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InformaçõesInformações históricashistóricas Moller et al. (1996; 2001; 2007)
Fernandes et al. (2002; 2004; 2005; 2007)

• Se a descarga fluvial > 3000 m3/s – domínio da descargag / g
• Se a descarga fluvial< 3000 m3/s – domínio do vento

• Passagem de frentes 3 – 15 dias

• Marés são filtradas no canal

• Oscilações com período de 24 h na 
LP são devidas ao efeito combinado 
da brisa e da maréda brisa e da maré

• Morfologia da boca do estuário 
intensifica fluxos de vazante e 
estratificação 



ConsideraçõesConsiderações AbreuAbreu et al  (2009)et al  (2009)ConsideraçõesConsiderações –– AbreuAbreu et al. (2009)et al. (2009)

• A determinação de diferentes escalas de variabilidade temporal de parâmetros 
biológicos e ambientais é um pré-requisito para qualquer estudo ecológico 
básico.

• Esforços de amostragem devem ser cuidadosamente planejados pois:

• Conclusões errôneas podem surgir de uma coleta de dados esparsa
• Programas amostrais intensos aumentam consideravelmente os custos

• Entretanto, a compreensão das funções e caracterização de fatores 
controladores, normalmente ocorre após a obtenção de séries temporais longas 
em diferentes escalas temporais, que permitem identificar e diferenciar a 

i bilid d d t l í d d t i d õ d f i tvariabilidade de curto e longo período e determinar padrões de funcionamento 
do ecossistema.

Modelagem Numérica!! Ampla cobertura espacial e temporal



ConsideraçõesConsiderações AbreuAbreu et al  (2009)et al  (2009)ConsideraçõesConsiderações –– AbreuAbreu et al. (2009)et al. (2009)

Variabilidade da Clorofila-a no ELP:

f (temp. água, luz, disponibilidade de nutrientes, predadores)

f (hidrologia em diferentes escalas temporais)

• Controlada pelo vento em escala de horas a semanasp
• Controlada pela chuva em escala de meses a anos



MetodologiaMetodologia
TELEMAC System - ©EDF - Laboratoire 
N ti l d´H d li t E i tMetodologiaMetodologia National d´Hydraulique et Environnement, 
Electricité de France.

CENÁRIO DESACARGACENÁRIO DESACARGA 
FLUVIAL

Descarga baixa 250 m³ s-1

Descarga moderada 1000 m³ s-1

Descarga média 3000 m³ s-1

Simulações realizadas para o

g
Descarga alta 8000 m³ s-1

Simulações realizadas para o 
período entre 01 de Janeiro e 
19 de julho de 1998 (200 dias), 
considerando condições reaisconsiderando condições reais 
de vento e demais forçantes.



PropostaProposta de de trabalhotrabalhopp

1 Avaliação da relação descarga x tempo de residência de partículas1.Avaliação da relação descarga x tempo de residência de partículas 
no interior do estuário

N t áli ã d lt d d 4 i l õ é iNeste análise serão usados resultados de 4 simulações numéricas com 
duração de 6 meses cada (período de jan - junho de 1998), onde o valor da 
descarga é mantido constante durante cada uma das simulações (250, 1000, 
3000 8000 m3/s)3000, 8000 m3/s) . 

As demais forçantes (vento, maré, submaré) são dinâmicas no tempo e no 
espaço e são obtidas através de dados reais disponíveis na internet (NOAA)espaço, e são obtidas através de dados reais disponíveis na internet (NOAA) 
para a região.

O modelo nos fornecerá previsões dos valores de velocidade, 
li id d t t d t d d lsalinidade, temperatura para cada ponto da grade e ao longo 

de 15 camadas na vertical. 

A grade abrange o corpo lag nar o est ário em bastanteA grade abrange o corpo lagunar, o estuário em bastante 
detalhe, e a zona costeira. 



PropostaProposta de de trabalhotrabalhopp

Podemos analisar:

• Comportamento das variáveis físicas (em diferentes escalas temporais eComportamento das variáveis físicas (em diferentes escalas temporais e 
espaciais) ao longo do período estudado, descrevendo as condições 
hidrodinâmicas do período em função das diferentes descargas;

• A resposta do Tempo de Residência as variações de descarga

• A resposta do Tempo de Residência a passagem de frentes (ventos NE–SO)p p p g ( )

• Outros aspectos de interesse do grupo 



HidrodinâmicaHidrodinâmica –– ElevaçãoElevação MédiaMédia
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HidrodinâmicaHidrodinâmica –– SalinidadeSalinidade MédiaMédia

Descarga baixa Descarga moderada

Descarga média Descarga alta



HidrodinâmicaHidrodinâmica –– SériesSéries TemporaisTemporais

Análises EstatísticasAnálises Estatísticas
Análises Espectrais
Análises Espectrais Cruzadas



PropostaProposta de de trabalhotrabalhopp

2.Estudo de caso

Abreu et al. (2009)

Simulação hidrodinâmica de 1 ano, com posterior simulação do comportamento do Tempo de 
Residência no período que for de maior interesse ao longo deste ano.

Relacionar o comportamento das variáveis físicas (salinidade correntes vento) com o que foiRelacionar o comportamento das variáveis físicas (salinidade, correntes, vento) com o que foi 
observado para a clorofila em diferentes escalas temporais e espaciais.


