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Resumo - Teorias têm sido estabelecidas para a descrição da diluição de plumas de 

emissários submarinos, sendo comparadas com experimentos em laboratório, diferentes 

das condições naturais. O estudo da diluição do efluente do ESEI foi realizado, injetando-

se uma solução de traçadores fluorescentes no esgoto doméstico à montante de seu 

lançamento no mar. O monitoramento da pluma foi realizado com um barco, nos campos 

próximo e afastado, equipado com sistemas de navegação e posicionamento, e 

fluorímetros para medição de traçador. Também foram realizadas medições de 

parâmetros oceanográficos, físico-químicos e meteorológicos. Os dados oceanográficos 

foram usados para calcular o Número de Richardson e comparar estes resultados com as 

condições reais de misturamento da coluna d’água obtidas nos ensaios com traçadores. 

Esta comparação permitiu avaliar a metodologia de monitoramento do ESEI 

tradicionalmente adotada pela CEDAE. 

 

 

Abstract - In the literature there are well-established theories that describe outfall 

plumes’ initial dilution. These theories were mainly based upon laboratory experiments 

(which differ from natural water conditions). Validations of the theories with field data 

are still rarely available. The study of effluent dilution of the ESEI was carried out by 

continuous injection of a known concentration of dye tracer in the domestic sewage, at a 

constant rate, in the upstream pipeline of the receiver body. Subsequently, the sewage 

plume monitoring was performed with a small boat in the near and far field. This boat 

was equipped with precision satellite navigation aids for sampling positioning and field 

fluorometers for measuring the ‘in situ’ dye concentration at different depths. In addition, 

measurements of oceanographic, physic-chemical and meteorological parameters have 

been carried out in the region. The oceanographic data have been used to compute the 

value of Richardson Number and to compare these results to real mixing conditions of the 

sewage plume in the water column. This comparison was used to evaluate the monitoring 

technique in the ESEI’s region traditionally carried out by CEDAE (Rio de Janeiro Water 

and Sewage Company). 
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DISPOSIÇÃO FINAL DE EFLUENTES EM ÁREAS COSTEIRAS 

 

A descarga de efluentes domésticos e outros biodegradáveis no mar, segundo 

Monteiro et al. (1992), pode ser vista como parte do ciclo natural da vida e 

decomposição. Uma importante preocupação ambiental com relação à disposição do 

efluente no mar, segundo Theodorou et al. (1992), é o impedimento da contaminação da 

costa com conseqüências imediatas na saúde pública. Quanto maior a diluição do efluente 

lançado no mar, menor a possibilidade de sobrevivência das bactérias e com isso diminui-

se o risco de contaminação da praia. 

Nos estudos de determinação de pontos de lançamentos submarinos adequados, 

um dos fatores fundamentais, segundo Britto et al. (1978), é o conhecimento da 

circulação da corrente costeira da região. O projeto básico de emissários submarinos 

adequados, segundo Fischer et al. (1979), considera um sistema de emissário longo, 

profundo, terminando em grande número de difusores, em local onde possa ser obtida 

alta diluição, dentro de um campo de corrente marítima de forte intensidade e de direção 

de transporte da pluma ao mar aberto ou para zonas costeiras sem uso. 

Os processos de mistura do efluente são classificados como “campo próximo” e 

“campo afastado”. A diluição inicial, que ocorre próxima aos difusores, no campo 

próximo, é uma das mais importantes características no projeto do emissário e na 

avaliação de impacto-ambiental. 

Vários estudos foram realizados e teorias estabelecidas para o entendimento da 

mistura inicial de plumas de emissários, tais como apresentados por Fischer et al. (1979) 

e Roberts et al. (1992), onde os resultados teóricos são comparados com experimentos 

feitos em laboratório, diferentes das condições naturais. A validação das teorias com 

dados de campo é ainda rara. 

O estudo da diluição inicial com a aplicação da técnica de traçadores 

fluorescentes em emissários submarinos tem sido desenvolvido por alguns cientistas. A 

metodologia é baseada na injeção de uma concentração conhecida de traçadores 

fluorescentes, com uma vazão constante, no esgoto doméstico, à montante de seu 

lançamento no corpo receptor. O monitoramento da pluma do efluente é realizado com 

uma embarcação, nos campos próximo e afastado, equipada com fluorímetros, sistemas 

de navegação e posicionamento do ponto de medição. 

A dispersão de efluentes em regiões costeiras está associada a diversos fatores 

ou parâmetros do local em estudo. Portanto, para acrescentar informações às medições de 

traçadores, são também realizadas medições de outros parâmetros locais (oceanográficos, 

físico-químicos e meteorológicos). 

