
 

Relatório Técnico – RT ECV 102/20 - Revisão 00 – Outubro/20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IX 
 

 

Modelagem Dispersão Efluente 
 

 
 
 
 
 
  



 
SIMULAÇÕES NUMÉRICAS COMPUTACIONAIS DA 

DISPERSÃO DA PLUMA TERMICA PELO DESCARTE NO 

MAR DE EFLUENTES DE UMA USINA TERMOELETRICA A 

SER IMPLANTADA EM PRESIDENTE KENNEDY – ES 
 
Revisão 01 

Agosto de 2020 



 

NÚMERO MTCN: REVISÃO: FOLHA:

MTCN-0002-MOD-RT-0001 01 2/121 

MODELAGEM NUMÉRICA - MOD 
SIMULAÇÕES NUMÉRICAS COMPUTACIONAIS DA DISPERSÃO DA PLUMA 
TERMICA PELO DESCARTE NO MAR DE EFLUENTES DE UMA USINA 
TERMOELETRICA A SER IMPLANTADA EM PRESIDENTE KENNEDY - ES 
RELATORIO TÉCNICO - RT 

 

 

CONTROLE DE REVISÕES 
 

00 05/08/2020 Estudo Preliminar MM MT MT EP 

01 29/10/2020 Revisão conforme comentários MM MT MT PA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Rev. Data Descrição da Revisão Elaborado 
por 

Verificado 
por 

Autorizado 
por TE 

 

Emissão Inicial 
Data Elaborado por:  Verificado por:  Autorizado por:  Responsável Técnica:  TE 

 Iniciais Visto Iniciais Visto Iniciais Visto Iniciais CREA-SC  

05/08/2020 MM  MT  MT  JJM 143787-3 EP 

 

TE – Tipo de Emissão 
EP Estudo Preliminar PI Para Informação PU Para Utilização PR Para Registro 

PC Para Comentários OR Para Cotação CT Para Construção VI Versão Incompleta

PA Para Aprovação CO Para Conhecimento CC Conforme Construído CD Cancelado 

 

As informações deste documento são de propriedade da MTCN, sendo proibida a utilização fora da sua finalidade. A impressão ou reprodução deste 
documento torna a cópia não controlada. 



 

NÚMERO MTCN: REVISÃO: FOLHA:

MTCN-0002-MOD-RT-0001 01 3/121 

MODELAGEM NUMÉRICA - MOD 
SIMULAÇÕES NUMÉRICAS COMPUTACIONAIS DA DISPERSÃO DA PLUMA 
TERMICA PELO DESCARTE NO MAR DE EFLUENTES DE UMA USINA 
TERMOELETRICA A SER IMPLANTADA EM PRESIDENTE KENNEDY - ES 
RELATORIO TÉCNICO - RT 

 

 

SUMÁRIO 

1. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ..............................................................................................14 

2. INTRODUÇÃO .........................................................................................................................15 

3. OBJETIVOS ..............................................................................................................................20 

4. JUSTIFICATIVA ........................................................................................................................20 

5. ÁREA DE ESTUDO ...................................................................................................................20 

5.1 CLIMA ................................................................................................................................................ 22 

5.2 VENTOS .............................................................................................................................................. 34 

5.3 GEOMORFOLOGIA COSTEIRA .............................................................................................................. 37 

5.4 ONDAS ............................................................................................................................................... 38 

5.4.1 CLIMA DE ONDAS EM ÁGUAS PROFUNDAS ......................................................................................... 38 

5.5 CORRENTES E MARÉS ......................................................................................................................... 40 

5.6 TEMPERATURA E SALINIDADE DA ÁGUA DO MAR NA ÁREA DE INTERESSE ......................................... 45 

5.7 DADOS BATIMÉTRICOS ....................................................................................................................... 48 

5.8 CARACTERÍSTICAS DO EMISSÁRIO DA USINA TERMOELÉTRICA SUDESTE ............................................. 50 

6. MÉTODOS E TÉCNICAS ............................................................................................................52 

6.1 DESCRIÇÃO DOS MODELOS NUMÉRICOS COMPUTACIONAIS .............................................................. 52 

6.1.1 MÓDULO HEAT FLUX (FLUXO DE CALOR) ............................................................................................ 54 

6.2 DISCRETIZAÇÃO DO DOMÍNIO DE CÁLCULO ........................................................................................ 58 

6.3 CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDRODINÂMICO ...................................................................................... 60 

6.4 DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS A SEREM MODELADOS ............................................................................. 63 



 

NÚMERO MTCN: REVISÃO: FOLHA:

MTCN-0002-MOD-RT-0001 01 4/121 

MODELAGEM NUMÉRICA - MOD 
SIMULAÇÕES NUMÉRICAS COMPUTACIONAIS DA DISPERSÃO DA PLUMA 
TERMICA PELO DESCARTE NO MAR DE EFLUENTES DE UMA USINA 
TERMOELETRICA A SER IMPLANTADA EM PRESIDENTE KENNEDY - ES 
RELATORIO TÉCNICO - RT 

 

 

6.4.1 CENÁRIOS TÍPICOS DE VERÃO E DE INVERNO ...................................................................................... 64 

6.4.1.1 CENÁRIO DE VERÃO ............................................................................................................................ 64 

6.4.1.2 CENÁRIO DE INVERNO ........................................................................................................................ 66 

6.4.2 CENÁRIOS CRÍTICOS DE TRANSPORTE ................................................................................................. 67 

6.4.3 CONFIGURAÇÃO DO MODELO DE TROCAS DE CALOR (HEAT FLUX) ..................................................... 72 

6.4.4 DADOS DO EMISSÁRIO ....................................................................................................................... 74 

7. RESULTADOS ..........................................................................................................................79 

7.1 CENÁRIO TÍPICO DE VERÃO ................................................................................................................ 80 

7.2 CENÁRIO TÍPICO DE INVERNO ............................................................................................................. 83 

7.3 CENÁRIOS CRÍTICOS ............................................................................................................................ 86 

7.3.1 CENÁRIO CRÍTICO 1 ............................................................................................................................ 87 

7.3.2 CENÁRIO CRÍTICO 2 ............................................................................................................................ 88 

7.3.3 CENÁRIO CRÍTICO 3 ............................................................................................................................ 89 

7.3.4 CENÁRIO CRÍTICO 4 ............................................................................................................................ 90 

7.3.5 CENÁRIO CRÍTICO 5 ............................................................................................................................ 91 

7.3.6 CENÁRIO CRÍTICO 6 ............................................................................................................................ 92 

7.3.7 CENÁRIO CRÍTICO 7 ............................................................................................................................ 93 

7.3.8 CENÁRIO CRÍTICO 8 ............................................................................................................................ 94 

7.3.9 CENÁRIO CRÍTICO 9 ............................................................................................................................ 95 

7.3.10 CENÁRIO CRÍTICO 10 .......................................................................................................................... 96 

7.3.11 CENÁRIO CRÍTICO 11 .......................................................................................................................... 97 



 

NÚMERO MTCN: REVISÃO: FOLHA:

MTCN-0002-MOD-RT-0001 01 5/121 

MODELAGEM NUMÉRICA - MOD 
SIMULAÇÕES NUMÉRICAS COMPUTACIONAIS DA DISPERSÃO DA PLUMA 
TERMICA PELO DESCARTE NO MAR DE EFLUENTES DE UMA USINA 
TERMOELETRICA A SER IMPLANTADA EM PRESIDENTE KENNEDY - ES 
RELATORIO TÉCNICO - RT 

 

 

7.3.12 CENÁRIO CRÍTICO 12 .......................................................................................................................... 98 

7.3.13 ANÁLISE DA DISPERSÃO DA PLUMA TÉRMICA NAS RADIAIS AO REDOR DO EMISSÁRIO ...................... 99 

7.3.13.1 ALCANCE DA PLUMA TÉRMICA NAS RADIAIS DA SUPERFÍCIE .............................................................. 99 

7.3.14 RADIAIS EM MEIA ÁGUA .................................................................................................................. 105 

7.3.15 RADIAIS DE FUNDO .......................................................................................................................... 110 

7.4 ALCANCE MÁXIMO DA PLUMA NOS CENÁRIOS SIMULADOS PARA CADA RADIAL MONITORADA ...... 114 

8. DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 117 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................. 120 



 

NÚMERO MTCN: REVISÃO: FOLHA:

MTCN-0002-MOD-RT-0001 01 6/121 

MODELAGEM NUMÉRICA - MOD 
SIMULAÇÕES NUMÉRICAS COMPUTACIONAIS DA DISPERSÃO DA PLUMA 
TERMICA PELO DESCARTE NO MAR DE EFLUENTES DE UMA USINA 
TERMOELETRICA A SER IMPLANTADA EM PRESIDENTE KENNEDY - ES 
RELATORIO TÉCNICO - RT 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Esquema de uma Usina Térmica convencional. ......................................................................................... 15 

Figura 2 – Layout final do Porto Central na praia de Presidente Kennedy – ES com esquema mostrando a área de 

lançamento do emissário da Termoelétrica Sudeste – UTE Sudeste. ........................................................................ 17 

Figura 3 - Zona costeira de Presidente Kennedy - ES, com destaque para a localização do molhe sul do Porto Central 

de onde sairá o emissário submarino da usina termoelétrica e o polígono de dragagem do canal de acesso e bacia 

de evolução do porto. ................................................................................................................................................ 19 

Figura 4 – Área de Estudo. .......................................................................................................................................... 21 

Figura 5 - Representação esquemática dos sistemas atmosféricos na baixa troposfera, atuantes na América do Sul 

(adaptada de Satyamurty et al., 1998 e CPTEC - INPE). ............................................................................................. 23 

Figura 6 – Localização da Estação Meteorológica A622 – Presidente Kennedy. ........................................................ 24 

Figura 7 – Gráfico das temperaturas médias horárias entre 2009 e 2018 para a Estação A622. .............................. 25 

Figura 8 – Mapa da distribuição das temperaturas médias regionais a partir da base de dados do INMET de 1981 a 

2010. Fonte: Normais Climatológicas INMET. ............................................................................................................ 26 

Figura 9 – Média de longo termo da temperatura global da superfície dos oceanos, entre os anos de 1981 e 2010. 

Fonte: NOAA/OAR/ESRL. ............................................................................................................................................ 27 

Figura 10 - Mapa da distribuição média de insolação mensal (h/mês) a partir da base de dados do INMET de 1981 a 

2010. Fonte: Normais Climatológicas INMET. ............................................................................................................ 28 

Figura 11 – Radiação média horária para a Estação A622 entre os anos de 2009 e 2018. ........................................ 29 

Figura 12 - Mapa da distribuição média de umidade relativa regional a partir da base de dados do INMET de 1981 a 

2010. Fonte: Normais Climatológicas INMET. ............................................................................................................ 30 

Figura 13 – Umidade relativa média horária para a Estação A622 entre os anos de 2009 e 2018. ........................... 31 

Figura 14 - Mapa da distribuição média de evaporação mensal a partir da base de dados do INMET de 1981 a 2010. 

Fonte: Normais Climatológicas INMET. ...................................................................................................................... 32 



 

NÚMERO MTCN: REVISÃO: FOLHA:

MTCN-0002-MOD-RT-0001 01 7/121 

MODELAGEM NUMÉRICA - MOD 
SIMULAÇÕES NUMÉRICAS COMPUTACIONAIS DA DISPERSÃO DA PLUMA 
TERMICA PELO DESCARTE NO MAR DE EFLUENTES DE UMA USINA 
TERMOELETRICA A SER IMPLANTADA EM PRESIDENTE KENNEDY - ES 
RELATORIO TÉCNICO - RT 

 

 

Figura 15 - Mapa da cobertura média de nuvens a partir da base de dados do INMET de 1981 a 2010. Fonte: Normais 

Climatológicas INMET. ................................................................................................................................................ 33 

Figura 16 – Ponto de amostragem (344618°N e 7621768°E – WGS84 - UTM 24S) dos dados de reanálise dos modelos 

globais de ventos CFSR e ondas WW3. ....................................................................................................................... 35 

Figura 17 – Rosa dos ventos com distribuição das frequências de ventos incidentes (direção e intensidade) ao largo 

da área de interesse deste estudo. ............................................................................................................................ 36 

Figura 18 – Rosas de ventos elaboradas a partir de dados das estações meteorológicas do Aeroporto de Campos - 

RJ, Aeroporto de Vitória – ES e de Presidente Kennedy – ES, figura compilada da Ref. [1]. ..................................... 37 

Figura 19 - Série temporal de altura significativa de ondas, período de pico e direção de propagação em águas 

profundas para o período compreendido entre janeiro de 1979 e maio de 2009. Coordenadas geográficas: 

344618°N e 7621768°E – WGS84 - UTM 24S. ............................................................................................................ 39 

Figura 20 – Localização do ADCP utilizado para medição de correntes na área de estudo. ...................................... 41 

Figura 21 – Magnitude e direção das correntes medidas com ADCP nas proximidades do TABR para os anos de 2014, 

2017 e julho de 2019. ................................................................................................................................................. 42 

Figura 22 – Diagrama polar de ocorrência para os dados de ADCP medidos na área de interesse entre maio de 2015 

e maio de 2016, tendo sido a corrente promediada na vertical. ............................................................................... 43 

Figura 23 - Diagrama vetorial progressivo das correntes medidas com ADCP na área de interesse. ........................ 44 

Figura 24 - Componentes u (painel superior) e v (vermelho) da corrente medida na área de interesse. ................. 45 

Figura 25 – Pontos de amostragem de água para caracterização físico-química da água do mar na área de interesse. 

