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IMAGENS DE SATÉLITE PARA AVALIAR RESULTADOS 
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Resumo – O objetivo deste artigo foi simular a pluma fluvial do Rio Doce (ES-Brasil) e estudar seu 
comportamento. Foi utilizado o sistema SisBaHiA, com aplicação do modelo 2DH e modelo 
lagrangeano. O modelo 2DH foi calibrado e seus resultados foram usados no estudo das forçantes 
ambientais. Os resultados do modelo lagrangeano foram contrastados com imagens de satélite, para 
análise do modelo e estudo da pluma. A análise dos resultados indicou que a o vento tem atuação 
predominante sobre a dinâmica da pluma, entretanto sua importância é sobrepujada pela vazão do 
rio e maré quando sua intensidade diminui. Foi identificado um padrão de comportamento da pluma 
associado à incidência de ventos NE e um padrão associado a vento SE com alta intensidade. O uso 
do modelo lagrangeano em conjunto com imagens de satélites permitiu a identificação de 
características da dinâmica das plumas. Os resultados apresentaram melhor aplicabilidade para 
condições de vento de alta intensidade, o que pode ser explicado pelas características do modelo 
2DH e pelas simplificações adotadas. 
 

 
Abstract – The aim of this paper was to simulate the fluvial plume of Doce River (ES-Brasil) and 
study its behavior. The study was carried out through SisBaHiA system, with 2DH model and a 
lagrangean model. 2DH model was calibrated and its results were employed to study the main 
control mechanism of the plume. Lagrangean model results were compared with satellite images to 
analyze the model and plume behavior. Results indicated that wind effect figures as the main 
mechanism controlling the behavior of the plume, however its importance is overwhelmed by the 
river outflow and tide effect when its intensity diminishes. Two behavior patterns were observed 
associated with NE wind incidence and SE wind incidence, both with high intensity. The 
application of lagrangean model in set with images of satellites allowed the identification of 
characteristics of the plume dynamics. Model applicability presented better results mainly for high 
wind conditions, what can be explained due to characteristics of 2DH model and adopted 
simplifications. 
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INTRODUÇÃO 

O oceano costeiro pode ser considerado um receptor de água doce e materiais drenados 

trazidos pela contínua descarga dos rios. Do ponto de vista físico o local onde este fenômeno 

ocorre, o estuário, pode ser considerado uma fonte de liberação de um fluido mais leve em um 

fluido mais denso, resultando em uma pluma de águas do rio sobre o oceano (LIU et al.,2007). As 

plumas atuam no transporte de sedimentos, nutrientes, materiais orgânicos e poluentes do 

continente para os oceanos. Em contrapartida, os oceanos, devido às forçantes naturais como maré e 

vento, percolam suas águas em parte das bacias hidrográficas dos rios afetando processos naturais e 

atividades antrópicas nos estuários (STACEY, 1999).  

A interação entre os recursos hídricos continentais e costeiros é reconhecida como importante 

tema de pesquisa e fundamental para o gerenciamento costeiro e de bacias hidrográficas. Fato 

demonstrado pelo desenvolvimento de estudos científicos e pela promulgação, no Brasil, de 

legislação que preconiza a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas 

estuarinos e zonas costeiras (Lei nº. 9.433/1997,p.2). 

O estudo de plumas e estuários é de grande complexidade devido à ocorrência mútua de 

vários processos físicos, químicos e biológicos em um só ambiente. Segundo Rosman (2001) a 

complexidade destes corpos d'água naturais torna inquestionável a necessidade da aplicação de 

modelos computacionais para estudos, projetos de pesquisa e auxílio à gestão de recursos hídricos. 

Os modelos computacionais são ferramentas integradoras que permitem o melhor 

conhecimento dos fenômenos naturais e propiciam uma visão dinâmica dos processos físicos em 

sistemas ambientais complexos (ROSMAN, 2001). Assim como os modelos computacionais, a 

utilização do sensoriamento remoto tem demonstrado múltiplas aplicabilidades, havendo interfaces 

entre estudos geográficos, biológicos, químicos e físicos. 