 

DILUIÇÃO INICIAL, MISTURAMENTO E TRANSPORTE 

 

O jato da descarga de efluente submerso combinado com as correntes marítimas 

e com a variação da densidade da água oceânica, segundo Roberts et al. (1992), cria uma 

região de intenso misturamento, chamada de campo próximo. À medida que a pluma de 
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efluente se afasta da região do campo próximo, ocorre a mistura no “campo 

intermediário”, região onde o misturamento é menos influenciado pelo jato da descarga. 

Após esta região de transição, segundo Monteiro et al. (1992), ocorre a mistura no campo 

afastado, onde a pluma estabilizada deriva com as correntes marítimas e se dispersa pela 

turbulência oceânica. Estas fases de mistura não são completamente entendidas e sua 

modelagem é complicada pelas variações espacial e temporal das correntes oceânicas e 

da densidade da coluna d’água. 

O trabalho de Dyer (1973) mostrou que quando existe grande variação da 

densidade no perfil vertical, este é dito ser estratificado. O Número de Richardson (Ri) é 

uma relação entre duas forças opostas e responsáveis pela condição de estabilidade da 

coluna d’água. A primeira força, gerada pelo gradiente de densidade das camadas d’água, 

tende a tornar o perfil estratificado, e a segunda força que causa o misturamento, é 

decorrente da velocidade de cisalhamento das correntes marítimas. Quando Ri está 

próximo de 0 (Ri→0), o fluído está homogêneo entre duas profundidades, e quando Ri 

aumenta (Ri>0) o perfil tende a se tornar estratificado. Este número adimensional é 

definido por: 

 

 (1) 

 

onde: 

    = densidade da água numa profundidade, calculada com dados 

de temperatura e salinidade; 

/z = gradiente vertical de densidades; 

u/z = gradiente vertical de velocidades. 

 

O trabalho de Ballestero (1988) mostrou que quando a pluma está se 

movimentando no sentido da superfície do mar, sua densidade aumenta tendendo à 

densidade ambiente. Então, pode ocorrer que, em algumas profundidades abaixo de um 

certo nível, chamado de nível de estratificação (“trapping level”), como descrito na 

Figura 1, a pluma não aumente verticalmente de tamanho. 
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Figura 1 - Desenho esquemático da descarga do efluente nas condições em que existe 

grande variação da densidade na coluna d’água. 

 

Nas situações em que existe estratificação, segundo Rodriguez et al. (1995), em 

geral existe grande variação da temperatura na coluna d’água, a pluma de efluentes não 

atinge a superfície e ainda ocorre uma redução da mistura. 

O aparecimento da pluma na superfície permite uma observação visual e geralmente 

ocorre quando existe pouca variação da temperatura na coluna d’água, e portanto, Ri→0, 

com gradientes de velocidades suficientes para provocar o misturamento. A pluma de 

efluente próxima a superfície está sujeita à influência da força dos ventos, que pode 

alterar a direção e o sentido do transporte. 

 

 

 

Figura 2- Desenho esquemático da descarga do efluente nas condições em que existe 

homogeneidade na densidade da coluna d’água. 

 

Portanto, medições locais de parâmetros oceanográficos e meteorológicos são 

necessárias para se avaliar as condições de mistura do efluente com a água do mar. 
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O EMISSÁRIO SUBMARINO DE ESGOTOS DE IPANEMA (ESEI). 

 

O ESEI é constituído de uma tubulação de concreto protendido com 

comprimento total de 4.325 metros e de 2,38 m de diâmetro interno. A tubulação fechada 

do emissário está representada, na Figura 3, pela cor preta e a região final (450 m) está 

representada pela cor vermelha e onde estão instalados 180 difusores de 17 cm de 

diâmetro, posicionados pelos dois lados do tubo, por onde são lançados no mar, segundo 

Britto et al. (1992), em torno de 6,0 m3/s, cerca de 30 % do esgoto doméstico gerado pela 

população da cidade do Rio de Janeiro, a uma profundidade em torno de 28 m. 

Para efeito de controle da qualidade das águas oceânicas e avaliação da 

eficiência do ESEI, desde o ano de 1974, um ano antes do início da operação do 

emissário submarino, têm sido coletadas pela CEDAE amostras de água da superfície, em 

quinze estações de monitoramento. Essas amostras são analisadas em laboratório onde 

são medidos o número máximo provável de coliformes fecais por 100 ml (n.m.p./100ml). 

