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Objetivos PELD Objetivos PELD –– Oceanografia FOceanografia Fíísicasica

•• Os seguintes objetivos especOs seguintes objetivos especííficos serão abordados, de acordo com ficos serão abordados, de acordo com 

as hipas hipóóteses :teses :

•• Para a HipPara a Hipóótese 1tese 1

•• Estimar o fluxo, descarga de Estimar o fluxo, descarga de áágua doce e tempo de residência da gua doce e tempo de residência da 

áágua no estugua no estuáário da Lagoa dos Patos.rio da Lagoa dos Patos.

•• Relacionar dados de fluxo da Relacionar dados de fluxo da áágua com o teor de material em gua com o teor de material em 

suspensão e fluorescência.suspensão e fluorescência.

•• Para a HipPara a Hipóótese 2 tese 2 

•• a) Analisar o efeito da variaa) Analisar o efeito da variaçção dos processos ão dos processos hidrodinâmicoshidrodinâmicos

e dos sedimentos sobre os padrões temporais de me dos sedimentos sobre os padrões temporais de méédio e longo dio e longo 

prazo nas assemblprazo nas assemblééias da vegetaias da vegetaçção submersa, ão submersa, fitoplânctonfitoplâncton, , 

zooplânctonzooplâncton, , ictioplânctonictioplâncton, invertebrados bentônicos e de peixes do , invertebrados bentônicos e de peixes do 

estuestuáário da Lagoa dos Patos.rio da Lagoa dos Patos.



ObjetivosObjetivos

•• Monitorar de forma contMonitorar de forma contíínua e, sempre que possnua e, sempre que possíível, em tempo real vel, em tempo real 

os seguintes parâmetros:os seguintes parâmetros:

•• -- velocidade e direvelocidade e direçção de correntes em vão de correntes em váários nrios nííveis no interior do canal e veis no interior do canal e 

na zona costeirana zona costeira

•• -- nníível das vel das ááguas no interior do canal de acesso guas no interior do canal de acesso -- Temperatura e Salinidade Temperatura e Salinidade 

(densidade) das (densidade) das ááguas guas -- Determinar os fluxos de Determinar os fluxos de áágua, de massa e de gua, de massa e de 

sedimentos trocados entre a Lagoa dos Patos e a zona costeirasedimentos trocados entre a Lagoa dos Patos e a zona costeira

•• -- Com base nestes fluxos determinar o tempo de residência das Com base nestes fluxos determinar o tempo de residência das ááguas na guas na 

áárea estuarina da Lagoa dos Patosrea estuarina da Lagoa dos Patos



JustificativaJustificativa

•• Acompanhar os principais parâmetros relativos Acompanhar os principais parâmetros relativos àà circulacirculaçção das ão das 

ááguas para:guas para:

•• -- estabelecer uma metodologia para determinar a vazão da Lagoa doestabelecer uma metodologia para determinar a vazão da Lagoa dos Patos s Patos 

em tempo realem tempo real

•• -- que sirvam de referência para os trabalhos desenvolvidos pelos que sirvam de referência para os trabalhos desenvolvidos pelos diversos diversos 

grupos que trabalham com a Lagoa dos Patos e grupos que trabalham com a Lagoa dos Patos e áárea costeira; rea costeira; 

•• -- que sirvam de base para estudos de modelagem numque sirvam de base para estudos de modelagem numéérica na parte de rica na parte de 

calibracalibraçção e validaão e validaçção dos resultados do modelo;ão dos resultados do modelo;

•• -- avaliar efeitos provocados por alteraavaliar efeitos provocados por alteraçções decorrentes da atividade ões decorrentes da atividade 

portuportuáária (dragagem, prolongamento dos molhes, ria (dragagem, prolongamento dos molhes, etcetc), na região;), na região;

•• -- avaliar processos de troca entre a laguna e o oceanoavaliar processos de troca entre a laguna e o oceano

•• -- avaliar efeitos causados por processos climavaliar efeitos causados por processos climááticos de longo perticos de longo perííodo. odo. 



MetodologiaMetodologia

•• Coleta e Dados:Coleta e Dados:
•• -- perfiladorperfilador acacúústico por stico por dopplerdoppler (ADP/(ADP/sonteksontek, 1,0 MHz) instalado no canal , 1,0 MHz) instalado no canal 

de acesso na de acesso na areaarea da da PraticagemPraticagem. Este pode medir:. Este pode medir:

–– NNíível da vel da ááguas;guas;

–– Velocidade de correntes a cada 0,6 m da coluna de Velocidade de correntes a cada 0,6 m da coluna de áágua a cada hora; gua a cada hora; 

•• -- TermoTermo--CondutivCondutivíímetrosmetros SeabirdSeabird (CT) instalados na superf(CT) instalados na superfíície e a 10 m de cie e a 10 m de 
profundidade na ENRG.profundidade na ENRG.