Fontes: EIA do Projeto de Implantação da UTE – Presidente Kennedy/ES. – Econservation (2013a) – Ref. [1] eEIA da 

Planta de Filtragem e Terminal Portuário Privativo para Embarque de Minério de Ferro em Presidente Kennedy - ES 

(2010) - Ref. [2]. .......................................................................................................................................................... 46 

Figura 26 – Dados de batimetria utilizados neste estudo para caracterizar os contornos de fundo da área de 

interesse. .................................................................................................................................................................... 49 

Figura 27 – Visão geral dos mecanismos de troca de calor na superfície terrestre. .................................................. 55 



 

NÚMERO MTCN: REVISÃO: FOLHA:

MTCN-0002-MOD-RT-0001 01 8/121 

MODELAGEM NUMÉRICA - MOD 
SIMULAÇÕES NUMÉRICAS COMPUTACIONAIS DA DISPERSÃO DA PLUMA 
TERMICA PELO DESCARTE NO MAR DE EFLUENTES DE UMA USINA 
TERMOELETRICA A SER IMPLANTADA EM PRESIDENTE KENNEDY - ES 
RELATORIO TÉCNICO - RT 

 

 

Figura 28 – Grades de cálculo dos modelos numéricos computacionais utilizados neste estudo. ............................ 58 

Figura 29 – Distribuição vertical das camadas de cálculo do modelo numérico computacional para a Grade 2 ...... 59 

Figura 30 – Contornos de fundo das grades computacionais configuradas para este estudo. .................................. 60 

Figura 31- Séries temporais de maré: no painel superior é apresentada a componente U das correntes de maré, no 

painel central a componente V das correntes de maré e no painel inferior a magnitude das correntes de maré. .. 61 

Figura 32 - Comparação da dispersão das correntes entre a saída do modelo (vermelho) e do ADCP (preto) para o 

ponto do ADCP apresentado na Figura 20 deste documento. ................................................................................... 63 

Figura 33 – Série de dados de intensidade e direção dos ventos de verão extraídos das coordenadas: 344618 N e 

7621768 E – WGS84 - UTM 24S do modelo CFSR, a esquerda, e distribuição das frequências destes ventos em uma 

série comprimida de 3 meses, a direita. ..................................................................................................................... 65 

Figura 34 – Série de dados de intensidade e direção dos ventos de inverno extraídos das coordenadas: 344618°N e 

7621768°E – WGS84 - UTM 24S do modelo CFSR, a esquerda, e distribuição das frequências destes ventos em uma 

série comprimida de 3 meses, a direita. ..................................................................................................................... 66 

Figura 35 – Tábua das marés para o Porto de Tubarão. Fonte: Marinha do Brasil. ................................................... 68 

Figura 36 – Cenário 1 de ventos críticos do Quadrante Norte com direção aproximada de 18° e intensidade de 

15,26m/s. .................................................................................................................................................................... 69 

Figura 37 - Cenário 2 de ventos críticos do Quadrante Leste com direção aproximada de 45° e intensidade de 

11,65m/s. .................................................................................................................................................................... 70 

Figura 38 - Cenário 3 de ventos críticos do Quadrante Sul com direção aproximada de 146° e intensidade de 

15,12m/s. .................................................................................................................................................................... 70 

Figura 39 - Cenário 4 de ventos críticos do Quadrante Oeste com direção aproximada de 254° e intensidade de 

12,81m/s. .................................................................................................................................................................... 71 

Figura 40 – Janela de configuração da guia gráfica do Delft3D para configuração do módulo de trocas de calor (Heat 

Flux). ........................................................................................................................................................................... 73 



 

NÚMERO MTCN: REVISÃO: FOLHA:

MTCN-0002-MOD-RT-0001 01 9/121 

MODELAGEM NUMÉRICA - MOD 
SIMULAÇÕES NUMÉRICAS COMPUTACIONAIS DA DISPERSÃO DA PLUMA 
TERMICA PELO DESCARTE NO MAR DE EFLUENTES DE UMA USINA 
TERMOELETRICA A SER IMPLANTADA EM PRESIDENTE KENNEDY - ES 
RELATORIO TÉCNICO - RT 

 

 

Figura 41 – As radiais de 01 a 11 no entorno do ponto de lançamento do efluente pelo emissário submarino 

possuem pontos de controle distantes entre si aproximadamente 30m, até um comprimento máximo de 1.500m 

em cada direção. ........................................................................................................................................................ 75 

Figura 42 - Pluma no campo próximo para o efluente térmico de Ubu nos períodos de verão e de inverno. Compilado 

da Ref. [4] ................................................................................................................................................................... 77 

Figura 43 – Diluição vertical da pluma térmica no campo próximo para o efluente térmico de Ubu nos períodos de 

verão e de inverno. Compilado da Ref. [4] ................................................................................................................. 78 

Figura 44 – Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas simuladas no modelo numérico utilizado neste estudo. .. 79 

Figura 45 – Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas para o cenário típico de verão. ......................................... 80 

Figura 46 – Radiação solar ao longo dia para a simulação típica de verão, variando entre 0 e 2500W/m². ............. 81 

Figura 47 – Perda de calor devido a radiação de onda longa emitida pela água do mar nas primeiras horas da noite, 

após o aquecimento devido a radiação solar. ............................................................................................................ 82 

Figura 48 – Evaporação da água do mar em mm/h nas primeiras horas da noite. .................................................... 82 

Figura 49 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas para o cenário típico de inverno. ....................................... 83 

Figura 50 - Radiação solar ao longo dia para a simulação típica de verão, variando entre 0 e 1500W/m² ............... 84 

Figura 51 - Perda de calor devido a radiação de onda longa emitida pela água do mar nas primeiras horas da noite, 

após o aquecimento devido a radiação solar e a diferença de temperatura entre a atmosfera e o oceano. ........... 85 

Figura 52 - Evaporação da água do mar em mm/h nas primeiras horas da noite. .................................................... 85 

Figura 53 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a tempera de fundo máxima e ventos do 

quadrante N - cenário crítico 1. .................................................................................................................................. 87 

Figura 54 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a tempera de fundo máxima e ventos do 

quadrante L - cenário crítico 2. ................................................................................................................................... 88 

Figura 55 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a tempera de fundo máxima e ventos do 

quadrante S - cenário crítico 3.................................................................................................................................... 89 



 

NÚMERO MTCN: REVISÃO: FOLHA:

MTCN-0002-MOD-RT-0001 01 10/121 

MODELAGEM NUMÉRICA - MOD 
SIMULAÇÕES NUMÉRICAS COMPUTACIONAIS DA DISPERSÃO DA PLUMA 
TERMICA PELO DESCARTE NO MAR DE EFLUENTES DE UMA USINA 
TERMOELETRICA A SER IMPLANTADA EM PRESIDENTE KENNEDY - ES 
RELATORIO TÉCNICO - RT 

 

 

Figura 56 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a tempera de fundo máxima e ventos do 

quadrante O - cenário crítico 4. .................................................................................................................................. 90 

Figura 57 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a temperatura de fundo média e ventos do 

quadrante N - cenário crítico 5. .................................................................................................................................. 91 

Figura 58 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a tempera de fundo máxima e ventos do 

quadrante L - cenário crítico 6. ................................................................................................................................... 92 

Figura 59 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a tempera de fundo máxima e ventos do 

quadrante S - cenário crítico 7.................................................................................................................................... 93 

Figura 60 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a tempera de fundo máxima e ventos do 

quadrante O - cenário crítico 8. .................................................................................................................................. 94 

Figura 61 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a temperatura de fundo média e ventos do 

quadrante N - cenário crítico 9. .................................................................................................................................. 95 

Figura 62 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a tempera de fundo máxima e ventos do 

quadrante L - cenário crítico 10. ................................................................................................................................. 96 

Figura 63 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a tempera de fundo máxima e ventos do 

quadrante S - cenário crítico 11. ................................................................................................................................ 97 

Figura 64 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a tempera de fundo máxima e ventos do 

quadrante O - cenário crítico 12. ................................................................................................................................ 98 

Figura 65 – Alcance da Pluma Térmica na Radial 1 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. ................ 99 

Figura 66 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 2 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. .............. 100 

Figura 67 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 3 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. .............. 100 

Figura 68 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 4 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. .............. 101 

Figura 69 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 5 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. .............. 101 

Figura 70 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 6 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. .............. 102 



 

NÚMERO MTCN: REVISÃO: FOLHA:

MTCN-0002-MOD-RT-0001 01 11/121 

MODELAGEM NUMÉRICA - MOD 
SIMULAÇÕES NUMÉRICAS COMPUTACIONAIS DA DISPERSÃO DA PLUMA 
TERMICA PELO DESCARTE NO MAR DE EFLUENTES DE UMA USINA 
TERMOELETRICA A SER IMPLANTADA EM PRESIDENTE KENNEDY - ES 
RELATORIO TÉCNICO - RT 

 

 

Figura 71 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 7 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. .............. 102 

Figura 72 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 8 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. .............. 103 

Figura 73 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 9 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. .............. 103 

Figura 74 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 10 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. ............ 104 

Figura 75 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 11 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. ............ 104 

Figura 76 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 1 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. ............ 105 

Figura 77 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 2 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. ............ 106 

Figura 78 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 3 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. ............ 106 

Figura 79 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 4 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. ............ 106 

Figura 80 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 5 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. ............ 107 

Figura 81 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 6 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. ............ 107 

Figura 82 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 7 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. ............ 107 

Figura 83 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 8 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. ............ 108 

Figura 84 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 9 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. ............ 108 

Figura 85 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 10 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. .......... 108 

Figura 86 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 11 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. .......... 109 

Figura 87 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 1 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. ..................... 110 

Figura 88 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 2 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. ..................... 110 

Figura 89 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 3 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. ..................... 111 

Figura 90 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 4 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. ..................... 111 

Figura 91 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 5 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. ..................... 111 



 

NÚMERO MTCN: REVISÃO: FOLHA:

MTCN-0002-MOD-RT-0001 01 12/121 

MODELAGEM NUMÉRICA - MOD 
SIMULAÇÕES NUMÉRICAS COMPUTACIONAIS DA DISPERSÃO DA PLUMA 
TERMICA PELO DESCARTE NO MAR DE EFLUENTES DE UMA USINA 
TERMOELETRICA A SER IMPLANTADA EM PRESIDENTE KENNEDY - ES 
RELATORIO TÉCNICO - RT 

 

 

Figura 92 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 6 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. ..................... 112 

Figura 93 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 7 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. ..................... 112 

Figura 94 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 8 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. ..................... 112 

Figura 95 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 9 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. ..................... 113 

Figura 96 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 10 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. ................... 113 

Figura 97 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 11 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. ................... 114 

Figura 98 – Mapa do alcance máximo da pluma térmica ao longo das 11 radiais monitoradas neste estudo, para os 

12 cenários críticos simulados. ................................................................................................................................. 115 

Figura 99 – Direção média das correntes medidas com ADCP e consequentemente direção de transporte 

predominante da pluma térmica. ............................................................................................................................. 116 



 

NÚMERO MTCN: REVISÃO: FOLHA:

MTCN-0002-MOD-RT-0001 01 13/121 

MODELAGEM NUMÉRICA - MOD 
SIMULAÇÕES NUMÉRICAS COMPUTACIONAIS DA DISPERSÃO DA PLUMA 
TERMICA PELO DESCARTE NO MAR DE EFLUENTES DE UMA USINA 
TERMOELETRICA A SER IMPLANTADA EM PRESIDENTE KENNEDY - ES 
RELATORIO TÉCNICO - RT 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Resumo das características físicas da água do mar na área de interesse no que tange a temperatura e 

salinidade local. .......................................................................................................................................................... 47 

Tabela 2 – Sistema de captação de água da UTE Sudeste. Fonte: Ref. [3]. ................................................................ 50 

Tabela 3 – Balanço de descarga do efluente gerado no caso 2 da Tabela 1. Fonte: Ref. [3]. .................................... 51 

Tabela 4 - Avaliação do desempenho do modelo por intervalos de precisão - RMAE. .............................................. 62 

Tabela 5 – Condições de temperatura e salinidade de fundo iniciais para a água do mar na simulação típica de verão.

 .................................................................................................................................................................................... 66 

Tabela 6 - Condições de temperatura e salinidade de fundo iniciais para a água do mar na simulação típica de 

inverno. ....................................................................................................................................................................... 67 

Tabela 7 – Resumo dos cenários definidos a partir das condições críticas de vento e temperatura da água do mar 

na região de interesse do estudo. .............................................................................................................................. 72 

 



 

NÚMERO MTCN: REVISÃO: FOLHA:

MTCN-0002-MOD-RT-0001 01 14/121 

MODELAGEM NUMÉRICA - MOD 
SIMULAÇÕES NUMÉRICAS COMPUTACIONAIS DA DISPERSÃO DA PLUMA 
TERMICA PELO DESCARTE NO MAR DE EFLUENTES DE UMA USINA 
TERMOELETRICA A SER IMPLANTADA EM PRESIDENTE KENNEDY - ES 
RELATORIO TÉCNICO - RT 

 

 

1. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Os seguintes documentos disponibilizados pela contratante foram utilizados como referência: 

 

[1] Relatório Técnico – RT ECV-013/13 - 
Revisão 00 - Abril/13 

EIA do Projeto de Implantação da UTE – 
Presidente Kennedy/ES. – Econservation.  

[2] CPM RT 127/10 – maio de 2010 EIA - Estudo de Impacto Ambiental da Planta de 
Filtragem e Terminal Portuário Privativo para 
Embarque de Minério de Ferro. Presidente 
Kennedy/ES - CEPEMAR 

[3] BES03-009-DSC – fevereiro de 2020 MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE 
LANÇAMENTO DE EFLUENTES – BC Engenharia 

[4] ASA 09-078 – dezembro de 2009 ESTUDO DE MODELAGEM PARA O EMISSÁRIO 
DA COMPANHIA SIDERÚRGICA UBU - CSU, 
ANCHIETA (ES) – ASA South America 

  



 

NÚMERO MTCN: REVISÃO: FOLHA:

MTCN-0002-MOD-RT-0001 01 15/121 

MODELAGEM NUMÉRICA - MOD 
SIMULAÇÕES NUMÉRICAS COMPUTACIONAIS DA DISPERSÃO DA PLUMA 
TERMICA PELO DESCARTE NO MAR DE EFLUENTES DE UMA USINA 
TERMOELETRICA A SER IMPLANTADA EM PRESIDENTE KENNEDY - ES 
RELATORIO TÉCNICO - RT 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

Uma usina termoelétrica gera eletricidade a partir da energia térmica, em sua maior parte através de 

turbinas movidas a vapor. O sistema envolve um volume de água aquecido pela queima (ou processo físico-químico 

no caso das usinas termonucleares) de algum combustível, que se transforma em vapor e gira uma turbina que 

aciona um gerador elétrico. Este gerador está ligado a um transformador que envia a energia elétrica para os 

consumidores através dos sistemas de transmissão de alta voltagem (CBIE, 2020). 

As principais peças usadas pelas usinas térmicas podem ser observadas, de maneira simplificada, na Figura 

1.  

 

Figura 1 - Esquema de uma Usina Térmica convencional. 

 

O trabalho inicial de uma usina térmica é transportar combustível, a energia armazenada de forma química, 

para o forno/caldeira onde sua queima gera o calor que evapora a água. Este vapor superaquecido aciona uma 

máquina giratória chamada turbina e, em seguida, a energia mecânica desta turbina através do processo cinético 
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da rotação vai acionar um gerador elétrico. A eletricidade é transmitida para um transformador para se adequar à 

voltagem das linhas de transmissão para as longas distâncias onde serão consumidas. Os subprodutos gerados são 

a fumaça do combustível queimado, que sai pelo exaustor, e parte do vapor, que é resfriado e sai pelo condensador 

(CBIE, 2020). 

Usinas termoelétricas dependem de um eficiente sistema de resfriamento do vapor após sua expansão 

na(s) turbina(s) para poder gerar energia elétrica com segurança, a partir da energia térmica, conforme explicado 

acima.  

O sistema de resfriamento pode ser classificado como aberto ou fechado, de acordo com a utilização e/ou 

reutilização da água no processo. No sistema aberto, a água utilizada no condensador retorna para o ambiente, 

seja diretamente ou após ser resfriada, para que não ultrapasse os limites de temperatura determinados na 

legislação ambiental. No sistema fechado úmido é utilizada uma torre de resfriamento ou lagoa de resfriamento 

como dissipador de calor transmitido à água de resfriamento no condensador. Tanto na lagoa quanto na torre o 

processo de resfriamento é evaporativo, de modo que uma porcentagem da vazão em circulação é consumida 

(FRANCISCO, 2018). 

A água de resfriamento é retirada de um corpo hídrico (lago, rio, mar), é bombeada para circular no 

condensador e, em seguida, retorna ao mesmo corpo hídrico em sistemas abertos, sem alterações químicas de suas 

características. O consumo de água é, aproximadamente, entre 0,5% e 2% da vazão captada (TSOU et al., 2013). 

Entre as vantagens do sistema aberto, tem-se que esse é o sistema mais simples (menor quantidade de 

equipamentos para a operação do sistema de resfriamento), menor custo de manutenção e maior eficiência na 

troca de calor entre o vapor e a água de resfriamento. Além disso, a água captada para utilização no sistema de 

resfriamento se encontra em temperatura ambiente, que é a menor temperatura possível de operação, resultando 

em maior eficiência térmica para a central (BLACK & VEATCH, 1996). 

Dentre as desvantagens do sistema aberto, encontram-se a poluição térmica e o grande volume de água 

captado pelo sistema de resfriamento.  

A poluição térmica é o aumento da temperatura da água do corpo receptor devido à descarga da água do 

condensador. No Brasil, a regulação é feita pela Resolução nº 430 de 13 de maio de 2011 do CONAMA. Esta 

resolução estabelece que os efluentes lançados no corpo receptor devem apresentar temperaturas inferiores a 

40 °C (CONAMA, 430/2011). 
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Para que o limite ambiental não seja excedido, algumas termelétricas utilizam torres de resfriamento 

(tiragem natural ou tiragem mecânica) para resfriar a água do condensador antes de descartá-la. O sistema de 

resfriamento dessas termelétricas é classificado como sistema aberto com a ajuda de torres (FRANCISCO, 2018). 