As estações de monitoramento estão situadas nas proximidades da região dos difusores, 

conforme apresentado na Figura 3. 

 

 

 

Figura 3 - Localização do ESEI e das estações de monitoramento da CEDAE. 

 

Nos estudos de campo objetivando avaliar as características da diluição do ESEI 

no campo próximo e campo afastado, foram realizados 4 (quatro) ensaios de campo com 

traçadores fluorescentes, sendo dois ensaios durante o Verão, em condições de maré 
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enchente e vazante, e dois durante o Inverno, em duas condições de correntes marítimas 

típicas (Oeste→Leste e Leste→Oeste). A marcação do efluente com a injeção de 

traçadores fluorescentes, permite obter os valores efetivos do campo de diluição 

horizontal medidos “in situ” através do monitoramento contínuo em algumas 

profundidades, e o campo de diluição vertical através de perfilagens em pontos próximo à 

região do ESEI. Nessas perfilagens, também foram incluídas medições de parâmetros 

físico-químicos. 

Foram também realizadas medições oceanográficas, que objetivam agregar 

informações com respeito às correntes marítimas, temperatura do perfil vertical na região 

do ESEI, durante a realização dos ensaios, e também torna-se uma ferramenta útil para o 

cálculo do Número de Richardson. 

 

ENSAIOS COM TRAÇADORES FLUORESCENTES NA REGIÃO DO ESEI. 

 

Na marcação de efluentes sujeitos a fortes diluições, tal como no estudo de 

emissários submarinos, o uso de traçadores fluorescentes é muito indicado pelo fato de 

não serem afetados pelas questões ambientais, e pela possibilidade de detecção “in situ” 

em baixas concentrações. A técnica de aplicação de traçador no estudo da diluição do 

efluente lançado no mar baseia-se na premissa de que o traçador simula a “fase líquida” 

do efluente, ou seja, que a relação abaixo é válida: 

F=   concentração média de traçador no emissário (ppb) =                         

          concentração de traçador medida no mar (ppb) 

 

concentração de efluente no emissário                                          (2) 

   concentração de efluente no mar 

 

Neste estudos, foram utilizados os corantes artificiais Amidorodamina G Extra (Acid 

Red 50, “Color Index” 45220) e a Uranina (Acid Yellow 73, “Color Index” 45350). A 

concentração de injeção foi calculada de modo a se obter uma concentração média de 

traçador no emissário em torno de 300 ppb. Este valor é um parâmetro essencial para a 

determinação de fatores de diluição através da Equação 2 e foi calculado por Roldão et al. 

(1997), através do uso do “Método da Diluição”. 

A aplicação deste método requer que a injeção seja realizada com vazão constante. A 

solução dos dois traçadores foi injetada, simultaneamente nas duas elevatórias (Leblon e 

Copacabana) que bombeiam efluente para o ESEI, através de um injetor contínuo, 

composto de uma bomba peristáltica e uma proveta plástica graduada para controle da 

vazão de injeção. A Figura 5 apresenta, em planta, uma visão na região próxima ao ESEI, 

uma síntese das atividades realizadas no campo durante o ensaio de Inverno no dia 25 de 

setembro de 1997 com condição de corrente Leste→Oeste. 
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Figura 5 - Linhas de navegação e síntese das atividades realizadas no campo - Ensaio de 

Inverno - Correntes Marítimas no sentido Leste → Oeste (25/09/97). 

 

As tarefas de monitoramento no mar começam com uma perfilagem vertical de 

traçador, realizada a partir de um barco secundário, o “Gaulês”, de modo a se conhecer a 

posição vertical da pluma e assim escolher as profundidades de bombeamento (detecção) 

adequadas. 

O monitoramento da pluma de efluente no mar foi realizado pelo barco 

“Ciliaris”, equipado com fluorímetros de campo, sistemas de navegação e 

posicionamento (por DGPS). 

A detecção dinâmica do traçador foi realizada através do bombeamento contínuo 

da água do mar pelos fluorímetros, com o barco em baixa velocidade percorrendo as 

linhas de navegação, aproximadamente paralelas e transversais à direção de transporte da 

pluma. 



 

 
   XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

9 

A alta freqüência de medição permitiu obter um conjunto denso de informações 

sobre o campo de diluição horizontal e assim foram desenhadas por Roldão et al.(1997) 

as curvas de mesmo fator de diluição para cada profundidade de detecção. 

 

PERFILAGENS DE TRAÇADOR E DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS NO 

ESEI. 

