se apenas que se 

efectuam medições no modelo de grandezas com interesse para o problema em estudo e 

a partir destas são estimados os correspondentes valores no protótipo, após aplicação 
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dos referidos factores de escala. Até há cerca de 40 anos, toda a modelação (ou quase 

toda) relacionada com problemas de engenharia e zonas costeiras era realizada desta 

forma, em laboratórios como o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o Hydraulics 

Research (Reino Unido), o Delft Hydraulics (Holanda) e o Laboratoire Nationale de 

Hydraulique (França), entre outros. Os estudos com modelos físicos envolveram 

essencialmente a identificação e estudo de zonas sujeitas a erosão costeira, ou com 

riscos de inundação, e a caracterização de estados de tensão em estruturas marítimas e 

fluviais (um dos domínios da engenharia em que a modelação física continua a 

desempenhar um papel muito importante é o da exploração do espaço, nomeadamente 

no que se refere aos projectos de satélites e de mísseis).  

 

Com o espectacular aumento das capacidades de computação proporcionadas pelo 

desenvolvimento de equipamentos informáticos, a modelação numérica apresenta-se 

actualmente como uma alternativa muito atractiva, relativamente à utilização de 

modelos físicos. As formulações matemáticas dos modelos utilizados no estudo da 

dinâmica de zonas costeiras têm vindo a aumentar a sua complexidade e são agora 

baseados, de uma forma geral, em equações não lineares, como foi apresentado no 

Capítulo 2. A modelação de zonas costeiras constitui ainda, no entanto, um difícil 

desafio para todos aqueles que trabalham nesta área, uma vez que muitos dos processos 

relacionados com os ambientes costeiros e muitos dos aspectos relacionados com o 

desenvolvimento dos modelos são ainda hoje mal compreendidos. Dada a sua crescente 

sofisticação é óbvio que o desenvolvimento, implementação e validação de modelos de 

circulação e de qualidade da água em zonas costeiras continua a ser uma tarefa 

especializada e trabalhosa.  

 

A resolução de problemas práticos com recurso à modelação numérica é muitas vezes 

posta em causa, dado o sistemático recurso à metodologia de tentativa e erro. Todavia, é 

precisamente este aspecto heurístico da modelação que a torna frequentemente numa 

técnica de sucesso na reprodução de sistemas reais. 
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Figura 3.1 - Aspectos gerais de um modelo físico (MOPC, 1938). 

 

O procedimento geral de base da modelação de sistemas marinhos pode ser 

representado de forma sucinta pelo seguinte diagrama de fluxo apresentado na Figura 

3.2. 
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Figura 3.2 - Fluxograma do processo de modelação 

 

Quanto maior for a complexidade do modelo, menos precisa é a técnica de obtenção de 

soluções, o que gera maior controvérsia na análise dos resultados obtidos a partir desses 

modelos. Talvez seja tentador pensar a modelação como um conjunto de princípios e 

rotinas bem estabelecidas. No entanto, só quando estão envolvidos problemas 

específicos simples é que tal será verdadeiro. Quanto maior for o número de variáveis 

envolvidas num processo de modelação de um sistema marinho, maior é o número de 

parâmetros que dependem do modelador. Inevitavelmente, com este aumento de 

parâmetros, aumenta também o nível de incerteza associado aos resultados obtidos.  
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3.2 Modelos hidrodinâmicos de zonas costeiras 

 

3.2.1 Classificação dos modelos hidrodinâmicos 

 

A classificação dos modelos hidrodinâmicos aplicáveis a zonas costeiras decorre de 

vários critérios estabelecidos ao longo dos últimos anos. Na Figura 3.3 apresenta-se 

uma proposta de classificação, abrangendo cinco critérios distintos. 

 

MODELOS HIDRODINÂMICOS
APLICÁVEIS A ZONAS COSTEIRAS

ÁREA
GEOGRÁFICA FÍSICA TIPO DE

SUPERFÍCIE
DISCRETIZAÇÃO

VERTICAL
MASSA

 VOLÚMICA

MAR
BAÍA

GOLFO
HIDRODINÂMICO
TERMODINÂMICO

HIDRO-TERMODINÂMICO

SUPERFÍCIE LIVRE
SUPERFÍCIE RÍGIDA

NÍVEIS FIXOS
ISOPICNAL

COORDENADAS SIGMA
SEMI-ESPECTRAL

BAROTRÓPICO
BAROCLÍNICO

ESTUÁRIO  

 

Figura 3.3 - Classificação dos modelos hidrodinâmicos 

 

A cobertura geográfica do modelo surge como um critério evidente para a sua 

classificação. Assim, os modelos poderão ser classificados de acordo com a área 

geográfica objecto de estudo: mar, baía, golfo e estuário. Um segundo critério 

relaciona-se com as características dos processos físicos descritos pelo modelo: 

hidrodinâmicos, termodinâmicos ou hidro-termodinâmicos. O tipo de condição de 

fronteira adoptada para a superfície oceânica, permite estabelecer um terceiro critério de 

classificação: superfície livre ou superfície rígida. Um quarto critério de classificação 

relaciona-se com o tipo de tratamento adoptado para a malha vertical: níveis fixos, 

isopicnal, coordenadas sigma ou semi-espectral. O quinto critério resulta da 

consideração das variações de massa volúmica: modelos barotrópicos ou baroclínicos. 
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3.2.1.1 Modelos com superfície livre e modelos com superfície rígida 
 

A superfície oceânica é livre para se deformar sob a acção do vento, aquecimento solar 

e marés. São frequentes ondas de superfície, com origem na acção do vento, que podem 

apresentar alguns metros de amplitude. Estas ondas são limitadas em termos espaciais e 

temporais e apresentam celeridades elevadas. As elevações da superfície que resultam 

das correntes oceânicas são quase permanentes, atingem normalmente apenas alguns 

decímetros e deslocam-se a baixas velocidades. De forma a ultrapassar as fortes 

restrições nos incrementos temporais dos métodos numéricos utilizados em modelos 

que resolvem a propagação de ondas gravíticas de elevada celeridade adopta-se muitas 

vezes uma superfície rígida. Assim, com esta simplificação, os resultados obtidos para 

os movimentos de larga escala são pouco afectados e os passos de tempo utilizados 

poderão ser elevados. 

 

O primeiro modelo a utilizar esta simplificação foi formulado por Bryan (1969). Este 

modelo foi posteriormente reformulado por Killworth et al. (1991), que resolveu os 

problemas de consideração da superfície livre no modelo anterior, tratando 

separadamente as elevações resultantes da propagação de ondas de elevada celeridade. 

Diversos autores desenvolveram modelos que resolvem implicitamente a propagação de 

ondas de elevada celeridade. Hurlburt e Thompson (1980) formularam um modelo 

considerando uma discretização vertical por camadas, Madala e Piacsek (1977) 

consideraram vários níveis fixos e Blumberg e Mellor (1987) utilizaram um sistema de 

coordenadas sigma. 

 

3.2.1.2 Discretização vertical 
 

Nos modelos de Bryan (1969), Madala e Piacsek (1977) e Killworth et al. (1991) 

foram utilizadas coordenadas-z, considerando-se um espaçamento vertical variável, de 

forma a permitir uma modelação adequada dos acentuados gradientes das variáveis nas 

camadas superficiais e do fundo. Blumberg e Mellor (1987) e Haidvogel et al. (1991) 

introduziram um sistema de coordenadas conformes com a batimetria, designado de 

coordenadas-σ, definidas a partir da relação Hz=σ , onde H representa a altura total 

de fluido e z a coordenada vertical num referencial cartesiano (Figura 3.4). Esta 
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transformação permite que as fronteiras relativas à superfície e ao fundo oceânico 

correspondam aos valores 1  e  0 −== σσ , respectivamente.  

