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Tempo de descarga, tempo de residência, tempo de renovação, idade da 
água e outros tempos

É sempre um assunto complicado, com várias definições, várias sobreposições de conceitos e formulações (Zimmerman, 1976; 
Takeoka, 1984; Geyer, 1997). Além disso se tem várias formas de determinação que incluem dados de campo e/ou modelagem 
numérica.

Para os fins deste trabalho, o conceito utilizado é o de Tempo de Descarga = Tempo de Residência dado em Dyer (1979) e Geyer 
(1997) entre outros que estabelecem que Tempo de Descarga é o tempo requerido para substituir a água doce existente em um 
estuário de volume V em uma taxa igual a da descarga fluvial (Qf). Ou seja: 

Tq =  - também chamado de tempo de preenchimento (“replenishment time”) para um reservatório de água doce

Se a salinidade for incluída, trabalha-se com a fração de água doce f = 1-  e 

Tq = f

 



Objetivos e conteúdo
Objetivo

O objetivo deste trabalho é o de analisar a variação do tempo de descarga na Lagoa dos Patos e em sua região estuarina sob 
diferentes regimes de descarga fluvial e verificar o efeito do vento sobre esta variável, com foco na área estuarina.

Conteúdo

Descrição da Lagoa dos Patos e de sua área estuarina;

Funcionamento do sistema sob diferentes condições de descarga fluvial e regime de ventos

Variabilidade sazonal e interanual

Dados e metodologia

Tempo de descarga da Lagoa dos Patos

Tempo de descarga da área estuarina da Lagoa dos Patos e consequências 

Conclusões 



Lagoa dos Patos: principais características

 Laguna do tipo estrangulada, sendo conectada ao 
oceano por um estreito canal

 Dimensões 250 km x 40 km x 5 m

 Área ~10.000 km²

 Morfologia complicada 

 Descarga média  2.400 m3/s

 Máximos superiores 20.000 m3/s em 1941

  Estuário de micromaré – altura media de 0,30 m

 Regime de ventos: NE / SW

 Sistema dominado pelo fluxo do rio. Em baixas e 
médias descargas aparece o efeito do vento: 
ventos de SO – enchente; NE – vazante.

 Em altas descargas só ventos extremos de SO 
podem inverter o fluxo para o mar (Möller et al., 
2001).

 DRENA UMA BACIA DE 200.000 km²
Imagem 
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Rio Guaíba: 62% da descarga 
média anual

Rio Camaquã: 11% da descarga 
total

C. S. Gonçalo: 27% da descarga 
total

Itapoã

Arambaré



Descrição da Lagoa dos Patos: área estuarina

Möller e Castaing, 1999

Pelotas
Feitoria

Rio Grande



65 km

Lagoa dos Patos: um estuário de 
cunha salina 

Andrade, 2015



Möller et al. (2001)

Möller e Castaing, 1999

Como funciona a Lagoa dos Patos: o vento e a descarga dos rios

Baixa descarga
< 1.000 m³/s

Baixa descarga a LP salga pelo efeito do vento 
SO

Pico de alta descarga 
expulsa água salgada



Como funciona a Lagoa dos Patos: o efeito do vento em períodos de 
baixa descarga < 2.400 m³/s) 

Ventos de Sudoeste (SW) forçam entradas de águas salgadas, pois sobem o nível na costa e rebaixam no 
interior do estuários. Este desnível produz a salinização das águas.

Ventos de Nordeste elevam o nível do estuário e abaixam na costa. O resultado é a vazante das águas 
para o mar



Variações na estrutura halina observadas em amostragens em dias sucessivos devido ao efeito de ventos de SO. 
Observar o máximo de concentração de Clorofila a na extremidade da cunha salina

23/05/2012 24/05/2012

Andrade, 2015



modificado de Marques (2005)

Variabilidade Sazonal: o efeito combinado de vento e a descarga dos rios

 

a) A Lagoa dos Patos é mais salgada e por mais tempo no 1o. Semestre por causa de baixas descargas de rios associada à passagem 
de frentes.

b) No Segundo semestre altas descargas e ventos de NE causam diminuição da salinidade de Agosto a Novembro. 



Modificado de Möller et al. 
(2009)Observação: descarga do Canal de São Gonçalo não é incluída.