 

Com o barco devidamente fundeado, em alguns pontos fixos selecionados, 

foram realizadas as perfilagens de traçadores fluorescentes, coletando-se amostras, a cada 

metro, ao longo de toda a coluna d’água através de uma bomba de diafragma. As 

amostras coletadas foram levadas ao Laboratório de Traçadores da COPPE/UFRJ para 

análise em um espectrofluorímetro. 

As perfilagens dos parâmetros físico-químicos (temperatura, oxigênio 

dissolvido, pH e salinidade), foram realizadas diretamente no campo, através de um 

medidor de qualidade de água. 

O conjunto de informações levantadas permite caracterizar o campo de diluição 

vertical de efluentes nas condições oceanográficas existentes no dia da execução do 

ensaio de campo. 

 

MEDIÇÕES OCEANOGRÁFICAS E CÁLCULO DO NÚMERO DE 

RICHARDSON. 

 

Foram realizadas perfilagens contínuas de temperatura e de corrente marítima 

(intensidade e direção). As medições de corrente foram feitas através de um equipamento 

perfilador acústico de corrente do tipo ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler), 

operando com os seguintes parâmetros: 

 

▪ 10 (dez) camadas de 2,5 m cada; primeiro bin a 4,53 m e último bin a 

29,53 m; 

▪ 100 pings per ensemble; 0,5 h de intervalo entre ensemble; 

 

A terminologia “ping”, “bin”, “ensemble”, é específica e pode ser esclarecida 

por Gordon (1996). O esquema de fundeio dos equipamentos utilizados, realizado a 

aproximadamente 20 m do último pilar do ESEI, bem como o barco de perfilagens, são 

mostrados na figura que se segue: 

 



 

 

                                                                                                      XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

10 

 

 

Figura 3 – Barco de perfilagem de traçadores e de parâmetros físico-químicos e 

disposição dos equipamentos de corrente marítima e de perfilagem de temperatura 

próximo ao ESEI. 

 

No mesmo ponto de fundeio do ADCP foram realizadas perfilagens de 

temperatura, executadas  por  um  equipamento  composto  de vários termistores 

espaçados verticalmente a cada 2 m, programado para realizar 11 (onze) amostragens 

simultâneas, com 0,5 hora de intervalo. 

Os resultados obtidos das medições oceanográficas realizadas durante os meses 

de dezembro de 1996 a janeiro de 1998 foram apresentados na forma de gráficos, por 

Valentini (1997). 

Nos quatro dias em que foram realizados os ensaios de campo com traçadores 

fluorescentes, também foram realizadas perfilagens verticais de temperatura, velocidade e 

salinidade, que permitiram calcular o valor empírico do Número de Richardson, e 

estabelecer as condições de misturamento na coluna d’água. Como nestes quatro dias 

foram realizadas perfilagens verticais de traçadores fluorescentes e estabelecidas as 

condições reais de misturamento, foi possível comparar os resultados medidos “in situ” 

com os obtidos através do cálculo do Número de Richardson. 

Os valores do Número de Richardson para os quatro dias, foram calculados por 

Souza (1999) utilizando-se a Equação 1 e considerando valores de temperatura e 
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velocidade de corrente, a cada 30 minutos, em diferentes níveis de profundidade. As 

densidades foram calculadas pela Equação 3: 

 

        (S, T) = 1000      1 + A          _ 

                                  B + 0,698 A 

(3) 

onde: 

 

A = 5890 + 38 T – 0,375 T 2 + 3 S (4) 

B = 1779,5 + 11,25 T – 0,0745 T 2 – S (3,8 + 0,01 T) (5) 

e: 

 

T = Temperatura (oC) e S = Salinidade (%) 

 

Foram feitas duas coletas de água para análise de colimetria nos dias próximos 

aos dos ensaios com traçadores, uma no dia 21 de março de 1996 (dia intermediário entre 

o 1o e 2o Ensaios de Verão) e outra no dia 24 de setembro de 1997 (dia anterior ao Ensaio 

de Inverno - Corrente Leste). 

Considerando os ensaios com traçadores fluorescentes em que se conhecem as 

condições reais de misturamento da coluna d’água e, considerando também que as 

condições oceanográficas não variam muito durante pequenos intervalos de tempo, 

calculou-se o valor empírico do Número de Richardson para os dois dias de coleta de 

colimetria, com o objetivo de avaliar o procedimento da coleta de amostras feita pela 

CEDAE, onde as amostras são coletadas somente na superfície da água. 

