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ConsideraConsideraçções ões –– Abreu et al. Abreu et al. 
(2009)(2009)

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

• 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 
variabilidade de curto e longo período e determinar padrões de funcionamento 
do ecossistema.

Modelagem Numérica!! 
Ampla cobertura espacial e temporal



ConsideraConsideraçções ões –– Abreu et al. Abreu et al. 
(2009)(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 semanas
• Controlada pela chuva em escala de meses a anos



MetodologiaMetodologia
TELEMAC System - ©EDF - Laboratoire 

National d´Hydraulique et Environnement, 

Electricité de France.

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

CENÁRIO DESACARGA 
FLUVIAL

Descarga baixa 250 m³ s-1

Descarga moderada 1000 m³ s-1

Descarga média 3000 m³ s-1

Descarga alta 8000 m³ s-1



Proposta de trabalhoProposta de trabalho

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

Neste 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) . 

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

O modelo nos fornecerá previsões dos valores de velocidade, 
salinidade, temperatura para cada ponto da grade e ao longo 
de 15 camadas na vertical. 

A grade abrange o corpo lagunar, o estuário em bastante 
detalhe, e a zona costeira. 



Proposta de trabalhoProposta de trabalho

Podemos analisar:

•Comportamento 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)

•Outros aspectos de interesse do grupo 
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Tempo de ResidênciaTempo de Residência…… Que conceito Que conceito 
usar???usar???

Flushing Time – Describes the general exchange characteristics of a 

waterbody without identifying the underlying physical processes, the 

relative importance of those processes, or their spatial distribution.

Q

V
T f =

Volume of water in a defined system

Volumetric flow rate through the system

V and Q are often unkown, so computation of Tf is sometimes based on the assumption 

that a waterbody functions as a continously stirred tank reactor – Tf can be estimated 
from observations of outflow concentration over time.



Tempo de ResidênciaTempo de Residência…… Que conceito Que conceito 
usar???usar???

Age – Unlike Tf, Age is unique to each water parcel that enters the 

domain of interest.

Age is the time a water parcel has spent since entering the estuary

through one of the boundaries. So, parcels ate different locations 

within a water body have different Ages.

In real systems, mass can enter continously, therefore a parcel at a 

specified location can contain mass with a distribution of Ages.



Tempo de ResidênciaTempo de Residência…… Que conceito Que conceito 
usar???usar???

Residence Time – is the time it takes for any waterparcel of the sample 

to leave the lagoon through its outlet to the sea.

Residence Time is the complement to Age: 

Age is the time required for a parcel to travel from a boundary to 

a specified location within a water body, while Residence Time 

is how long a parcel, starting from a specified location within a 

waterbody, will remain in the waterbody before exiting.
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Tempo de ResidênciaTempo de Residência……

Figura 25: Trajetória das partículas (cada linha corresponde a uma 
trajetória) durante vazante e enchente.  A) regime de vazante em 1999; B) 

regime de enchente de 1999.

Período simulado 1999

005Descarga estimada 42.6 m3/s

4 m3/sTempo de renovação do 

volume da água 

18 dias

1 dias

Fração de água doce 0.95

.55Tempo de descarga 17 dias

7 diasTempo de permanência das 

partículas

de 5 a 8 dias

e 7 a 15 dias

Tabela 4: Estimativas da descarga, tempo de renovação do volume de água, 
fração de água doce, tempo de descarga e tempo de permanência das 
partículas dentro do Saco do Arraial durante o período de alta (1999) e de 
baixa (2005) descarga fluvial.

Em que ponto lançar ???



Proposta de trabalhoProposta de trabalho

2.Estudo de caso

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 foi 
observado para a clorofila em diferentes escalas temporais e espaciais.

Abreu et al. (2009)


