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RESUMO 

 

As zonas costeiras constituem regiões muito atractivas para a localização de 
comunidades humanas. Consequentemente, estes sistemas naturais sensíveis são muitas 
vezes sujeitos a enormes pressões ambientais decorrentes das acções antropogénicas. 
A gestão de recursos hídricos é regulada por considerações de segurança pública, 
económicas e ambientais. A hidroinformática constitui um domínio cientifico recente, 
conjugando ferramentas informáticas com conceitos e modelos ambientais, 
proporcionando não só informação operacional mas também previsão de tendências de 
longo prazo. O crescimento exponencial das capacidades de meios computacionais, bem 
como os desenvolvimentos em processamento de informação espacial e apresentação 
gráfica, permitem o desenvolvimento de novas e mais poderosas ferramentas para 
suporte no planeamento e na gestão de zonas costeiras. 
 
No âmbito deste trabalho foi criado um ambiente hidroinformático, vocacionado para a 
resolução de problemas ambientais de sistemas hídricos costeiros. Este ambiente inclui 
uma componente que permite a organização e tratamento da informação, uma 
componente constituída por modelos matemáticos hidrodinâmicos e de qualidade da 
água e, finalmente, uma componente formada por um conjunto de ferramentas que 
permite realizar as tarefas de análise, visualização e edição de resultados. O ambiente 
hidroinformático criado apresenta uma estrutura modular que se revelou adequada e 
permite, de forma eficaz, servir de base a sistemas de apoio à decisão para a gestão 
ambiental de zonas costeiras.  
 
Caracterizam-se e comparam-se alguns dos modelos hidrodinâmicos, bidimensionais e 
quasi-tridimensionais, mais utilizados na modelação de zonas costeiras. São ainda 
apresentadas inovações realizadas em modelos existentes, bem como modelos criados 
para a simulação de problemas de qualidade da água em sistemas hídricos costeiros. 
 
Finalmente procede-se ao estudo de alguns aspectos da hidrodinâmica e da qualidade 
da água no sistema costeiro da Ria Arosa (Galiza-Espanha), recorrendo-se ao ambiente 
hidroinformático criado.  
 
A estrutura modular de programas desenvolvida para resolução de problemas de 
qualidade da água revelou-se eficiente, tanto em alguns casos teóricos simplificados 
como no estudo da Ria Arosa. A sua aplicação a este sistema costeiro permitiu realizar a 
sua caracterização, evidenciando-se as principais características da sua hidrodinâmica e 
alguns aspectos da qualidade da água da ria, podendo servir de apoio a opções de 
planeamento deste sistema natural. 
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ABSTRACT 

 

Coastal zones are very attractive regions for human being settlement. Due to that, 
anthropogenic activities may cause significant environmental impacts to these sensible 
natural systems. The approach to water management is dictated by public safety, 
economic and environmental considerations. Hydroinformatics constitutes a new 
scientific branch linking informatics tools with hydraulics and environmental concepts 
and models, providing not only operational information but also insights into long-term 
trends. The rapidly growing possibilities of computational means as well as user 
friendly processing of spatial information and graphical presentation developments, 
potentially provide novel and improved tools for support planning and management of 
coastal zones. 
 
In this research work, a hydroinformatics environment was created with the general 
objective of solving environmental problems in coastal zones water systems. This 
environment consists of three components: a component for data organisation and 
treatment; a component for modelling and simulation of water quality and 
hydrodynamics; and a component for results analysis, visualisation, and edition. The 
modular approach adopted in the development of this hydroinformatics environment 
appears to be a very adequate and versatile methodology for decision support systems to 
be applied in coastal zones environment management. 
 
The most widely applied two-dimensional and quasi-three-dimensional hydrodynamics 
mathematical models for coastal zones are characterised and compared. Innovations 
implemented in existing models as well as new approaches for water quality modelling 
are presented. 
 
An approach for implementing the hydroinformatics environment created in this work 
to study some aspects of hydrodynamics and water quality of Ria Arosa coastal zone 
(Galicia-Spain) is also presented. 
 