 

RESULTADOS OBTIDOS. 

 

Os dados completos relativos aos estudos de campo com traçadores 

fluorescentes relacionados com o ESEI podem ser vistos nos relatórios de Roldão et al., 

1997, 1997a. 

Serão apresentados aqui uma síntese, nas figuras 6 à 9, dos quatro ensaios com 

traçadores fluorescentes, que podem ser considerados representativos. Em cada figura irá 

conter 6 gráficos, numerados entre parênteses, no canto inferior esquerdo, com as 

informações descritas a seguir. 

O gráfico (1) refere-se ao resultado das perfilagens verticais de traçadores. A 

curva em vermelho mostra os fatores de diluição do traçador Amidorodamina G Extra, e 

a curva em verde, do traçador Uranina. Na tabela 1, podem ser vistas coordenadas e datas 

da execução dessas perfilagens. 
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Tabela 1 - Pontos de perfilagem vertical de traçador e parâmetros físico-químicos nos 

quatro ensaios. 

 

Ensaios Data Coordenadas (UTM) Ponto de 

Perfilagem Datum Este 

(m) 

Norte (m) 

Verão Enchente 20/03/96 Córrego Alegre 682.432 7.453.501 PP1 

Vazante 22/03/96 Córrego Alegre 682.333 7.451.651 PP7 

Inverno Oeste → Leste 13/10/96 Córrego Alegre 682.945 7.453.985 PP3 

Leste → Oeste 25/09/97 WGS-84 681.952 7.453.376 PP2 

 

Para facilitar a comparação dos resultados das perfilagens verticais de traçador e 

de parâmetros físico-químicos nos diversos pontos fixos, são apresentados nos gráficos 

(2), (3), (4) e (5), as grandezas temperatura, salinidade, O.D. e pH, respectivamente, em 

função da profundidade. 

Foram estabelecidos, nestes gráficos, para cada parâmetro, limites (ou regiões) 

em função da diferença entre os valores máximo e mínimo medidos. Estas regiões são em 

número de quatro, dividindo o espaço amostral a cada 25%, sendo cada região 

representada por uma determinada cor. A tabela a seguir resume o critério adotado. 

 

Tabela 2 – Limites utilizados para representar a variação vertical dos parâmetros físico-

químicos. 

 

Regiões (%) Cores Temperatura (oC) Salinidade (%) O.D. (mg/l) pH 

0 à 25 Azul Escuro 13,0 ~ 16,9 3,30 ~ 3,39 3,0 ~ 4,9 7,50 ~ 7,69 

26 à 50 Azul Claro 17,0 ~ 20,9 3,40 ~ 3,49 5,0 ~ 6,9 7,70 ~ 7,89 

51 à 75 Laranja 21,0 ~ 24,9 3,50 ~ 3,59 7,0 ~ 8,9 7,90 ~ 8,09 

76 à 100 Vermelho 25,0 ~ 29,0 3,60 ~ 3,70   9,0 ~ 11,0 8,10 ~ 8,30 

 

Conforme tabela acima, quanto mais cores tiver a curva que representa o 

parâmetro medido, maior a variação da grandeza no perfil vertical, e portanto, maior o 

grau de estratificação da coluna d’água indicado pelo parâmetro. 

Nos Gráficos de número (6) são mostrados os valores médios instantâneos (cor 

verde) do Número de Richardson (Ri) calculado, no dia de cada ensaio com traçador, 

estabelecendo-se uma média dos valores de Ri nas diversas camadas da coluna d’água. 

Nestes gráficos são também mostrados a média do Ri (cor azul), realizada ao longo de 

12h (aproximadamente um ciclo de maré), tal como recomendado por Dyer (1973). Esta 

média temporal, tem por justificativa o fato de se acreditar que em geral, as condições 

reais de misturamento não variam a pequenos intervalos de tempo. Os valores médios do 

Ri nos dias dos ensaios com traçador, é mostrado a seguir. 
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Tabela 3 - Valores médios do Número de Richardson na vertical e ao longo de 12 horas 

(aproximadamente 1 ciclo de maré) nos dias dos ensaios com traçadores. 