No presente trabalho foi analisado o comportamento da pluma do Rio Doce ao desaguar no 

Oceano Atlântico através do emprego do sistema computacional SisBaHiA. Os resultados das 

simulações foram comparados com imagens de satélite para avaliar a aplicabilidade do modelo e 

estudar o comportamento da pluma. 

 

ESTUDO DOS ESTUÁRIOS E PLUMAS ATRAVÉS DE MODELOS COMPUTACIONAIS 

A aplicação de modelos computacionais para estudos hidrodinâmicos de estuários e plumas 

deve levar em consideração diversos fatores, havendo, portanto, diferentes enfoques. Muitos 

estudos de modelagem focaram seus trabalhos na dinâmica das plumas considerando domínios de 
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modelagem costeira simplificados, analisando assim o papel que cada uma das forçantes ambientais 

desempenha (MESTRES, 2007).  

Os resultados de modelos idealizados de plumas demonstram que as plumas tendem a se 

espalhar radialmente a partir de sua fonte, sendo defletidas pela força de Coriolis (O’ DONELL, 

1990). Em baixas latitudes a força de Coriolis permite que as plumas alcancem regiões mais distais 

à costa enquanto em altas latitudes a deflexão provocada espalha a pluma longitudinalmente à costa 

(GARVINE, 1999). Apesar de sua importância, a advecção e deflexão provocadas pela força de 

Coriolis podem ser facilmente suprimidas por ouras forçantes, como vórtices, correntes de maré e 

vento (KOURAFALOU et al.,1996)  

A variação da vazão do rio é um dos fatores que podem modificar a dinâmica de uma pluma. 

Vazões elevadas propiciam a criação de vórtices que se desprendem da pluma, pois nessas situações 

as plumas atingem longas distâncias e possuem quantidades elevadas de água menos densa. Vazões 

altas e baixas propiciam a formação de vórtices ao redor da pluma e próximos a costa. Os vórtices, 

por sua vez, dominam a dinâmica na região de descarga do rio, provocando a advecção da água do 

entorno da pluma. Estes processos tendem a se intensificar dramaticamente quando há ocorrência 

de correntes costeiras. 

Xing & Davies (1999) ao estudarem o Rio Ebro, via modelagem e dados de campo, 

observaram que a corrente superficial gerada por ventos possui forte influência sobre a circulação 

da pluma e altera significativamente o seu comportamento. Contudo, sua atuação limita-se a uma 

camada superficial, cuja espessura está relacionada à intensidade do vento. Os estudos de Liu et al. 

(2007) no Rio Danshui e de Yankovisky et al.(2001) corroboram com Xing & Davie (1999) e 

indicam que o comportamento da pluma pode estar diretamente relacionado à direção e intensidade 

do vento, entretanto, a variedade de padrões de comportamento da pluma para um mesmo vento 

pode estar associada a diferentes anomalias de densidade (provocadas principalmente pela vazão do 

rio) e variação de maré, que apesar de possuírem menor influência que o vento, fomentam o 

aumento a área da pluma. 

De acordo com Rennie (1999 apud FONG & GEYER, 2002), devido a sua sensibilidade a 

forçantes ambientais, as plumas naturais muitas vezes não se assemelham a plumas idealizadas, 

como as plumas flutuantes estudadas em laboratório e em experimentos numéricos. Plumas reais 

têm seu destino fortemente influenciado por forçantes como vento e correntes costeiras, pois estes 

fatores dominam seu comportamento macroscópico. Portanto, qualquer estudo que pretenda prever 

o transporte de água de uma pluma deve levar em consideração a influência dos ventos e fluxos 

ambientais. 
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Alguns fatores não incluídos nos modelos computacionais, como os sólidos em suspensão e a 

floculação provocada por interação de partículas, podem ser significativos no estudo de ambientes 

costeiros, sendo o método de rastreamento de partículas uma alternativa aos modelos que 

consideram a presença de sólidos em suspensão. Entretanto, se as partículas são consideradas 

passivas, as equações que governam a hidrodinâmica não são afetadas pela variação da 

concentração de sólidos em suspensão. Neste caso, o cálculo do fluxo residual e correntes de maré 

pode ser feito apenas uma vez para diferentes cenários de número de partículas. Idealmente, 

modelos de sólidos em suspensão também requerem alta definição na vertical, para contemplar as 

estratificações e camadas de contorno, e na horizontal, para representar frentes de turbiditos e 

plumas (JAMES, 2002). 

