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ACOPLAMENTO DE MODELOS DE CAMPO PRÓXIMO E CAMPO 
AFASTADO COM CINÉTICA DE DECAIMENTO BACTERIANO 

VARIÁVEL – aplicações em emissários submarinos de esgotos 

Renato Castiglia Feitosa1 & Paulo Cesar Colonna Rosman2 

RESUMO --- A avaliação da concentração de efluentes domésticos lançados em águas costeiras se 
faz necessária no controle de qualidade de águas. Por este motivo o comportamento do efluente 
deve ser previsto nas regiões de campo próximo e campo afastado. A consideração de todos os 
fenômenos físicos envolvidos no processo de mistura em um modelo único não é tarefa simples, em 
virtude das diferentes escalas espaciais e temporais envolvidas no problema. Com isto, é necessária 
a utilização de quatro modelos numéricos distintos: hidrodinâmico; campo próximo; campo 
afastado e decaimento bacteriano. Este trabalho descreve o acoplamento dinâmico destes modelos. 
As capacidades e limitações desta técnica de modelagem aplicadas a mistura e dispersão de efluen-
tes domésticos provenientes de emissários submarinos são analisadas sob o ponto de vista 
ambiental. O procedimento adotado inclui a combinação dos modelos de campo próximo NRFIELD 
com os modelos de transporte Lagrangeano e de qualidade de águas contidos no SisBaHiA, 
desenvolvido na Área de Engenharia Costeira e Oceanográfica - COPPE/UFRJ. A aplicação destes 
modelos ao emissário submarino de esgotos da Barra da Tijuca, localizado na cidade do Rio de 
Janeiro, tem como objetivo avaliar a concentração de coliformes fecais em águas adjacentes ao pon-
to de lançamento do efluente. 

ABSTRACT --- The evaluation of wastewater concentrations in coastal waters is required for water 
quality control. For this reason the effluent behavior must be predicted in both the near- and far-
fields. The description of physical process and their implementation in a “complete model” is not a 
simple task. Due to the different spatial and temporal scales involved, is required the use of four 
separate numerical models: hydrodynamic; near field, far field and bacterial decay. In this paper a 
dynamic coupling of these models is described. Capabilities and limitations of modeling techniques 
applied to wastewater mixing and dispersion from submerged multiport discharges are discussed for 
environmental impact analysis. The recommended procedure combines the near field mixing zone 
model NRFIELD, and Lagrangian far field flow and water quality models within SisBaHiA, devel-
oped at the Coastal and Oceanographic Engineering Area – COPPE/UFRJ. The application of this 
coupled model to Barra da Tijuca outfall situated in the west coast of Rio de Janeiro city indicates 
fecal coliform concentration fields in adjacent waters from discharge point.  
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1 - INTRODUÇÃO 

O lançamento de efluentes domésticos através de emissários submarinos de esgotos é 

justificado pela grande capacidade oceânica na dispersão e depuração da matéria orgânica. Na 

avaliação dos impactos provocados pelo lançamento de efluentes domésticos no ambiente marinho, 

bactérias do grupo coliformes fecais são consideradas como contaminantes de referência. A 

modelagem de plumas de emissários submarinos de esgotos tem se tornado objeto de extrema 

relevância, tanto na avaliação de impactos promovidos pelo lançamento destes efluentes no meio 

aquático, quanto na tomada de decisões relativas ao ponto de lançamento ideal. A dispersão da 

pluma de contaminantes lançada no ambiente marinho é constituída em duas regiões com 

características distintas: o campo próximo, dominado pela turbulência gerada pelos jatos efluentes 

da tubulação difusora, forças de empuxo, escoamento ambiente e perfis de densidade; e o campo 

afastado, onde predominam a turbulência gerada pelas correntes e as reações cinéticas de 

decaimento do contaminante. As escalas espaciais e temporais dos processos de mistura envolvidos 

distinguem-se significativamente nestas duas regiões, o que dificulta serem consideradas em um 

modelo único. No sentido de sanar estas dificuldades diversos autores (Zhang & Adams, 1999; 

Hillebrand, 2003; Bleninger & Jirka, 2004) propõem um acoplamento entre modelos de campo 

próximo e campo afastado. Entretanto, pouca atenção é concentrada nas cinéticas de decaimento do 

contaminante em questão. Considerando que o efluente se comporta como um contaminante não 

conservativo, a determinação de sua perda temporal de massa e seus fatores influentes constitui-se 

em um dos pontos principais a ser inserido na modelagem do campo afastado. 

O efluente de menor densidade, durante seu processo de mistura inicial com a água do mar irá 

se elevar em direção à superfície livre, podendo atingi-la ou não, dependendo das variações 

verticais de densidade entre o ponto de lançamento do efluente e a superfície. A máxima elevação 

atingida pela pluma ao longo da coluna d’água é determinada como a região onde as densidades do 

efluente e do ambiente se igualam. Esta elevação, juntamente com a sua espessura e diluição, 

constituem-se os principais parâmetros obtidos na modelagem do campo próximo. Estes parâmetros 

são de extrema relevância na modelagem do campo afastado. A determinação da altura máxima 

alcançada pela pluma é importante por algumas razões: determina o nível de incidência luminosa ao 

longo de sua espessura; e a faixa do escoamento responsável pela sua advecção. A intensidade de 

radiação incidente sobre a pluma é a principal responsável pela degradação bacteriana. 

