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RESUMO – O presente trabalho apresenta a metodologia utilizada para modelagem da intrusão 
salina no Canal de São Francisco (RJ). As etapas do processo da modelagem computacional 
compreendem primeiramente uma reunião de informações geométricas sobre a região a ser estudada 
para montagem da base cartográfica digital e elaboração da malha de elementos finitos da região de 
interesse. Com o domínio da modelagem pronto são geradas as condições de contorno do modelo de 
elementos finitos e finalmente é feita a calibração do modelo através de dados obtidos em ensaios 
de campo para então serem efetuadas as simulações de cenários de projeto. A comparação dos 
resultados da modelagem com os dados de campo mostra que o modelo ofereceu resultados 
satisfatórios. Para uma maior precisão dos resultados de intrusão salina, recomenda-se a inclusão de 
efeitos baroclínicos.  

ABSTRACT – The present study shows the methodology used for computational modeling of the 
saline intrusion in the Canal of San Francisco (RJ). The stages of the process first understand a 
meeting of geometric information on the region to be studied for assembly of the digital 
cartographic base and elaboration of the mesh of finite elements of the interest region. With the 
gathered domain of the modeling the conditions of contour are generated and finally the calibration 
through field data followed of the simulations of project scenarios are effected. The comparison of 
the results of the modeling with the field data shows that the model offered satisfactory results. For 
a better precision of the saline intrusion results, inclusion of baroclinic effects are recommended. 
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1 OBJETIVO 

Este trabalho apresenta a metodologia utilizada para a modelagem computacional da intrusão 

salina no Canal de São Francisco (RJ) para diferentes condições de vazão de água doce a montante e 

maré na Baía de Sepetiba.    

2 ETAPAS DA MODELAGEM COMPUTACIONAL 

As etapas relativas às atividades de modelagem são: 

ETAPA 1: Informações geométricas da região a ser modelada: 

a. Montagem de base cartográfica digital da região a ser modelada em escala adequada à 

geração da malha de elementos finitos a partir de mapas existentes e da aquisição de 

imagens de satélite. 

b. Geração da malha de elementos finitos da região de interesse a partir da base cartográfica 

e dos levantamentos batimétricos. 

ETAPA 2: Geração das condições de contorno do modelo de elementos finitos: 

a. Uso de Modelo de Circulação e de transporte de sal da Baia de Sepetiba para de-finição da 

condição de contorno no entorno da foz do Canal de São Francisco. 

b. Uso de Modelo Hidrodinâmico 1D no trecho entre a UHE de Pereira Passos e a ETA 

Guandu para definição da condição de contorno de montante (Vazão) considerando 

diversos cenários a partir da calibração e validação. 

 ETAPA 3: Calibração do modelo de elementos finitos e simulações de cenários de projeto: 

a. Uso das medições de níveis, correntes e salinidades para calibração do modelo 

hidrodinâmico e de transporte de sal. 

b. Definição de cenários de interesse do projeto e simulações de intrusão salina. 

3 DOMÍNIO DE MODELAGEM 

Foram considerados dois domínios de modelagem: um domínio principal composto do Canal 

de São Francisco e áreas adjacentes à sua foz na baía de Sepetiba e um domínio secundário que 

compreende a baía de Sepetiba em geral.  

O domínio secundário foi utilizado para avaliação de condições de contorno adequadas na 

região da baía de Sepetiba, a qual está incluída no domínio principal, já o domínio principal foi 

efetivamente o usado para as simulações de projeto.  
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3.1 A escolha do domínio de modelamento principal do Canal de São Francisco 

No desenvolvimento dos trabalhos de calibração, abandonou-se o domínio principal curto, 

que compreendia o trecho do estuário do Canal de São Francisco entre a foz e a última seção de 

medições de campo (ver Figura 1). Através de análises dos dados obtidos em campanha de campo 

foi verificado que no limite de modelagem inicialmente escolhido ainda ocorria inversão no sentido 

das correntes por influência das marés. Como o objetivo de avaliar a intrusão salina sob diferentes 

condicionantes de maré, vazões fluviais e vazões de captação, não é recomendável ter-se um 

domínio de modelagem para o estuário, cuja seção de montante ainda apresente inversão de 

correntes. A conseqüência de tal ação seria que a prescrição da condição de contorno de montante e 

a resposta que se busca com a modelagem poderiam ficar interdependentes.  