No tocante a trabalhos de modelagem na região do Rio Doce destaca-se o estudo de ASA 

(2003 apud CAMPOS, 2011). Seus resultados indicam que na região da desembocadura do Rio 

Doce as duas componentes de maré predominantes (M2 e S2) possuem baixa influência na 

magnitude das correntes costeiras, com a forçante maré respondendo por cerca de 20%, em média, 

da magnitude das velocidades das correntes da região. A velocidade média obtida para a série de 

dados das correntes medidas por ASA (2003 apud CAMPOS, 2011) foi de 0,24 m/s, enquanto as 

velocidades de corrente ocasionadas apenas pela maré apresentaram média de 0,05 m/s para toda a 

série de dados, com valores máximos atingindo 0,12 m/s nas marés de sizígia.  

 

ESTUDO DOS ESTUÁRIOS E PLUMAS ATRAVÉS DE IMAGENS DE SATÉLITE 

A análise de imagens de satélite indica que, de maneira geral, as maiores concentrações de 

sedimentos em suspensão são encontradas numa faixa contínua próxima a linha de costa, sugerindo 

que as concentrações observadas próximas à região da foz de um rio não são apenas determinadas 

pela descarga do mesmo. Este fato esta relacionado à atuação de processos de ressuspensão de 

sedimentos por efeito da turbulência causada pelo vento, correntes de marés e ondas 

(LORENZZETTI et al ,2007).  

De acordo com Zoffoli (2011), a análise das reflectâncias nas diferentes bandas espectrais 

permite a identificação e a determinação da distribuição espacial de alguns constituintes das plumas 

costeiras. Em seu estudo sobre a pluma do Rio Doce a análise dos espectros de reflectância 

demonstrou que os constituintes dominantes da pluma de sedimentos foram o fitoplâncton e 

substâncias dissolvidas, não havendo diferenças de concentrações entre o período de vazão baixa e 

cheia. Entretanto, a intensidade da vazão do rio apresentou relação com a área da pluma.  
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Campos (2011), que analisou a variabilidade espacial e temporal da pluma do Rio Doce, 

também através de sensoriamento remoto, observou que a vazão do Rio Doce é a principal forçante 

que controla a área do núcleo da pluma, porém esta área não é diretamente proporcional à vazão, 

pois outros fatores, como o vento, também influenciam na dimensão da área.  

ASA (2003 apud CAMPOS, 2011) ao realizar o levantamento dos perfis de salinidade e 

temperatura em estações oceanográficas na região estuarina do Rio Doce (no dia 18 de março de 

2002, com vazão do rio de 948 m³/s) concluiu que a estrutura termohalina vertical da coluna de 

água indicava que a pluma se espalha no ambiente costeiro em uma fina camada superficial sobre a 

água oceânica. Com isso, o vento atua principalmente no espalhamento das regiões periféricas da 

pluma, sendo efetivo mesmo em baixas velocidades. Estas informações corroboraram para os 

estudos de Campos (2011) que constatou padrões da pluma do Rio Doce, apresentados a seguir: 

presença de circulação ciclônica ao sul da desembocadura, típicos dos meses de baixa vazão 

(outono-inverno), estando associados à presença de ventos constantes de N-NO com intensidades 

superiores a 5 m/s; presença de protuberância circular orientada entre SE e S que ocorrem em 

períodos de vazões médias e altas e em diversas situações de vento; e para vazões extremas o 

padrão de distribuição mostra uma dispersão radial a partir da desembocadura. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Dados utilizados 

Os dados batimétricos da área de estudo foram obtidos a partir de cartas náuticas e levantamento 

batimétrico na região. As variações da maré, atuantes como uma forçante física do modelo, foram 

consideradas na fronteira aberta do mesmo a partir de constantes harmônicas disponíveis no sítio da 

Fundação de Estudos do Mar (FEMAR).  