A mortalidade de bactérias no ambiente marinho é quantificada através do parâmetro T90, que 

corresponde ao tempo necessário para que ocorra uma redução de 90% da concentração inicial 

destes microrganismos, descontando efeitos de diluição e dispersão. Os principais fatores 
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intervenientes no decaimento bacteriano em águas marinhas são as variações de temperatura, 

salinidade e radiação solar. Na quantificação da taxa de decaimento dentre as diversas formulações 

existentes na literatura (Belair, 1977; Mancini, 1978; Chamberlin & Mitchell, 1978; Ŝolic & 

Krstulovic, 1992; Canteras et al., 1995; Sarikaya & Saatçi, 1995; Guilland et al., 1997; Yang et al., 

2000), foi adotada a proposta por Mancini (1978), por apresentar boa concordância com valores 

observados em campo.   

Dentre os fatores acima citados, a radiação solar é a que possui maior influência no 

decaimento bacteriano. A quantificação da radiação solar incidente sobre a pluma é obtida através 

de um modelo analítico proposto por Martin & McCutcheon (1999).  

O modelo NRFIELD, baseado na metodologia proposta por Roberts (1979) e Roberts et al., 

(1989 I,II,III), é utilizado na modelagem do campo próximo. A modelagem hidrodinâmica e do 

transporte de contaminantes é realizada pelo SisBAHIA3, desenvolvido na Área de Engenharia 

Costeira e Oceanográfica da COPPE/UFRJ.  

Este trabalho propõe um acoplamento entre modelos de campo próximo e campo afastado. 

Entretanto, o ponto chave em questão é a inclusão, na modelagem de pluma de coliformes no 

campo afastado, de um modelo de decaimento bacteriano acoplado diretamente a um modelo de 

radiação solar. Através do acoplamento entre estes modelos, pretende-se avaliar os impactos 

provocados pelo lançamento do efluente considerando variações horárias dos diversos fatores 

ambientais que intervêm na dispersão e decaimento da pluma de coliformes. 

2 - PROCESSOS DE MISTURA 

No processo de mistura inicial do esgoto com a água ambiente, há duas regiões com 

características cujas escalas espaciais e temporais são marcadamente distintas. A primeira ocorre no 

campo próximo da linha difusora do emissário, na chamada zona de mistura ativa. Esta região é 

caracterizada por intensa turbulência, onde a circulação hidrodinâmica é extremamente influenciada 

pelo jato efluente da tubulação difusora, pelas forças de empuxo, pelo escoamento ambiente e pela 

geometria da tubulação difusora.  Na medida em que se afasta da linha difusora, a pluma ejetada vai 

se misturando com a água ambiente, até tornar-se neutra. Na segunda região, então chamada de 

campo afastado ou zona de mistura neutra, a pluma neutra é transportada passivamente pelas 

correntes oceânicas. É nesta região que se faz necessária a implementação da cinética de 

decaimento bacteriano, que compreende a inclusão e validação do modelo de radiação solar. Devido 

às diferenças de escoamento entre as zonas de mistura ativa e passiva, são adotadas metodologias de 

modelagem específicas para cada zona.  
                                                
3 www.sisbahia.coppe.ufrj.br 



_______________________________________________________________________________________________________________________ 
XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                         4 

2.1 -  Modelagem da zona de mistura ativa no campo próximo 

Existem diversos modelos que foram especialmente desenvolvidos para a modelagem do 

campo próximo. O Visual Plumes disponibilizado pela Agência de Proteção Ambiental Norte 

Americana (USEPA- United States Environmental Protection Agency) possui em sua interface os 

modelos UM3 e o RSB. O modelo UM3 é um modelo lagrangeano de arrasto tridimensional 

(“entrainment model”) desenvolvido por Frick et al., (2000) (apud Carvalho, 2003). O RSB, 

chamado atualmente de NRFIELD, utiliza formulações semi-empíricas baseadas nos experimentos 

realizados por Roberts (1979) e Roberts et al., (1989) para ambientes homogêneos e estratificados, 

respectivamente. O modelo CORMIX (“Cornell Mixing Zone Expert System”) é composto por 

várias rotinas para analisar a geometria e a diluição na zona de mistura. O subsistema CORMIX 2 

(Akar & Jirka, 1991 apud Carvalho, 2003) é utilizado para simular a pluma originada de difusores 

compostos por múltiplas portas. De acordo com Carvalho et al., (2002), de maneira geral as 

descargas típicas de emissários submarinos apresentam possuem fluxo de momentum reduzido. Isso 

torna pouco relevante a orientação dos jatos lançados no ambiente marinho na determinação das 

características da pluma no campo próximo. Os modelos NRFIELD e UM3 permitem a inserção de 

um perfil qualquer de densidade nas simulações. No modelo CORMIX, o usuário tem quatro 

possibilidades de escolha do perfil de densidades: uniforme; linear; duas camadas; e duas camadas 

com a densidade da camada inferior variando linearmente. 

