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RESUMO 

 
Neste estudo é analisada a influência da tensão de cisalhamento do vento sobre a 

dispersão da pluma fluvial do Rio Doce (ES) na plataforma continental adjacente. Neste sentido 

foram realizados experimentos numéricos com o ROMS (Regional Ocean Modeling System) 

partindo de uma condição quente e forçados por ventos idealizados que representam o padrão 

médio observado na região. Os resultados revelaram que a tensão de cisalhamento do vento N 

e NE advectaram a pluma para sul cruzando isobatimétricas em direção às regiões mais 

profundas da plataforma continental alcançando cerca de 17.4 km (vento N) e 25 km (vento 

NE) da foz do rio após 5 dias de simulação. Para condições de vento E e SE a pluma ficou mais 

espessa e prisionada à costa ao sul e ao norte da foz, respectivamente. A dispersão foi de 

aproximadamente 46 km (vento E) e 59 km (vento SE) da foz do Rio Doce.   

Para as condições de vento E e NE a pluma fluvial atingiu o limite norte da região de Área de 

Proteção Ambiental Costa das Algas.  
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INTRODUÇÃO 
 

 A entrada de água fluvial no ambiente marinho modifica a estrutura baroclinica do 

oceano adjacente devido à adição de água menos densa na água costeira mais salina. A foz do 

Rio Doce está situada no distrito de Regência, em Linhares (19.6°S e 39.8°W), e sua vazão 

média anual é de aproximadamente 900 m³s-¹ (Hatje et al., 2017; Lima et al., 2010; Oliveira 

and Quaresma, 2017). Recentemente o Rio Doce tem sido alvo de muitos estudos devido ao 

rompimento da barragem de mineração de Fundão em novembro de 2015, localizada na cidade 

de Mariana, no estado de Minas Gerais, liberando, de acordo com Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), cerca de 34x106m3 de lama e rejeitos 

de mineração no Rio Doce (Oliveira and Quaresma, 2017).  O rompimento foi considerado o 

maior desastre socioambiental da história do Brasil (e.g. Hatje et al., 2017), e a onda de rejeitos 

chegou à região costeira do Espírito Santo no dia 21 de novembro de 2015, percorrendo cerca 

de 600 km.  

Logo, entender o comportamento do aporte fluvial sob influência de ventos se torna 

essencial para análise da dispersão da pluma, uma vez que, diversos estudos revelaram a alta 

dependência de plumas fluviais transportadas em superfície em relação aos ventos (e.g. Chao, 

1988b).  
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 Neste trabalho, foram simulados experimentos numéricos com uma configuração quase 

idealizada para estudar o efeito da variabilidade do vento na dispersão da pluma do Rio Doce 

na região oceânica adjacente à foz. A plataforma continental do Espírito Santo (PCES) 

apresenta largura variando entre 50 e 200 km, com porção mais ampla representada pelo Banco 

de Abrolhos. Ao sul do Banco de Abrolhos a largura média da plataforma continental é de 50 

km com quebra de plataforma entre 60 e 80 metros de profundidade (Bourguignon et al., 2018).  

 

METODOLOGIA 
 

 Experimentos numéricos utilizando o ROMS, sendo esse um modelo tridimensional de 

equações primitivas com coordenadas verticais sigma (https://www.myroms.org/). Duas grades 

horizontais foram implementadas na PCES durante um ano de simulação (2015) em sistema de 

aninhamento online two-way (Debreu and Blayo, 2008). A grade maior (44°W-33°W e 26°S-

13°S) tem resolução espacial de 4,3 km e a menor (41°W-38.5°W e 21°S-18.1°S) possui 

resolução de 860 m. Ambas têm contorno oeste fechado, enquanto que os contorno leste, sul e 

norte são abertos onde a maré foi imposta nos contornos da grade maior considerando 10 

constituintes harmônicas. As condições de contorno e iniciais termohalinas e dinâmicas foram 

extraídas do Hybrid Coordinate Ocean Model (HYCOM Global ½°, com aproximadamente 9.8 

km de resolução horizontal) acoplado no Navy Coupled Ocean Data Assimilation (NCODA - 

http://www.hycom.org/dataserver/glb-analysis/). 

 A discretização vertical utilizada nesta simulação foi configurada de modo a fornecer 

maior resolução aos primeiros metros da coluna d’água, uma vez que medições in situ 

realizadas anteriormente mostraram que a pluma do Rio Doce é caracterizada como uma pluma 

surface-advected, ocupando os primeiros metros de coluna d'água. Logo, o eixo vertical foi 

definido com 40 camadas sigma, com maior concentração perto da superfície. 

 O canal do Rio Doce foi incluído na grade de menor resolução, sendo formado por uma 

célula (860 m) ou duas células de grade (1,720 m) e profundidade constante de 5 m (Aprile et 

al., 2004). Além disso, a vazão foi assumida como sendo igualmente distribuída na vertical (5 

m), com temperatura e salinidade constantes (25°C e 0, respectivamente) de acordo com os 

dados do CPRM (2016).  

 O experimento foi rodado por 1 ano com ventos da reanálise do Climate Forecast System 

Realalysis (CFSR) (https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/climate-forecast-system-

reanalysis-cfsr) e sobre esse cenário obtido foram impostos os cenários idealizados de vento. 