 

Song e Haidvogel (1994) apresentaram uma generalização das coordenadas-σ que são 

conhecidas por coordenadas-s. Neste sistema de coordenadas é possível definir a 

resolução da malha vertical junto da superfície e do fundo. 

 

Haidvogel et al. (1991) introduziram ainda uma representação semi-espectral da 

dimensão vertical utilizando polinómios de Chebyshev. 

 

No desenvolvimento de modelos de coordenadas-z, alguns investigadores consideraram 

razoável que se poderia considerar como válida, na generalidade dos casos, a 

aproximação hidrostática e ainda uma estrutura vertical de densidade com carácter 

quase permanente. Através da análise espectral (modal), utilizando funções ortogonais 

empíricas ou através de modos dinâmicos lineares, mostrou-se que com os três ou 

quatro primeiros modos se consegue reproduzir 95% da energia total. Assim, integrando 

verticalmente as equações do movimento entre superfícies isopicnais, foi desenvolvido 

um sistema onde as velocidades médias e a espessura das diferentes camadas são as 

variáveis dependentes. Os primeiros modelos a utilizar esta aproximação em 

formulações em que é considerada a superfície livre e a superfície rígida foram 

desenvolvidos por O'Brien (1985) e Holland e Lin (1975), respectivamente. 

Formulações posteriores foram desenvolvidas por Bleck e Boudra (1986) e Oberhuber 

(1993).  
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Figura 3.4 - Discretização vertical em modelos oceânicos. 

 

3.2.1.3 Modelos barotrópicos e modelos baroclínicos 
 

De uma forma geral, os modelos permitem traduzir a resposta, em termos de variação 

da massa volúmica do oceano, quando solicitados pela transferência de quantidade de 

movimento da atmosfera e pelo aquecimento. Esta resposta pode ser obtida a partir das 

equações do movimento recorrendo a técnicas de análise modal. O primeiro modo é 

equivalente a um movimento médio (resultante da média ao longo da vertical) e é 

designado por modo barotrópico. Os restantes modos, denominados de baroclínicos, 

estão associados a componentes do perfil vertical de massa volúmica de ordem mais 

elevada. 

 

Os gradientes de pressão associados à elevação da superfície livre são constantes ao 

longo da coluna de água. Assim, pode afirmar-se que eles fazem parte do primeiro 

modo, aparecendo apenas nas equações do modo barotrópico. Consequentemente, não 

existe uma superfície livre associada ao sistema baroclínico representativo dos modos 

de ordem superior, sendo a correspondente condição de fronteira, para o caso dos 

modelos baroclínicos, a de superfície rígida. 

 

Os modelos de gravidade reduzida constituem uma forma particular dos modelos 

baroclínicos. São essencialmente modelos isopicnais com várias camadas deformáveis, 
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em que a camada inferior apresenta uma profundidade infinita e com a velocidade nula. 

Evidentemente que não existe nenhum modo barotrópico associado a estes modelos, e 

embora o movimento seja induzido pelas diferenças de massa volúmica entre as 

camadas, existem restrições nos movimentos e nas deformações das interfaces entre 

camadas. Por exemplo, num modelo de gravidade reduzida composto por duas camadas, 

os desvios da interface entre camadas (representando incursões da picnoclina) são 

múltiplos das elevações da superfície livre, sendo o factor proporcional ao quociente 

ρρ ∆ , em que ρ  é a massa volúmica e ρ∆  a diferença de massa volúmica entre as 

duas camadas. 

 

3.2.2 Modelos de turbulência 

 

Os modelos de turbulência têm como objectivo representar as correlações que envolvem 

produtos de flutuações das velocidades que aparecem nas equações de Reynolds (Eq. 

2.30 a 2.32), resultantes da substituição das velocidades instantâneas nas equações de 

Navier-Stokes (Eq. 2.27 a 2.29) pela soma de um valor médio temporal da velocidade 

com um desvio relativamente à velocidade média. Existem diversos tipos de modelos de 

turbulência, cujas características e potencialidades constam num excelente trabalho 

produzido pelo ASCE Task Committee on Turbulence Models in Hydraulic 

Computations (1988). 

 

3.2.3 Métodos e técnicas numéricas utilizados nos modelos hidrodinâmicos 

aplicáveis a zonas costeiras 

 

Na literatura são descritos diversos métodos numéricos (Trefethen, 1993 ) de resolução 

das equações 2D e quasi-3D de águas pouco profundas, aplicáveis na modelação de 

casos reais (O’Brien, 1985). Estes métodos são na sua maioria baseados em Métodos de 

Diferenças Finitas (MDF) (Thomas, 1995) e/ou em Métodos de Elementos Finitos 

(MEF) (Zienkiewicz e Taylor, 1989). Nos primeiros utilizam-se normalmente malhas 

estruturadas rectangulares ou curvilíneas e nos segundos malhas não estruturadas. No 

que se refere à localização das variáveis dependentes (u, v e η) na malha, existem 

essencialmente três possibilidades distintas de localização, conhecidas como malhas 

Arakawa A, B e C (Figura 3.5). 



Capítulo 3 

 100 

 

MALHA ARAKAWA A MALHA ARAKAWA B MALHA ARAKAWA C

- u - v - η

 

Figura 3.5 – Malhas Arakawa A, B e C e correspondente localização das variáveis 
dependentes u, v e η. 

 

Nestes métodos, os esquemas de integração temporal variam desde esquemas totalmente 

explícitos (os valores das variáveis dependentes num instante posterior são calculados 

directamente a partir dos seus valores no instante anterior) a esquemas totalmente 

implícitos (as variáveis independentes são obtidas a partir da resolução de um sistema 

de equações estabelecido a partir do esquema de diferenças finitas – ou de elementos 

finitos - utilizado). 

 

Os esquemas explícitos, embora sejam de fácil aplicação, são condicionados pelo 

critério de estabilidade de Courant-Friedrich-Lewy (CFL), que obriga à utilização de 

passos de tempo muito pequenos. Existem outros modelos baseados na técnica 

denominada Alternating Direction Implicit (ADI) que apresentam um desempenho 

superior ao dos métodos explícitos, uma vez que apresentam maior estabilidade 

numérica e permitem a utilização de passos de tempo mais elevados; no entanto, quando 

aplicados a domínios de geometria complexa, o seu rigor diminui fortemente.  

 

Os métodos totalmente implícitos utilizam dois ou mais instantes intermédios no 

intervalo de tempo considerado, nos quais são integrados separadamente os termos 

correspondentes à propagação, à advecção e à difusão. Cada um dos operadores é 

discretizado implicitamente. Nestes métodos a resolução de problemas de grande 



3.2 Modelos hidrodinâmicos de zonas costeiras 

 101 

dimensão obriga a um grande esforço de cálculo, uma vez que é necessária a resolução 

de um sistema de equações em cada passo de tempo. 