Estudos de campo avaliando a eficiência dos modelos de campo próximo são raros. Carvalho 

et al., (2002) compararam resultados dos modelos supracitados com medições realizadas em campo 

nas cercanias do emissário submarinos de esgotos de Ipanema (RJ) em situações de coluna d’água 

estratificada e homogênea. Em linhas gerais os três modelos apresentaram eficiência para 

determinar as principais características da pluma. Entretanto, de acordo com os resultados 

apresentados, o modelo NRFIELD foi o que apresentou as melhores estimativas da altura terminal 

alcançada pela pluma ao longo da coluna d’água. Roberts et al., (2002) também observaram uma 

boa concordância dos resultados obtidos por este modelo com medições realizadas em campo nas 

cercanias do emissário de Boston (E.U.A.). Considerando que a determinação da altura alcançada 

pela pluma é de extrema relevância na quantificação da radiação solar incidente sobre a mesma, e 

consequentemente na determinação da taxa de decaimento bacteriano, a utilização deste modelo é 

proposta neste trabalho.   

O campo próximo é uma região de intensa turbulência, onde a circulação hidrodinâmica é 

extremamente influenciada pelo jato efluente da tubulação difusora do emissário submarino. 

Segundo Roberts (1979), o processo dispersivo do efluente possui três diferentes fases. A 

primeira é a fase de diluição inicial, onde as forças de empuxo, quantidade de movimento do 



_______________________________________________________________________________________________________________________ 
XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                         5 

efluente e os efeitos dinâmicos das correntes locais, resultam em uma rápida mistura e diluição do 

contaminante no corpo d’água receptor. A segunda fase é representada pelo espalhamento dinâmico 

horizontal e o colapso vertical da pluma após alcançar sua altura terminal. A última fase consiste na 

difusão turbulenta passiva e na advecção produzidas pelas correntes oceânicas na região de campo 

afastado. 

Devido ao fato de esgotos sanitários possuírem uma massa específica inferior à da água do 

mar, o cone de mistura então formado irá se elevar em direção à superfície livre, podendo atingi-la 

ou não, dependendo das variações verticais de densidade entre o ponto de lançamento do efluente e 

a superfície. 

O efluente proveniente dos orifícios difusores possui uma determinada quantidade de 

movimento, e é impulsionado para cima pelas forças de empuxo. Tal efluente passa então a se 

deslocar sob ação das correntes marinhas, sendo sua massa misturada a massa do corpo d’água 

receptor pelo fenômeno de carreamento (“entrainment”), que se processa por toda a superfície 

externa do jato. Desta forma, a água do mar penetra no interior do jato efluente modificando sua 

distribuição de concentrações ao longo da seção transversal da pluma. 

O modelo proposto por Roberts et al. (1989-I,II,III) incorpora a Freqüência de Brünt-Vaisala 

(N) a partir da teoria desenvolvida por Roberts (1979) para ambientes homogêneos. Com o emprego 

desse modelo são obtidas as principais características da pluma indicadas na Figura 1. Estas 

características são constituídas pela diluição mínima inicial Sm, a altura do topo da pluma em 

relação ao fundo ze, a espessura he, e o comprimento da região de mistura inicial xi (campo 

próximo). 

 
Figura 1 - Características da pluma na região de mistura inicial. 

 
A determinação das características da pluma no campo próximo é complexa devido às 

diversas variáveis envolvidas no processo. Roberts (1979) e Roberts et al. (1989-I, II, III) 

apresentam abordagens relativas ao processo de mistura considerando a descarga efluente através de 

difusores com múltiplas portas em ambientes com densidade homogênea e variável. Nesses estudos 
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os autores produziram formulações empíricas consistentes, baseadas em análise dimensional e 

experimentos de laboratório. O desenvolvimento completo das formulações utilizadas na 

modelagem do campo próximo pode ser obtido nas referencias supracitadas. 

2.2. Modelagem da zona de mistura passiva no campo afastado 

Em uma determinada distância do ponto de lançamento, a pluma contaminante comporta-se 

neutramente em relação à água receptora. Isto é, a partir deste ponto, a pluma não interfere mais na 

hidrodinâmica ambiente, pois não existem diferenças entre as quantidades de movimento do 

efluente e do fluido receptor. No campo afastado, a pluma é transportada passivamente pelas 

correntes oceânicas. Nesta zona de mistura passiva, a distribuição de concentrações no corpo d’água 

receptor, de um dado contaminante existente na pluma, dependerá principalmente dos seguintes 

processos, em geral altamente variáveis no tempo e no espaço: 

• Advecção promovida pelas correntes oceânicas responsáveis pelo transporte do contaminante 

em questão. A modelagem do transporte de plumas depende da qualidade do modelo 

hidrodinâmico que gera o campo de correntes que advecta a pluma. 