Além das marés obtidas através das constantes harmônicas foram utilizados dados 

maregráficos medidos para calibração do modelo hidrodinâmico. A maré foi medida dentro do 

estuário em estudo, na posição aproximada de 413707 E e 7828415 S, onde foram realizados três 

períodos de medições entre fevereiro de 2010 e março de 2010. Os dados de magnitude e direção 

das correntes foram obtidos de estudos realizados pela PETROBRAS (PETROBRAS, 2010).  

Duas fontes de dados de vazões do Rio Doce foram adotadas: dados obtidos no sítio da ANA 

(www.ana.gov.br) para estação de Colatina e dados da PETROBRAS (PETROBRAS, 2010). Os 

dados de vazão da primeira fonte foram utilizados durante a simulação dos cenários, enquanto os da 

segunda fonte foram utilizados na calibração do modelo.  
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Os dados de ventos utilizados na modelagem da circulação hidrodinâmica foram selecionados 

a partir da série de dados do modelo de previsão de direção e intensidade de ventos, obtidos no sítio 

da National Centers for Environmental Predictions – NCEP - pertencente ao National Oceanic & 

Atmospheric Administration - NOAA- (www.cdc.noaa.gov/cdc/reanalysis).  

 

Cenários de simulação da pluma e uso das imagens de satélite 

Através da análise das imagens dos satélites LANDSAT5, CBERS 2 e CBERS 2B foram 

escolhidas imagens da foz do Rio Doce em que a pluma deste era visível, ou imagens em que 

fenômenos hidrodinâmicos, como vórtices próximos à foz, eram visíveis, devido à existência de 

material em suspensão. Após esta etapa foi executado o modelo hidrodinâmico com as condições 

ambientais relativas à data da imagem. 

Uma vez executado o modelo hidrodinâmico, este foi acoplado ao modelo Lagrangeano, onde 

a pluma do Rio Doce foi simulada através da inserção de uma fonte de lançamentos de partículas 

com região fonte retangular, na seção do rio. O lançamento de partículas foi empregado como uma 

forma de “marcar” a água proveniente da vazão do rio. As partículas foram transportadas por 

advecção e difusão, e não foram utilizadas taxas de decaimento. 

A pluma gerada pelo modelo Lagrangeano foi então comparada à imagem de satélite. 

Destaca-se que, apesar das limitações devido à disponibilidade de dados do banco de imagens 

utilizado, as imagens escolhidas procuraram representar as condições típicas de vazão e vento para 

região modelada. Na Figura 1 são apresentadas as etapas da metodologia empregada.  

>>
>>

>>
>>

>>

ESCOLHA DA IMAGEM

DEFINIÇÃO DO CENÁRIO COM CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS DETERMINADAS PELA DATA DA IMAGEM

EXECUÇÃO DO MODELO HIDRODINÂMICO

EXECUÇÃO DO MODELO LAGRANGIANO

OBSERVAÇÃO DA PLUMA SIMULADA

COMPARAÇÃO COM A IMAGEM DE SATÉLITE  

Figura 1 - Processo de definição de cenários e obtenção de resultados para comparação com imagem 
de satélite. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Calibração 

Os resultados comparativos de elevação de superfície livre simulados e os dados de elevação 

medidos para a “Estação maregráfica” são apresentados na Figura 2.  

 
Figura 2 - Maré simulada e medida, para campanha de medição maregráfica de 19/03/2010 a 
24/03/2010 
 

A maré apresenta uma boa concordância de fase entre os dados medidos e simulados. 

Entretanto, observam-se diferenças de valores durante os períodos de maior amplitude de maré. 

Apesar deste fato, as diferenças de altura de marés não demonstram variações muito significativas, 

portanto, a disparidade pode estar relacionada a variações da vazão do rio, adotada como constante 

no período das simulações, e/ou imprecisão dos dados batimétricos utilizados. 