 

Com o objectivo de ultrapassar as fragilidades dos modelos totalmente implícitos e dos 

modelos explícitos, surgiram os modelos baseados nos métodos semi-implícitos e os 

métodos totalmente implícitos com separação de termos. Em geral, nos métodos 

semi-implícitos só as parcelas das equações de conservação da quantidade de 

movimento referentes ao gradiente de pressão barotrópico e à divergência da velocidade 

na equação de continuidade são tratados implicitamente. Em termos computacionais, 

em cada passo de tempo é resolvido um sistema pentadiagonal, em que as elevações da 

superfície livre são as incógnitas. Neste caso, a correspondente matriz dos coeficientes é 

simétrica definida positiva, o que permite a utilização do método do gradiente 

conjugado para uma eficiente resolução do sistema de equações. 

 

São vários os modelos tridimensionais descritos na literatura, com aplicações a 

domínios reais, que se tornaram correntes devido ao aumento crescente da capacidade 

computacional disponível. O programa Princeton Ocean Model (POM) é um dos 

modelos tridimensionais mais amplamente divulgados para a resolução de problemas de 

hidrodinâmica em zonas costeiras. Este programa pode, de uma forma geral, 

classificar-se de explícito, com excepção dos termos que envolvem a difusão vertical, os 

quais são tratados implicitamente. 

 

Para permitir a simulação do campo de velocidades e a propagação de ondas gravíticas 

de elevada celeridade recorre-se geralmente a uma técnica conhecida por separação de 

modos, também utilizada com sucesso noutros tipos de modelos. Nesta técnica o 

sistema de equações é dividido num modo interno e num modo externo. Um sistema de 

equações bidimensional integrado na vertical (modo externo) é resolvido 

independentemente das equações tridimensionais (modo interno). Utilizando-se o modo 

externo a duas dimensões consegue-se, de forma eficiente, resolver o problema da 

propagação de ondas gravíticas, mesmo que se torne necessária a utilização de um passo 

de tempo muito pequeno. Na resolução do modo interno tridimensional, mais 

dispendioso em termos de cálculos, poderá ser utilizado um passo de tempo mais largo, 

uma vez que a integração já não é limitada pelos critérios de estabilidade decorrentes da 
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propagação de ondas gravíticas. O recurso à separação de modos deverá ser 

acompanhado de um cuidado especial na manutenção da consistência das quantidades 

físicas obtidas pelos dois modos. Os valores das velocidades médias na vertical, obtidos 

a partir do modo externo, deverão coincidir com o resultado da integração dos perfis de 

velocidade obtidos a partir do modo interno. Deverá ainda garantir-se que a 

representação das tensões no fundo sejam consistentes nos dois modos. 

Matematicamente, se alguma destas inconsistências se verificar, não poderá ser 

assegurada a convergência da solução numérica, uma vez que as aproximações por 

diferenças finitas dos dois modos são inconsistentes. 

 

Casulli (1990) apresenta uma formulação para a resolução das equações bidimensionais 

de águas pouco profundas, do tipo Saint-Venant, em que é utilizada uma malha de 

diferenças desfasada (em termos das componentes das velocidades) na qual as equações 

são discretizadas, recorrendo-se a uma técnica semi-implícita de forma a que a 

estabilidade do método não dependa da celeridade. Os termos convectivos são 

discretizados de acordo com dois métodos explícitos distintos: um método de diferenças 

de 1ª ordem condicionalmente estável, que introduz alguma viscosidade artificial e um 

segundo método mais rigoroso baseado numa aproximação Euleriana-Lagrangiana. Este 

último método é incondicionalmente estável, reduzindo a viscosidade artificial 

introduzida e permitindo a utilização de maiores passos de tempo, revelando-se assim 

mais eficiente e rigoroso.  

 

O método proposto por Casulli e Cheng (1992) resolve as equações quasi-3D de 

escoamentos em águas pouco profundas. Estas equações são discretizadas e resolvidas 

por uma técnica semi-implícita, em que se assegura que a estabilidade do método é 

independente da celeridade. Quando os termos convectivos e de origem viscosa são 

aproximados de acordo com um esquema Euleriano-Lagrangiano, o algoritmo resultante 

apresenta-se condicionado por um critério de estabilidade pouco limitativo, permitindo 

a utilização de passos de tempo elevados. Considera-se que uma determinada partícula 

de fluido atinge um ponto da malha no final do passo de tempo e que a velocidade 

conhecida no instante inicial se mantém constante ao longo do intervalo de integração e 

igual à do ponto da malha. A posição da partícula no início do passo de tempo pode 

assim ser determinada e a sua velocidade calculada a partir da interpolação dos valores 
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correspondentes aos ponto vizinhos, introduzindo-se assim a derivada total da 

velocidade no esquema numérico adoptado. São utilizadas malhas de diferenças finitas 

descentradas (em termos de velocidades) em planos horizontais e as variáveis 

dependentes são definidas em camadas verticais fixas. Em cada passo de tempo apenas 

os termos barotrópicos e os termos que envolvem viscosidade vertical são tratados 

implicitamente nas equações de conservação da quantidade de movimento horizontais. 

As trocas de quantidade de movimento entre camadas verticais são expressas por um 

conjunto de equações cuja matriz é tridiagonal, em que se relacionam as componentes 

horizontais da velocidade em cada camada vertical com o gradiente da elevação da 

superfície livre (gradiente de pressão barotrópico). Para a resolução destes sistemas 

tridiagonais pode ser escrita uma expressão formal em termos do gradiente de pressão 

barotrópico. Substituindo esta expressão formal na equação de continuidade integrada 

na vertical obtém-se um sistema linear pentadiagonal, cujas únicas incógnitas são as 

elevações da superfície livre no domínio considerado. Este sistema é simétrico e 

definido positivo, podendo ser resolvido pelo método do gradiente conjugado. A 

velocidade horizontal para cada uma das camadas verticais pode ser calculada a partir 

da substituição directa do gradiente de pressão barotrópico obtido. Finalmente, a 

componente vertical da velocidade pode ser obtida a partir da integração da equação da 

continuidade.  

 

Como desenvolvimento dos modelos anteriores, Casulli e Stelling (1998) apresentam 

um método para a consideração de escoamentos não hidrostáticos. Este 

desenvolvimento é conseguido através de um método em que as componentes 

hidrostática e hidrodinâmica da pressão são consideradas separadamente através do 

fraccionamento do passo de integração. 

 

Stansby e Lloyd (1995) apresentam um outro modelo baseado na metodologia proposta 

por Casulli e Cheng (1992), onde se aplicam coordenadas sigma e se introduzem duas 

camadas para a quantificação dos coeficientes de viscosidade turbulenta na direcção 

vertical. 

 

As dificuldades de adaptação das malhas quadradas e/ou rectangulares de diferenças 

finitas a problemas de geometrias e batimetrias complexas motivaram o aparecimento 
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do modelo de Muin e Spaulding (1997). Este modelo foi desenvolvido em coordenadas 

generalizadas curvilíneas na direcção horizontal e em coordenadas sigma na direcção 

vertical. O esquema numérico utiliza a separação de modos (interno e externo). O modo 

externo utiliza um esquema semi-implícito e o modo interno utiliza um esquema 

explícito, com excepção para os termos correspondentes à difusão vertical, que são 

resolvidos implicitamente. Os coeficientes de viscosidade são calculados a partir da 

resolução de uma equação de energia cinética turbulenta, utilizando-se um valor 

empírico para a escala de comprimento turbulenta. 

 

As potencialidades de um método de elementos finitos na adaptação a problemas de 

geometrias complexas são exploradas por Li e Zhan (1998) no desenvolvimento de um 

modelo quasi-3D, que utiliza elementos quadráticos isoparamétricos Lagrangeanos de 

nove nós para a discretização do domínio espacial horizontal. Neste modelo é utilizada 

uma fórmula de interpolação de Lagrange de três nós para o cálculo dos termos 

relativos à difusão vertical de cada uma das camadas verticais. 