• Difusão turbulenta do contaminante. Esta turbulência ambiente é gerada por tensões de atritos 

internos na massa d’água, tensões de atrito do fluido com o fundo e atrito de vento na 

superfície livre. Em geral o transporte de plumas passivas é dominado pela advecção, mas a 

difusão turbulenta também é de fundamental importância. E, como no caso da advecção, 

também depende da qualidade do modelo hidrodinâmico, neste caso da qualidade do modelo 

de turbulência adotado. 

• Reações cinéticas de produção ou decaimento do contaminante no meio receptor (modelos de 

decaimento). No caso de esgotos sanitários, tendo coliformes fecais como indicadores de 

contaminação fecal, são consideradas reações de decaimento de primeira ordem. Como ao 

longo do dia em águas costeiras, não ocorrem variações significativas de salinidade e 

temperatura, a variação na taxa de decaimento bacteriano será praticamente função da 

intensidade de radiação solar incidente. Para determinação da taxa de decaimento bacteriano 

em função destes três parâmetros, é descrita a seguir uma abordagem em relação às 

metodologias adotadas.  

3 - DECAIMENTO BACTERIANO 

Vários estudos de campo e laboratório têm sido realizados no intuito de se determinar o 

decaimento de microrganismos indicadores de contaminação fecal no ambiente marinho (Belair, 

1977; Mancini, 1978; Chamberlin & Mitchell, 1978; Ŝolic & Krstulovic, 1992; Canteras et al., 

1995; Sarikaya & Saatçi, 1995; Guilland et al., 1997; Yang et al., 2000). Apesar da dificuldade de 
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identificar e mensurar todos os fatores influentes na mortalidade de coliformes em águas costeiras, 

algumas correlações foram estabelecidas entre a degradação bacteriana no oceano e as variações de 

temperatura, salinidade e radiação solar. Neste trabalho, foi utilizada a formulação de Mancini 

(1978) na determinação das taxas de decaimento bacteriano. Esta escolha é justificada em virtude 

da boa concordância dos valores das taxas de decaimento calculadas com valores determinados em 

campo. Cabe ressaltar que, por limitação de espaço, esta análise não faz parte do escopo deste 

trabalho. 

Considerando reações cinéticas de 1a ordem, o decaimento bacteriano é governado pela 

seguinte equação, onde C é a concentração em um tempo t qualquer, C0 a concentração inicial e k a 

taxa de decaimento. 
kteCC −= 0  

(1)

A equação acima apresenta um decaimento exponencial que é função da concentração inicial 

de bactérias indicadoras, do tempo, e da taxa de decaimento bacteriano. A partir desta equação 

pode-se determinar a concentração de bactérias existente em um intervalo de tempo qualquer, 

bastando para tal conhecer a concentração inicial e a taxa de decaimento no tempo correspondente. 

Em estudos de modelagem numérica da pluma de coliformes, o decaimento é usualmente 

representado pelo parâmetro T90, que corresponde ao tempo necessário para que ocorra um 

decaimento de 90% da concentração inicial de bactérias no ambiente marinho. A relação entre o 

parâmetro T90 e a taxa de decaimento k é dada pela equação a seguir 

90
90

ln(0,1)exp( ) 0,1 exp( )
o

C kt kT k
C T

= − ⇒ = − ∴ = −
(2)

Considerando que a radiação solar é o principal parâmetro de entrada nos modelos de 

decaimento, é necessária a sua quantificação em função da profundidade na qual a pluma se 

encontra estabelecida, conforme ilustra a Figura 1. A diminuição da intensidade da radiação solar 

com a profundidade ocorre de maneira exponencial. Esta relação é dada por: 
KeZeII −= 0  (3)

Onde I é a intensidade da radiação na profundidade a ser determinada, I0 a radiação solar 

incidente na superfície, z a profundidade na qual se deseja determinar a radiação, e Ke é o 

coeficiente de extinção vertical de luminosidade da água do mar, que é função da turbidez ambiente. 

Quanto maior for este coeficiente, menor será a penetração luminosa na coluna d’água.  



_______________________________________________________________________________________________________________________ 
XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                         8 

 
Figura 1 - Esquema representativo da penetração da radiação ao longo da coluna d’água. 

 

A determinação de valores de decaimento é feita com base na promediação da radiação solar 

incidente ao longo da espessura H da pluma. Sendo assim, com base na Figura 1, integrando a 

equação 
−= KpZ

TPI I e , que representa a intensidade de radiação solar incidente em um ponto 

qualquer no interior da pluma, tem-se: 

0

1 −= ∫
H

KpZ
TPI I e dz

H
 

(4)

Resolvendo a integral acima chega-se a: 

1 − = − 
KpHTPII e

HKp
 

(5)

Substituindo 0
−= KeZ

TPI I e , que é a radiação solar incidente no topo da pluma, na equação acima, 

obtêm-se o valor médio da radiação ao longo da espessura da pluma situada em uma profundidade 

qualquer. 