Os resultados de magnitude das correntes simuladas (módulo da velocidade) e os dados 

medidos para a “Estação ADCP” são apresentados na Figura 3, para dois períodos considerados.  

Os resultados de direção das correntes simuladas e os dados medidos para a “Estação ADCP” 

são apresentados na Figura 4, para dois períodos considerados. Ressalta-se que os ângulos 

apresentados nos dados de direção são referenciados ao eixo “x”, ou seja, partindo-se do eixo “x” 

variam de 0 a 180° no sentido anti-horário e de 0 a -180° no sentido horário. 

Os resultados de magnitude das correntes simuladas apresentaram-se, de maneira geral, 

inferiores aos dados medidos. Entretanto a similaridade no padrão das correntes (Figura 3), em 

ambos os períodos considerados, demonstra que o modelo responde aos processos físicos que 

regem a circulação hidrodinâmica da região. Esta suposição é corroborada pelos dados de direção 

de correntes (Figura 4) que apresentam grande similaridade entre os dados medidos e resultantes da 

simulação. 
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A) 

 
B) 

 

Figura 3 - Módulos da velocidade, simulados e medidos, para duas campanhas: A) de 
09/03/2009 a 16/03/2010; B) 29/05/2008 a 05/06/2008. 
 

A) 

 
B) 

 
Figura 4- Direções das correntes, simuladas e medidas, para duas campanhas: A) de 
09/03/2009 a 16/03/2010; B) 29/05/2008 a 05/06/2008 
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Diante dos resultados obtidos e das características dos dados empregados nas simulações, 

avaliou-se como satisfatória a resposta do modelo hidrodinâmico para os cenários simulados no 

processo de calibração. Portanto, considerou-se plausível a utilização deste para estudos ambientais 

da região em pauta. 

 
Estudo das forçantes oceanográficas 

Com o propósito de analisar as forçantes atuantes na circulação hidrodinâmica da região em 

estudo foram configurados dois cenários para simulação. O Cenário 1 simula a hidrodinâmica 

desconsiderando o vento e considerando a maré. O Cenário 2 simula a hidrodinâmica considerando 

o vento e a maré. Nas simulações dos Cenários 1 e 2 foram observados os resultados gráficos para o 

ponto de monitoramento “Estação ADCP” e os resultados espaciais para toda a região modelada.  

A Figura 5 ilustra o padrão espacial de correntes em diferentes situações de maré e compara 

os diferentes cenários com mapas dos padrões de correntes (isolinhas do módulo da velocidade e 

direção) para a região modelada. Nas figuras dos dois cenários observa-se uma forte influência da 

vazão do Rio Doce nas adjacências de sua foz, condizendo com as observações de Campos (2011). 

Na maré de sizígia os campos de velocidades mostram-se mais intensos que nas marés de 

quadratura nos dois cenários, corroborando com o observado por ASA (2003 apud CAMPOS, 

2011). Os valores de velocidade observados para o Cenário 2 são, de forma geral, superiores aos 

valores observados no Cenário 1. Além disso, na comparação entre cenários, para o mesmo instante 

de tempo, notam-se grandes mudanças no padrão de escoamento da região.  

Observa-se em ambos os cenários que a região norte da área modelada apresenta maiores 

valores de velocidade, tanto na preamar e vazante da maré de sizígia quanto na preamar e vazante 

da maré de quadratura. Esta intensificação possivelmente está associada à batimetria local, que 

apresenta menores profundidades ao norte da região modelada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 
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Figura 5 - Campos de velocidades no domínio do modelo em diferentes  situações de maré, 
com isolinhas do módulo da velocidade. 
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Na Figura 6 são apresentados os valores do módulo da velocidade do vento e módulo da 

velocidade das correntes para o Cenário 1 e Cenário 2. Observa-se que a presença do vento 

intensifica as correntes. Contudo, valores de vento inferiores a cerca de 5 m/s ou com intensidade 

inconstantes, levam a intensidade das correntes do Cenário 2 a valores próximos das correntes do 

Cenário 1, condizendo com o observado por Campos (2011).  