 

Lu e Wai (1996) propõem uma formulação baseada num operador para separação das 

equações e utilização de métodos de diferenças finitas e de elementos finitos. Na 

formulação apresentada são adoptadas coordenadas sigma. O domínio espacial vertical 

é dividido em várias camadas, sendo cada camada horizontal discretizada por uma 

malha de elementos finitos. O operador de separação é utilizado para dividir as 

equações de conservação da quantidade de movimento em três parcelas, de acordo com 

o fenómeno físico que lhes está associado: advecção, difusão horizontal e difusão 

vertical. 

 

A parcela relativa à advecção é discretizada explicitamente por um método 

Euleriano-Lagrangiano, sugerido por Casulli (1990) e Casulli e Cheng (1992), referido 

anteriormente. A parcela relativa à difusão horizontal é aproximada pelo MEF 

utilizando a técnica usual implícita de Galerkin. A difusão vertical é aproximada por um 

MDF implícito. 

 

Bijvelds et al. (1999) aplicam um modelo quasi-3D de DF a uma cavidade de uma zona 

portuária adjacente a um canal principal onde se processa o escoamento de um rio. 



3.2 Modelos hidrodinâmicos de zonas costeiras 

 105 

Dadas as características anisotrópicas, em termos de turbulência, do escoamento 

produzido no interior da cavidade quadrada, apresentam uma alternativa ao modelo 

usual do tipo k-ε. No modelo de turbulência proposto são consideradas duas escalas 

distintas de comprimento: a viscosidade vertical é determinada a partir de um modelo 

do tipo k-ε, representando o efeito da turbulência gerada pelo fundo, a que corresponde 

uma escala de comprimento da ordem de grandeza da profundidade, e os efeitos das 

estruturas de escoamento mais largas são modeladas por um modelo de turbulência do 

tipo k-ε, considerando valores médios na vertical. 

 

3.2.4 Descrição de alguns modelos hidrodinâmicos aplicáveis a zonas costeiras 

 

Neste ponto procede-se a uma inventariação e breve caracterização de alguns dos 

modelos hidrodinâmicos aplicados a zonas costeiras mais conhecidos e utilizados. Nesta 

breve descrição apresentam-se modelos quasi-3D e 2DH com aplicação a situações em 

que seja razoável a consideração de homogeneidade na vertical.  

 

No Quadro 3.1 apresenta-se um inventário dos modelos hidrodinâmicos mais utilizados 

no estudo de zonas costeiras. Embora não seja exaustiva, por óbvias razões de 

impossibilidade de recolher informação sobre todos os modelos existentes, a listagem 

apresentada cobre, ainda assim, um largo conjunto abrangente de opções, quer em 

termos das dinâmicas aplicadas, quer em termos dos algoritmos numéricos adoptados. 

 

São apresentadas as principais características dos modelos DieCAST (Dietrich et al., 

1987), DJM (Davies, 1987), GBM (Dippner, 1993), Geophysical Fluid Dynamics 

Laboratory Modular Ocean Model - GFDLM (Bryan, 1969; Cox, 1984), 

GeoHydrodynamics and Environmental Research Model - GHERM (Beckers, 1991; 

Nihoul et al., 1993), HAMburg Shelf Ocean Model -HAMSOM (Backhaus, 1985; 

Backhaus e Hainbucher, 1987; Pohlmann, 1995), ISPRAMIX (Eifler e Schrimpf, 

1992), M3D (Walker, 1996), Miami Isopycnic Coordinate Ocean Model - MICOM 

(Bleck et al., 1992), Princeton Ocean Model - POM (Blumberg e Mellor, 1987), 

QUODDY (Ip e Lynch, 1994), SPEM (Haidvogel et al., 1991; Hedstrom, 1994), 

SCRUM (Song e Haidvogel, 1994), Spectral Element Ocean Model - SEOM 

(Iskandarani et al., 1995), Semi-Lagrangian Shallow Water Model - SLSWM 
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(Sanderson, 1997), TELEMAC3D (Malcherek e Janin, 1999), MIKE3 (DHI,1998) e 

MOHID3D (Cancio et al., 1996).  

 

Os modelos apresentados são baseados nas equações primitivas considerando a hipótese 

de hidrostaticidade (Cushman-Roisin, 1994). Estas equações são obtidas a partir das 

equações gerais da Mecânica dos Fluidos, considerando as simplificações de 

Boussinesq e de aproximação hidrostática apropriadas ao estudo da circulação em zonas 

costeiras. A limitação mais óbvia nestas equações relaciona-se com o tratamento de 

processos de pequena escala (de carácter não hidrostático), nomeadamente a 

turbulência. 

 

A previsão da altura do superfície livre do escoamento é essencial em muitos problemas 

em zonas costeiras (marés, previsão de tempestades, ondas, etc.); no entanto, outros 

processos relacionados com as zonas costeiras podem ser modelados adequadamente, 

embora de forma não totalmente correcta, assumindo-se a superfície oceânica como 

rígida. Esta simplificação é tradicionalmente utilizada em modelos globais de circulação 

oceânica, de forma a eliminarem-se as ondas gravíticas superficiais de alta frequência. 

O argumento que justifica esta simplificação em modelos de grande escala é sem dúvida 

a economia de tempo no cálculo computacional, como foi referido anteriormente.  

 

Variações do nível da superfície livre de alta frequência não interactuam de forma 

determinante com correntes de larga escala afastadas da costa; por outro lado, a não 

consideração das ondas gravíticas de superfície permite uma economia substancial do 

esforço de cálculo pelo facto de, neste caso, ser possível utilizar com sucesso esquemas 

explícitos para a discretização temporal.  

 

No caso das zonas costeiras, a adopção da superfície livre rígida depende do problema 

em análise, devendo ser utilizada com prudência. 

 

A maior parte dos modelos apresentados no quadro anterior adoptam a superfície livre 

na sua formulação, sendo por conseguinte aplicáveis a uma vasto leque de problemas 

relacionados com as zonas costeiras. 
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Quadro 3.1 - Modelos hidrodinâmicos mais aplicados em zonas costeiras e bacias oceânicas 
 

MODELO COORD 

VERTICAL 

MALHA 

HORIZONTAL 

MÉTODO 

NUM. HOR. 1 

MÉTODO 

NUM. VERT. 1 

ESQUEMA DE 
INTEGRAÇÃO 
TEMPORAL 2 

DieCAST(1987) z RECTANGULAR 
ARAKAWA A,C 

DF DF LP 

DJM (1987) σ RECTANGULAR 
ARAKAWA C 

DF ESPECTRAL SI 

GBM (1993) z RECTANGULAR 
ARAKAWA C 

DF DF CN 

GFDLM (1984) z RECTANGULAR 
ARAKAWA B 

DF DF LP 

GHERM (1993) σ RECTANGULAR 
ARAKAWA C 

DF DF SM-E 

HAMSOM(1995) z RECTANGULAR 
ARAKAWA C 

DF DF SI 

ISPRAMIX(1992) z RECTANGULAR 
ARAKAWA C 

DF DF SM-E 

M3D (1996) z CURVILÍNEA 
ARAKAWA C 

DF DF SM-E 

MICOM (1992) ISOPICNAL RECTANGULAR 
ARAKAWA C 

DF DF SM-E  
LP 

MIKE3 (1996) z CURVILÍNEA 
ARAKAWA C 

DF DF ADI 
(N/ 

ITERATIVO) 

MOHID3D (1995) σ (dupla) RECTANGULAR 
ARAKAWA C 

DF DF SI 

POM (1987) σ CURVILÍNEA 
ARAKAWA C 

DF DF SM-E  
LP 

QUODDY(1994) σ N/ ESTRUTURADA 
TRIÂNGULOS 

EF EF SI 

SCRUM (1994) s CURVILÍNEA 
ARAKAWA C 

DF EF SM-E  
LP 

AB 3ª  

SEOM (1995) - N/ ESTRUTURADA 
QUADRILÁTEROS 

EE - AB 3ª 

SLSWM (1997) - RECTANGULAR 
ARAKAWA A 

DF - SI 

SPEM (1994) s CURVILÍNEA 
ARAKAWA C 

DF DF LP 

TELEMAC3D (1994) σ N/ ESTRUTURADA 
PRISMAS TRIAN. 