Em agosto de 2017, a participação das termelétricas na capacidade instalada total no Brasil correspondia a 

28,1% (MME, 2017a). Em termos de potência instalada, a região Nordeste, possui a maior representatividade, com 

31,4% do total, seguida pela região Norte, com 30% do total. 

O emissário que transportará a água de resfriamento da usina para a região costeira de descarte está 

associado às instalações do futuro Porto Central – ES, na praia do município de Presidente Kennedy (ANEEL, 2017). 

O Porto Central (PoC) é um empreendimento portuário em fase inicial de implantação, o projeto final do 

porto prevê a implantação de uma bacia profunda protegida por dois molhes de abrigo, o Molhe Norte e o Molhe 

Sul (Figura 2) e um canal de aproximação de 25km, o qual permitirá que os navios cheguem ao porto com segurança. 

Porém, tanto a bacia quanto o canal de acesso precisam ser dragados para atingir as respectivas cotas de gabarito, 

a fim de garantir a navegação segura no acesso ao porto. 

 

Figura 2 – Layout final do Porto Central na praia de Presidente Kennedy – ES com esquema mostrando a área de 
lançamento do emissário da Termoelétrica Sudeste – UTE Sudeste. 
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Para o presente estudo foi solicitado a realização de análises, através de modelos numéricos 

computacionais, sobre o potencial de dispersão da pluma térmica, a ser gerada pela água de resfriamento da 

Termoelétrica Sudeste, que será lançada por emissário submarino nas proximidades do Molhe Sul do PoC. O estudo 

de modelagem considerou apenas a existência do molhe sul (previsto na Fase 1 do Porto Central), com o emissário 

submarino da UTE Sudeste, bem como, o polígono de dragagem do Canal de Acesso conectado com a Bacia de 

Evolução dos Berços de Atracação do Molhe Sul. A Figura 3 abaixo mostra o “layout” do porto fornecido pelo 

empreendedor, o qual foi utilizado neste estudo. 
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Figura 3 - Zona costeira de Presidente Kennedy - ES, com destaque para a localização do molhe sul do Porto Central de 
onde sairá o emissário submarino da usina termoelétrica e o polígono de dragagem do canal de acesso e bacia de evolução 

do porto.   
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3. OBJETIVOS 

Realização de estudos, através de modelos numéricos computacionais, sobre o potencial de dispersão da 

pluma térmica, produzida pela água de resfriamento da Termoelétrica Sudeste, a qual será descartada no mar por 

emissário submarino, nas proximidades do Molhe Sul do Porto Central - ES. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

A poluição térmica pode provocar alterações ecológicas no meio, resultantes da substituição de espécies 

termosensíveis (com reduzida tolerância a variações de temperatura) por outras termotolerantes na área 

diretamente afetada pela água de resfriamento de usinas termoelétricas. Também pode ocorrer a diminuição da 

quantidade de oxigênio dissolvido no corpo receptor, uma vez que a água mais quente favorece a diminuição da 

concentração de gases dissolvidos e o desenvolvimento bacteriano acelerado devido a temperaturas mais altas, o 

que pode levar a mortandade de peixes e outras espécies aquáticas. No Brasil a Resolução CONAMA nº 430/2011 

estabelece que os efluentes lançados no corpo receptor devem apresentar temperaturas inferiores a 40 °C, e que 

a variação de temperatura do corpo receptor não deve exceder 3°C no limite da zona de mistura (CONAMA, 2011). 

 

5. ÁREA DE ESTUDO 

A área prevista para implantação da Usina Termoelétrica encontra-se localizada no município de Presidente 

Kennedy/ES. A área está localizada, em torno de 150 km ao sul da cidade de Vitória/ES, próximo à divisa com o 

Estado do Rio de Janeiro. Os efluentes líquidos da usina serão lançados no mar, por emissário marinho com difusor 

adjacente ao Molhe Sul do PoC, nas coordenadas 298486,90 S 7649723,67 O – UTM 24S (Figura 4). 
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Figura 4 – Área de Estudo. 
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5.1 CLIMA 

O clima predominante na região é o Aw Tropical Quente e Úmido, segundo a classificação de Köppen, 

caracterizado por uma estação seca nos meses de inverno de aproximadamente 3 meses (IBGE 2002). 

A região do estado do Espírito Santo é influenciada diretamente por 4 sistemas atmosféricos e suas 

respectivas massas de ar, quais sejam: Sistema Tropical Atlântico (Ta); Sistema Polar Atlântico (Pa); Sistema 

Equatorial Continental (Ec) e Sistema Tropical Continental (Tc) (GAN & RAO, 1991). 

 O Sistema Tropical Atlântico (Ta), proveniente da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), atua de forma 

mais ou menos constante o ano todo. O rotacional anti-horário da ASAS favorece seu avanço mais para o interior 

do continente na região sudeste (HASTENRATH, 1985).  

O Sistema Polar Atlântico (Pa) apresenta maior frequência e intensidade nos meses de outono e inverno. 

Este sistema é governado pelas massas de ar frias e úmidas originadas pela circulação dos Ciclones Polares 

Migratórios (CPM) em altas latitudes. Embora a mPa (massa polar atlântica) seja mais efetiva na Região Sul do 

Brasil, ela ainda é bastante significativa no Sudeste, com a ocorrência de ventos sul (S) e sudeste (SE) e temperaturas 

mais baixas. A mPa está diretamente associada a formação de frentes frias, e alguma pluviosidade nos meses de 

outono e inverno (SIMMONDS & KEAY, 2000). 

O Sistema Equatorial Continental (Ec), originado na Amazônia e considerado como uma célula de 

divergência dos ventos alísios, caracteriza-se por ser quente e de elevada umidade, decorrente da área sobre a qual 

se forma. Durante o verão, atraído pelos sistemas depressionários – térmicos e dinâmicos – do interior do 

continente, tende a avançar do noroeste (NW) ora para sudeste (SE) ora para sul-sudeste (SSE), de acordo com a 

posição da Frente Polar Atlântica. O Sistema Tropical Continental (Tc), com pouca frequência de ocorrência, tem 

uma participação complementar. Tanto o Tc como o Ec são responsáveis pelas correntes de noroeste (NW) e oeste 

(W) que trazem alta nebulosidade e pluviosidade da região amazônica através da interação entre as zonas de 

convergência chamadas Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) 

(Figura 5). 
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Figura 5 - Representação esquemática dos sistemas atmosféricos na baixa troposfera, atuantes na América do Sul 
(adaptada de Satyamurty et al., 1998 e CPTEC - INPE). 

 

A partir dos dados históricos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), disponíveis nos endereços 

eletrônicos: https://clima.inmet.gov.br/GraficosClimatologicos/ e https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos 

foram avaliados os parâmetros regionais de temperatura, insolação, umidade relativa do ar, evaporação e 

cobertura de nuvens.  

Dados adicionais foram obtidos a partir da série histórica da estação meteorológica automática do INMET 

A622 - Presidente Kennedy, a mais próxima da área de interesse, a qual apresenta dados numéricos de 2009 até 

2018 de temperatura, insolação, e umidade relativa. A Figura 6 abaixo mostra a localização da Estação A622.  
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Figura 6 – Localização da Estação Meteorológica A622 – Presidente Kennedy. 

 

As temperaturas na Estação A622 variam entre aproximadamente 17°C e 33°C, a Figura 7 abaixo mostra o 

gráfico das temperaturas para a estação Presidente Kennedy do INMET. 
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Figura 7 – Gráfico das temperaturas médias horárias entre 2009 e 2018 para a Estação A622. 

 

O mapa da Figura 8 abaixo mostra a distribuição regional de temperaturas médias a partir dos dados 

históricos do INMET de 1981 até 2010. 
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Figura 8 – Mapa da distribuição das temperaturas médias regionais a partir da base de dados do INMET de 1981 a 2010. 
Fonte: Normais Climatológicas INMET. 
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A partir do mapa apresentado na Figura 8 é possível observar que a temperatura média na região da área 

de interesse é da ordem de 26°C. 

Dados da temperatura média dos oceanos entre os anos de 1981 e 2010 dos sensores do satélite COBE-

SST2 são disponibilizados pela NOAA/OAR/ESRL, de Boulder Colorado, EUA, através do site: https://psl.noaa.gov/ 

indicam que a temperatura média na região da área de interesse é da ordem de 24°C (Figura 9). 

 

Figura 9 – Média de longo termo da temperatura global da superfície dos oceanos, entre os anos de 1981 e 2010. Fonte: 
NOAA/OAR/ESRL. 

 

A insolação indica o número de horas de exposição à luz solar que ocorre em determinada região. De acordo 

com as normais climatológicas do INMET, na área de influência direta do empreendimento, a insolação média anual 

normalizada está entre 2.100 a 2.400 horas de sol. A Figura 10 apresenta o gráfico de insolação, onde a área de 

interesse apresentou média mensal de 200h/mês de insolação entre 1981 e 2010. 
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Figura 10 - Mapa da distribuição média de insolação mensal (h/mês) a partir da base de dados do INMET de 1981 a 2010. 
Fonte: Normais Climatológicas INMET. 
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A Figura 11 mostra os dados da Estação A622 para a radiação média horária por metro quadrado, resultante 

da insolação na área de interesse.  

 

Figura 11 – Radiação média horária para a Estação A622 entre os anos de 2009 e 2018. 

 

A radiação média para os anos de 2009 a 2018 na Estação A622 é 152,93W/m² e a radiação máxima foi de 

3.798W/m². 

As Figuras 12 e 13 apresentam, respectivamente, as análises de umidade relativa do ar baseadas no mapa 

climático de normais do INMET e nos dados da Estação A622. 
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Figura 12 - Mapa da distribuição média de umidade relativa regional a partir da base de dados do INMET de 1981 a 2010. 
Fonte: Normais Climatológicas INMET. 
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Figura 13 – Umidade relativa média horária para a Estação A622 entre os anos de 2009 e 2018. 

 

A umidade relativa média do ar na área de interesse é da ordem de 81 %, permanecendo na maior parte 

do tempo acima de 70%, condição típica da região litorânea no sudeste brasileiro. 

A Figura 14 apresenta o mapa de evaporação acumulada baseada nas normais climatológicas do INMET. 
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Figura 14 - Mapa da distribuição média de evaporação mensal a partir da base de dados do INMET de 1981 a 2010. Fonte: 
Normais Climatológicas INMET. 
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De acordo com as normais climatológicas do INMET a evaporação acumulada anual na área de estudo é da 

ordem de 1.200mm. A Figura 15 apresenta o mapa de cobertura de nuvens baseada nas normais climatológicas do 

INMET. 

 

Figura 15 - Mapa da cobertura média de nuvens a partir da base de dados do INMET de 1981 a 2010. Fonte: Normais 
Climatológicas INMET. 
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De acordo com as normais climatológicas do INMET a cobertura média de nuvens para a área de interesse 

é da ordem de 50 a 60% do céu. 

5.2 VENTOS 

Para a caracterização das condições de vento na área de interesse, foram utilizados dados do programa de 

reanálise “Climate Forecast System Reanalysis” (CFSR) do NCEP (National Center Environment Prediction/NOAA) 

descrito em detalhes por Saha & AI (2010). O programa utiliza um sistema de métodos e ferramentas considerados 

estado-da-arte em análise e previsão, incorporando procedimentos de assimilação de dados para o período 

compreendido entre 1° de janeiro de 1979 e 30 de maio de 2019. As informações de vento são fornecidas a 10m 

de altitude, com frequência amostral de 6h. 

Os dados de vento, tanto quanto de ondas, foram extraídos da grade global de ventos da NCEP/CSFR e 

WW3 nas coordenadas geográficas: 344618°N e 7621768°E – WGS84 - UTM 24S, a aproximadamente 45 km da 

linha de costa (Figura 16). 
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Figura 16 – Ponto de amostragem (344618°N e 7621768°E – WGS84 - UTM 24S) dos dados de reanálise dos modelos globais 
de ventos CFSR e ondas WW3. 
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Os dados de onda e vento dos modelos globais são amostrados a partir de grades computacionais com 0,5 

graus de precisão para latitude e longitude, em regiões de águas profundas mais próximas da área de interesse, a 

fim de que representem as tendências de deslocamento natural sem interferências do relevo costeiro, de forma a 

serem utilizados como condição de contorno para os modelos numéricos aplicados neste estudo. 

A Figura 17 mostra a rosa de ventos extraída da série de aproximadamente 40 anos de dados de reanálise 

de ventos do CFSR.  

 

Figura 17 – Rosa dos ventos com distribuição das frequências de ventos incidentes (direção e intensidade) ao largo da área 
de interesse deste estudo. 
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A rosa de ventos mostra que existe uma predominância de ventos dos quadrantes N e NE, com ventos 

médios da ordem de 6 a 8 m/s, porém com alguns casos menos frequentes, mas ainda significativos, da ordem de 

15m/s. 

Estes dados corroboram com os dados de ventos compilados das estações meteorológicas de Campos, 

Vitória e Presidente Kennedy, como mostra a Figura 18 abaixo, compilada da Ref. [1].  

 

Figura 18 – Rosas de ventos elaboradas a partir de dados das estações meteorológicas do Aeroporto de Campos - RJ, 
Aeroporto de Vitória – ES e de Presidente Kennedy – ES, figura compilada da Ref. [1]. 

 

5.3 GEOMORFOLOGIA COSTEIRA 

O relevo da região é relativamente plano, a linha de costa apresenta orientação predominantemente N-S, 

com presença de cordões litorâneos visíveis em fotografias aéreas e imagens de satélite (Figura 19). Os sedimentos 

na região costeira são predominantemente arenosos, de formação Quaternária, com alguns afloramentos 

Terciários da chamada Formação Barreiras, composta basicamente por arenitos de sedimentos consolidados 
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grossos e mal selecionados. Os fundos marinhos apresentam textura não muito rugosa, a exceção dos locais com 

presença dos arenitos da Formação Barreiras. 

 

5.4 ONDAS 

5.4.1 CLIMA DE ONDAS EM ÁGUAS PROFUNDAS 

Para análise do clima de ondas de água profunda foi gerada de uma série temporal de aproximadamente 

40 anos, a partir dos dados de reanálise do modelo numérico WAVEWATCH III (WWIII), desenvolvido pelo “National 

Oceanic and Atmosferic Administration (NOAA)” e descrito por Tolman (1997, 1999a, 2009), para um ponto 

localizado nas coordenadas geográficas: 344618N e 7621768E – WGS84 - UTM 24S, o mesmo utilizado para 

extração dos dados de vento mostrado na Figura 16 acima. 

O WWIII é um modelo espectral de terceira geração (não assume qualquer tipo de restrição à forma do 

espectro) que permite descrever adequadamente os processos de geração e propagação de ondas em águas 

profundas (TOLMAN, 2016). 

A série temporal de dados de ondas gerada a partir do WWIII contém informações de altura significativa de 

onda (Hs), período de pico (Tp) e direção de propagação associada ao pico do espectro (Dirp), com frequência 

amostral de 3 em 3 horas, com dados da série histórica desde 1 de janeiro de 1979 até 30 de maio de 2019. 

Na Figura 19 é apresentada a série temporal do parâmetro altura significativa, período de pico e direção de 

propagação de ondas para o ponto apresentado na Figura 16, no período compreendido entre 01 de janeiro de 

1979 e 30 de maio de 2019. 
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Figura 19 - Série temporal de altura significativa de ondas, período de pico e direção de propagação em águas profundas 
para o período compreendido entre janeiro de 1979 e maio de 2009. Coordenadas geográficas: 344618°N e 7621768°E – 

WGS84 - UTM 24S. 