0 1− − = − 
KeZ KpHII e e

HKp
 

(6)

Onde, ITP – radiação solar incidente no topo da pluma; H – espessura da pluma; Z – profundidade da 

pluma; Ke e  Kp – coeficiente de extinção de luminosidade da água do mar  e da pluma 

respectivamente (m-1) 

O modelo proposto por Mancini (1978) fornece estimativas numéricas do decaimento de 

bactérias do grupo coliforme em águas doces e salgadas, considerando os efeitos da radiação solar e 

temperatura. A base de dados utilizada no desenvolvimento deste modelo foi obtida através de 

valores obtidos na literatura, através de experimentos realizados em laboratório e medições “in 

situ”. Mancini (1978) estabeleceu a seguinte relação, que expressa a variação da taxa de decaimento 

(kt) em função do efeito conjunto ou separado de temperatura, salinidade e radiação solar. 
( 20)[0,8 0,006( % )] 1,07 tk água salgada I−= + + (7)
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Nesta equação a taxa de decaimento (k) é representada em dia-1, a radiação solar em 

caloria/cm².hora, t corresponde a temperatura em ºC, e a salinidade em torno de 35 ‰, 

correspondente a um percentual de água salgada igual a 100.  

4 - MODELO DE RADIAÇÃO SOLAR 

A quantificação da radiação solar é de extrema relevância na modelagem do decaimento 

bacteriano em águas marinhas. Na determinação dos valores horários de radiação solar foi 

implementado um modelo para o cálculo da radiação a partir da metodologia proposta por Martin e 

McCutcheon (1999). Este modelo considera no calculo da radiação a variação de parâmetros 

geográficos, sazonais, meteorológicos. Os primeiros dois parâmetros são representados pela latitude 

do local em que é realizado o estudo, e pelas estações do ano que irão influenciar o ângulo de 

incidência dos raios solares sobre a superfície terrestre. O terceiro parâmetro é representado pela 

condição de cobertura nebulosa. Os dados de entrada do modelo são: data; latitude, longitude e 

altitude da região em questão; temperatura de ponto de orvalho; hora do dia e percentual de 

cobertura de nuvens.  

A utilização de um modelo matemático para o cálculo da radiação solar torna mais versátil a 

entrada de dados para o modelo de decaimento bacteriano. Caso contrário seria necessário a 

utilização de séries temporais que contemplassem valores medidos de radiação em cada local em 

que o estudo fosse realizado. A validação do modelo proposto foi feita através da comparação entre 

valores calculados pelo modelo com medições de campo realizadas pelo IEAPM – Instituto de 

Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, no município de Arraial do cabo – RJ. A título de 

comparação, as figuras seguintes ilustram a comparação entre os valores medidos em campo e os 

calculados pelo modelo.  
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Figura 2 - Comparação entre dados de radiação solar medidos, e calculados pelo modelo. Medições realizadas 

durante o inverno de 1989 pelo IEAPM – Arraial do Cabo – RJ. 
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Figura 3 - Comparação entre dados de radiação solar medidos, e calculados pelo modelo especificamente para o dia 
13/10/89. Foi considerada no modelo a condição de cobertura de nuvens equivalente a 100%. 

 

A partir da análise acima ficou evidenciado a boa concordância entre os dados medidos e 

calculados, considerando diferentes condições meteorológicas e sazonais. 

4 – ACOPLAMENTO DOS MODELOS 

O objetivo principal do acoplamento entre os modelos é tornar mais realista a modelagem da 

pluma de indicadores de contaminação fecal no ambiente marinho, a partir da incorporação de 

variações temporais de todos os parâmetros, sublinhados no fluxograma a seguir, envolvidos na 

modelagem.  Este fluxograma tem como objetivo esquematizar a metodologia a ser adotada no 

acoplamento entre os modelos.  
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O campo de correntes gerado pelo modelo hidrodinâmico além de ser responsável pela 

advecção do efluente, é também utilizado como dado de entrada para o modelo de campo próximo. 

Este por sua vez, juntamente com dados relativos ao perfil de densidades entre o ponto de 

lançamento do efluente e a superfície do mar, é responsável pela determinação das características da 

pluma, representadas pela espessura e máxima altura alcançada ao longo da coluna d’água. Estas 

características são imprescindíveis na quantificação da radiação solar incidente ao longo da 

espessura da pluma. As variações horárias da intensidade de radiação solar, juntamente com valores 

de temperatura e salinidade, são importantes na determinação das taxas de decaimento de bactérias 

do grupo coliformes, fornecidas ao modelo de transporte. Este por fim, é utilizado na determinação 

das concentrações de coliformes no meio. A seguir, é apresentada uma descrição das etapas do 

acoplamento. 

4.1 - Acoplamento entre modelo hidrodinâmico e o modelo de campo próximo 

A Figura 4 a seguir ilustra esquematicamente o acoplamento entre o modelo hidrodinâmico e 

o modelo de campo próximo.  