•• -- Dados de vento Dados de vento –– EstaEstaçção da ão da PraticagemPraticagem

•• -- Dados de descarga Fluvial Dados de descarga Fluvial –– ANA ANA –– limitalimitaççõesões

•• -- PerfiladorPerfilador acacúústico de correntes rebocadostico de correntes rebocado

•• -- MarMaréégrafosgrafos a serem instalados na a serem instalados na áárea da rea da PraticagemPraticagem

•• Modelagem Modelagem NumNumééricarica –– TELEMAC 3DTELEMAC 3D



MetodologiaMetodologia

•• Tratamento dos Dados:Tratamento dos Dados:

•• -- PlotagemPlotagem das Sdas Sééries;ries;

•• -- AnAnáálise da consistência de dados;lise da consistência de dados;

•• -- AnAnáálise de Slise de Sééries temporais:ries temporais:

–– determinadeterminaçção de parâmetros bão de parâmetros báásicos;sicos;

–– AnAnáálise harmônica;lise harmônica;

–– AplicaAplicaçção de filtros;ão de filtros;

–– AnAnáálise espectral e espectral cruzada;lise espectral e espectral cruzada;

–– DeterminaDeterminaçção de perfis mão de perfis méédios;dios;



PrincPrincíípio de funcionamento do ADPpio de funcionamento do ADP



MetodologiaMetodologia

Fundeio ADP Canal de AcessoFundeio ADP Canal de Acesso



MetodologiaMetodologia

FuNdeioFuNdeio CTsCTs



ResultadosResultados
FuNdeioFuNdeio ADP/CT Canal de AcessoADP/CT Canal de Acesso



Fontes de 
Financiamento

Mantido basicamente 
com recursos próprios 
e através de parcerias:

Praticagem de Rio 
Grande

Agência Nacional de 
Águas (prevista)

SUPRG – até 2007

Contratos

QUIP S.A. até 2008



Vitta, 2006

TratamentoTratamento de Dados de Dados -- FiltrosFiltros



Vitta, 2006



Vitta, 2006



ResultadosResultados
FuNdeioFuNdeio ADP/CT Canal de ADP/CT Canal de aCESSOaCESSO

Profundidade

Componente A (cm) F(gr.) A (cm) F (gr.) A (cm) F (gr.) A (cm) F(gr.)

"Q1" 6,51 191,8 7,48 190,6 7,86 189,1 7,07 177,4

"O1" 21,38 202,5 21,57 207,0 22,47 208,9 21,24 205,0

"QUI1" 2,23 79,7 2,41 85,4 2,83 79,9 * *

"P1" 3,02 157,8 3,35 160,0 3,06 159,3 * *

"K1" 8,50 265,3 8,24 266,6 7,97 265,5 6,37 263,1

"N2" 10,96 129,7 10,55 131,3 10,44 134,2 11,16 132,8

"M2" 6,97 160,5 6,90 159,1 7,22 160,6 6,86 152,2

"L2" 2,92 282,5 2,43 283,6 2,12 294,9 * *

"S2" 8,89 314,5 8,88 314,1 9,24 316,0 8,74 316,3

"K2" 3,72 302,2 3,88 304,4 3,91 304,5 3,80 303,7

"2N2" 1,46 98,9 1,40 103,4 1,39 107,7 1,48 113,0

"NU2" 2,08 132,9 2,00 134,1 1,98 136,9 2,12 134,8

"M3" 2,43 241,9 2,43 244,6 2,86 250,2 1,83 250,5

"MN4" 6,09 319,2 5,58 320,1 5,56 323,3 5,19 321,5

"M4" 10,08 346,4 9,36 347,2 9,33 348,3 8,30 345,4

"MS4" 3,23 45,1 2,92 48,2 3,04 47,3 2,82 50,8

"2MS6" 1,91 72,4 1,97 53,4 1,65 50,1 1,59 65,9

2(O1+K1) 59,80 59,60 30,40 55,20

F 1,90 1,90 1,80 1,80

1,8 m 7,0 m 9,0 m 12,0 m



A longo perA longo perííodo podeodo pode--se prever a salinizase prever a salinizaçção das ão das ááguas e guas e 
estimar produestimar produçção de camarão e ão de camarão e ááreas de plantio de arroz.reas de plantio de arroz.
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Perfis ADP
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Cálculo da descarga da Lagoa dos Patos



Descarga da Lagoa dos Patos –

comparação com dados ANA

Novas medições após a dragagem de 

aprofundamento do canal

Cálculo do tempo de residência baseado 

nestes volumes



DOMÍNIO DO MODELO



O DOMÍNIO DO MODELO e CONDIÇÕES DE CONTORNOO DOMÍNIO DO MODELO e CONDIÇÕES DE CONTORNO

Marés + Variações de níveis em baixa 
freqüência

Ventos + Troca de calor

Velocidade de corrente 

Velocidade de corrente

Variações de salinidade e temperatura em todo o 
contorno oceânico

Descarga fluvial

Uso de 3 classes de sedimento:

Areia grossa (1mm) – Trans. de fundo

Areia fina (0.25mm) – Trans. de fundo
Silte(0.02mm) – Transp. em suspensão

Grade não-estruturada 2D 

com diversos níveis



Equipamentos jEquipamentos jáá
instalados instalados 
ou previstos :ou previstos :

ADP e CTs –



FundeiosFundeios na costana costa

ADP Sontekf undeado de 21/10/2006 to 
23/02/2007 – contrato Votoran celulose
Prof.: – 16 m 

ADP Sontek fundeado no Parcel do 
Carpinteiro

Prof.:  – 25 m 



MUITO OBRIGADO!!!