 

Os dados de onda aqui apresentados possuem caráter apenas descritivos, uma vez que diversos testes 

foram realizados no modelo computacional de dispersão da pluma de térmica da Usina Termoelétrica Sudeste, de 

forma que não foram verificadas influências das ondas incidentes sobre o padrão de dispersão pluma térmica. Desta 

forma, para poupar tempo computacional estes dados de ondas não foram incorporados ao modelo. 

O conceito de onda (neste caso: ondas de gravidade oceânicas geradas por vento, que não fogem a regra 

do conceito geral da teoria de ondas) por si só já reforça a hipótese de baixa influência na dispersão da pluma 

térmica, uma vez que a própria definição de onda consiste no transporte de energia, ou seja, onda não transporta 

matéria e muito menos calor.  

Sabe-se que ao se aproximar da praia as ondas sob influência dos contornos de fundo, sofrem empolamento 

e veem a arrebentar gerando fluxos turbulentos, que por sua vez podem afetar o padrão de dispersão de plumas 
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térmicas. No entanto, isto ocorre localmente, já muito próximo a linha de costa, e como o emissário estava 

localizado a aproximadamente 1,5km da linha de costa, era de se esperar a baixa influência das ondas sobre a 

pluma, conforme foi constatado nas simulações iniciais ainda durante o processo de calibração do modelo 

computacional deste estudo.   

Desta forma, foi dado um enfoque maior aos parâmetros climáticos, meteorológicos e de correntes 

marinhas influenciadas pelas marés e ventos locais em detrimento ao clima de ondas da região nas simulações 

performadas, com o objetivo de poupar o tempo de calibração do campo de ondas e de reduzir o tempo 

computacional das simulações em 3 dimensões. 

 

5.5 CORRENTES E MARÉS 

O regime de marés na região pode ser caracterizado como sendo semidiurno, com marés do tipo mista, 

vigorando o regime de micro-marés (Barroso, 2004). 

Segundo as Tábuas das Marés publicadas pelo Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil 

(https://www.marinha.mil.br/chm/tabuas-de-mare) a variação vertical média da superfície livre do mar na região 

sul do Estado do Espírito Santo é de aproximadamente 0,9m, atingindo uma variação máxima de 1,8m, quando 

considerado apenas as forçantes astronômicas da maré, durante os períodos equinociais de sizígia. 

Já a maré meteorológica é governada pela incidência dos ventos na região, que predominam na maior parte 

do ano de NE devido a atuação da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), porém com influência mais significativa 

dos ventos do quadrante S-SE gerados pelo Ciclones Polares Móveis (CPM), que se deslocam das altas latitudes para 

baixas latitudes na direção NE provocando eventos de frentes frias. Os ventos de NE gerados pelo ACAS promovem 

rebaixamento do nível de água ao longo da costa, enquanto os ventos dos quadrantes S e SE promovem o 

empilhamento de água na costa (GAN E RAO, 1991; HASTENRATH, 1985). No entanto, segundo Numes (2007), a 

influência das marés meteorológicas na variação da superfície livre do mar é da ordem de 0,35m no litoral capixaba. 

Perfis de correntes costeiras na área de interesse foram obtidos através de monitoramentos com auxílio de 

um Perfilador Acústico de Correntes por Efeito Doopler (Acoustic Doppler Current Profiler - ADCP) na profundidade 

aproximada de 15m, nas coordenadas 301998N 7647958E, WGS84 – UTM 24S (Figura 20).  
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Figura 20 – Localização do ADCP utilizado para medição de correntes na área de estudo. 
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A Figura 21 mostra a magnitude das correntes de maré (painel superior), e a direção predominante das 

correntes de maré (painel inferior), dos dados medidos pelo ADCP no período de maio de 2015 a maio de 2016. 

 

Figura 21 – Magnitude e direção das correntes medidas com ADCP nas proximidades do TABR para os anos de 2014, 2017 e 
julho de 2019. 

 

A Figura 22 mostra o diagrama polar de ocorrências onde claramente a resultante do escoamento do fluxo 

gerado pelas correntes locais se dirige para SSO. 
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Figura 22 – Diagrama polar de ocorrência para os dados de ADCP medidos na área de interesse entre maio de 2015 e maio 
de 2016, tendo sido a corrente promediada na vertical. 

 

 

A Figura 23 mostra o diagrama vetorial progressivo, indicando sentido de transporte das correntes medidas 

com ADCP na área de interesse. 
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Figura 23 - Diagrama vetorial progressivo das correntes medidas com ADCP na área de interesse. 

 

A Figura 24 mostra os valores das componentes U (azul) e V (vermelho) da corrente medida com ADCP na 

área de interesse e promediada na vertical ao longo da coluna d’água. 



 

NÚMERO MTCN: REVISÃO: FOLHA:

MTCN-0002-MOD-RT-0001 01 45/121 

MODELAGEM NUMÉRICA - MOD 
SIMULAÇÕES NUMÉRICAS COMPUTACIONAIS DA DISPERSÃO DA PLUMA 
TERMICA PELO DESCARTE NO MAR DE EFLUENTES DE UMA USINA 
TERMOELETRICA A SER IMPLANTADA EM PRESIDENTE KENNEDY - ES 
RELATORIO TÉCNICO - RT 

 

 

 

Figura 24 - Componentes u (painel superior) e v (vermelho) da corrente medida na área de interesse. 

 

A partir dos cálculos realizados com os dados compilados do ADCP (Figura 20), foi observado que a 

velocidade média das correntes marinhas na área de interesse, promediadas na vertical, é da ordem de 0,08m/s 

podendo atingir picos de até 0,3m/s, com direção média de propagação de 189°, ou seja,com deslocamento 

predominante no sentido de NE para SO. 

5.6 TEMPERATURA E SALINIDADE DA ÁGUA DO MAR NA ÁREA DE INTERESSE 

Entre os anos de 2009 e 2012 foram realizadas algumas campanhas de levantamentos de dados de 

temperatura e salinidade ao longo da coluna d’água na área de interesse. Estes levantamentos em parte foram 

realizados dentro do escopo de elaboração do EIA da Planta de Filtragem e Terminal Portuário Privativo para 

Embarque de Minério de Ferro (CEPEMAR, 2010) e do EIA do Porto Central, ambos em Presidente Kennedy – ES 

(ECONSERVATION, 2013a). 

A Figura 25 abaixo mostra a distribuição dos pontos monitorados ao redor da área de interesse. 
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Figura 25 – Pontos de amostragem de água para caracterização físico-química da água do mar na área de interesse. Fontes: 
EIA do Projeto de Implantação da UTE – Presidente Kennedy/ES. – Econservation (2013a) – Ref. [1] eEIA da Planta de 

Filtragem e Terminal Portuário Privativo para Embarque de Minério de Ferro em Presidente Kennedy - ES (2010) - Ref. [2]. 

 

As coletas de amostras de água foram realizadas na superfície, a meia água e próximo ao fundo. 

A Tabela 1 abaixo resume os resultados de temperatura e salinidade resultantes das amostragens feitas 

nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012.  
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Tabela 1 – Resumo das características físicas da água do mar na área de interesse no que tange a temperatura e salinidade local. 

 
 

Média total Média Máx-Min. Max-Mín.
Temperatura Salinidade Temperatura Salinidade Temperatura Salinidade Temperatura Salinidade Temperatura Salinidade Temperatura Salinidade Temperatura Salinidade Temperatura Salinidade Temperatura Salinidade Temperatura Salinidade

Média 23.26 35.74 25.58 38.18 25.42 32.73 24.42 34.23 22.64 35.00 22.07 37.45 23.80 35.60 23.80 36.20 23.87 35.64
Desvio Padrão 0.18 0.39 1.37 0.60 0.67 1.56 0.22 1.27 0.42 1.96 0.44 0.54 0.16 0.40 0.40 0.30 0.48 0.88
Máximo 23.60 36.26 28.80 38.87 26.19 35.46 24.68 35.80 23.30 37.29 22.75 37.95 23.95 36.10 24.47 36.64 28.80 38.87
Mínimo 23.04 35.07 23.90 36.30 24.45 29.54 23.85 32.45 22.17 31.02 21.55 36.44 23.53 35.10 23.34 35.75 21.55 29.54
Média 23.24 35.81 24.35 37.85 25.14 34.34 24.47 34.94 22.63 35.47 21.95 37.54 23.63 35.99
Desvio Padrão 0.15 0.29 0.38 1.00 0.45 1.21 0.07 0.68 0.38 1.44 0.42 0.47 0.31 0.85
Máximo 23.48 36.26 25.07 38.83 25.93 35.70 24.57 35.80 23.21 37.33 22.50 37.95 25.93 38.83
Mínimo 23.05 35.38 23.58 36.40 24.45 31.54 24.37 33.74 22.17 33.16 21.55 36.45 21.55 31.54
Média 23.24 35.89 24.24 38.31 24.91 35.05 24.44 35.25 22.60 35.95 21.88 37.62 23.60 36.10 23.20 36.30 23.51 36.31
Desvio Padrão 0.14 0.23 0.42 0.63 0.29 1.06 0.10 0.44 0.36 1.15 0.37 0.48 0.30 0.40 0.20 0.40 0.27 0.60
Máximo 23.45 36.27 24.88 38.84 25.65 35.84 24.61 35.77 23.05 37.36 22.49 38.20 23.87 36.40 23.46 37.09 25.65 38.84
Mínimo 23.04 35.42 23.31 36.40 24.54 31.98 24.28 34.50 22.16 33.57 21.53 36.49 23.03 35.20 23.00 35.84 21.53 31.98

Fundo

Outubro(b) 2011 Junho 2012 Novembro 2012

Superfície

Meia água

Agosto 2009 Março 2010 Abril 2011 Maio 2011 Outubro(a) 2011
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Com base na Tabela 1 é possível observar que as temperaturas máximas d’água do mar foram da ordem de 

28,8°C enquanto que a mínima foi de 21,5°C. A temperatura média foi de 23,87°C e houve uma maior estratificação 

de temperatura na coluna d’água, com águas mais quentes na camada de superfície, na campanha de Março de 

2010; enquanto que a campanha que apresentou as menores temperaturas nas 3 camadas da coluna d’água foi a 

de outubro de 2011 - (Outubro(b)).  

5.7 DADOS BATIMÉTRICOS 

Dados de batimetria na área de implantação do Porto Central e no Canal de acesso ao porto, bem como na 

área de descarte do material a ser dragado do canal de acesso foram fornecidos pela contratante, permitindo uma 

caracterização dos contornos de fundo mais precisa ao redor do porto e canal de acesso. Para as áreas mais 

afastadas do porto foram interpolados dados extraídos de cartas náuticas e do satélite GEBCO8, como mostra a 

Figura 26 abaixo, onde os pontos mais adensados correspondem aos dados batimétricos fornecidos pela 

contratante. 
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Figura 26 – Dados de batimetria utilizados neste estudo para caracterizar os contornos de fundo da área de interesse. 
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5.8 CARACTERÍSTICAS DO EMISSÁRIO DA USINA TERMOELÉTRICA SUDESTE 

Segunda a Ref. [3], o fornecimento de água para a Usina Termoelétrica (UTE) Sudeste provem todo de água 

do mar, a qual é captada para resfriar a fonte quente da UTE Sudeste.  

A Tabela 2 abaixo, compilada da Ref. [3], mostra os valores captados e os efluentes gerados no processo da 

UTE Sudeste para um módulo de 650MW (A.02) e para os seis módulos totais da UTE (A.01).  

Tabela 2 – Sistema de captação de água da UTE Sudeste. Fonte: Ref. [3]. 

 

No quadro observa-se que o sistema de efluentes gera no processo industrial cerca de 67% de águas 

residuais do total da água captada, ou seja, para uma captação de 11.000 m³/h ter-se-ia uma vazão de 7.500 m³/h 

de efluentes. 

Segundo a Ref. [3], os efluentes líquidos da UTE Sudeste, oriundos das descargas das torres de resfriamento, 

descargas (blowdown) das caldeiras, das unidades de produção de água desmineralizada e de separadores de água 

e óleo (S.A.O), bem como os efluentes dos sistemas de tratamento de esgotos sanitários, serão tratados em 

processos específicos e encaminhados para um ponto de interface (tie-in) de onde se interconectarão à tubulação 

de descarte para descarte final no mar por meio de emissário submarino. 

A geração de efluentes líquidos, retirados do balanço hídrico apresentada na Tabela 3, está sumarizada na 

Tabela 2 abaixo para a pior situação considerada (Caso 2 – Tabela 2). 

Caso 1 Caso 2
A.01 Captação Total de Água do Mar 8.862,4 10.889,6
A.02 Captação Unitária de Água do Mar (por módulo) 1.477,1 1.814,9
A.21 Total de Água de Descarte (por módulo) 992,6 1.219,4
A.32 Decarte Total de Água 5.955,3 7.316,4

       1)
      2)
      3) Caso 2 é o caso com operação no verão (maior consumo na torre) e com máquina partindo (consumo máximo).

Notas: 

Vazão - t/h
Corrente Sistema

BALANÇO HÍDRICO - UTE SUDESTE

Módulo é uma unidade geradora de 650MW. A UTE Sudeste tem 3.900MW (seis módulos)
Caso 1 é o caso com consumo normal, e máquinas em operação contínua (consumo normal).
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Tabela 3 – Balanço de descarga do efluente gerado no caso 2 da Tabela 1. Fonte: Ref. [3]. 

 

 

A partir da Tabela 2 é possível se observar que o descarte total de efluentes líquidos para o emissário 

submarino é, no máximo, de 1.220 m³/h por módulo, atingindo um valor total máximo de aproximadamente 7.500 

m³/h. Observa-se ainda que a contribuição mais importante para esta vazão de descarte é a purga contínua da torre 

de resfriamento, correspondente a 97% da vazão total de descarte, valor este devido ao baixo ciclo de concentração 

adequado a torres com água do mar. 

Cabe destacar na Ref. [3] foi apresentada uma breve descrição química do efluente padrão da UTE Sudeste, 

porém não foi apresentado uma caracterização física deste efluente, não permitindo definir a temperatura aferida 

ou estimada na saída do emissário. Por isso, foi adotado o regime mais permissivo definido pelos órgãos ambientais 

reguladores, no caso a CONAMA, 430/2011, a qual estabelece que efluentes lançados no corpo receptor devem 

apresentar temperaturas máximas, não superiores a 40°C, ou seja, neste estudo foi adotada a temperatura de 40°C 

na saída do emissário submarino. 

Com base na Ref. [3] os módulos da UTE Sudeste deverão ter uma única tubulação final de efluentes, 

incluindo a dispersão no mar, visto que cada um dos módulos possui os respectivos sistemas de tratamento de 

efluentes independentes. Os efluentes tratados são encaminhados por tubulação conjunta para descarte final em 

Vazão - t/h
Caso 2

A.04 Purga Contínua da Torre de Resfriamento ( por módulo) 1.180,5
A.08 Consumo de Água de Serviço (por módulo) 2,0
A.14 Retrolavagem dos Filtros da Dessalinização (por módulo) 5,0
A.15 Rejeito da  Osmose Reversa da Dessalinização (por módulo) 26,3
A.16 Rejeito da  Osmose Reversa da Desmineralização (por módulo) 5,3
A.17 Flushing da Purga Contínua das Caldeiras 5,0
A.19 Unidade de Tratamento de Efluentes Sanitários 0,3
A.20 Sáida do Tanque de Neutralização (por módulo) 12,6
A.21 Decarte Total de Água (por módulo) 1.219,4
Notas: 

       1) Módulo é uma unidade geradora de 650MW. A UTE Sudeste tem 3.900MW (seis módulos)
      2) Caso 1 é o caso com consumo normal, e máquinas em operação contínua (consumo normal).
      3) Caso 2 é o caso com maiores consumos de água (verão e partida de máquinas).
     4) A corrente A.17 vai para a atmosfera e não é incluída na corrente A.21.
     5) A corrente A.20 já foi computada nas correntes A.08, A.14, A.16 e A.19

BALANÇO DE DESCARGA DE EFLUENTES - UTE SUDESTE
Corrente Sistema
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emissário. Esta tubulação de efluentes terá uma rota ao longo do Molhe Sul do Porto Central e deverá ter um 

emissário submarino externo ao molhe para facilitar o desenvolvimento da pluma de dispersão, mais 

especificamente nas coordenadas 298486.903E 7649723.669N – WGS84 – UTM 24S, localização já apresentada na 

Figura 3 deste documento. 