 
Figura 4 – Principais dados de entrada a serem inseridos no modelo de campo próximo. 

 

As variações da vazão do efluente e dos perfis de densidade são fornecidas ao modelo de 

campo próximo (NRFIELD) como arquivos de entrada. O campo de correntes atuante sobre a 

tubulação difusora é calculado pelo modelo hidrodinâmico (SisBaHiA), e posteriormente fornecido 

ao modelo NRFIELD. 

As variações verticais de densidade são diretamente responsáveis pelo processo de mistura do 

efluente com o meio. Quanto maior for sua estratificação menos o efluente se mistura com a água 

circundante, e, portanto menores são as elevações alcançadas pela pluma.  

O ângulo da ação do campo de correntes em relação à tubulação difusora possui influência 

significativa na determinação das características da pluma. Exemplos: há uma maior diluição do 
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efluente quando a incidência de correntes é perpendicular à tubulação difusora; quando correntes 

atuam paralelamente à tubulação difusora são observadas maiores alturas alcançadas pela pluma. A 

intensidade das correntes também possui influência na diluição do efluente e na máxima elevação 

alcançada pela pluma.  

A determinação do ângulo de ação das correntes em relação à tubulação difusora é feita de 

acordo com o procedimento a seguir:  

1. Considerando que as extremidades da tubulação difusora são representadas, 

respectivamente, pelos pontos (x1,y1) e (x2,y2), o coeficiente angular da reta representada 

por estes pontos é dado por 
12

12

xx
yymdifusor −

−= ; 

2. O coeficiente angular do vetor corrente é dado pela relação entre suas componentes 

horizontais e verticais: 
u
vmU = ; 

3. O ângulo (β) entre o vetor corrente e a tubulação difusora para cada passo de tempo é 

determinado por: arctan
1

dif U

dif u

m m
m m

β
 −

=   + 
. 

4.2 - Acoplamento entre modelo de campo próximo e modelo de campo afastado. 

A Figura 5 a seguir exemplifica os dados de entrada e os resultados fornecidos pelo modelo de 

campo próximo. Nota-se a alta variação dos resultados ao longo do tempo. A modelagem do campo 

próximo fornece subsídios para modelagem do campo afastado a partir da determinação das 

características da pluma. Estas características são: espessura e altura máxima atingida pela pluma; 

diluição.  

A determinação da espessura e da máxima altura atingida pela pluma é imprescindível na 

modelagem do campo afastado por dois motivos principais:  

• Quantificação da radiação solar incidente sobre a pluma, e consequentemente as 

reações cinéticas de decaimento do contaminante; 

• Determinação da faixa do escoamento ao longo da coluna d’água responsável pela 

advecção do contaminante.  
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Figura 5 – Características da pluma no campo afastado obtidas a partir da modelagem do campo próximo.  
 

A seguir, para um maior esclarecimento, optou-se em apresentar a metodologia de 

acoplamento em duas etapas distintas. A primeira refere-se à modelagem do decaimento bacteriano 

e a segunda é referente à advecção da pluma a partir do modelo de transporte lagrangeano. 

4.2.1 - Geração das curvas de dacaimento do contaminante e a modelagem do campo afastado 

Neste trabalho um modelo lagrangeano de trajetórias de partículas é utilizado para simular o 

transporte e as concentrações da pluma de contaminantes no campo afastado. No modelo de 

trajetória de partículas, várias partículas são lançadas de modo instantâneo ou continuo dentro de 

uma região fonte. A massa destas partículas emitidas obedece a uma curva de decaimento que é 

função basicamente da intensidade de radiação. 

As curvas de decaimento são geradas, em função do tempo de vida (tv) do contaminante 

lançado no meio e do valor horário de k. Em um determinado instante t o valor da massa R do 

contaminante depende das reações cinéticas de decaimento. Considerando um decaimento de 

primeira ordem para o decaimento de bactérias do grupo coliforme no ambiente marinho, tem-se: 

( )vtkMtR −= exp)( 0  (8)

Onde M0 é a massa do contaminante no instante de seu lançamento no meio e k é a taxa de 

decaimento variável ao longo do tempo calculada a partir da formulação de Mancini (1978). 