 

Número de Richardson  

(médio na vertical e 

em 1 ciclo de maré) 

Ensaios 

Verão Inverno 

Enchente Vazante Oeste → Leste Leste → Oeste 

0 às 12 horas 12,7 8,3 0,3 0,4 

12 às 24 horas 8,1 9,1 0,2 0,7 

 

Da análise da tabela acima, observa-se que os valores médios do Número de 

Richardson nos Ensaios de Verão variaram entre 8,1 e 12,7 indicando uma coluna d’água 

estratificada e nos Ensaios de Inverno variaram entre 0,2 e 0,7 (próximos de zero) 

indicando uma coluna d’água homogênea. As figuras a seguir comprovam estes valores 

empíricos com a situação real observada nos ensaios. 
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Figura 6 - Perfilagem vertical de concentrações de traçador (1) e de parâmetros físico-

químicos (2~5), variação do Número de Richardson médio (6) durante o dia do ensaio 

com traçadores - Ensaio de Verão - Maré Enchente (20/03/96). 
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Figura 7 - Perfilagem vertical de concentrações de traçador (1) e de parâmetros físico-

químicos (2~5), variação do Número de Richardson médio (6) durante o dia do ensaio 

com traçadores - Ensaio de Verão - Maré Vazante (22/03/96). 
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Nos Ensaios de Verão (figuras 6 e 7) pode-se observar nos gráficos de número 

(1), que o campo de diluição marcado pelo traçador esteve situado entre as profundidades 

de 17 m e 24 m, caracterizando  uma  pluma submersa,  com a concentração máxima de 

traçador situada abaixo dos 19 m. As curvas dos fatores de diluição dos dois traçadores 

medidos, Amidorodamina G Extra e Uranina, são praticamente iguais. Tal fato comprova 

que o uso de traçadores fluorescentes no ESEI possibilitou avaliar o comportamento real 

das condições de diluição dos efluentes lançados no mar. 

Na condição de maré enchente, o fator de diluição mínimo ficou situado entre 50 

e 100, considerado precário quando inferior a 100, porém, as áreas afetadas pela pluma 

são pequenas. 

Na condição de maré vazante, o fator de diluição mínimo apresentou valores 

maiores que 100, fatores de diluição à favor da segurança. 

 

O perfil de temperatura (2) apresentou grande variação com a profundidade, 

sendo observados valores em torno de 28 oC próximo à superfície até 16 oC próximo do 

fundo (diferenças de temperatura na coluna d’água maiores que 10 oC). A curva do 

gráfico possui de 3 cores (maré vazante) a 4 cores (maré enchente) diferentes entre a 

superfície e o fundo, resultado coerente com a estratificação observada nas perfilagens de 

traçadores, uma vez que as grandes diferenças de temperatura são responsáveis pelas 

forças que tendem a manter o perfil vertical estratificado. 

As perfilagens de salinidade (3) mostraram resultados semelhantes ao da 

temperatura. A curva do gráfico possui 3 cores diferentes, também coerente com as 

perfilagens de traçadores. 

As perfilagens de O.D. (4) mostraram um comportamento semelhante ao da 

temperatura, mas com menor grau de estratificação, com a curva apresentando somente 

duas cores. A variação do pH (5) com a profundidade acompanha a tendência do O.D.(4), 

porém, de uma forma menos marcante, observando-se na curva no máximo duas cores, 

no ensaio de Verão, maré enchente. 

 

Nos gráficos de número (6), observa-se os valores médios do Número de 

Richardson (Ri), calculados  para  o  período  em  que foram realizados os ensaios de 

Verão, 0 às 12 horas, iguais a Ri = 12,7 para a condição de maré enchente (20/03/96) e Ri 

= 8,3 para a condição de maré vazante (22/03/96), caracterizando o perfil vertical como 

sendo estratificado. 

 

Os resultados do Número de Richardson, previstos empiricamente, mostraram 

estar perfeitamente coerentes com as condições reais de misturamento da coluna d’água 

observadas através das perfilagens verticais de traçadores fluorescentes (1) e de 
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parâmetros físico-químicos (2) a (5) realizadas durante os ensaios com traçadores 

fluorescentes. 

 

 

  

  

 

Figura 8 - Perfilagem vertical de concentrações de traçador (1) e de parâmetros físico-

químicos (2~5), variação do Número de Richardson médio (6) durante o dia do ensaio 

com traçadores - Ensaio de Inverno – Corrente Oeste (13/10/96). 
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Figura 9 - Perfilagem vertical de concentrações de traçador (1) e de parâmetros físico-

químicos (2~5), variação do Número de Richardson médio (6) durante o dia do ensaio 

com traçadores - Ensaio de Inverno – Corrente Leste (25/09/97). 
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Nos Ensaios de Inverno (figuras 8 e 9) pode-se observar nos gráficos de número (1), que 

a pluma de traçador atingiu a superfície e o campo de diluição esteve situado entre 0 e 12 

m, com a concentração máxima de traçador situada próxima à superfície. 