 

6. MÉTODOS E TÉCNICAS 

A partir da justificativa apresentada no capítulo 4 e da caracterização ambiental e dos dados do emissário 

submarino da UTE Sudeste apresentados no capítulo 5 deste documento, foi possível definir os cenários de 

modelagem numérica computacional a serem implementados neste estudo para representar a dispersão da pluma 

térmica gerada pela água de resfriamento descartada pelo emissário submarino. Porém, antes de apresentar os 

cenários propriamente ditos, será apresentada uma descrição dos modelos utilizados neste estudo. 

6.1 DESCRIÇÃO DOS MODELOS NUMÉRICOS COMPUTACIONAIS 

Neste estudo foi utilizado o modelo Delft3D-Flow, desenvolvido pela Deltares em conjunto com a Delft 

University of Technology (TU Delft), na Holanda, com longo histórico de aplicações ao redor do mundo e 

intensivamente validado através de experimentos de campo e laboratório, já bastante consagrado na literatura 

especializada. 

O Delft3D-Flow é um programa de simulação multidimensional (2D e 3D) dos processos hidrodinâmicos (e 

de transporte), que calcula o fluxo não-estacionário e os fenômenos de transporte resultantes de forçantes 

oceânicas, meteorológicas ou fluviais, em grades numéricas retilíneas ou curvilineares, ajustadas ao contorno. 

A equação vertical de movimento é reduzida à relação de pressão hidrostática e as acelerações verticais 

são assumidas como sendo pequenas em relação à aceleração da gravidade. Isso faz com que o Delft3D-Flow seja 

adequado para a predição de fluxos em mares rasos, áreas costeiras, estuários, lagos, rios e lagoas. 

As equações tridimensionais do movimento são dadas por: + + + − 𝑓𝑣 = − + 𝐴  + + 𝐴 − 𝑅𝑢   (1) 
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+ + + + 𝑓𝑢 = − + 𝐴 + + 𝐴 − 𝑅𝑣   (2) 

 =  𝜌𝑔       (3) 

onde: 𝑡 = tempo; 𝑥, 𝑦, 𝑧 = o sistema de coordenadas (𝑥 pala leste, 𝑦 para norte e 𝑧 para baixo); 𝑓 = parâmetro de Coriolis; 𝑢, 𝑣, 𝑤 = componentes da corrente (segundo 𝑥, 𝑦, 𝑧) (m/s);  𝑔 = aceleração da gravidade (m/s²); 𝜌 = massa específica da água do mar;  𝑝 = pressão;  𝐴  e 𝐴 = coeficientes de difusão horizontal e vertical de momento; 𝑅 = coeficiente de fricção no fundo. 

 

A equação da continuidade é dada por: +  + = 0       (4) 

 

As equações de conservação de calor e sal são dadas por: +  + + = 𝐷 + +  𝐷 +  𝐹   (5) 
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+  + + = 𝐷 + +  𝐷 +  𝐹    (6) 

onde:  𝑇 = temperatura; 𝑆 = salinidade; 𝐷  e 𝐷  = coeficientes de difusão horizontal e vertical de calor e sal; 𝐹  e 𝐹  = fontes e sorvedouros de calor e sal. 

A equação de estado da água do mar é dada por: 

 𝜌 =  𝜌(𝑆, 𝑇, 𝑝)       (7) 

 

No Delft3D-Flow, o conjunto de equações diferenciais parciais, em combinação com um conjunto 

apropriado de condições iniciais e de fronteira para níveis d’água e velocidades horizontais, é resolvido através do 

método de diferenças finitas, com o uso de grades de cálculo ortogonais ou curvilineares, ajustadas aos contornos. 

 

6.1.1 MÓDULO HEAT FLUX (FLUXO DE CALOR) 

Modelos que envolvem a simulação de troca de calor através da superfície livre precisam considerar quais 

parâmetros de entrada estão disponíveis para ajustar o modelo a fim de representar os processos de transporte, 

ganho e perda de calor no tempo. 

A radiação de calor emitida pelo sol atinge a Terra na forma de ondas eletromagnéticas com comprimentos 

de onda na faixa de 0,15 a 4m. 

Na atmosfera, a radiação sofre dispersão, reflexão e absorção pelo ar, nuvem, poeira e partículas. Em 

média, nem a atmosfera nem a terra acumulam calor, o que implica que o calor absorvido é emitido novamente. 

Os comprimentos de onda dessas radiações emitidas são maiores (entre 4 e 50m) devido à menor temperatura 
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prevalecente na atmosfera e na Terra. Esquematicamente, o processo de radiação, juntamente com os mecanismos 

de fluxo de calor na superfície da água, é mostrado na Figura 27. 

 

Figura 27 – Visão geral dos mecanismos de troca de calor na superfície terrestre. 

 

Onde: 

Qsc - Radiação (fluxo) para condições de céu limpo em [J/m2s]; 

Qco - Perda de calor devido à convecção (sensível) em [J/m2s]; 

Qsr - Radiação solar refletida em [J/m2s]; 

Qs - Radiação solar (radiação de ondas curtas) em [J/m2s]; 

Qsn - Radiação solar líquida incidente (onda curta), = Qs - Qsr; 

Qa - Radiação atmosférica (radiação de ondas longas) em [J/m2s]; 
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Qan - Radiação atmosférica líquida incidente (onda longa); 

Qar - Radiação atmosférica refletida em [J/m2s]; 

Qbr - Radiação de fundo (radiação de ondas longas) em [J/m2s]; e 

Qev - Perda de calor devido à evaporação (latente) em [J/m2s]. 

 

No Delft3D-FLOW, a troca de calor na superfície livre é modelada considerando os efeitos separados da 

radiação solar (onda curta) e atmosférica (onda longa), bem como, a perda de calor devido à radiação de retorno, 

a evaporação e a convecção. Na literatura, existe uma grande variabilidade de formulações empíricas para calcular 

esses fluxos de calor através da superfície do mar. A maioria das formulações diferem na dependência da troca dos 

parâmetros meteorológicos, como velocidade do vento, nebulosidade e umidade.  

 𝑄 =  𝑄 + 𝑄 − 𝑄 − 𝑄 − 𝑄      (8) 

Onde:  

Qsn - radiação solar líquida incidente (onda curta); 

Qan - radiação atmosférica líquida incidente (onda longa); 

Qbr - radiação de fundo (onda longa); 

Qev - fluxo de calor evaporativo (calor latente); e 

Qco - fluxo de calor convectivo (calor sensível). 

O índice n refere-se a uma contribuição líquida.  

 

A mudança de temperatura na camada superior Ts do modelo (em °C) é dada por: 

      (9) 
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Onde 

Qtot - é o fluxo total de calor através da superfície ar-água, [J/m2s], 

cp é a capacidade térmica específica da água do mar (= 3930 J/kgK), 

w é a densidade específica da água, [kg/m3] e 

zs é a espessura da camada superior, [m]. 

 

Mais detalhes sobre as formulações específicas da radiação solar, radiação atmosférica, radiação de fundo, 

evaporação e convecção podem ser acessadas em Deltares (2014). 

É importante destacar que no Delft3D-FLOW, a troca de calor no leito é assumida como zero. Isso pode 

levar a uma previsão super dimensionada da temperatura da água em áreas rasas. Além disso, o efeito da 

precipitação na temperatura da água não é levado em consideração (DELTARES, 2014). 

Ao modelar os efeitos de uma descarga térmica (por exemplo por um emissário submarino que é o objeto 

deste estudo), geralmente é suficiente calcular a distribuição e a deterioração da temperatura excessiva. O excesso 

de calor é transferido da superfície da água para a atmosfera por evaporação, da radiação de ondas longas e 

convecção. Esse fluxo total de calor é proporcional ao excesso de temperatura na superfície. O coeficiente de 

transferência de calor depende principalmente da temperatura da água e da velocidade do vento (DELTARES, 2014). 

O Delft3D FLOW possui 5 submodelos de fluxo de calor, sendo o mais complexo, com o maior número de 

variáveis de entrada consideradas nos cálculos, o módulo “Ocean”, o qual foi utilizado neste estudo. Esse mesmo 

módulo foi aplicado com sucesso por Gill (1982) e Lane (1989), tendo sido calibrado para o Mar do Norte e para os 

grandes lagos nos EUA (DELTARES, 2014). 

No módulo Ocean, do submodelo de fluxo de calor, é necessário configurar como dado de entrada, pelo 

menos 4 parâmetros principais, quais sejam: umidade relativa do ar, temperatura do ar, fração de cobertura de 

nuvens e radiação solar. A radiação de retorno efetiva e as perdas de calor devido à evaporação e convecção são 

calculadas a cada passo de tempo pelo modelo. Além disso, processos de convecção livre também são computados 

quando as diferenças de temperatura do ar e da água favorecem este processo. A convecção livre de calor latente 

é calculada pelo modelo e adicionada à convecção forçada (DELTARES, 2014). 
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Área de superfície da água exposta ao vento representa uma grande parcela de troca de calor no modelo, 

pois o vento afeta fortemente o processo de evaporação e convecção (SWEERS, 1976). Efetivamente, a área da 

superfície pode ser considerada como um parâmetro de calibração no modelo quando se tem dados do campo de 

temperaturas de uma determinada região. 

A nebulosidade do céu é outro parâmetro importante, pois o bloqueio fracionário da radiação solar por 

nuvens controla o balanço da absorção de calor entre a superfície da água do mar e a atmosfera. 

 

6.2 DISCRETIZAÇÃO DO DOMÍNIO DE CÁLCULO 

As grades de cálculo computacionais foram configuradas seguindo o procedimento de aninhamento, no 

qual se definiu um domínio regional, com menor resolução espacial e um local, no qual são resolvidos os processos 

de circulação e transporte na área de interesse, em escala adequada aos objetivos do projeto. Neste procedimento, 

os resultados da grade regional são utilizados como condições de contorno para a grade de detalhe. 

A grade regional possui 400 m de resolução e 112x154 elementos de cálculo. A grade local possui 20 m de 

resolução e 250x265 elementos de cálculo.  

A Figura 28a apresenta as 2 malhas de cálculo sobrepostas. regional. Na Figura 28b é apresentada a malha 

de cálculo local, mais refinada na região da CAD. 

 

Figura 28 – Grades de cálculo dos modelos numéricos computacionais utilizados neste estudo. 

a b
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Os critérios para elaboração das grades de cálculo representaram um compromisso entre os objetivos do 

projeto, a manutenção da capacidade computacional em níveis aceitáveis e a capacidade de representação dos 

processos hidrodinâmicos mais relevantes para a região de interesse, uma vez que a utilização de múltiplas 

camadas verticais se mostrou necessária para o estudo da pluma térmica. A Figura 29 mostra como a grade 

computacional foi replicada verticalmente para representar a dispersão da pluma em diferentes camadas verticais. 

Para este exemplo foi utilizada a grade mais refinada, com resolução de 20m (Grade 2). 

 

Figura 29 – Distribuição vertical das camadas de cálculo do modelo numérico computacional para a Grade 2 

  

Sobre as grades computacionais de fundo foram interpolados os dados batimétricos para representar os 

contornos de fundo do modelo utilizado neste estudo. A Figura 30 mostra o resultado da interpolação dos dados 

batimétricos sobre os elementos de grade apresentados na Figura 28 acima.  
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Figura 30 – Contornos de fundo das grades computacionais configuradas para este estudo. 

 

6.3 CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDRODINÂMICO 

O processo de calibração consistiu no ajuste sistemático dos parâmetros físicos do modelo hidrodinâmico 

(fricção com o fundo, fricção lateral, arraste pelo vento, difusividade e viscosidade turbulenta horizontal e vertical), 

objetivando a melhor representação dos processos de elevação da superfície e campos de velocidade das correntes 

no ponto de medição do ADCP apresentado na Figura 20, na seção 5.5 deste documento. 

Na Figura 311 são apresentadas as séries temporais de maré: no painel superior é mostrada a componente 

U, que corresponde a direção de correntes Leste-Oeste, no painel central é apresentada a componente V com 

direção Norte-Sul, e no painel inferior é mostrada a magnitude das correntes. Nos 3 painéis os dados medidos em 

campo pelo ADCP estão apresentados em azul e os dados simulados com o modelo numérico hidrodinâmico estão 

apresentados em vermelho.   
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Figura 31: Séries temporais de maré: no painel superior é apresentada a componente U das correntes de maré, no painel 

central a componente V das correntes de maré e no painel inferior a magnitude das correntes de maré. 

 

As baixas velocidades das correntes, na média 0,08m/s é um desafio para a calibração das correntes no 

modelo, uma vez que pequenos desvios de por exemplo 0,02m/s já correspondem 25% de erro. No entanto, através 

do padrão visual que pode ser observado na Figura 31, as curvas de magnitude e as componentes U e V das 

correntes de maré no modelo acompanham razoavelmente bem os dados observados em campo.  

Para que a calibração não seja apenas subjetiva aos gráficos visuais, foram calculados os respectivos RMAE 

para a realização de comparações quantitativas entre os resultados do modelo e os dados observados com ADCP. 

O RMAE é um parâmetro estatísticos já consagrado na literatura especializada para avaliar a qualidade dos 

resultados do modelo em relação aos parâmetros medidos em campo. Van Rijin (2003) descreveu o RMAE (Relative 

Mean Absolute Error) como sendo o Erro Médio Absoluto.  

O cálculo do RMAE é realizado através da equação abaixo: 
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      (10) 

 

Onde: 

• M é valor modelado; e 

• C é valor medido em campo. 

Quanto mais o valor do RMAE se aproxima de zero, melhor o resultado do modelo. 

Os índices de RMAE obtidos durante as simulações foram avaliados de acordo com a classificação exposta 

na Tabela 4. 

Tabela 4 - Avaliação do desempenho do modelo por intervalos de precisão - RMAE. 

 

 

Segundo Van Rijin (2003) a avaliação de desempenho do modelo pode ser avaliada pelo valor do RMAE, 

com base nos intervalos apresentados na Tabela 4. 

Os valores RMAE da simulação das correntes para a componente U (direção Leste-Oeste) foi de 0,1 o que 

coloca na classificação “Excelente”. Já para a componente V (direção Norte-Sul) o RMAE foi de 0,2, o que coloca a 

calibração desta direção de correntes no limite entre as classificações “Bom” e “Excelente”. A magnitude das 

correntes apresentou RMAE 0,09 podendo ser considerada “Excelente”. 

A Figura 32 abaixo mostra o padrão de dispersão das correntes de maré, a partir dos dados levantados com 

o ADCP (Pontos Pretos) e dos resultados das simulações com o modelo (Pontos Vermelhos). Esta figura reforça a 
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qualidade da calibração do modelo, mostrando que o modelo apresenta uma dispersão com espalhamento 

bastante similar ao observado em campo. 

 

Figura 32 - Comparação da dispersão das correntes entre a saída do modelo (vermelho) e do ADCP (preto) para o ponto do 
ADCP apresentado na Figura 20 deste documento. 