The modular structure of the hydroinformatics environment has shown good 
applicability for solving theoretical problems as well as in the Ria Arosa case study. It is 
observed that for this coastal system, it is possible simulate and predict hydrodynamics 
and water quality behaviour and characteristics, enabling to improve the support for 
planning options for this natural system. 
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A taxa de assimilação alimentar do zooplâncton herbívoro (dia-1) 

a concentração de clorofila-a (mg m-3) 

aca razão estequiométrica de conversão da clorofila–a das algas em carbono do zooplâncton 

(g C mg Chla-1) 

AH difusividade turbulenta horizontal (calor e sal) (m2 s-1) 

Ah difusividade turbulenta horizontal (constituinte bioquímico) (m2 s-1) 

AM coeficiente de difusão turbulenta horizontal (m2 s-1) 

ana razão estequiométrica de conversão do azoto em clorofila –a (mg N mg Chla-1) 

anc razão estequiométrica de conversão do azoto em carbono (mg N g C-1) 

apa razão estequiométrica de conversão do fósforo em clorofila –a (mg P mg Chla-1) 

apc razão estequiométrica de conversão do fósforo em carbono (mg P g C-1) 

asi razão estequiométrica de conversão do silício em clorofila-a (mg Si mg Chla-1) 

Az difusividade turbulenta vertical (constituinte bioquímico) (m2 s-1) 

a  coeficiente médio de expansão térmica da água (kg m-3 ºC-1) 

B concentração de um constituinte bioquímico genérico (kg m-3) 

BCBO carência bioquímica de oxigénio (mg L-1) 

BOD oxigénio dissolvido (mg L-1) 

b  coeficiente médio de contracção salina (kg m-3 psu-1) 

c celeridade de uma onda (m s-1) 

C coeficiente de Chézy (m1/2 s-1) 

C taxa de mortalidade do zooplâncton herbívoro por predação (dia-1) 

C coeficiente de Smagorinsky (-) 

c’ flutuação em relação á média temporal da concentração de um constituinte passivo (ou 

escalar) (mg L-1) 

cd carbono orgânico dissolvido (g C m-3) 

CF percentagem da intensidade da luz que atinge a superfície oceânica (-) 

Cg Taxa de ingestão do zooplâncton herbívoro (L mg C-1 dia-1) 

Cgc taxa de predação de zooplâncton herbívoro (dia-1) 
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Cgh taxa de predação de algas (dia-1) 

Chl concentração de clorofila (µg L-1) 

Chla Clorofila – a (mg m-3) 

cp carbono orgânico particulado (g C m-3) 

cs velocidade do som na água marinha (m s-1) 

ĉ  média temporal da concentração de um constituinte passivo (ou escalar) (mg L-1) 

c~  velocidade de fase de uma perturbação ao aproximar-se de uma fronteira lateral (m s-1) 

d amplitude de maré diurna (m) 

d50 diâmetro do peneiro que permite uma passagem de 50% da amostra de um solo (m) 

Dm taxa natural de mortalidade do zooplâncton herbívoro (dia-1) 

Dt dimensão vertical típica de uma bacia oceânica (m) 

dtc distância do centro de massa do sistema Terra-Lua ao centro da Terra (m) 

E estabilidade da coluna de água marinha (m-1) 

E
•

 taxa de evaporação (m s-1) 

f parâmetro de Coriolis (s-1) 

f duração relativa do fotoperíodo (-) 

Fct força centrípeta actuante no sistema Terra – Lua (N) 

Fcu força centrípeta actuante sobre uma partícula de massa unitária à superfície da Terra (N) 

Fcu força de atracção da Lua sobre uma partícula de massa unitária à superfície da Terra (N) 

Ftl módulo da força de atracção entre a Terra e a Lua (N) 

Fx componente das forças de volume por unidade de massa segundo a direcção x (N kg-1) 

Fy componente das forças de volume por unidade de massa segundo a direcção y (N kg-1) 

Fz componente das forças de volume por unidade de massa segundo a direcção z (N kg-1) 

g aceleração da gravidade (m s-2) 

G constante de atracção gravitacional universal (kg-1 m3 s-2) 

G taxa de mortalidade por predação do fitoplâncton (dia-1) 

g' aceleração da gravidade reduzida em meio estratificado (m s-2) 

h profundidade em relação ao nível de referência (m) 

H altura de água total (m) 

HL fluxo de calor latente (W m-2) 

HS fluxo de calor sensível (W m-2) 

I inclinação da linha de energia (-) 
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I intensidade da luz (W m-2) 

I0 intensidade de luz sob a superfície oceânica (W m-2) 

Ia intensidade média diária de luz (W m-2) 

Im intensidade máxima diária de luz (W m-2) 

Itop intensidade de luz no topo da atmosfera (W m-2) 

IS intensidade de luz óptima (W m-2) 