Valores negativos de IOS indicam El Niño
Mesmo durante eventos La Niña a média histórica  (linha Preta) é suplantada.
Ressalvas sobre eventos El Niño de 1982/1983 (EL N+2), 1997/1998 (Longa 
duração de regime de vazante) e 2015/2016. Retângulo preto marca a La Niña de  
1988. 

Eventos de El Niño e La Niña e as variações da descarga fluvial dos afluentes 
da Lagoa dos Patos 



Dados e Metodologia
Dados básicos: 

Descarga fluvial do afluentes à Lagoa dos Patos: Agência Nacional de Águas – não inclui Canal de São Gonçalo

Dados de velocidade e direção de ventos:  Estação Meteorológica da Associação dos Práticos da Barra de Rio Grande. Referencial 
rodado de 37º e vetores decompostos nas componentes paralela e perpendicular à costa

Volume da Lagoa dos Patos e seu estuário: calculado a partir de curvas hipsométricas da Lagoa dos Patos e do estuário (Möller, 
1996);

Dados de salinidade ao longo da LP obtidos durante 12 cruzeiros realizados em 1988 no Projeto Lagoa dos Patos (Asmus, 1988, 
coordenador);

Séries temporais de Salinidade obtidas através de fundeios de CTs SBE 37SM junto a faroletes ainda existentes na área estuarina 
(proteção contra redes de arrasto).



Resultados: Tempo de descarga de água doce da Lagoa dos Patos

Resultado ressalta a importância dos períodos sazonais de 
chuva ou os anos de “El Niño”, com ênfase para o de 1998-
1999, para a renovação rápida das águas da Lagoa dos 
Patos 

Vaz et al, 2006



Resultados: Tempo de descarga para o estuário da Lagoa dos Patos

Möller, 1996



Fundeios de CTs no estuário 
da Lagoa dos Patos 



CT Gambeta

CT Baleias

Séries temporais relativas aos fundeios dos CT em Gambeta e Baleias 



Gambeta Baleias 

Efeito da descarga fluvial na salinidade das águas do estuário da 
Lagoa dos Patos

???
?

???
?



Efeito do vento em períodos de baixa descarga fluvial na salinidade 
das águas do estuário da Lagoa dos Patos



Efeito do vento em períodos de baixa descarga fluvial na salinidade 
das águas do estuário da Lagoa dos Patos



Andrade, 2015

Série temporal de fluorescência (concentração de clorofila a) registrada em 2010 no canal 
de acesso à Lagoa dos Patos 



Conclusões
 - A Descarga fluvial é o fator dominante na circulação da Lagoa dos Patos determinando, também, o tempo de renovação de suas 
águas;

 - Pelas dimensões deste sistema os tempos de descarga podem ser muito altos, superando 10 anos em períodos de baixas 
descargas principalmente as secas mais prolongadas determinadas por eventos de La Niña. No entanto, em períodos sazonais de 
altas precipitações ou anos de El Niño este tempo é bastante reduzido.

 - Na região do alto e médio estuário, a salinização das águas depende da descarga fluvial. Para que ventos de SO sejam efetivo 
para salinizar todo a área considerada como estuarina, o limite da descarga fluvial não pode superar 1000 m³/s, sem considerar a 
entrada de águas do Canal de São Gonçalo. O período mais propício em que a combinação de baixas descargas e dominância de 
ventos de SO corre é no outono, notadamente os meses de abril e maio.

 - Com aumento de salinidade e redução da fração de água doce, há a indicação de uma redução no tempo descarga com ventos de 
SO. No entanto, o que deve ocorrer é um aumento neste tempo em função do acúmulo de água doce as áreas mais internas à LP. O 
oposto se verifica com ventos de NE. 

 - Há ainda a necessidade desse analisar a estrutura vertical e longitudinal de salinidade e a forma como o tempo de descarga varia 
nestas situações. 

 - Outros fatores são afetados pela descarga e pelo vento.

 - Aplicação de modelos



MUITO OBRIGADO!!!!!!



1885 Até 2008 De 2009 a 2011 + aprofundamento

As alterações morfológicas da Barra da Lagoa dos Patos



Quem produziu mais alterações: a construção dos molhes ou o prolongamento deles?

1887     Presente



How River Discharge affects circulation?
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