 

6.4 DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS A SEREM MODELADOS 

Para o estudo da dispersão da pluma térmica foram utilizadas duas abordagens diferentes. A primeira 

envolve a definição de cenários considerados críticos para o transporte das correntes marinhas na área de 

interesse, considerando um período de maré de sizígia equinocial, quando a amplitude da maré foi de 1,8m e os 

ventos máximos observados na série histórica para os quadrantes Norte, Sul, Leste e Oeste, para uma temperatura 

de fundo da água do mar típica de verão e uma típica de inverno. A segunda abordagem envolveu realizar duas 

simulações mais longas, representando 3 meses típicos de inverno e 3 meses típicos de verão. 
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6.4.1 CENÁRIOS TÍPICOS DE VERÃO E DE INVERNO 

A fim de complementar os cenários críticos e obter uma melhor ideia da dispersão que a pluma poderia 

alcançar foram configuradas 2 simulações de 3 meses, sendo uma com condições mais típicas de inverno e outra 

com condições mais típicas de verão. 

Como o vento é a principal forçante de dispersão da pluma em superfície, mais uma vez os dados de vento 

do CFSR foram processados para que a distribuição média da série histórica de 40 anos de dados, inicialmente para 

os meses de janeiro, fevereiro e março e posteriormente para os meses de julho, agosto e setembro, pudessem ser 

comprimidos respeitando uma distribuição espectral de direção e intensidade dos ventos semelhante aos 40 anos 

de dados em 3 meses de simulação de verão e 3 meses de inverno. 

6.4.1.1 CENÁRIO DE VERÃO 

A Figura 33 abaixo mostra as rosas de vento com a distribuição dos casos de vento para os meses de verão 

na série histórica de 40 anos, a esquerda, e a distribuição da série comprimida para 3 meses de simulação, a direita.   
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Figura 33 – Série de dados de intensidade e direção dos ventos de verão extraídos das coordenadas: 344618 N e 7621768 E 
– WGS84 - UTM 24S do modelo CFSR, a esquerda, e distribuição das frequências destes ventos em uma série comprimida 

de 3 meses, a direita. 

 

As séries comprimidas geralmente representam melhor as direções de ventos do que as intensidades, uma 

vez que eventos extremos, com frequência de ocorrência bastante rara na série de 40 anos do CFSR, tendem a ficar 

de fora da série comprimida. Para contornar esta simplificação do método, os eventos extremos mais raros foram 

simulados separadamente. 

As temperaturas e salinidades de fundo adotadas para representar as condições de verão foram a 

apresentadas no mês de março de 2010 na Tabela 1 da seção 5.6 deste documento. A Tabela 5 abaixo resume essas 

condições. 
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Tabela 5 – Condições de temperatura e salinidade de fundo iniciais para a água do mar na simulação típica de verão. 

 

6.4.1.2 CENÁRIO DE INVERNO 

A Figura 34 abaixo mostra as rosas de vento com a distribuição dos casos para os meses de inverno na série 

histórica de 40 anos a esquerda e a distribuição da série comprimida para 3 meses de simulação, a direita.   

 

Figura 34 – Série de dados de intensidade e direção dos ventos de inverno extraídos das coordenadas: 344618°N e 
7621768°E – WGS84 - UTM 24S do modelo CFSR, a esquerda, e distribuição das frequências destes ventos em uma série 

comprimida de 3 meses, a direita. 

 

Conforme já discutido no parágrafo da descrição da série comprimida de verão, a série comprimida de 

inverno tende a não representar tão bem os casos extremos mais raros na série de 40 anos do CFSR e por isso estes 

casos foram simulados separadamente. 

Temperatura Salinidade
Superfície 25.58 38.18
Meia água 24.35 37.85

Fundo 24.24 38.31

Março 2010Simulação 
típica de verão
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As temperaturas e salinidades de fundo adotadas para representar as condições de inverno foram a 

observadas em campo no mês de outubro(b) de 2011 - Tabela 1 da seção 5.6 deste documento. A Tabela 6 abaixo 

resume essas condições. 

Tabela 6 - Condições de temperatura e salinidade de fundo iniciais para a água do mar na simulação típica de inverno. 

 

 

6.4.2 CENÁRIOS CRÍTICOS DE TRANSPORTE 

Para a configuração dos cenários foi definido inicialmente que a duração da simulação seria de 72h, para 

que nas primeiras 24h o modelo pudesse se estabilizar, permitindo pelo menos 48h de dispersão da pluma térmica 

sob eventos críticos. 

Para representar a amplitude da maré após estabilização do modelo escolhidos os dias 17 e 18 de setembro, 

por representarem as condições de máxima variação vertical da superfície livre do mar no Porto de Tubarão, o mais 

próximo da área de interesse que a Marinha disponibiliza as tábuas de maré. Esta variação máxima das marés está 

associada ao período equinocial de sizígia (Figura 35).  

Temperatura Salinidade
Superfície 22.07 37.45
Meia água 21.95 37.54

Fundo 21.88 37.62

Simulação típica 
de inverno

Outubro 2011(b)
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Figura 35 – Tábua das marés para o Porto de Tubarão. Fonte: Marinha do Brasil. 

 

Uma vez definida a amplitude da maré que seria imputada ao modelo, foram definidos os cenários de vento 

considerados críticos. Para isso foi analisada a série histórica de dados de vento do CFSR, conforme apresentado na 

seção 5.2, Figura 17 deste documento. 

Os dados de vento de aproximadamente 40 anos com frequência amostral de 6h foram desmembrados em 

4 quadrantes tendo como referência o Norte a zero graus:  

1) Quadrante Norte variando de 316° a 45°;  

2) Quadrante Leste de 46° a 135°;  

3) Quadrante Sul de 136° a 225° e  
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4) Quadrante Oeste de 226° a 315°.   

Para cada um destes 4 quadrantes foi utilizado o vento máximo para o respectivo intervalo direcional 

observado na série histórica do CFSR. 

As Figuras 36, 37, 38 e 39 mostram as rosas de ventos para os 4 cenários críticos selecionados. 

 

Figura 36 – Cenário 1 de ventos críticos do Quadrante Norte com direção aproximada de 18° e intensidade de 15,26m/s. 
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Figura 37 - Cenário 2 de ventos críticos do Quadrante Leste com direção aproximada de 45° e intensidade de 11,65m/s. 

 

 

Figura 38 - Cenário 3 de ventos críticos do Quadrante Sul com direção aproximada de 146° e intensidade de 15,12m/s. 
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Figura 39 - Cenário 4 de ventos críticos do Quadrante Oeste com direção aproximada de 254° e intensidade de 12,81m/s. 

 

Estes 4 cenários de vento foram configurados juntamente com outros 3 cenários de temperatura e 

salinidade, quais sejam: as temperaturas máxima, mínima e média da água do mar, nas camadas de superfície, meio 

e fundo e as respectivas salinidades associadas. Os valores de temperatura e salinidade utilizados nestes cenários 

críticos foram obtidos a partir das campanhas de amostragem de campo em 2009, 2010, 2011 e 2012 na área de 

interesse, conforme descrito na seção 5.6, Tabela 1 deste documento. 

A associação dos cenários de temperatura média, máxima e mínima da água do mar com os 4 cenários 

críticos de ventos desencadearam a configuração de 12 cenários críticos detalhados na Tabela 7 abaixo. 
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Tabela 7 – Resumo dos cenários definidos a partir das condições críticas de vento e temperatura da água do mar na região 
de interesse do estudo. 

 

6.4.3 CONFIGURAÇÃO DO MODELO DE TROCAS DE CALOR (HEAT FLUX) 

Para representar as trocas de calor no módulo “Heat Flux” do delft3D tanto nos cenários críticos quanto 

nos cenários de verão e de inverno foram utilizadas as mesmas variáveis. 

a) Umidade relativa (%); 

b) Temperatura do ar (°C); 

c) Cobertura de nuvens (%); e  

d) Radiação solar (W/m²). 

Nos 12 cenários críticos os parâmetros do módulo “Heat Flux” foram calculados a partir das médias obtidas 

a partir das Normais Climatológicas do INMET e da estação meteorológica automática de Presidente Kennedy 

(A622), descritos na seção 5.1 deste documento, nas Figuras de 7 a 15.  

Temp. e Sal. máxima
* Dir vento N (315 - 45) 18.43 Vento E (45 - 135) 45 Vento S (135 - 225) 146.3 Vento O (225 - 315) 254.1
** Int. máxima vento N 15.26 Int. máxima vento E 11.65 Int. máxima vento S 15.12 Int. máxima vento O 12.81

Camada 1 Temperatura 28.8 Temperatura 28.8 Temperatura 28.8 Temperatura 28.8
Salinidade 38.35 Salinidade 38.35 Salinidade 38.35 Salinidade 38.35

Camada 2 Temperatura 25.07 Temperatura 25.07 Temperatura 25.07 Temperatura 25.07
Salinidade 36.04 Salinidade 36.04 Salinidade 36.04 Salinidade 36.04

Camada 3 Temperatura 24.88 Temperatura 24.88 Temperatura 24.88 Temperatura 24.88
Salinidade 36.04 Salinidade 36.04 Salinidade 36.04 Salinidade 36.04

Temp. e Sal. média
Dir vento N (315 - 45) 18.43 Vento E (45 - 135) 45 Vento S (135 - 225) 146.3 Vento O (225 - 315) 254.1
Int. máxima vento N 15.26 Int. máxima vento E 11.65 Int. máxima vento S 15.12 Int. máxima vento O 12.81

Camada 1 Temperatura 23.87 Temperatura 23.87 Temperatura 23.87 Temperatura 23.87
Salinidade 35.64 Salinidade 35.64 Salinidade 35.64 Salinidade 35.64

Camada 2 Temperatura 23.63 Temperatura 23.63 Temperatura 23.63 Temperatura 23.63
Salinidade 34.54 Salinidade 34.54 Salinidade 34.54 Salinidade 34.54

Camada 3 Temperatura 23.51 Temperatura 23.51 Temperatura 23.51 Temperatura 23.51
Salinidade 34.98 Salinidade 34.98 Salinidade 34.98 Salinidade 34.98

Temp. e Sal. mínima
Dir vento N (315 - 45) 18.43 Vento E (45 - 135) 45 Vento S (135 - 225) 146.3 Vento O (225 - 315) 254.1
Int. máxima vento N 15.26 Int. máxima vento E 11.65 Int. máxima vento S 15.12 Int. máxima vento O 12.81

Camada 1 Temperatura 21.55 Temperatura 21.55 Temperatura 21.55 Temperatura 21.55
Salinidade 37.94 Salinidade 37.94 Salinidade 37.94 Salinidade 37.94

Camada 2 Temperatura 21.55 Temperatura 21.55 Temperatura 21.55 Temperatura 21.55
Salinidade 37.95 Salinidade 37.95 Salinidade 37.95 Salinidade 37.95

Camada 3 Temperatura 21.53 Temperatura 21.53 Temperatura 21.53 Temperatura 21.53
Salinidade 37.95 Salinidade 37.95 Salinidade 37.95 Salinidade 37.95

* direção do vento obtida com a moda dos dados observados no quadrante correspondente para a estação de Inverno
** velocidade do vento representa o valor máximo no quadrante 

Cenário 9 Cenário 10 Cenário 11 Cenário 12

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4

Cenário 5 Cenário 6 Cenário 7 Cenário 8
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Já para os cenários de verão e de inverno optou-se por representar os anos de 2015 e 2016 da série histórica 

da Estação A622 de Presidente Kennedy, por apresentarem a menor quantidades de lacunas de dados nos arquivos 

disponíveis para a estação entre os anos de 2009 e 2018.  

A Figura 40 abaixo mostra a janela de configuração do Delft3D-FLOW com uma parcial dos dados de hora 

em hora, configurados no módulo “Heat Flux” para um dos cenários de simulação definidos para este estudo. 

 

Figura 40 – Janela de configuração da guia gráfica do Delft3D para configuração do módulo de trocas de calor (Heat Flux). 
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6.4.4 DADOS DO EMISSÁRIO 

Conforme já descrito na Figura 4 e na seção 5.8 deste relatório o efluente da UTE Sudeste será lançado no 

mar próximo do Molhe Sul do Porto Central por um emissário submarino, mais precisamente na coordenadas: 

298486,90 S 7649723.67 O – WGS84 - UTM 24S, com uma vazão de aproximadamente 2.1m³/s e na falta de 

informações sobre a descrição física do efluente foi adotado a temperatura de 40°C na saída dos difusores e 

salinidade equivalente da água do mar adotada em cada cenário simulado. 

A fim de monitorar o alcance da pluma no modelo foram definidas radiais de pontos de controle de 

temperatura no modelo computacional tal como mostra a Figura 41. 
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Figura 41 – As radiais de 01 a 11 no entorno do ponto de lançamento do efluente pelo emissário submarino possuem 
pontos de controle distantes entre si aproximadamente 30m, até um comprimento máximo de 1.500m em cada direção. 
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As radiais de 01 a 11 no entorno do ponto de lançamento do efluente pelo emissário submarino possuem 

pontos de controle distantes entre si aproximadamente 30m, até um comprimento de 1.500m em cada direção, de 

modo a permitir mapear variações de temperatura de até 0,2°C para identificar o alcance da pluma térmica. 

Cabe destacar que neste modelo não foi simulado o campo próximo de dispersão da pluma térmica da UTE 

Sudeste, mas um estudo semelhante realizado pela empresa ASA South América em 2009 (Ref. [4]) como parte do 

Estudo de Modelagem para o Emissário da Companhia Siderúrgica Ubu - CSU, Anchieta (ES), distante 

aproximadamente 75km a norte da área de interesse, indicou que no campo próximo a pluma térmica tende a 

atingir um equilíbrio 3 graus acima da temperatura de fundo local a no máximo 75m do ponto de lançamento do 

emissário. 

Os emissários de UBU e da ETE provavelmente não apresentam as mesmas características, nem o efluente, 

que no caso de UBU apresentava temperatura no ponto de descarte de 35°C e vazão 3X menor que o efluente da 

UTE Sudeste, ainda assim, os resultados obtidos no campo próximo servem para balizar as simulações de campo 

afastado deste estudo, uma vez que quanto maior a vazão mais turbulenta será a saída do efluente promovendo 

uma mistura gradualmente mais eficiente. Desta forma, não estaria errado trabalhar com a hipótese de que a pluma 

térmica tende a se estabilizar no campo próximo do emissário da UTE Sudeste em até 100m de distância radial do 

ponto de descarte do efluente e a partir daí apenas os efeitos de campo afastado teriam influência na dispersão da 

pluma. 

A Figura 42 mostra a dispersão da pluma térmica no campo próximo do Emissário da Companhia Siderúrgica 

Ubu apresentada no estudo da CSU – Ref. [4], para as condições de verão (superior) e inverno (inferior). 
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Figura 42 - Pluma no campo próximo para o efluente térmico de Ubu nos períodos de verão e de inverno. Compilado da 
Ref. [4] 

 

Na ref. [4] a análise dos resultados da diluição do efluente térmico da CSU indicaram que o jato do efluente 

necessitaria de uma distância inferior a 75 m, a partir do ponto de lançamento, para atingir um delta de 

temperatura de 3°C, em relação à água do mar. 