Na Figura 7 são apresentadas as direções do vento e das correntes para o Cenário 1 e Cenário 

2, a cada seis horas, permitindo a comparação entre cenários. Nota-se que as direções das correntes 

para o Cenário 2 respondem às mudanças de direção dos ventos, enquanto os dados do Cenário 1 

apresentam inversão de sentido bastante regular, demonstrando a influência da maré sobre estes. 

A análise dos dados demonstra que o vento, quando comparada a maré, tem maior 

influência sobre a circulação hidrodinâmica da região, principalmente nas regiões distais à 

desembocadura, permitindo-se afirmar que os padrões de escoamento da pluma do Rio Doce 

tem forte associação com o vento predominante, concordando com Campos (2011). 

 

Figura 6 - Série temporal do módulo da velocidade do vento e das correntes nos Cenários 1 e 2. 

 

 
Figura 7 - Série temporal da direção do vento e das correntes, nos Cenários 1 e 2.  
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Simulação da pluma e uso de imagens de satélite 

Na presente seção são comparados os resultados do modelo Lagrangeano com as imagens de 

satélite. Os resultados da modelagem Lagrangeano foram obtidos através de simulações 

computacionais (cenários) com as condições ambientais (maré, vento e vazão do Rio Doce) 

referentes à data da imagem de satélite. Na tabela 1 são apresentados os cenários simulados com 

respectivas imagens de satélite (data, hora e satélite), as condições de vento predominante e vazão 

do Rio Doce. 

Tabela 1- Cenários e respectivas imagens de satélite e condições ambientais. 

Cenário Data da 
imagem Hora local Satélite Vento 

predominante
Vazão 
(m³/s) 

Cenário 3 7/5/2001 15:28:50 L7 SW 243 
Cenário 4 1/10/2005 15:20:00 L5 SE 786 
Cenário 5 14/4/2009 15:02:42 C2B SE 1642 
Cenário 6 5/4/2005 15:38:20 C2 NE 1577 
Cenário 7 18/7/2005 15:47:50 C2 NE 603 
Cenário 8 11/4/2006 15:30:00 L5 NE 882 

 

A seguir são apresentados os cenários de maior relevância nas conclusões do presente estudo. 

Na Figura 8 são apresentadas a imagem de satélite e mapa de distribuição de partículas referente ao 

Cenário 5. A retenção da pluma na região frontal da foz do rio demonstra-se ainda mais marcante 

quando comparada ao Cenário 4, apresentando protuberância bem definida, condizendo com o 

padrão de comportamento observado por Campos (2011). A vazão alta do rio atua fortemente na 

advecção da pluma e há influência de correntes geradas por vento na contenção parcial deste 

processo advectivo. Ao contrário do observado na imagem de satélite, a pluma mostrada no mapa 

não está adjacente à linha de costa, ao sul da foz. Tal fato pode ser explicado pela diferença de 

geometria da foz, que contribui no direcionamento e alcance da pluma. As imagens de satélite da 

Figura 9 foram obtidas durante condições ambientais similares às do Cenário 5, ou seja, vento 

predominantemente SE e vazão alta do rio. Estas imagens apresentam grande similaridade aos 

resultados apresentados para o Cenário 5, demonstrando a existência um padrão no comportamento 

da pluma, para estas condições ambientais, como evidenciado por Campos (2011). 

A Figura 10 apresenta a distribuição das partículas no instante 15:00:00 do dia 29/9/2005 e do 

dia 30/9/2005. A distribuição das partículas da pluma em camadas com formato “ziguezague” 

ocorre possivelmente devido à influência das marés, corroborando com as observações de Liu et al. 

(2001). Diante do exposto, considera-se que a comparação dos resultados da simulação com a 

imagem de satélite apresentou boa similaridade para o Cenário 5. 
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Figura 8 – À esquerda imagem de satélite referente ao cenário 5. À direita simulação com distribuição 
das particulas no instante 15:00:00 do dia 14/4/2009. 
 