Iso intensidade de luz na superfície oceânica (W m-2) 

k coeficiente de forma – vento (-) 

ka coeficiente de rearejamento (dia–1) 

kam constante de semi-saturação de preferência da amónia (mg N L-1) 

kB taxa de decaimento do constituinte bioquímico B (dia-1) 

kd coeficiente de desoxigenação (dia-1) 

kdc taxa de mortalidade do zooplâncton carnívoro (dia-1) 

kdh taxa de mortalidade do zooplâncton herbívoro (dia-1) 

ke coeficiente de extinção da luz (m-1) 

k’e coeficiente de extinção da luz na ausência de algas (m-1) 

kg taxa de crescimento das algas (dia-1) 

kg,20 taxa de crescimento das algas para a temperatura de referência (20 ºC) (dia-1) 

kh taxa de hidrólise do carbono orgânico (dia-1) 

KM coeficiente de difusão turbulenta vertical (m2 s-1) 

kn taxa de nitrificação (dia-1) 

kp taxa de dissolução do carbono orgânico (dia-1) 

Kq difusividade turbulenta vertical (energia cinética turbulenta) (m2 s-1) 

kra taxa de respiração e excreção das algas (dia-1) 

krc taxa de respiração do zooplâncton carnívoro (dia-1) 

krh taxa de respiração do zooplâncton herbívoro (dia-1) 

ksa constante de semi-saturação – algas (µg Chla m-3) 

ksn constante de semi-saturação – azoto (µg N L-1) 

ksp constante de semi-saturação – fósforo (µg P L-1) 

kssi constante de semi-saturação – silício (µg Si L-1) 

KV difusividade turbulenta vertical (calor e sal) (m2 s-1) 

Kx coeficiente de difusão na direcção horizontal (m2 s-1) 
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Kz coeficiente de difusão na direcção vertical (m2 s-1) 

k  coeficiente médio de compressibilidade (kg m-3 dbar-1) 

l macro escala da turbulência (m) 

Lt dimensão horizontal típica de uma bacia oceânica (m) 

LW fluxo de radiação solar de ondas longas (W m-2) 

N frequência de Brunt-Väisälä (s-1) 

N concentração de nutrientes (mg - N,P,Si - L-1) 

na concentração de amónia (mg N m-3) 

nn concentração de nitratos (mg N m-3) 

nt azoto total inorgânico (mg N m-3) 

OS concentração de saturação em oxigénio dissolvido na água (mg L-1) 

p pressão (Pa) 

P concentração de fitoplâncton (kg C m-3, mg C L-1) 

pa pressão atmosférica (Pa) 

Ph taxa de crescimento do fitoplâncton (dia-1) 

ps concentração de fósforo solúvel (mg P m-3) 

p̂  média temporal da pressão (Pa) 

P
•

 taxa de precipitação (m s-1) 

q2 dobro da energia cinética turbulenta (m2 s-2) 

cQ  energia média libertada por condução para a atmosfera (W m-2) 

eQ  energia média libertada por evaporação (W m-2) 

QH  fluxo de calor através da superfície livre (W m-2) 

rQ  energia média reflectida pelo oceano (W m-2) 

sQ  energia média recebida directamente do sol (W m-2) 

QS  fluxo de sal através da superfície livre (m s-1 psu) 

R raio da Terra (m) 

Ri número de Richardson (-) 

Rp taxa de respiração do fitoplâncton (dia-1) 

rt raio equatorial da Terra (m) 

Rz taxa de respiração do zooplâncton herbívoro (dia-1) 

s amplitude de maré semidiurna (m) 
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S salinidade da água (psu) 

S0 salinidade de referência da água (psu) 

SW fluxo de radiação solar de ondas curtas (W m-2) 

T temperatura da água (ºC) 

T0 temperatura de referência da água (ºC) 

TN período do movimento oscilatório com frequência de Brunt-Väisälä (s) 

Ts temperatura superficial oceânica (ºC) 

Tsd período de rotação do sistema Terra – Lua (s) 

u componente da velocidade segundo a direcção x (m s-1) 

U componente a velocidade média na vertical segundo a direcção x (m s-1) 

u’ flutuação em relação á média temporal da componente da velocidade segundo a 

direcção x (m s-1) 

ub componente da velocidade segundo a direcção x no fundo (m s-1) 

uS componente da velocidade segundo a direcção x na superfície livre (m s-1) 

û  média temporal da componente da velocidade segundo a direcção x (m s-1) 

v componente da velocidade segundo a direcção y (m s-1) 