As duas condições de corrente observadas, sentidos Oeste → Leste e Leste → Oeste, 

apresentam fatores de diluição sempre superiores a 100, fatores de diluição à favor da 

segurança. 

 

Nos ensaios de Inverno, em geral, as grandezas dos parâmetros físico-químicos, 

representadas nos gráficos (2) a (5), mantiveram-se praticamente constantes com o 

aumento da profundidade, caracterizando uma coluna d’água homogênea. 

O perfil vertical de temperatura (2) variou suavemente entre 22,4 e 21,7 oC na condição 

de corrente Oeste e de 15,1 a 13,8 oC na condição de corrente Leste, apresentando 

pequenas diferenças de temperatura, e, como os parâmetros de O.D. (4) e pH (5), as 

curvas apresentaram somente uma cor, indicando homogeneidade no perfil vertical. O 

perfil vertical de salinidade (3) também pouco variou e apresentou no máximo duas cores 

observadas no ensaio com condição de corrente Oeste. 

 

Nos gráficos de número (6), observa-se os valores médios do Número de Richardson 

(Ri), calculados  para  o  período em que foram realizados os ensaios de Inverno, 0 às 12 

horas, iguais a Ri = 0,3 para a condição de corrente Oeste (13/10/96) e Ri = 0,7, obtido 

das 12 às 24 horas, para a condição de corrente Leste (25/09/97), caracterizando um perfil 

vertical não- estratificado. 

 

Procedendo-se a uma análise conjunta dos resultados mostrados nas Figuras 6 e 7 

(condição de coluna d’água estratificada) e nas Figuras 8 e 9 (condição de coluna d’água 

homogênea), conclui-se, que o uso de traçadores fluorescentes no ESEI permitiu avaliar o 

comportamento real das condições de diluição dos efluentes lançados no mar em duas 

condições extremas de misturamento vertical e em duas condições representativas de 

corrente marítima. Estes resultados obtidos permitem concluir que o ESEI mostrou um 

desempenho satisfatório, em termos de diluição da pluma de efluentes. Outra conclusão 

obtida, é que o Número de Richardson pode ser utilizado para avaliar as condições de 

mistura da coluna d’água. 

 

Conforme esclarecido anteriormente, a CEDAE executa, desde o ano de 1974, antes da 

entrada em operação do ESEI, um programa de coleta de amostras de água nas estações 

de monitoramento mostradas na figura 3. As amostras, coletadas na superfície do mar, 

são analisadas pela própria CEDAE, onde o número máximo provável de coliformes 

fecais em 100 ml, é um dos parâmetros de maior interesse na avaliação dessas análises. 

Foi realizado um planejamento com a CEDAE de modo a sincronizar o programa de 

coleta de amostras de água nas estações de monitoramento com os ensaios de traçadores. 

Nos Ensaios de Verão, a amostragem de coliformes fecais foi realizada no dia 21/03/96, 
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que foi o dia intermediário entre a execução dos dois ensaios de traçadores. Nos Ensaios 

de Inverno, a amostragem de coliformes foi realizada no dia 24/09/97, que é o dia 

anterior à execução do ensaio realizado na condição de corrente marítima Leste → Oeste 

(25/09/97). Infelizmente a amostragem de coliformes fecais não pôde ser realizada em 

data próxima à da execução do ensaio realizado na condição de corrente marítima Oeste 

→ Leste (13/10/96). Portanto, foram também calculadas as condições de misturamento 

nos dias de coleta de amostras de colimetria, realizadas pela CEDAE, em dias próximos 

aos da execução dos ensaios com traçadores. 

A figura 10 a seguir apresenta os valores médios do Número de Richardson (Ri) na 

coluna d’água calculados no dia 21 de março de 1996, que pode ser considerado 

representativo dos Ensaios de Verão, uma vez constatada que as condições 

oceanográficas não mudaram significativamente entre os dias 20 e 22 de março, período 

em que foram realizados os ensaios com traçadores. 

 

 

 

Figura 10  - Variação do Número de Richardson durante o dia 21 de março de 1996, dia 

intermediário aos dois ensaios de Verão com traçadores fluorescentes. 

 

O Ri médio durante o dia de amostragem, intermediário aos dois dias dos dois ensaios 

com traçadores, foi igual a Ri = 13,3 durante o primeiro ciclo de maré e igual a Ri = 7,9 

durante o segundo ciclo de maré. Estes resultados indicam que o perfil vertical 

encontrava-se estratificado. 