 
Figura 9 - À esquerda imagem de satélite do dia 19/04/2009 obtidas pelo satélite CBERS. À direita 
imagem de satélite do dia 19/01/2004 obtidas pelo satélite Cbers. 
 

 
Figura 10 - À esquerda simulação com distribuição das partículas no instante 15:00:00 do dia 
12/4/2009. À direita simulação com distribuição das partículas no instante 15:00:00 do dia 13/4/2009. 
Destaca-se nesta simulação a alta intensidade do vento NE.  
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Na Figura 11 são apresentadas a imagem de satélite e mapa de distribuição de partículas 

referente ao Cenário 7. Nota-se na imagem de satélite a presença de sedimentos em suspensão 

provenientes da região ao norte da foz, entretanto, é possível visualizar a pluma, com coloração 

mais escura, e vórtices. A presença dos vórtices, ao sul da foz, no mapa resultante da simulação, 

demonstra a boa concordância deste com a imagem de satélite. 

As imagens de satélite da Figura 12 foram obtidas durante condições ambientais similares às 

do Cenário 7, ou seja, vento predominantemente NE , com intensidade alta, e vazão relativamente 

baixa do rio. Estas imagens apresentam grande similaridade com os resultados apresentados para o 

Cenário 7, demonstrando a existência de um padrão no comportamento da pluma, para estas 

condições ambientais. 

Na Figura 13 é demonstrado o deslocamento das partículas no sentido norte-sul durante todo 

o tempo de simulação. A análise dos mapas resultantes da simulação demonstra a predominância do 

vento na advecção da pluma, assim como sua importância na formação dos vórtices. Nota-se que a 

pluma ao sair da foz é deslocada para o sul, após este processo parte das partículas são carreadas 

novamente pela influência da vazão do rio e padrão de correntes gerado pelo vento, formando um 

vórtice, que posteriormente se desloca no sentido norte-sul. A repetição deste padrão permite a 

presença de vários vórtices, como observado nas imagens e nos mapas resultantes, concordando 

com as observações de Campos (2011). 

 
Figura 11 – À esquerda imagem de satélite referente o Cenário 7. À direita simulação com distribuição 
das particulas no instante 15:00:00 do dia 18/7/2005. 
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Figura 12- À esquerda imagem de satélite do dia 16/08/2000 obtidas pelo satélite Landsat 5. À direita 
imagem de satélite do dia 23/05/2001 obtidas pelo satélite Landsat 7. 
 

 
Figura 13- À esquerda simulação com distribuição das partículas no instante 15:00:00 do dia 
16/7/2005. À direita simulação com distribuição das partículas no instante 15:00:00 do dia 17/7/2005. 
 

A análise dos cenários demonstrou que o modelo apresenta melhores resultados nas 

simulações em que os ventos variaram pouco em direção e intensidade, e em simulações com 

intensidade alta de ventos. Este fato pode ser explicado pela possível existência de estratificação da 

pluma do rio, que a torna mais suscetível a correntes geradas por vento, assim como proposto por 

Campos (2011). O modelo 2DH desconsidera a estratificação da coluna de água, o que 

possivelmente prejudica a aplicabilidade deste tipo de modelo hidrodinâmico na representação de 

cenários com ventos de baixa intensidade.  

Os ventos com maior intensidade possivelmente diminuem a estratificação vertical na região 

costeira, tornando possível a aplicação do modelo 2DH. Este fato, pode ser evidenciado pelas 

maiores concordâncias obtidas nas simulações dos Cenários 5 e 7, representando bem os processos 

como a protuberância da pluma, com ventos de alta intensidade de SE (Cenário 5), e a formação 

dos vórtices, com ventos de alta intensidade de NE (Cenário 7).  
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Os resultados indicam que a atuação da maré é fundamental no espalhamento da pluma, mas 

possui papel secundário quando há atuação de ventos intensos, concordando com os estudos de 

ASA (2003 apud CAMPOS, 2011) para o Rio Doce, e Leite (2007).  