Como solução estendeu-se o domínio principal até o limite do estuário, que coincide com o pé das 

corredeiras logo a jusante da barragem da CEDAE, aonde a influência das marés é sentida (devido 

às cotas do fundo da seção de montante considerada), mas não há inversão de correntes, garantindo 

vazões fluviais de montante bem definidas. A influência das marés acaba nas corredeiras logo a 

montante do final do domínio considerado. 
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A Figura 2 mostra o domínio principal adotado nas simulações, englobando todo o estuário do 

Canal de São Francisco. Este foi o domínio principal utilizado para a calibragem dos modelos e para 

as simulações de projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Domínio principal inicialmente adotado com a identificação dos pontos em que foram 

realizadas as medições de campo: da foz até as proximidades da Rodovia Rio- Santos 
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Figura 2- Domínio principal englobando todo o estuário do Canal de São Francisco, região da 

baía de Sepetiba na vizinhança de sua embocadura. Trechos de canais e rios adjacentes 

estendido com batimetria e discretização adotadas.  

A discretização do domínio foi feita através de uma pilha de 21 malhas de elementos 

finitos biquadráticos. A malha contém 532 elementos quadrangulares e 2540 nós. 

4 DADOS AMBIENTAIS CONSIDERADOS 

Os dados ambientais utilizados na implementação do modelo para o domínio estendido do 

Canal de São Francisco compreendem: contornos e batimetria, dados de marés, vazões fluviais dos 

rios e canais adjacentes, vazão fluvial à montante e vazões de captação ao longo do estuário do 

Canal de São Francisco. 

4.1 Batimetria do domínio modelado 

A batimetria para o domínio principal estendido pode ser vista na Figura 2. Os dados 

batimétricos para o domínio até a seção SM1, pouco a montante da Rodovia Rio Santos, foram obti-

dos dos detalhados levantamentos realizados em campo no mês de Janeiro de 2004. Dados 
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batimétricos adicionais na Baía de Sepetiba foram retirados da Carta Náutica DHN-1622 – Baía de 

Sepetiba, RJ.  

As informações disponíveis a respeito da geometria das margens e batimetria para o trecho a 

montante da seção SM1, junto da Rodovia Rio Santos não são as ideais. A geometria das margens 

foi obtida através da digitalização de imagens aéreas e a batimetria foi interpolada a partir dos dados 

de 11 seções transversais disponíveis, com espaçamento variando de 500 a 1800m. As 11 seções 

disponíveis foram hidrografadas em meados da década de 90. É importante observar que o nível de 

confiabilidade que se pode obter nos resultados é dependente do nível de confiabilidade dos dados 

de entrada, já que é sabido que o escoamento computado no Canal de São Francisco é afetado 

sensivelmente pelas informações topográficas inseridas no modelo.  

4.2 Dados maré e vento no domínio modelado 

Através das constantes harmônicas da estação maregráfica no Porto de Sepetiba, próxima do limite 

Oeste da fronteira aberta do domínio principal, foram geradas para as simulações do presente 

estudo, marés sintéticas ao longo da fronteira aberta do domínio principal. A Tabela 1 contém os 

valores das principais constantes harmônicas de tal estação. A  

Figura 3 mostra curvas de maré usadas nas simulações, que foram geradas com as constantes 

harmônicas da Tabela 1. 
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Figura 3 - Curvas de maré geradas com as constantes harmônicas da Tabela 1. 

 

Na modelagem da hidrodinâmica do domínio principal os dados de vento são pouco 

relevantes, pois o foco está no estuário do Canal de São Francisco. No caso da modelagem da 

intrusão salina o fator meteorológico relevante está nas marés meteorológicas, que alteram 

significativamente o nível médio do mar na Baía de Sepetiba. Assim, embora o vento não tenha um 
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impacto relevante nas correntes do canal de São Francisco, o impacto indireto devido à ocorrência 

de marés meteorológicas é relevante. 

Logo, nas simulações não se incluiu ação direta de vento sobre o Canal de São Francisco e 

sim o efeito indireto das marés meteorológicas. 

Tabela 1 - Constantes harmônicas na estação maregráfica do Porto de Sepetiba, (fonte DHN). 