EF EF SM-E 

1 DF, diferenças finitas; EF, elementos finitos; EE, elementos espectrais. 

2. LP, Leapfrog; SM-E, Separação de modos – explícito; SI, semi-implícito; CN, Crank-Nicolson; ADI, 

Alternating Direction Implicit; AB 3ª, Adams-Bashford 3ª ordem. 

 

Relativamente à discretização vertical, o sistema de coordenadas mais simples é o de 

coordenadas-z. Alguns dos modelos apresentados no Quadro 3.1 (DieCAST, GBM, 

GFDLM, HAMSOM, ISPRAMIX, M3D e MIKE3) utilizam este sistema. Como 
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alternativas às coordenadas-z, é frequente o recurso aos sistemas de coordenadas σ e s, 

que, como foram apresentadas anteriormente, são definidas considerando-se um número 

constante de níveis para a coluna de água, independentemente da profundidade local e 

em que o nível inferior coincide com o fundo. Inicialmente apenas utilizadas em 

modelos meteorológicos, são hoje vários os modelos que utilizam estes sistemas de 

coordenadas: DJM, GHERM, POM, QUODDY, SCRUM, SPEM, TELEMAC3D e 

MOHID3D. Neste último modelo utiliza-se um sistema duplo de coordenadas-σ, 

permitindo uma maior flexibilidade no estabelecimento da resolução vertical. As 

superfícies definidas pelas coordenadas-z, σ e s apresentam uma relação geométrica fixa 

com a superfície livre e o fundo; uma alternativa consiste em considerar as superfícies 

coordenadas variáveis no tempo e coincidentes com a localização das superfícies de 

igual massa volúmica, sistema este que é utilizado no modelo MICOM (isopicnal). A 

escolha de diferentes coordenadas verticais nas implementações utilizadas na resolução 

das equações, para a sua discretização, poderá conduzir à obtenção de resultados com 

ligeiras diferenças. Em coordenadas-z, por exemplo, o fundo é representado como uma 

série de degraus. Esta representação é similar à das linhas curvas da costa utilizando-se 

coordenadas cartesianas na horizontal. São conhecidos alguns efeitos espúrios 

(Tournadre, 1989) devido a esta aproximação de superfícies curvas por planos em 

degrau, efeitos estes que são evitados quando se utilizam sistemas de coordenadas 

conformes com as batimetrias das áreas modeladas. No entanto, estes últimos sistemas 

de coordenadas estão sujeitos a outros tipos de erros sistemáticos, destacando-se a 

possibilidade de aparecimento de erros na quantificação dos gradientes horizontais de 

pressão (Haney, 1991; Beckmann e Haidvogel, 1993; Deleersnijder e Beckers, 1992; 

Mellor et al., 1994; McCalpin, 1994). Finalmente, o sistema em que as coordenadas 

verticais coincidem com as superfícies de igual massa volúmica revelam-se bastante 

eficientes na eliminação da mistura espúria que surge entre camadas de diferentes 

densidades e apresentam um bom desempenho na modelação de frentes ligadas a 

diferenças de massa volúmica. Como inconveniente deste sistema, salienta-se a 

dificuldade acrescida de representação das fronteiras correspondentes ao fundo e à 

superfície livre, relativamente aos modelos que empregam outros sistemas de 

coordenadas verticais. 

 



3.2 Modelos hidrodinâmicos de zonas costeiras 

 109 

Na discretização espacial do domínio intervêm três opções fundamentais: o tipo de 

estrutura da malha, o arranjo das variáveis dependentes e a ordem da aproximação. 

Normalmente, no desenvolvimento de um modelo terão que ser tomadas opções 

relativamente aos aspectos anteriormente apresentados separadamente para o plano 

horizontal e para a vertical, embora sejam frequentemente adoptadas opções 

semelhantes para as coordenadas horizontais e para as coordenadas verticais. Para as 

coordenadas horizontais, as duas opções mais frequentes, dentro das malhas 

estruturadas, são a de utilização de malhas regulares de resolução uniforme (ou com 

distribuições simples de resolução) em cada uma das duas direcções e utilização de 

malhas ortogonais curvilíneas com as quais é possível atingir alguma flexibilidade na 

distribuição da resolução. As coordenadas curvilíneas permitem também alguma 

flexibilidade geométrica. Os modelos DieCAST, DJM, GBM, GFDLM, GHERM, 

HAMSOM, ISPRAMIX, MICOM, MOHID3D e SLSWM utilizam a primeira opção, 

enquanto que os modelos M3D, POM, SCRUM, SPEM e MIKE3 utilizam a segunda. 
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3.3 Modelos de qualidade da água 

 

3.3.1 Generalidades 

 

A modelação da qualidade da água evoluiu apreciavelmente desde que surgiram os 

primeiros trabalhos nesta área no início do século, nomeadamente o primeiro trabalho 

de Streeter-Phelps (1925). Ao longo do tempo podemos considerar que a modelação da 

qualidade das águas superficiais se desenvolveu em quatro estágios distintos (Vieira, 

1986; Chapra, 1997), conforme se descreve no Quadro 3.2. 

 

Quadro 3.2 - Períodos de desenvolvimento da modelação da qualidade de água. 
 

PERÍODO PROBLEMAS VARIÁVEIS APLICAÇÕES CINÉTICAS SOLUÇÕES 

1º PERÍODO 
(1925-1960) 

Descargas pontuais de 
efluentes sem tratamento 

e/ou com tratamento 
primário 

Oxigénio dissolvido e 
Carência bioquímica 

de oxigénio 

Rios e estuários 
1D 

Lineares Analíticas 

2º PERÍODO 
(1960-1970) 

Descargas de efluentes 
com tratamento primário 

e secundário 

Oxigénio dissolvido e 
Carência bioquímica 

de oxigénio 

Rios e Estuários 
1D/2D 

Lineares Analíticas e 
numéricas 

3º PERÍODO 
(1970-1977) 

Eutrofização Nutrientes Rios, lagos e 
estuários 

1D/2D/quasi-3D 

Não lineares Numéricas 

4º PERÍODO 
(1977-Presente) 

Substâncias tóxicas Metais pesados Rios, lagos e 
estuários 

(sedimentos) 
1D/2D/ quasi-3D 

Lineares Numéricas e 
analíticas 

 

Os primeiros trabalhos de modelação da qualidade da água tinham como preocupação 

primordial a avaliação do impacto das descargas de águas residuais em rios ou 

estuários. Uma vez que nesta fase ainda não era possível recorrer a meios de cálculo 

automático, a avaliação da concentração do oxigénio dissolvido em águas superficiais 

(utilizada como indicador do impacto provocado pelas descarga) era efectuada 

adoptando-se cinéticas lineares na descrição dos processos, geometrias simplificadas 

dos sistemas naturais e regimes permanentes na caracterização da hidrodinâmica dos 

sistemas receptores.  