A Figura 43 abaixo, compilada do mesmo estudo da CSU – Ref. [4], mostra a tendência quase instantânea 

do efluente térmico migrar para as camadas de superfície no campo próximo, indicando que a dispersão no campo 

afastado deve ocorrer predominantemente nas camadas mais superficiais da coluna d’água. 
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Figura 43 – Diluição vertical da pluma térmica no campo próximo para o efluente térmico de Ubu nos períodos de verão e 
de inverno. Compilado da Ref. [4] 

 

Considerando que em poucos metros o campo próximo apresenta tendência de diluição bastante 

significativa com rápido deslocamento da pluma térmica para a superfície, é esperado que ao longo das radiais de 

1.500m proposta neste estudo se possa observar a diluição total da pluma até a temperatura de 0,25°C, que 

corresponde à metade da variação de meio grau Celcius que pode ser percebida de forma mais significativa por 

organismos marinhos; ainda que a CONAMA no 430/11, preconize que a variação de temperatura do corpo receptor 

não deve exceder a 3°C no limite da zona de mistura (ZM).  
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7. RESULTADOS 

Os resultados da modelagem foram analisados para as 3 camadas de dispersão da pluma, quais sejam: 

camada de superfície, os 30% da coluna d’água mais próximos da superfície, camada de fundo, os 30% mais 

próximos do fundo marinho e camada do meio, os 40% restantes de coluna d’água entre as camadas de superfície 

e fundo. A Figura 44 mostra, como exemplo, a saída gráfica do resultado da dispersão tridimensional da pluma nas 

3 camadas sobrepostas no modelo. 

 

Figura 44 – Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas simuladas no modelo numérico utilizado neste estudo. 

  

Os resultados foram analisados para os chamados cenários típicos de verão, de inverno e outros 12 cenários 

considerados críticos para dispersão de correntes sobre incidência de fortes ventos, que tendem a ser 

subdimensionados nos cenários considerados típicos a partir das análises estatísticas da série histórica de ventos. 

Os mapas de dispersão máxima da pluma nas 3 camadas verticais foram apresentados em planta, lado a 

lado, junto com o campo de correntes para uma melhor visualização. Cabe destacar que a pluma térmica por se 

tratar de uma água aquecida, e portanto, menos densa do que a água do mar na sua temperatura natural, tende a 
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se deslocar rapidamente em direção a superfície, como ilustrado na Figura 43; desta forma, as plumas térmicas da 

camada superficial do modelo apresentam a maior dispersão da “mancha térmica” e por isso foram destacadas por 

uma linha tracejada nas figuras abaixo. 

Também é importante chamar atenção para a variação térmica natural da água do mar que aparece nas 

figuras abaixo. Ao utilizarmos o método Heat Flux – Ocean para computar as trocas de calor na grade computacional 

do modelo, eventualmente a influência da radiação solar, cobertura de nuvens, absorção de ondas curtas e emissão 

de ondas longas de calor, bem como a advecção de fluxos com diferentes temperaturas ocasionam uma diferença 

de temperatura no campo de correntes marinhas da grade computacional do modelo configurado no presente 

estudo, que são mais significativas que a própria interferência do efluente térmico pode causar no meio – por isso, 

é possível se observar muitas “manchas de calor” nas figuras apresentadas a seguir, que não foram produzidas pela 

ação direta do efluente. A influência do efluente no fluxo de calor na grade computacional do modelo foi avaliada 

pela comparação direta entre os resultados de simulações realizadas sob as mesmas influências naturais do meio, 

com e sem o lançamento do efluente térmico da UTE Sudeste no modelo.    

 

7.1 CENÁRIO TÍPICO DE VERÃO 

A Figura 45 mostra a pluma térmica no cenário típico de verão para as 3 camadas do modelo. A linha 

pontilhada amarela na camada de superfície mostra o alcance máximo da pluma observado nas saídas gráficas do 

modelo para esta simulação.  

 

Figura 45 – Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas para o cenário típico de verão. 
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As águas costeiras nos meses de verão apresentam altas temperaturas devido à alta incidência de radiação 

solar ao longo dos dias desta estação. A superfície do oceano absorve grande parte desta radiação e a reemite de 

volta para atmosfera através de ondas longas, em especial nos períodos da tarde e início da noite. A água aquecida 

pela radiação solar se mistura facilmente com a pluma térmica dificultando a detecção da pluma até mesmo nas 

primeiras dezenas de metros no entorno do ponto de lançamento do emissário. 

A Figura 46 mostra a variação da incidência de radiação solar no modelo para um dia típico de verão às 7h, 

às 12h, às 15h e às 21h.  

 

Figura 46 – Radiação solar ao longo dia para a simulação típica de verão, variando entre 0 e 2500W/m². 

 

A Figura 46 mostra que em um dia ensolarado de verão a radiação às 7h da manhã é da ordem de 50W/m², 

às 12h chega a 1600W/m², às 15h chega ao pico de 2500W/m² e decai ao longo da tarde até 0W/m² às 21h.  

Esta alta taxa de insolação diária leva ao aquecimento da água do mar e a perda de calor por emissão de 

radiação de onda longa e evaporação mais intensa nas primeiras horas na noite, como mostram as Figuras 47 e 48. 
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Figura 47 – Perda de calor devido a radiação de onda longa emitida pela água do mar nas primeiras horas da noite, após o 
aquecimento devido a radiação solar. 

 

 

Figura 48 – Evaporação da água do mar em mm/h nas primeiras horas da noite. 
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A perda de calor da água do mar no período noturno devido a emissão de radiação de onda longa e a 

evaporação, além da convecção de correntes de áreas mais profundas, bem como as altas temperaturas da 

superfície do mar após às 12h devido a radiação solar, mostram que a pluma térmica é mais visível nas primeiras 

horas do dia, entre 7h e 11h, quando a água do mar atinge sua mais baixa temperatura e começa um novo ciclo de 

aquecimento devido a radiação solar. 

As condições típicas de verão indicaram que a pluma tende a se dissipar após aproximadamente 600m do 

ponto de lançamento.  

7.2 CENÁRIO TÍPICO DE INVERNO 

A Figura 49 mostra a pluma térmica no cenário típico de inverno para as 3 camadas do modelo. A linha 

pontilhada amarela na camada de superfície mostra o alcance máximo da pluma observado nas saídas gráficas do 

modelo para esta simulação.  

 

Figura 49 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas para o cenário típico de inverno. 

 

As águas costeiras nos meses de inverno apresentam temperaturas bem mais baixas que as de verão. 

Enquanto no verão as temperaturas podem oscilar entre 24°C e 32°C, no inverno as temperaturas variam entre 

22°C e 26°C e neste cenário de temperaturas de fundo mais amenas a pluma térmica se destaca mais das 

temperaturas naturais alcançadas na região devido aos processos de troca de calor entre a atmosfera e o oceano.  
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A Figura 50 mostra a variação da incidência de radiação solar no modelo para um dia típico de inverno às 

7h, às 12h, às 15h e às 21h.  

 

Figura 50 - Radiação solar ao longo dia para a simulação típica de verão, variando entre 0 e 1500W/m² 

A Figura 50 mostra que em um dia típico de inverno a radiação às 7h da manhã é da ordem de 0W/m², às 

12h chega a 1000W/m², às 15h chega ao pico de 1500W/m² e decai ao longo da tarde até 0W/m² às 21h. Isso 

mostra que a incidência de insolação sobre a superfície do oceano na área modelada é da ordem de 1000W/m² 

menor que no verão e o tempo de atuação também é menor, pois a 7h da manhã ainda não se observa nenhuma 

influência da radiação sobre a superfície do mar.  

A menor absorção de calor da superfície do oceano no inverno não necessariamente leva a uma perda 

menor de calor por emissão de radiação de onda longa e evaporação da água do mar em relação ao verão, isso 

porque a diferença entre a temperatura da água (mais quente) que a temperatura da atmosfera (mais fria) durante 

a noite favorece a troca de calor do mar para a atmosfera, como mostram as Figuras 51 e 52. 
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Figura 51 - Perda de calor devido a radiação de onda longa emitida pela água do mar nas primeiras horas da noite, após o 
aquecimento devido a radiação solar e a diferença de temperatura entre a atmosfera e o oceano. 

 

Figura 52 - Evaporação da água do mar em mm/h nas primeiras horas da noite. 
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A perda de calor da água do mar no período noturno de inverno devido a emissão de radiação de onda 

longa é maior do que a do verão, chegando a -70W/m², enquanto no verão chega no máximo a -60W/m². No 

entanto, a água mais fria dificulta a evaporação, que no inverno chega a no máximo 0,4mm/h, enquanto no verão 

pode chegar a 1,2mm/h.  

As condições típicas de inverno indicaram que a pluma de inverno é observável em uma distância maior do 

que a pluma em condições típicas de verão, se dispersando por até 1.200m do ponto de lançamento. Dispersão 

esta, não apenas favorecida pela menor taxa de evaporação e temperatura de fundo da água do mar, mas também 

pelo campo hidrodinâmico mais intenso, devido a influência de ventos mais fortes no período de inverno. 

Cabe destacar que os ventos exercem papel fundamental na dispersão da pluma térmica por serem o 

principal parâmetro modificar do campo das correntes de maré. Por isso, as plumas de meia água e de fundo 

sempre apresentaram menor dispersão que as plumas de superfície. Outro fator que corrobora com a maior 

dispersão na superfície, é que as temperaturas do emissário são sempre maiores que as temperaturas de fundo da 

água do mar, e sendo a água mais quente menos densa, tende a se deslocar para a superfície. 

 

7.3 CENÁRIOS CRÍTICOS 

Para complementar as análises dos cenários típicos de verão e de inverno, foram definidos outros 12 

cenários considerados críticos para a incidência de ventos dos quadrantes N, S, L e O, considerando as temperaturas 

máximas, médias e mínimas da água do mar durante 72h, das quais as primeiras 24h foram descartadas das análises 

por se tratar de um período de aquecimento do modelo, conforme descrito na seção 6.4.2 deste documento. 
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7.3.1 CENÁRIO CRÍTICO 1 

A Figura 53 mostra a pluma térmica no cenário crítico 1 para as 3 camadas do modelo, considerando a 

temperatura de fundo da água do mar máxima observada em campo, que foi de 28,8°C na superfície, porém com 

a coluna d’água levemente estratificada, apresentando temperaturas de 25,07°C na camada intermediária e 

24,88°C na camada de fundo. Neste cenário outro parâmetro fundamental foi a incidência de vento do quadrante 

Norte com intensidade de 15,26m/s, a maior intensidade observada na série histórica do CFSR computada neste 

estudo para este quadrante. A linha pontilhada amarela na camada de superfície mostra o alcance máximo da 

pluma observado nas saídas gráficas do modelo para esta simulação. 

 

Figura 53 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a tempera de fundo máxima e ventos do quadrante N 
- cenário crítico 1. 

 

O vento Norte, junto com as correntes de maré astronômica equinocial de sizígia, favoreceu a dispersão da 

pluma com alcance máximo da ordem de 1.000m na direção S.  
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7.3.2 CENÁRIO CRÍTICO 2 

A Figura 54 mostra a pluma térmica no cenário crítico 2 para as 3 camadas do modelo, considerando as 

mesmas condições de temperatura da água do cenário 1, porém com incidência de ventos do quadrante Leste,  

com intensidade de 11,65m/s, a maior intensidade observada na série histórica do CFSR computada neste estudo 

para este quadrante.  

 

Figura 54 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a tempera de fundo máxima e ventos do quadrante L 
- cenário crítico 2. 

O vento Leste, junto com as correntes de maré astronômica equinocial de sizígia, favoreceu a dispersão da 

pluma com alcance máximo da ordem de 950m na direção S-SO. 
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7.3.3 CENÁRIO CRÍTICO 3 

A Figura 55 mostra a pluma térmica no cenário crítico 3 para as 3 camadas do modelo, considerando as 

mesmas condições de temperatura da água dos cenários 1 e 2, porém com incidência de ventos do quadrante Sul,  

com intensidade de 15,12m/s, a maior intensidade observada na série histórica do CFSR computada neste estudo 

para este quadrante.  

 

Figura 55 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a tempera de fundo máxima e ventos do quadrante S 
- cenário crítico 3. 

 

O vento Sul, junto com as correntes de maré astronômica equinocial de sizígia, favoreceu a dispersão da 

pluma com alcance máximo da ordem de 1.300m na direção NE. 
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7.3.4 CENÁRIO CRÍTICO 4 

A Figura 56 mostra a pluma térmica no cenário crítico 4 para as 3 camadas do modelo, considerando as 

mesmas condições de temperatura da água dos cenários 1, 2 e 3 porém com incidência de ventos do quadrante 

Oeste, com intensidade de 12,81m/s, a maior intensidade observada na série histórica do CFSR computada neste 

estudo para este quadrante.  

 

Figura 56 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a tempera de fundo máxima e ventos do quadrante O 
- cenário crítico 4. 

 

O vento Oeste, junto com as correntes de maré astronômica equinocial de sizígia, favoreceu a dispersão da 

pluma com alcance máximo da ordem de 1.250m na direção S. 
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7.3.5 CENÁRIO CRÍTICO 5 

A Figura 57 mostra a pluma térmica no cenário crítico 5 para as 3 camadas do modelo, considerando a 

temperatura de fundo da água do mar média observada em campo, que foi de 23,87°C na superfície, de 23,63°C 

na camada intermediária e 23,51°C na camada de fundo. Neste cenário outro parâmetro fundamental foi a 

incidência de vento do quadrante Norte com intensidade de 15,26m/s, a maior intensidade observada na série 

histórica do CFSR computada neste estudo para este quadrante. 

 

Figura 57 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a temperatura de fundo média e ventos do quadrante 
N - cenário crítico 5. 

 

O vento Norte, junto com as correntes de maré astronômica equinocial de sizígia, favoreceu a dispersão da 

pluma com alcance máximo da ordem de 1.000m na direção S.  
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7.3.6 CENÁRIO CRÍTICO 6 

A Figura 58 mostra a pluma térmica no cenário crítico 6 para as 3 camadas do modelo, considerando as 

mesmas condições de temperatura da água do cenário 5, porém com incidência de ventos do quadrante Leste,  

com intensidade de 11,65m/s, a maior intensidade observada na série histórica do CFSR computada neste estudo 

para este quadrante.  

 

Figura 58 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a tempera de fundo máxima e ventos do quadrante L 
- cenário crítico 6. 

 

O vento Leste, junto com as correntes de maré astronômica equinocial de sizígia, favoreceu a dispersão da 

pluma com alcance máximo da ordem de 950m na direção S-SO. 
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7.3.7 CENÁRIO CRÍTICO 7 

A Figura 59 mostra a pluma térmica no cenário crítico 7 para as 3 camadas do modelo, considerando as 

mesmas condições de temperatura da água dos cenários 5 e 6, porém com incidência de ventos do quadrante Sul,  

com intensidade de 15,12m/s, a maior intensidade observada na série histórica do CFSR computada neste estudo 

para este quadrante.  

 

Figura 59 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a tempera de fundo máxima e ventos do quadrante S 
- cenário crítico 7. 

 

O vento Sul, junto com as correntes de maré astronômica equinocial de sizígia, favoreceu a dispersão da 

pluma com alcance máximo da ordem de 900m na direção NE. 
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7.3.8 CENÁRIO CRÍTICO 8 

A Figura 60 mostra a pluma térmica no cenário crítico 8 para as 3 camadas do modelo, considerando as 

mesmas condições de temperatura da água dos cenários 5, 6 e 7 porém com incidência de ventos do quadrante 

Oeste,  com intensidade de 12,81m/s, a maior intensidade observada na série histórica do CFSR computada neste 

estudo para este quadrante.  

 

Figura 60 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a tempera de fundo máxima e ventos do quadrante O 
- cenário crítico 8. 

 

O vento Oeste, junto com as correntes de maré astronômica equinocial de sizígia, favoreceu a dispersão da 

pluma com alcance máximo da ordem de 700m na direção NE. 
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7.3.9 CENÁRIO CRÍTICO 9 

A Figura 61 mostra a pluma térmica no cenário crítico 9 para as 3 camadas do modelo, considerando a 

temperatura de fundo da água do mar mínima observada em campo, que foi de 21,55°C na superfície, 21,55°C na 

camada intermediária e 21,53°C na camada de fundo. Neste cenário outro parâmetro fundamental foi a incidência 

de vento do quadrante Norte com intensidade de 15,26m/s, a maior intensidade observada na série histórica do 

CFSR computada neste estudo para este quadrante. 