V componente a velocidade média na vertical segundo a direcção y (m s-1) 

v velocidade de uma partícula devida ao deslocamento do meio (advecção física) (m s-1) 

v’ flutuação em relação á média temporal da componente da velocidade segundo a 

direcção y (m s-1) 

vb componente da velocidade segundo a direcção y no fundo (m s-1) 

vb velocidade de uma partícula devida à auto-locomoção (m s-1) 

vS componente da velocidade segundo a direcção y na superfície livre (m s-1) 

v̂  média temporal da componente da velocidade segundo a direcção y (m s-1) 

w componente da velocidade segundo a direcção z (m s-1) 

W componente a velocidade média na vertical segundo a direcção z (m s-1) 

w’ flutuação em relação á média temporal da componente da velocidade segundo a 

direcção z (m s-1) 

wb componente da velocidade segundo a direcção z no fundo (m s-1) 

wS componente da velocidade segundo a direcção z na superfície livre (m s-1) 

ws taxa de sedimentação da clorofila (m dia-1) 

wsBi velocidade de sedimentação do constituinte bioquímico Bi (m s-1) 

Wv velocidade do vento (m s-1) 
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ŵ  média temporal da componente da velocidade segundo a direcção z (m s-1) 

x coordenada cartesiana no plano horizontal (m) 

X posição de uma partícula (m) 

y coordenada cartesiana no plano horizontal (m) 

z profundidade em relação à superfície livre (m) 

z coordenada cartesiana no plano vertical (m) 

Z concentração de zooplâncton herbívoro (kg C m-3, mg C L-1) 

z0 escala característica da rugosidade do fundo (m)  

zc zooplâncton carnívoro (g C m-3) 

zh zooplâncton herbívoro (g C m-3) 

∆S,T diferença termoesterética da água marinha (kg-1m3) 

Θ temperatura potencial da água (ºC) 

α inverso da massa volúmica da água marinha (kg-1m3) 

α  albedo ou reflectividade da superfície da água para a radiação solar (-) 

β  fracção do fluxo de ondas curtas absorvido à superfície (-) 

δ diferença dos inversos das massas volúmicas da água marinha (kg-1m3) 

ε coeficiente médio vertical isotrópico de viscosidade turbulenta (m2 s-1) 

εh eficiência de predação de algas (-) 

εm coeficiente de viscosidade molecular (m2 s-1) 

εo emissividade da superfície do oceano (-) 

εti coeficiente de viscosidade turbulenta segundo a direcção i (m2 s-1) 

εx coeficiente médio vertical de viscosidade turbulenta segundo a direcção x (m2 s-1) 

εy coeficiente médio vertical de viscosidade turbulenta segundo a direcção y (m2 s-1) 

φ latitude (-) 

φu função de distribuição vertical da componente da velocidade na direcção x (-) 

φv função de distribuição vertical da componente da velocidade na direcção y (-) 

φ  propriedade escalar  

η elevação da superfície livre relativamente ao nível de referência (m) 

ϕ direcção do vento (-) 

µ coeficiente de viscosidade dinâmica (kg m-1 s-1) 

νt coeficiente de viscosidade turbulenta (m2 s-1) 
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θ temperatura potencial da água marinha (ºC) 

θa coeficiente de temperatura para algas (-) 

θB coeficiente de temperatura para o constituinte bioquímico B (-) 

θgc coeficiente de temperatura para zooplâncton carnívoro (-) 

θgh coeficiente de temperatura para zooplâncton herbívoro (-) 

θra coeficiente de temperatura para respiração de algas (-) 

ρ massa volúmica da água (kg m-3) 

ρ0 massa volúmica de referência (kg m-3) 

ρ1 massa volúmica da água da camada superior em meio estratificado (kg m-3) 

ρ2 massa volúmica da água da camada inferior em meio estratificado (kg m-3) 

ρa massa volúmica do ar (kg m-3) 

σ massa volúmica da água marinha subtraída de 1000 kg m-3 (kg m-3) 

σ coordenada modificada no plano vertical (m) 

σθ massa volúmica da água marinha (de temperatura potencial θ) subtraída de 1000 kg m-3 

(kg m-3) 

σ  constante de Stefan-Boltzmann (W m-2 K-4) 

τ0x  tensão do vento na superfície livre segundo a direcção x (Pa) 

τ0y  tensão do vento na superfície livre segundo a direcção y (Pa) 

τbx(η) componente da tensão segundo a direcção x no fundo (Pa) 

τby(η) componente da tensão segundo a direcção x no fundo (Pa) 

τij elementos do tensor das tensões viscosas (Pa) 

τsx(η) componente da tensão segundo a direcção x na superfície livre (Pa) 

τsy(η) componente da tensão segundo a direcção y na superfície livre (Pa) 

κ  constante de von Karman (-) 
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