 

Na década de 60, com o aumento da acessibilidade aos meios de cálculo automático 

cada vez mais poderosos, a modelação da qualidade da água sofreu um grande 

desenvolvimento com as facilidades de técnicas de resolução numérica sofisticadas. 
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Estas técnicas permitiram obter soluções para problemas em que a principal variável de 

estado considerada ainda era o oxigénio dissolvido, mas em que a cinética dos 

processos modelados e as geometrias eram mais complexas e podiam ser obtidas em 

regime variável. A aplicação destas técnicas estendeu-se progressivamente a sistemas 

bidimensionais simulando sistemas naturais como estuários ou zonas costeiras. 

 

O terceiro período de desenvolvimento da modelação da qualidade de águas superficiais 

coincide com o aparecimento dos primeiros movimentos ecológicos nos anos 70. O 

principal problema ambiental, alvo dos trabalhos de modelação, refere-se à eutrofização 

provocada sobretudo pelas fontes difusas de nutrientes e que conduz à degradação da 

qualidade das águas dos meios receptores. Surgiram então diversas descrições 

mecanicistas deste processo biológico que, com o auxílio dos meios de cálculo 

disponíveis, permitiram a obtenção de soluções numéricas.  

 

A quarta fase de desenvolvimento dos modelos de qualidade da água caracteriza-se pelo 

esforço colocado no estudo do comportamento de substâncias tóxicas e da sua 

associação aos processos que regulam o transporte da matéria em suspensão na coluna 

de água. Estas matérias, que poderão incluir pequenas partículas orgânicas, tais como o 

fitoplâncton, podem ser ingeridas passando a ser incorporadas em organismos de nível 

trófico superior (onde poderá ocorrer a sua concentração), situação esta que tem sido 

objecto de análise através da inclusão de mecanismos da cadeia alimentar nos processos 

de modelação da qualidade da água. 

 

Actualmente, modelos 2DH e quasi-3D, considerando processos com cinéticas 

mecanicistas complexas, podem ser implementadas com custos computacionais 

relativamente baixos. Por outro lado, os desenvolvimentos verificados nos trabalhos de 

investigação sobre a caracterização dos processos e sobre a hidrodinâmica das águas 

superficiais permitem, hoje em dia, novas possibilidades de integração de modelos 

hidrodinâmicos com modelos de qualidade da água em ambientes informáticos cada vez 

mais poderosos e atractivos para os utilizadores. 
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3.3.2 Métodos e técnicas numéricas utilizados nos modelos de qualidade da água 

 

A aproximação utilizada na quantificação das concentrações das variáveis de estado de 

um modelo de qualidade da água pode ser de dois tipos: a Euleriana e a Lagrangeana. 

Na primeira, a distribuição tridimensional de uma variável é definida para uma 

localização espacial específica ao longo do tempo. No caso de substâncias não 

conservativas, como é o caso da generalidade dos constituintes químicos e biológicos, 

as equações Eulerianas são da forma: 

 

( ) ( )   e/ou sumidourosfontesBKvB
t
B

=∇⋅⋅∇−⋅∇+
∂
∂

 
(3.1) 

 

O primeiro termo representa a taxa de variação da concentração ao longo do tempo (t) 

de uma variável bioquímica B. O segundo termo representa a distribuição 

tridimensional espacial de B resultante da advecção e o terceiro termo a correspondente 

distribuição devida aos efeitos de difusão. O operador vectorial representa as variações 

nas direcções x, y e z. As velocidades e os coeficientes de difusão são representados por 

v e K, respectivamente. 

 

Só recentemente é que surgiram implementações da Eq. 3.1, para a modelação de 

ecossistemas marinhos, na sua forma completa. Normalmente são aplicados modelos 

em que se consideram formas simplificadas, sendo eliminadas uma ou duas das 

direcções consideradas e/ou assumidos regimes permanentes. 

 

Nas formulações de diferenças finitas ou de elementos finitos desenvolvidas para a 

resolução da Eq. 3.1 assume-se que os processos são homogéneos para escalas espaciais 

e temporais inferiores às resultantes da discretização espacial e temporal. Os processos 

associados a estas pequenas escalas são incluídos através de parametrizações análogas 

às utilizadas para a modelação da difusão.  

 

Os modelos Eulerianos não retêm informação sobre as características ou história dos 

indivíduos. As propriedades biológicas são normalmente expressas em termos de 

concentração. 
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As distribuições obtidas a partir dos resultados de um modelo Euleriano podem ser 

directamente comparadas com os resultados de instrumentos de medição fixos, 

permitindo efectuar a verificação da evolução temporal de uma determinada variável 

numa localização específica. As distribuições verticais e horizontais podem ainda ser 

comparadas com resultados obtidos a partir de instrumentos colocados em navios ou 

satélites. 

 

Com os modelos Lagrangeanos é possível acompanhar as trajectórias das partículas ao 

longo do tempo. Esta aproximação permite determinar os percursos de transporte e os 

tempos de residência. As equações Lagrangeanas são da forma: 

 

( ) ),,,(,,, tzyxvtzyxv
t
X

b+=
∂
∂

 
(3.2) 

 

em que a taxa de variação temporal da posição (X) de uma partícula é determinada pelo 

campo de advecção físico ( ( )tzyxv ,,, ) e pela advecção biológica ( ( )tzyxvb ,,, ). Esta 

última depende do deslocamento horizontal das espécies biológicas, das migrações 

verticais e da saída da coluna de água por sedimentação. Os modelos Lagrangeanos 

retêm informação histórica do movimento dos indivíduos ao longo das trajectórias. A 

Eq. 3.2 pode ser modificada de forma a incluir uma variável, como por exemplo a idade 

de um organismo, assim como as interacções entre diferentes indivíduos, de forma a ser 

possível caracterizar o seu desenvolvimento ao longo do espaço e do tempo. 

 

Existem ainda modelos que combinam os dois tipos de aproximação apresentados 

anteriormente. Nestes, recorre-se a uma aproximação Euleriana para determinar a 

distribuição de uma variável, através da qual uma determinada partícula se move. Na 

maior parte dos casos, a aproximação Euleriana é utilizada para calcular os campos de 

velocidades através dos quais se movem as partículas biológicas. Os modelos 

Eulerianos podem ainda ser utilizados para quantificar a distribuição de variáveis 

biológicas como o fitoplâncton, sendo posteriormente utilizada uma aproximação 

Lagrangeana para caracterizar o desenvolvimento do zooplâncton através da 

distribuição calculada. Nestes casos, são necessárias técnicas de interpolação que 
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permitam obter valores numa determinada localização a partir das distribuições 

calculadas na malha Euleriana. 

 

Na técnica de resolução das equações de transporte de escalares mais usual é adoptada a 

estratégia de calcular separadamente os termos advectivos e os termos difusivos. A 

vantagem desta separação é a de possibilitar a utilização do esquema numérico mais 

adequado para a resolução dos termos referentes a cada um dos dois processos de 

transporte. Para o cálculo dos termos relativos ao transporte por difusão existem 

diversas técnicas que permitem obter resultados suficientemente rigorosos. O rigor do 

cálculo dos problemas de advecção-difusão revela-se, assim, muito mais dependente da 

técnica utilizada para o tratamento dos termos advectivos, quando se utiliza a estratégia 

de separação de termos (Komatsu et al., 1997). 