 

Figura 61 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a temperatura de fundo média e ventos do quadrante 
N - cenário crítico 9. 

 

O vento Norte, junto com as correntes de maré astronômica equinocial de sizígia, favoreceu a dispersão da 

pluma com alcance máximo da ordem de 850m na direção O.  
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7.3.10 CENÁRIO CRÍTICO 10 

A Figura 62 mostra a pluma térmica no cenário crítico 10 para as 3 camadas do modelo, considerando as 

mesmas condições de temperatura da água do cenário 9, porém com incidência de ventos do quadrante Leste,  

com intensidade de 11,65m/s, a maior intensidade observada na série histórica do CFSR computada neste estudo 

para este quadrante.  

 

Figura 62 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a tempera de fundo máxima e ventos do quadrante L 
- cenário crítico 10. 

 

O vento Leste, junto com as correntes de maré astronômica equinocial de sizígia, favoreceu a dispersão da 

pluma com alcance máximo da ordem de 300m na direção S. 
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7.3.11 CENÁRIO CRÍTICO 11 

A Figura 63 mostra a pluma térmica no cenário crítico 11 para as 3 camadas do modelo, considerando as 

mesmas condições de temperatura da água dos cenários 9 e 10, porém com incidência de ventos do quadrante Sul,  

com intensidade de 15,12m/s, a maior intensidade observada na série histórica do CFSR computada neste estudo 

para este quadrante.  

 

Figura 63 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a tempera de fundo máxima e ventos do quadrante S 
- cenário crítico 11. 

 

O vento Sul, junto com as correntes de maré astronômica equinocial de sizígia, favoreceu a dispersão da 

pluma com alcance máximo da ordem de 1.000m na direção NE. 
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7.3.12 CENÁRIO CRÍTICO 12 

A Figura 64 mostra a pluma térmica no cenário crítico 12 para as 3 camadas do modelo, considerando as 

mesmas condições de temperatura da água dos cenários 9, 10 e 11 porém com incidência de ventos do quadrante 

Oeste,  com intensidade de 12,81m/s, a maior intensidade observada na série histórica do CFSR computada neste 

estudo para este quadrante.  

 

Figura 64 - Dispersão da pluma térmica nas 3 camadas considerando a tempera de fundo máxima e ventos do quadrante O 
- cenário crítico 12. 

 

O vento Oeste, junto com as correntes de maré astronômica equinocial de sizígia, favoreceu a dispersão da 

pluma com alcance máximo da ordem de 850m na direção E. 

 

  



 

NÚMERO MTCN: REVISÃO: FOLHA:

MTCN-0002-MOD-RT-0001 01 99/121 

MODELAGEM NUMÉRICA - MOD 
SIMULAÇÕES NUMÉRICAS COMPUTACIONAIS DA DISPERSÃO DA PLUMA 
TERMICA PELO DESCARTE NO MAR DE EFLUENTES DE UMA USINA 
TERMOELETRICA A SER IMPLANTADA EM PRESIDENTE KENNEDY - ES 
RELATORIO TÉCNICO - RT 

 

 

7.3.13 ANÁLISE DA DISPERSÃO DA PLUMA TÉRMICA NAS RADIAIS AO REDOR DO EMISSÁRIO 

Foi realizada a análise da dispersão da pluma ao longo das radiais 01 até 11 apresentadas na Figura 42, 

iniciando pelas radiais de superfície, depois de meia água e por último as radiais da camada de fundo.  

7.3.13.1 ALCANCE DA PLUMA TÉRMICA NAS RADIAIS DA SUPERFÍCIE 

As Figuras de 65 a 75 mostram o alcance da Pluma térmica da superfície nas 11 radiais monitoradas para 

os 12 cenários críticos. A linha vertical traceja na cor vermelha indica a distância horizontal entre o ponto de 

lançamento e a região onde a anomalia de calor gerada pela pluma térmica atingiu uma variação menor que 0,25°C. 

 

Figura 65 – Alcance da Pluma Térmica na Radial 1 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. 
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Figura 66 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 2 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. 

 

Figura 67 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 3 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. 
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Figura 68 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 4 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. 

 

Figura 69 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 5 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. 
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Figura 70 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 6 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. 

 

Figura 71 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 7 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. 
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Figura 72 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 8 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. 

 

Figura 73 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 9 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. 
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Figura 74 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 10 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. 

 

Figura 75 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 11 de superfície para os 12 cenários críticos simulados. 
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O alcance máximo da pluma térmica na superfície, considerando uma oscilação de até 0,25°C na 

temperatura de fundo da água do mar ao longo das 11 radiais, nos 12 cenários críticos simulados, foi de 

aproximadamente 1.350m na direção Sul. Na Radial 1, com sentido Norte, a pluma alcançou até 1.150m; nas radiais 

3 e 4, com sentido Leste, o alcance da pluma foi de 950m; e nas radiais 9 e 10, com sentido Oeste, o alcance da 

pluma foi de 1.250m a partir do ponto de lançamento do efluente. Notar que em nenhuma das simulações na 

camada de superfície as anomalias de temperatura da água do mar influenciadas pelo efluente térmico foram 

superiores a 3 °C. 

 

7.3.14 RADIAIS EM MEIA ÁGUA 

As Figuras de 76 a 86 mostram o alcance da Pluma térmica a meia água nas 11 radiais monitoradas para os 

12 cenários críticos. A linha vertical traceja na cor vermelha indica a distância horizontal entre o ponto de 

lançamento e a região onde a anomalia de calor gerada pela pluma térmica atingiu uma variação menor que 0,25°C. 

 

Figura 76 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 1 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. 
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Figura 77 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 2 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. 

 

 

Figura 78 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 3 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. 

 

 

Figura 79 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 4 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. 
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Figura 80 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 5 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. 

 

 

Figura 81 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 6 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. 

 

 

Figura 82 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 7 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. 
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Figura 83 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 8 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. 

 

 

Figura 84 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 9 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. 

 

 

Figura 85 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 10 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. 
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Figura 86 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 11 em meia água para os 12 cenários críticos simulados. 

 

O alcance máximo da pluma térmica em meia água, considerando uma oscilação de até 0,25°C na 

temperatura de fundo da água do mar ao longo das 11 radiais, nos 12 cenários críticos simulados, foi de 

aproximadamente 1.250m na direção Oeste. Na Radial 1, com sentido Norte, a pluma em meia água alcançou até 

800m; na radial 3 com sentido Leste o alcance da pluma foi de 950m; e na radial 6 com sentido Sul o alcance da 

pluma foi de 1.100m a partir do ponto de lançamento do efluente. Notar que em nenhuma das simulações na 

camada de meio as anomalias de temperatura da água do mar influenciadas pelo efluente térmico foram superiores 

a 3 °C. 
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7.3.15 RADIAIS DE FUNDO 

As Figuras de 87 a 97 mostram o alcance da Pluma térmica junto ao fundo nas 11 radiais monitoradas para 

os 12 cenários críticos. A linha vertical traceja na cor vermelha indica a distância horizontal entre o ponto de 

lançamento e a região onde a anomalia de calor gerada pela pluma térmica atingiu uma variação menor que 0,25°C. 

 

Figura 87 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 1 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. 

 

 

Figura 88 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 2 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. 
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Figura 89 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 3 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. 

 

 

Figura 90 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 4 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. 

 

 

Figura 91 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 5 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. 
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Figura 92 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 6 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. 

 

 

Figura 93 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 7 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. 

 

 

Figura 94 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 8 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. 
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Figura 95 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 9 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. 

 

 

 

Figura 96 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 10 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. 
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Figura 97 - Alcance da Pluma Térmica na Radial 11 de fundo para os 12 cenários críticos simulados. 

 

O alcance máximo da pluma térmica de fundo, considerando uma oscilação de até 0,25 °C na temperatura 

de fundo da água do mar ao longo das 11 radiais, nos 12 cenários críticos simulados, foi de aproximadamente 900m 

na direção Sul. Na Radial 1, com sentido Norte, a pluma de fundo alcançou até 800m; na radial 3 com sentido Leste 

o alcance da pluma foi de 700m; e nas radiais R9 e R10 com sentido Oeste o alcance da pluma foi de 800m a partir 

do ponto de lançamento do efluente. Notar que em nenhuma das simulações na camada de superfície as anomalias 

de temperatura da água do mar influenciadas pelo efluente térmico foram superiores a 3 °C. 

7.4 ALCANCE MÁXIMO DA PLUMA NOS CENÁRIOS SIMULADOS PARA CADA RADIAL MONITORADA 

A Figura 98 mostra o mapa com o alcance máximo da pluma térmica ao longo das 11 radiais monitoradas 

neste estudo, para os 12 cenários críticos simulados.  
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Figura 98 – Mapa do alcance máximo da pluma térmica ao longo das 11 radiais monitoradas neste estudo, para os 12 
cenários críticos simulados. 
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Pelo mapa apresentado na Figura 98 é possível observar que a direção de maior alcance da pluma é de S-

SO, como era de se esperar, uma vez que as correntes monitoradas com ADCP que serviram de base para a 

calibração do modelo numérico hidrodinâmico utilizado neste estudo apresentou direção predominante de SO, 

como mostra a Figura 99 abaixo. 

 

Figura 99 – Direção média das correntes medidas com ADCP e consequentemente direção de transporte predominante da 
pluma térmica. 
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8. DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este documento apresentou o estudo sobre o potencial de dispersão da pluma térmica, a ser produzida 

pela água de resfriamento da USINA TERMOELÉTRICA SUDESTE. A pluma térmica da UTE Sudeste será descartada 

no mar por emissário submarino, nas proximidades do Molhe Sul do Porto Central - ES. As análises realizadas neste 

estudo se desenvolveram, em especial, a partir dos resultados de simulações numéricas computacionais 

tridimensionais de modelos hidrodinâmico e de transporte de calor em águas costeiras. 

 O conhecimento sobre os impactos da poluição térmica a ser gerada pela UTE Sudeste nas águas costeiras 

da região sul do Espírito Santo, é a principal motivação para a realização deste estudo, uma vez que efluentes 

térmicos podem provocar importantes alterações ecológicas no meio ambiente marinho costeiro.  

A Resolução CONAMA nº 430/2011 estabelece que os efluentes térmicos lançados no corpo receptor 

devem apresentar temperaturas inferiores a 40 °C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não 

pode exceder a 3 °C no limite da zona de mistura; (CONAMA, 2011). 

Como as características físicas do efluente industrial e a estrutura física a ser instalada para o seu 

lançamento no mar ainda não são totalmente conhecidas, uma vez que a UTE Sudeste ainda não entrou em 

operação, o critério ambiental utilizado para definir a temperatura de lançamento do efluente na água do mar 

considerou o critério limite da resolução CONAMA nº 430/2011, de que temperatura do efluente térmico deve ser 

no máximo 40 °C. 

As simulações em ambiente computacional indicaram que o clima de ondas da região pouco influencia a 

dispersão da pluma térmica, uma vez que o emissário submarino da UTE está previsto para ser instalado a 

aproximadamente 1,5Km da linha de costa, em uma profundidade de aproximadamente 16m, longe do ponto de 

fechamento interno da praia, onde se iniciam os processos de arrebentação de ondas e formação de fluxos 

turbulentos, e sendo assim, as ondas longe do ponto de arrebentação não apresentaram influência significativa no 

transporte de calor gerado pela dinâmica costeira local. 

As simulações hidrodinâmicas e de transporte de calor com o módulo “Heat Flux - Ocean” do modelo 

Delft3D-FLOW indicaram que existem uma tendência maior de transporte na direção Sudoeste, influenciada 

principalmente pelo padrão de circulação local dominada pelos ventos de Nordeste. 
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Os resultados obtidos com aplicação do modelo Heat Flux - Ocean indicaram que além dos ventos, a 

radiação solar (e consequentemente a cobertura de nuvens), bem como, a radiação de ondas longas emitidas pela 

água do mar, a evaporação e a convecção de correntes, exercem grande influência nas trocas de calor na região do 

emissário submarino da UTE Sudeste, provocando “manchas de calor” geradas por causas naturais até mais 

intensas que as “manchas de calor” geradas pela influência do efluente térmico 

No verão as altas temperaturas da água do mar na área de interesse, como consequência da alta incidência 

de radiação solar, se misturam aos efeitos da pluma térmica na região favorecendo a dispersão das anomalias de 

calor. Vórtices de calor, formados por causas naturais, se propagam em especial na região abrigada pelo Molhe Sul 

do Porto Central, onde a circulação mais restrita e as menores profundidade da água favorecem o aquecimento da 

coluna d’água, redistrubuindo o calor deste setor para outras regiões do emissário por advecção de correntes.. 

No inverno, a menor influência da radiação solar ocasiona temperaturas médias mais baixas da água do 

mar na costa do sul de Espírito Santo, variando entre 22 e 26 °C. Temperaturas mais baixas da água do mar em 

conjunto com menor influência na absorção de ondas curtas e emissão de ondas longas da radiação solar reduzem 

a influência dos vórtices de calor formados na região abrigada do molhe sul sobre a dispersão da pluma térmica, 

de forma que a “mancha” formada pela anomalia de calor é mais visível nas figuras resultantes da simulação típica 

de inverno. . Isto não significa que a influência da pluma é maior no inverno do que no verão, apenas significa que 

ela é mais perceptível ao redor do ponto de lançamento, em função do maior gradiente de temperaturas entre a 

pluma e a temperatura da água do mar. 

A fim de avaliar o alcance da pluma térmica nas condições de vento e temperatura da água do mar 

consideradas mais impactantes para o meio, foram definidos 12 cenários críticos de simulação e 11 radiais de 

controle, sobre as quais foram comparadas as temperaturas a cada 30m, com e sem a influência do efluente térmico 

da UTE Sudeste, para uma variação de até 0,25 graus em uma distância máxima de 1.500m a partir do ponto de 

lançamento do efluente em cada uma das 11 radiais. 

Os resultados destas simulações indicaram que o alcance máximo da pluma é de 1.350m na direção S-SO 

(Radial 8 – Figura 98). Mas a pluma também se desloca para Norte em condições de vento sul mais intenso, 

atingindo até 1.150m (Radial 1). Na direção leste a pluma pode alcançar até 950m e para oeste até 1.250m a partir 

do ponto de lançamento do efluente, considerando uma variação de até 0,25°C na temperatura da água do mar. 
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Cabe destacar, que devido à falta de detalhamento do emissário submarino e seus difusores, bem como 

das características físicas do efluente, não foram realizadas simulações de campo próximo, mas resultados de 

simulações de efluente térmico em campo próximo de outros empreendimentos foram consultadas e levadas em 

consideração.  Nesse sentido, as premissas adotadas neste estudo, com base nas simulações de campo próximo do 

efluente térmico de UBU, apresentado nas Figuras 42 e 43 deste documento - Ref. [4], foram bastante 

conservadoras ao assumir uma zona de mistura de até 100m a partir do ponto de lançamento do efluente, pois, 

mesmo com o efluente térmico sendo lançado no modelo de campo afastado utilizado neste estudo, em um único 

ponto nas coordenadas: 298486,90 S e 7649723.67 O (WGS84 - UTM 24S), a uma profundidade de 16m, com a 

temperatura de 40°C constante e uma vazão de 2,1m³/s, a diluição do efluente já nas primeiras células de grade do 

modelo, com resolução de 20X20m, indicaram que as anomalias de temperatura geradas pelo efluente raramente 

ultrapassam 2,5°C de temperatura, ou seja, se enquadram dentro dos limites preconizados pela CONAMA 430/11, 

a qual estabelece que fora da zona de mistura as anomalias de temperatura não devem ser maiores que 3°C.  

Sendo assim, o local indicado para a instalação do emissário submarino da UTE Sudeste possui uma 

dinâmica costeira que favorece a diluição do efluente térmico dentro dos limites estabelecidos pela CONAMA 

430/11.  
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