O modelo de decaimento bacteriano calcula os valores horários das taxas de decaimento do 

contaminante em função da espessura e da máxima altura terminal atingida pela pluma, fornecidas 

pelo modelo de campo próximo. A variação da altura terminal da pluma ao longo da simulação 

influencia diretamente o decaimento bacteriano, em função da quantidade de radiação solar 

incidente que atinge a superfície da pluma. Quanto maior a profundidade na qual a pluma se 

encontra, maior é a atenuação da radiação solar. 
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O objetivo do acoplamento é permitir que sejam inseridas todas as variáveis que influem no 

decaimento do contaminante no meio. No sentido de se ilustrar a importância do acoplamento nas 

variações horárias das taxas de decaimento, a Figura 6 apresenta uma comparação entre dois 

diferentes cenários, em 120 horas de simulação. Em ambos os cenários foram consideradas 

condições sazonais e meteorológicas idênticas. Isto é, as variações de radiação solar que incidem 

sobre a superfície da pluma ocorrem apenas em função da posição da pluma ao longo da coluna 

d’água. No primeiro cenário não há o acoplamento, sendo deste modo considerados valores médios 

de profundidade e espessura da pluma ao longo do período simulado. Neste cenário são levadas em 

consideração, respectivamente, as seguintes condições médias de profundidade e espessura da 

pluma, temperatura e salinidade: 3,5 m, 19,70 m, 20,8 °C e 35 ‰. O segundo cenário contempla o 

acoplamento. Neste caso, para cada instante da simulação, as taxas de decaimento são computadas 

em função das características da pluma no instante em questão. Para que possa ser levada em 

consideração a atenuação da radiação solar incidente na superfície livre até atingir a superfície da 

pluma é necessário o acoplamento entre o modelo de campo próximo e o modelo de radiação solar.  

 
 Figura 6 – Variação da taxa de decaimento ao longo da espessura da pluma.. A estampa superior representa a 
simulação considerando condições médias de profundidade, espessura da pluma, temperatura e salinidade supracita-
das. A estampa inferior contempla a variação horária destes parâmetros. A pluma está representada pela superfície em 
tons de cinza. Efluente lançado a 27 metros de profundidade  

 

Com base na análise da figura anterior verifica-se que na condição onde não há o 

acoplamento, a taxa de decaimento (linha preta) varia ciclicamente ao longo de toda simulação. Isto 

decorre, pois nesta condição assume-se para todo o período simulado uma condição constante de 
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correntes e de perfil de densidades. Como resultado, a pluma é mantida a uma profundidade e 

espessura constantes durante toda simulação, e neste caso a radiação solar varia apenas em função 

das horas do dia. Com o acoplamento são incorporadas às variações horárias de radiação solar na 

superfície livre, as atenuações decorrentes do posicionamento da pluma na coluna d’água ao longo 

da simulação. Como resultado verifica-se que a taxa de decaimento passa não variar mais 

ciclicamente. Durante o período noturno fica mais evidente a influência conjunta da temperatura e 

salinidade nas taxas de decaimento.  

4.2.2 - Posição do contaminante ao longo da coluna d’água e sua advecção no campo afastado 

O acoplamento entre o modelo de campo próximo e o modelo de campo afastado permite 

determinar a faixa do perfil de velocidades responsável pela advecção do contaminante. Zhang & 

Adams (1999) sugerem que o acoplamento entre estes modelos seja feito a partir da introdução da 

massa do contaminante no modelo de campo afastado, a partir de uma região fonte cujo centro 

coincide com o da pluma. A Figura 7 a seguir ilustra o esquema de acoplamento sugerido por estes 

autores.  

 
  Figura 7 – Posição de lançamento da massa do contaminante de acordo com a posição vertical da pluma, 
determinada pelo modelo de campo próximo. 
 

A adoção de uma região fonte para o lançamento do contaminante reside no fato de que o 

ocorre em seu interior (campo próximo) não pode ser resolvido no modelo de campo afastado. Isto 

se deve as diferentes escalas espaciais e temporais envolvidas nos processos de mistura existente 

nestas duas regiões.   

Outra importante consideração a ser adotada no acoplamento entre o modelo de campo 

próximo e o modelo de campo afastado é com relação à advecção do contaminante. As velocidades 

associadas ao cálculo posição da partícula são obtidas a partir de um campo hidrodinâmico 

tridimensional. Isto é, o conjunto de partículas lançado no meio é advectado pelo campo de 

correntes correspondente, no momento em que a pluma se estabiliza, à porção central da mesma, 

determinada como a diferença entre a altura do topo da pluma e a metade de sua espessura. Este 

procedimento é adotado uma vez que a altura da pluma estabelecida e sua altura permanecem 

praticamente constantes na transição do campo próximo para o campo afastado.  

Outra importante característica a ser considerada no acoplamento entre os modelos é com 

relação à variação temporal da espessura da pluma. O efeito da variação da espessura no calculo da 
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concentração da pluma de contaminantes no campo afastado é ilustrado na Figura 8 a seguir. A 

partir da comparação entre as estampas da direita e da esquerda pode ser observada a influência da 

variação da espessura de mistura no calculo do campo de concentração da pluma. Nesta figura, a 

estampa da esquerda representa as isolinhas de concentração de coliformes considerando uma 

espessura de mistura de 5 metros. Na estampa da direita foi considerada uma espessura de mistura 

de 20 metros. No sentido de se avaliar apenas a influência da variação da espessura da pluma não 

foram levadas em consideração em ambos os cenários as reações de decaimento do contaminante. 

 
Figura 8 – Comparação do calculo de concentração baseado em diferentes espessuras de mistura. A estampa da 
esquerda representa uma espessura de mistura de 5 metros, enquanto a da direita representa uma espessura de mistura 
de 20 metros. 