 

No estudo do transporte de escalares em zonas costeiras têm sido aplicadas várias 

técnicas de diferenças finitas para o cálculo dos termos advectivos, tais como: 

diferenças progressivas, o esquema de Lax-Wendroff e outros. No entanto, a técnica 

provavelmente mais utilizada é a do esquema leap-frog centrado (Blumberg e Mellor, 

1987) que se revela eficiente e simples. Outro método muito eficiente, já apresentado 

anteriormente, é o método Lagrangeano-Euleriano proposto por Casulli (1990), que 

deve a sua popularidade ao facto de não apresentar uma limitação restritiva para o passo 

de tempo utilizado na integração. Outros métodos têm vindo a ser utilizados como o 

método QUICKEST, originalmente proposto por Leonard (1979), e o método 

MPDATA (Multidimensional Positive-definite advection transport algorithm) 

desenvolvido por Smolarkiewicz (1984). 

 

3.3.3 Modelação de processos em meios marinhos 

 

Os primeiros modelos matemáticos aplicados a ecossistemas costeiros, com o objectivo 

de explicar o padrão sazonal de abundância de fitoplâncton, foram desenvolvidos no 

final dos anos 40 (Riley, 1946 e 1947). Estes modelos incluíam apenas os processos 

dependentes do tempo que controlam a quantidade de fitoplâncton e zooplâncton, não 

incorporando representações explícitas dos efeitos ambientais. Embora simples, estes 

modelos marcaram o aparecimento de uma nova forma de abordagem na modelação de 
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sistemas marinhos, sendo os precursores dos modelos de maior complexidade usados 

actualmente.  

 

Após a introdução do uso da modelação matemática no estudo dos ecossistemas 

marinhos, rapidamente se constatou que os dados de campo disponíveis, assim como o 

nível de conhecimento dos processos biológicos, não eram adequados para uma correcta 

e precisa representação desses processos. Assim, nos anos que se seguiram ao 

aparecimento dos primeiros modelos, os avanços mais significativos ocorreram na 

quantificação e na compreensão dos processos biológicos oceanográficos. Este trabalho 

experimental serviu de base à representação e incorporação dos processos biológicos, de 

uma forma mecanicista, nos modelos matemáticos. Surgiram assim, os trabalhos de 

Steele (1962), que descrevem as interacções luz-fotosíntese, as descrições de cinéticas 

de nutrientes (Dugdale, 1967) e as quantificações de processos relacionados com o 

zooplâncton (Steele e Mullin, 1977). 

 

Com o desenvolvimento de programas de investigação oceanográfica multidisciplinares, 

que envolveram a medição simultânea de dados físicos e biológicos, foi possível a 

inclusão explícita dos modelos de circulação como parte integrante dos modelos de 

ecossistemas marinhos.  

 

Os processos físicos e biológicos nas zonas costeiras apresentam escalas espaciais e 

temporais de grande variabilidade. Nos processos físicos, estas podem variar desde as 

pequenas escalas associadas aos processos de dissipação de energia até às grandes 

escalas associadas aos giros oceânicos e de circulação global. Os processos associados a 

cada uma destas escalas não são independentes, podendo os processos associados a 

grandes escalas afectar outros associados a pequenas escalas e vice-versa. 

Analogamente, a existência dos organismos biológicos ou populações de organismos 

encontra-se associada a um largo espectro de escalas espaço-temporais, que abrange um 

vasto leque de escalas físicas e, consequentemente, um vasto conjunto de processos 

físicos. Assim, qualquer modificação na dinâmica de circulação poderá influenciar um 

largo conjunto de processos biológicos. Da mesma forma, a alteração de um dos 

componentes biológicos integrante de uma cadeia alimentar poderá produzir alterações 

significativas na cadeia alimentar a outros níveis tróficos. Embora os processos físicos e 
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biológicos estejam associados a escalas com espectro muito largo, existem algumas 

escalas que são características destes processos. Por exemplo, as escalas associadas às 

distribuições espaciais de plâncton em ambientes marinhos resultam do balanço entre 

processos de difusão, crescimento e predação. Outras escalas fundamentais para o 

estabelecimento das distribuições espaciais de plâncton resultam das características da 

camada superficial de mistura e da profundidade de penetração da luz. Em termos de 

escalas temporais, podem ser apresentadas como escalas características dos processos 

biológicos o tempo de duplicação da população, as variações diurnas de luz e as 

variações sazonais das concentrações de nutrientes. Os processos de circulação tendem 

a ser afectados por escalas espaciais determinadas pelo raio interno de deformação de 

Rossby e pela geometria da bacia oceânica ou da plataforma costeira. As escalas 

temporais dominantes nos processos físicos são normalmente determinadas, entre 

outros, por processos como as marés, a acção do vento na camada de mistura superficial 

do oceano e variações sazonais dos ventos dominantes. 

 

As escalas espaciais extremas, passíveis de serem resolvidas por um modelo numérico 

que englobe a circulação e processos biológicos, dependem da dimensão da malha 

(escala espacial mínima) e do domínio a que se refere o modelo (escala espacial 

máxima). Os processos que ocorrem a escalas espaciais superiores à escala 

correspondente ao domínio do modelo são introduzidos através das condições de 

fronteira. Os processos que se manifestam a escalas espaciais inferiores à determinada 

pela dimensão da malha resultante da discretização espacial são tratados através de 

parametrizações, como é o caso da turbulência. O intervalo de variação das escalas 

temporais resolvidas num modelo numérico é definido pela escala temporal do processo 

determinante e pelo passo de tempo utilizado na integração numérica. 

 

A implementação de modelos de circulação e de modelos biológicos para a resolução de 

processos a escalas espaciais e temporais específicas não apresenta normalmente 

grandes dificuldades. A combinação de ambos os processos num modelo único já 

poderá apresentar dificuldades, uma vez que as resoluções requeridas por cada um dos 

processos são normalmente diferentes, podendo mesmo ser incompatíveis. 
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3.3.4 Modelos de ecossistemas marinhos 

 

Dado o grande número de trabalhos desenvolvidos no âmbito de diferentes domínios 

científicos, torna-se difícil apresentar uma listagem exaustiva de todos os modelos 

matemáticos utilizados no estudo de ecossistemas marinhos. Os diversos modelos foram 

desenvolvidos com objectivos particulares e diversificados. Steele (1974), Anderson et 

al. (1987), Hofmann e Ambler (1988), Fasham et al. (1990 e 1993) e Kawamiya et 

al. (1995) desenvolveram modelos para o estudo da dinâmica dos ecossistemas. 

 

A dinâmica e/ou caracterização das distribuições de fitoplâncton foram modeladas por 

Riley (1946), Riley et al. (1949), Radach e Moll (1993), Wroblewski (1977), Smith et 

al. (1983), Franks et al. (1986) e Wroblewski et al. (1988). Os modelos de Riley 

(1946) e Riley et al. (1949) baseiam-se nas equações diferenciais que descrevem as 

taxas de variação temporal de fitoplâncton (P) e de zooplâncton (Z) em função dos seus 

crescimentos e das suas mortalidades. No caso da determinação da variação da 

quantidade de fitoplâncton é usada uma equação da forma: 

 

)( GRPP
dt
dP

ph −−=  
(3.3) 

 

em que Ph representa a taxa de crescimento fotosintética por unidade da população, Rp é 

a taxa de respiração do fitoplâncton e G é a taxa de mortalidade por predação (do 

zooplâncton). 