Como nos Cenários 1 e 2, quase todos os outros cenários formaram vórtices próximos ao 

entorno da desembocadura. Este fato é supostamente explicado pela indução da vazão do rio na 

formação dos vórtices, que são ainda mais intensos quando associados à atuação dos ventos, 

corroborando com os resultados de Liu et al. (2007) e Yankovisky et al. (2001). Quanto a variação 

da vazão, observou-se que valores elevados, como nos Cenários 5 e 6, apresentaram propagação de 

plumas rumo a regiões mais distais à linha de costa, enquanto os demais cenários mantiveram a 

pluma bem próxima à costa e/ou desembocadura. Contudo, estas observações devem ser 

consideradas com ressalvas devido à utilização de um mesmo formato da barra do rio para 

diferentes vazões. 

A utilização do modelo Lagrangeano demonstrou boa aplicabilidade, uma vez que as imagens 

de satélite apresentam os materiais sólidos em suspensão, que muitas vezes provém unicamente da 

descarga fluvial. Contudo, a ocorrência freqüente de ressuspensão demonstra a importância da 

adoção de taxas de decaimento e ressuspensão das partículas para melhorar a representatividade dos 

resultados, como exposto por James (2002). Não obstante, o modelo Lagrangeano utiliza os campos 

de velocidade gerados pelo modelo hidrodinâmico 2DH tornando sua representação limitada ao 

desempenho deste. Com isso, há de considerar a adoção de modelos com estratificação vertical 

(3D) e anomalias de densidade acoplados aos modelos lagrangeanos para o melhoramento de seu 

desempenho, como e evidenciado por Liu et al. (2007), Yankovisky et al.(2001) e James (2002).  

As diferenças observadas entre os resultados dos cenários e as respectivas imagens de satélite 

possivelmente podem estar associados ao formato da foz, que muda regularmente, mas foi mantida 

fixa para todos os cenários deste trabalho; a precisão da batimetria, que foi mantida constante; a 

desconsideração da estratificação da pluma; e as limitações devido à comparação entre uma pluma 

de sólidos em suspensão (imagens) e uma pluma de partículas (simulações) sem taxa de decaimento 

e ressuspensão de sedimentos. 
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CONCLUSÕES 

O presente trabalho obteve sucesso na simulação do comportamento da pluma do Rio Doce 

como comprovado pelas concordâncias entre os resultados obtidos e as imagens analisadas, além 

das observações dos estudos científicos de plumas e estuários. 

A modelagem computacional através de modelo 2DH demonstra boa aplicabilidade na 

representação do comportamento da pluma do Rio Doce e da região oceânica adjacente em 

condições de vento com alta intensidade. Entretanto, devem-se considerar os resultados 

qualitativamente, uma vez que não foram avaliadas as dimensões das plumas e fenômenos como 

vórtices. 

O vento tem atuação predominante no padrão de distribuição da pluma quando este ocorre 

com forte intensidade, e a vazão do rio influencia na formação de vórtices no entorno da 

desembocadura, predominando o movimento advectivo da pluma nas proximidades da foz. A maré, 

por sua vez, atua no espalhamento da pluma, podendo predominar em condições fracas de vento e 

em regiões distais à foz. 

Existem diferentes padrões de distribuição da pluma do rio associados à incidência de ventos 

com alta intensidade, provenientes tanto NE quanto de SE. O primeiro induz a formação de vórtices 

ao sul da desembocadura, enquanto o segundo atua na contenção da pluma formando uma 

protuberância junto à foz. Não foi possível identificar padrões associados à vazão do rio ou atuação 

da maré. 

O modelo Lagrangeano apresenta-se capaz de representar o comportamento da pluma do Rio 

Doce, demonstrando, dentro das limitações, boa similaridade com o comportamento da pluma 

observado através das imagens de satélite. Contudo, para incrementar sua aplicabilidade, estes 

modelos devem ser acoplados a modelos hidrodinâmicos 3D, levando em consideração parâmetros 

como densidade da água, e decaimento e ressuspensão de partículas. A associação de imagens de 

satélite e resultados da modelagem Lagrangeano apresenta-se como uma metodologia capaz de 

verificar a ocorrência de padrões de comportamento da pluma do Rio Doce. 
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