 

O fato da coluna d’água se apresentar completamente estratificada, com a pluma de 

efluente do ESEI submersa entre as profundidades de 17 a 22 m, indica claramente que o 

programa de coleta de amostras para análise de colimetria realizada na superfície da água 

não é adequado, pois é realizado em uma massa d’água não representativa do campo de 

diluição efetivo do ESEI. 

 

O gráfico a seguir apresenta os valores médios do Número de Richardson na coluna 

d’água calculados no dia 24 de setembro de 1997, que pode ser considerado 

representativo do Ensaio de Inverno, uma vez constatada que as condições 

oceanográficas não tiveram grandes mudanças entre os dias 24 e 25 de setembro, período 

(21 de Março de 1996)
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em que foi realizado o ensaio de  Inverno com traçadores, em condição de corrente 

marítima Leste → Oeste. 

 

 

 

 

Figura 11 - Variação do Número de Richardson no dia 24 de setembro, dia anterior ao dia 

do ensaio de Inverno com traçadores, em condições de corrente Leste→Oeste (25/09/97). 

 

O Número de Richardson (Ri) médio durante o dia anterior ao do ensaio com traçadores  

fluorescentes  na condição de corrente marítima Leste → Oeste, foi igual a  Ri = 0,1 

durante o primeiro ciclo de maré  e igual a Ri = 0,5 durante o segundo ciclo de maré. 

Estes resultados indicam que a coluna d’água encontrava-se completamente homogênea 

(misturada). 

 

O fato da coluna d’água se apresentar completamente homogênea e a pluma de efluente 

do ESEI ter atingido a superfície, com o campo de diluição entre as profundidades de 0 a 

10 m, indica que, neste caso, é adequado o programa tradicionalmente adotado pela 

CEDAE, em que a coleta de amostras para análise de colimetria é realizada na superfície 

do mar. 

 

De um modo geral, conclui-se que o programa de coleta de amostras de água nas estações 

de monitoramento do ESEI, ainda hoje adotado pela CEDAE, por não considerar a 

possibilidade da coluna d’água na região do ESEI estar estratificada poderia ser 

modificado com a inclusão de amostras coletadas abaixo da superfície do mar. 

 

Uma possibilidade seria a coleta de amostras na superfície e no meio da coluna d’água ou 

a adoção de uma coleta seletiva nas ocasiões em que o perfil se mostrasse estratificado. 

Estas condições poderiam ser reconhecidas “in situ” através de perfilagens expeditas de 

temperatura (parâmetro de grande indicação de estabilidade da coluna d’água), que 

deveriam ser realizadas antes de serem iniciadas as coletas das amostras. Neste caso, as 

profundidades adequadas para se coletar uma ou mais amostras seriam determinadas 

através de uma análise bastante simples dos resultados obtidos na perfilagem de 

temperatura. 

 

(24 de Setembro de 1997)
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CONCLUSÕES. 

 

Os resultados obtidos na determinação das diluições (perfilagens) do efluente no mar 

indicaram comportamentos iguais no desempenho dos dois traçadores utilizados 

(Amidorodamina G Extra e Uranina), nas duas condições típicas de misturamento da 

coluna d’água (estratificada e homogênea). Com isso permite-se concluir, que o uso dos 

dois traçadores fluorescentes possibilitou avaliar o comportamento real da diluição do 

efluente e que o ESEI, em termos de diluição, apresentou um desempenho satisfatório, 

especialmente nas condições em que a coluna d’água se encontrava homogênea 

(Condição de Inverno). 

 

Os resultados obtidos da análise da estabilidade do perfil vertical, através do cálculo do 

valor empírico do Número de Richardson, foram coerentes com os valores medidos “in 

situ” (condições reais de misturamento da coluna d’água). 

 

Na condição de coluna d’água estratificada, a pluma de efluente lançada pelo emissário 

submarino encontra-se submersa na região do campo próximo o que pode ocasionar que 

os resultados das coletas de amostras utilizadas pela CEDAE para análise de colimetria, 

realizada na superfície do mar, não sejam adequadas para se avaliar a eficiência do 

ESEI. 

 

Para otimizar o atual programa de monitoramento do ESEI, recomenda-se à CEDAE uma 

programação de medições que possa adaptar a metodologia de coleta de amostras para 

colimetria, tradicionalmente realizado (com amostras na superfície) de modo a poder 

cobrir as situações (bastante freqüentes) em que a coluna d’água encontra-se estratificada 

e o campo de diluição submerso. 
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