 

A quantificação das alterações da quantidade de zooplâncton herbívoro é determinada 

de acordo com uma equação similar da forma: 

 

)( mz DCRAZ
dt
dZ

−−−=  
(3.4) 

 

onde A é a taxa de assimilação alimentar dos herbívoros, Rz é a sua taxa de respiração, C 

é a taxa de mortalidade dos herbívoros devida à actividade dos seus predadores e Dm é a 

taxa natural de mortalidade. 
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Nas formulações anteriores, o fitoplâncton e o zooplâncton são tratados como 

quantidades de matéria, não sendo efectuada qualquer distinção entre espécies, estado 

de desenvolvimento ou tamanhos dos indivíduos. Assim, as taxas presentes nas 

equações correspondem a taxas médias referentes à totalidade das populações, pelo que 

com os correspondentes modelos apenas se poderão obter valores médios das 

distribuições das variáveis P e Z. 

 

Dado o interesse colocado no estudo de zonas costeiras sujeitas a upwelling 

(afloramento em zonas costeiras de águas ricas em nutrientes provenientes das regiões 

mais profundas do oceano), motivado pela importância que este fenómeno adquire na 

produção primária no oceano, realizaram-se muitas campanhas de que resultou a criação 

de extensas bases de dados multidisciplinares. Por sua vez, estas permitiram o 

desenvolvimento de modelos físicos e biológicos de elevada complexidade. O modelo 

desenvolvido por Wroblewski (1977) foi uma das primeiras tentativas de combinar um 

modelo de uma cadeia alimentar envolvendo cinco variáveis (fitoplâncton, zooplâncton, 

nitratos, amónio e azoto orgânico particulado) com um modelo teórico de circulação. 

Este modelo foi aplicado à zona costeira de Oregon. Não foi considerada qualquer 

distinção entre diferentes dimensões do fitoplâncton nem diferentes estágios de 

desenvolvimento ou espécies de zooplâncton. O modelo de circulação permite simular 

as velocidades horizontal e vertical em planos verticais perpendiculares à linha de costa. 

As equações deste modelo são da forma: 
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(3.5) 

 

em que os termos do primeiro membro representam as variações da variável biológica B 

devidas aos processos locais dependentes do tempo, aos efeitos das advecções 

horizontal e vertical e devido aos efeitos das difusões horizontal e vertical. Os efeitos 

devidos à circulação são introduzidos através das velocidades horizontal (u) e vertical 

(w). Estas são calculadas num modelo em que é considerada a acção do vento, a 

batimetria na secção de interesse, a radiação solar incidente e as tensões na superfície, 

no fundo e interfaciais. Os coeficientes de difusão horizontal e vertical são definidos por 
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xK  e zK , respectivamente. Os termos do segundo membro da Eq. 3.5 representam os 

processos biológicos que controlam o crescimento e desaparecimento da variável 

biológica considerada. Os resultados obtidos para o tipo de circulação numa zona sujeita 

a upwelling estão de acordo com a estrutura de circulação resultante de observações 

efectuadas: as águas superficiais são transportadas devido à acção do vento, 

afastando-se da costa, enquanto que nas camadas mais profundas o transporte se efectua 

no sentido contrário. A distribuição de fitoplâncton apresenta valores máximos na 

região junto da costa, resultante da incorporação de nutrientes na zona fótica 

transportados pela corrente vertical. Os resultados obtidos com o modelo apresentado 

são, em termos globais coincidentes com a estrutura global observada para a 

distribuição de fitoplâncton na zona costeira de Oregon.  

 

Diversos trabalhos, como os de Davies (1984), Varela et al. (1992, 1994) e Moisan e 

Hofmann, (1996), abordaram o estudo da camada de concentração máxima em 

clorofila. Este valor máximo é uma das características mais importantes para o estudo 

da distribuição do fitoplâncton em zonas costeiras, ou mesmo no oceano. Assim, tem 

sido efectuado um esforço considerável de compreensão das condições que permitem a 

formação e permanência daquela característica. Nas primeiras tentativas de modelação 

foram considerados regimes permanentes com valores adoptados para as variáveis que 

traduzem os processos de mistura constantes e dinâmicas biológicas muito simples. 

Embora estes modelos produzissem um valor para o máximo de clorofila, os resultados 

obtidos não se revelaram satisfatórios quando comparados com os valores observados. 

Estudos posteriores revelaram diversos processos adicionais com influência na 

localização e intensidade dos valores máximos em clorofila nas camadas superficiais da 

coluna de água. A inclusão desses processos num modelo foi efectuada por Jamart et 

al. (1977) aplicando este modelo a uma zona costeira do Oceano Pacífico. Pretendeu-se 

assim descrever as variações sazonais das dinâmicas dos processos físicos e biológicos 

que influenciam a ocorrência temporal e espacial dos valores máximos de clorofila. O 

modelo é constituído por um conjunto de equações que estabelecem as variações 

vertical e temporal da amónia, nitratos e clorofila. A equação relativa à clorofila (Chl) é 

da forma 
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em que o primeiro termo da equação representa a variação temporal local da quantidade 

de clorofila e o segundo termo representa a remoção de clorofila por sedimentação a 

uma taxa que depende da taxa de sedimentação da clorofila (ws). Esta taxa foi 

relacionada com a concentração de azoto e consequentemente depende da profundidade 

z. O terceiro termo traduz o processo de mistura vertical, em que Kz é o coeficiente de 

difusão vertical. O valor de Kz foi definido por intermédio de funções pre-estabelecidas 

permitindo definir o seu valor em função do tempo e do espaço. Consideraram-se, 

assim, as variações sazonais nas condições de mistura devidas à estratificação que 

ocorre nas camadas superficiais. 

 

Do segundo membro constam as parcelas referentes aos processos biológicos com 

influência na distribuição vertical da concentração de clorofila. A taxa de crescimento 

depende da intensidade da luz (I) e da concentração de nutrientes (N). Os resultados 

obtidos com este modelo são consistentes com as distribuições observadas. A análise 

efectuada permitiu concluir que não existe um processo dominante na formação da 

distribuição da clorofila na coluna de água, sendo a sua evolução determinada pela 

acção conjunta dos vários processos envolvidos. Constatou-se ainda que os processos 

biológicos são normalmente dominantes relativamente aos processos físicos. Este 

último modelo, representou um avanço considerável na modelação dos ecossistemas 

marinhos, pelo facto de integrar de forma mecanicista vários processos físicos e 

biológicos. No entanto, a formulação utilizada na representação do ambiente físico não 

responde às solicitações resultantes da variação da radiação solar incidente que provoca 

o aquecimento e/ou arrefecimento da camada superficial. Desta forma, resultam 

diferentes as frequências associadas aos sistemas físico e biológico, já que o padrão de 

variação da concentração de clorofila, em resposta às variações da radiação solar 

incidente, não é acompanhado das correspondentes alterações na estrutura da camada 

superficial devidas ao aquecimento/arrefecimento.  
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A caracterização das interacções tróficas em águas marinhas com recurso à modelação 

foi efectuada em trabalhos como os de Cochrane et al. (1991), Evans e Parslow, 

(1985) e Walsh (1975). 

 

Walsh e Dugdale (1971), Moloney et al. (1991), Ishizaka (1970), Nihoul et al. (1993) 

e Baretta et al. (1995) concentraram-se na modelação dos fluxos de azoto e/ou carbono 

em meios marinhos. 