Esses cenários foram baseados nas principais ocorrências observadas na região de acordo com 

uma análise estatística realizada com a reanálise atmosférica entre 2009 e 2016 para pontos 

próximos à desembocadura do Rio Doce. 

  Os cenários escolhidos para as simulações foram definidos combinando as 4 principais 

direções de vento (NE, 33%; N, 21%; E, 20%; SE, 11%) com a intensidade de vento média (6.7 

m.s-1) e alta vazão (963 m³s-¹), resultando em 4 testes, cada um com duração de 5 dias a partir 

da condição inicial. Além disso, vale ressaltar que a condição encontrada após um ano de 

simulação foi de um oceano sob influência de ventos NE (condição inicial para testes 

idealizados). Logo, a fim de evitar mudanças bruscas no modelo, o vento foi rotacionado 

suavemente, em cada cenário, para a direção desejada ao longo das primeiras 24 horas de 

simulação idealizada, assim como a intensidade. 

Para o cálculo de profundidade de água doce foi utilizada a equação: 

 

δfw =  ∫
𝑆𝑎 − 𝑆(𝑧) 

𝑆𝑎

𝜂

−ℎ

𝑑𝑧 



XIII Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite 

Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira 

 

onde S(z) é a salinidade da simulação e Sa é uma referência de salinidade do ambiente. O termo 

[Sa – S(z)]/Sa representa a anomalia de salinidade da coluna de água entre o nível do mar (η), 

e a profundidade na qual Sa ocorre (-h) (Choi and Wilkin, 2006). A salinidade do ambiente é 

referida neste trabalho como sendo a salinidade da água da plataforma continental influenciada 

pelo estuário do Rio Doce, definido como 35.4 (média total) de acordo com medições in situ 

diárias ao longo de 18 dias entre 24 de março e 11 de abril de 2016. 

 

RESULTADOS 

 
 Nos experimentos considerando ventos favoráveis à ressurgência costeira (N e NE) se 

observa uma tendência da pluma (salinidade < 35.4) ser transportada em direção às regiões mais 

profundas da plataforma continental ao sul da foz. Nesses casos a espessura da pluma 

apresentou valores inferiores a 0.8 m. A sua espessura foi superior a 4 m no cenário com ventos 

SE e maior que 1 m com ventos E (Figura 1). Em ambos os casos a pluma ficou aprisionada na 

costa. Ventos favoráveis à subsidência afetam a corrente costeira transportando-a contra a costa 

e aumentando a espessura da camada de águas fluviais (Moffat and Lentz, 2012). Além disso, 

observa-se que a pluma nos cenários E e NE atingem o limite norte da Área de Proteção 

Ambiental Costa das Algas. 

 
Figura 1: Distribuição espacial da profundidade de água doce (m) após 5 dias de simulação em 

cenários de ventos NE, E, SE e N durante alta vazão. O polígono em vermelho representa a 

APA Costa das Algas. A linha preta contínua delimita a quebra de plataforma em 200 m. 

 

O alcance da pluma nos experimentos com ventos de SE e E foi maior se comparado 

aos de N e NE (Tabela 1). 

Direção do Vento Extensão da pluma 

 NE 25 km 

N 17.4 km 

E 46 km 

SE 59 km 

Tabela 1: Comprimento das plumas a partir da foz do Rio Doce em cada cenário. 

 

Os resultados mostraram que a ressurgência costeira ocorreu apenas ao sul da foz do 

Rio Doce. Nos momentos em que a pluma se direcionou para sul, observou-se que a 

estratificação vertical promovida pela circulação da pluma se soma ao gradiente vertical de 

densidade promovido pela entrada de Água Central do Atlântico Sul (ACAS) junto ao fundo 

nas regiões mais profundas da plataforma, causando possíveis implicações biológicas na 

migração vertical de organismos planctônicos na região. Para o caso dos ventos E, o 
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deslocamento da pluma ocorreu na região de afloramento da ACAS, onde a estratificação 

vertical é menor.  

 

CONCLUSÕES 
 

 Após o estudo quase-idealizado, os resultados indicaram que a resposta da pluma 

superficial à ação dos ventos dominantes próximos à foz do Rio Doce foi quase imediata. A 

maré condicionou apenas a saída de água doce na foz do rio (near-field). Uma vez na região 

costeira, o espalhamento da pluma foi dominado pela influência do vento (far-field), com 

respostas rápidas às mudanças de direção. Além disso, a pluma do Rio Doce se comportou de 

maneiras distintas em relação à sua largura, extensão e profundidade, e em alguns casos atingiu 

a Área de Proteção Ambiental Costa das Algas ao sul da foz do rio. Ventos N e NE mostraram 

a pluma cruzando isobatimétricas para regiões mais profundas da plataforma, enquanto na 

presença de ventos SE e E a pluma acompanhou a costa. Por fim, nos experimentos sob a 

influência de ventos que tendem a aprisionar a pluma na costa (E e SE) foi observado um 

aprofundamento da água fluvial, enquanto que ventos N e NE tenderam a desanexar a pluma, 

afinando-a.   
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