 

Com base nos resultados apresentados, verifica-se que quanto menor a espessura de mistura 

maior é a concentração do efluente. Entretanto, quando o decaimento bacteriano é também levado 

em consideração há uma maior redução de concentração em plumas menos espessas. Isto ocorre 

uma vez que a radiação solar é promediada ao longo da espessura da pluma. Em plumas menos 

espessas maior é a radiação solar média, e consequentemente menores são os níveis de 

concentração do contaminante em virtude das maiores taxas de decaimento observadas nestas con-

dições.  
5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Objetivando ilustrar o processo de acoplamento entre os modelos de campo próximo e campo 

afastado, foram realizadas simulações que avaliam a influência das variações das características da 

pluma na modelagem do campo afastado. A simulação iniciada às 15 horas do dia 15 de janeiro 

compreende um período de 5 dias (120 horas). Durante este período a densidade ambiente variou de 

acordo com o ilustrado na Figura 9 a seguir.   
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Figura 9 – Variação do perfil de densidades ao longo do período simulado. 

 

Como conseqüência a espessura da pluma, que se encontrava inicialmente na superfície, 

variou gradativamente de 17 para 13 metros até atingir 12 metros de profundidade. A Figura 10 

seguinte ilustra as variações de espessura e profundidade da pluma durante a simulação. São 

também apresentadas nesta figura as variações da taxa de decaimento representada pelo parâmetro 

T90, salinidade e temperatura e os limites superior e inferior da pluma (linha preta). As variações de 

temperatura e salinidade possuem influência na taxa de decaimento apenas durante o período 

noturno (área hachurada). Sob ação da radiação solar estes parâmetros apresentam pouca relevância.  

 
Figura 10 – Variação do T90 em função da espessura e profundidade de pluma, representadas pelas linhas pretas. As 

áreas hachuradas correspondem ao período noturno. 
 

A Figura 11 a seguir ilustra as variações de espessura e profundidade de submersão na 

determinação do campo de concentrações de coliformes fecais em dois diferentes instantes da 

simulação. A parte esquerda da figura representa o instante correspondente a 24 horas de simulação 

e a parte direita representa o instante correspondente a 96 horas. Nesta figura pode ser observado 
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que a medida que a pluma submerge menor é a intensidade de radiação solar incidente sobre a 

mesma, menor é taxa de decaimento do contaminante, e conseqüentemente, maior é o seu campo de 

concentrações. 

 
Figura 11 - Comparação entre as isolinhas de concentrações de coliformes fecais por 100 ml em função da espessura e 
profundidade da pluma. A estampa da esquerda corresponde a uma pluma superficial com espessura de 17 metros e a 
estampa da direita a uma pluma estabelecida a 12 metros de profundidade, com espessura de 13 metros. 

 

A partir dos resultados apresentados verifica-se um elevado índice de correlação do campo de 

concentração da pluma de contaminantes com os níveis de radiação solar incidente. Isto é, todos os 

parâmetros meteorológicos e oceanográficos que interferem direta e indiretamente na intensidade de 

radiação solar são de grande relevância na modelagem da pluma de coliformes no campo afastado. 

Deste modo, o acoplamento entre os modelos hidrodinâmico, campo próximo, decaimento 

bacteriano e campo afastado permite aumentar a sensibilidade dos resultados, face às variações si-

multâneas de parâmetros hidrodinâmicos, meteorológicos e ambientais. A troca continua e 

instantânea de dados entre os modelos aproxima as simulações do lançamento de efluentes 

domésticos através de emissários submarinos das condições reais. 

A radiação solar é o fator mais importante no decaimento de bactérias no ambiente marinho. 

Estudos realizados por CHAMBERLIN & MITCHELL (1978) e observações de campo feitas por 

GAMESON & GOULD (1975) e FOXWORTHY & KNEELING (1969) (apud CHAMBERLIN & 

MITCHELL, 1978), produziram evidências convincentes de que a variabilidade das taxas de 

decaimento de coliformes em águas marinhas pode ser primeiramente atribuída à intensidade 

luminosa na superfície livre e outros fatores influentes no perfil de luminosidade ao longo da 

profundidade. A ação bactericida da radiação solar através da coluna d’água é atenuada por reflexão 

e absorção.O uso de modelos de campo próximo, na determinação das principais características da 

pluma tais como espessura e profundidade de confinamento, mostrou-se de grande valia na 

mensuração da intensidade de radiação solar incidente sobre a pluma, e conseqüentemente na 

quantificação da variação horária das taxas de decaimento bacteriano. Cabe também ressaltar que o 
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conhecimento de outros fatores que determinam indiretamente a intensidade de radiação solar 

incidente, tais como turbidez e estratificação da coluna d’água, condições meteorológicas, 

geográficas e sazonais, passam a ocupar uma posição de extrema relevância na modelagem de 

pluma de emissários submarinos de esgotos 
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