Nome T(seg) H(m) Fase(º) 
M2 44714.164 0.3965 90.69 
S2 43200.000 0.2224 95.95 
M4 22357.082 0.1871 114.11 
O1 92949.630 0.1151 89.66 

MN4 22569.026 0.0821 61.40 
MS4 21972.021 0.0813 219.36 
K2 43082.045 0.0605 96.37 
K1 86164.091 0.0565 151.42 
N2 45570.054 0.0417 143.12 
Q1 96726.084 0.0285 70.80 
L2 43889.833 0.0281 27.11 
M3 29809.443 0.0236 225.39 
P1 86637.205 0.0187 146.79 
T2 43259.217 0.0131 95.74 
J1 83154.516 0.0121 252.77 

NO3 30578.467 0.0093 325.82 
NU2 45453.616 0.0079 136.09 
SK3 28773.740 0.0078 233.63 
2N2 46459.348 0.0055 195.55 
RO1 96202.992 0.0054 73.33 

2MS6 14732.595 0.0052 181.16 
 

As correntes costeiras que ocorrem na costa sul e sudeste do Brasil estão relacionadas aos 

efeitos de maré meteorológica. Essas correntes são geradas por efeitos meteorológicos, como 

passagens de frentes frias.  

O aumento no nível médio nas águas costeiras é provocado por correntes costeiras que fluem 

de SW para NE, por conta do efeito de Coriolis. Quando as correntes trocam o sentido, fluindo de 

NE para SW ocorre um abaixamento do nível médio. O padrão de correntes costeiras apresenta 

ciclos irregulares, em geral correndo para NE ou para SW por períodos de 2 a 8 dias. 

Estudos já realizados pela Área de Engenharia Oceânica mostram que em muitos casos ao se 

comparar as marés previstas (apenas astronômicas, sem efeitos meteorológicos) com as marés 

medidas, observa-se que ocorre uma sobre elevação de nível médio geralmente superior a 40 cm por 

um período superior a 3 dias. Essa diferença entre valores medidos e valores previstos são 

basicamente devido aos efeitos meteorológicos. 
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Nas simulações deste estudo adotou-se uma sobre elevação constante de 40 cm, representativa 

dos efeitos meteorológicos nos níveis médios diários verificados na Baía de Sepetiba, ao se 

considerar que: 

• Análises de variações de nível médio  na costa sudeste do Brasil, mostram ocorrências de 

sobre elevação de nível médio superiores a um metro, e que ocorrências de sobre elevações da 

ordem de 40 cm são comuns durante a passagem de frentes frias.  

• Não há sincronismo entre as marés astronômicas e as marés meteorológicas. Enquanto as 

preamares e baixamares, devido às marés astronômicas, se sucedem aproximadamente a cada 6 

horas, os altos e baixos nas variações de nível médio por efeitos meteorológicos ocorrem em escalas 

de até 8 dias. 

• O objetivo das simulações computacionais e estimar até onde pode ocorrer intrusão salina no 

Canal de São Francisco sob diferentes cenários de vazão a jusante da barragem da CEDAE.  

• Os cenários de vazão simulados apresentam hidrogramas de 24 horas. Portanto, para um dado 

cenário de vazão pode-se admitir uma sobre elevação de nível médio constante, devido a efeitos 

meteorológicos. 

5 CENÁRIOS DE VAZÃO CONSIDERADOS  

De modo a cobrir uma ampla gama de possibilidades de vazões foram considerados os 

cenários: 

Cenários A - condições críticas operacionais com vazões constantes  

Cenário B - condições operacionais usuais com hidrogramas de entrada 

Os valores de vazão para os Cenários A são apresentados na Tabela 2, e para os Cenários B na 

Tabela 3. 

Os cenários foram especificados de acordo com o objetivo principal do estudo: avaliar o 

limite da intrusão salina no estuário do Canal de São Francisco.  

Os valores especificados foram estimados com base nos dados de vazão efluente de Pereira 

Passos, vazão de tomada da ETA da CEDAE e outros pontos afluentes e efluentes a montante da 

ETA da CEDAE, levantados através de ensaios de campo. 

Além dos valores variáveis apresentados a seguir, foram adotados os seguintes valores per-

manentes em todos os cenários: 

Vazão média constante no Rio da Guarda de 19.1 m³/s. 

Vazão média constante no Canal do Guandu de 8.8 m³/s. 
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Tabela 2 - Cenários de vazão no Canal de São Francisco – Condições Operacionais Críticas. 

Cenário 
Q_CEDAE 
(m³/s) 

Q_UTE (m³/s) 

A1a 70 3,45 
A1b 70 26,00 
A2a 40 3,45 
A3a 10 3,45 
A4a 0 3,45 
A4b 0 26,00 

Obs:  Q_CEDAE: vazão a jusante da barragem da ETA Guandu, constante 24 h do dia 

Q_UTE: vazão retirada pela termoelétrica Santa Cruz e restituída no Canal do Rio da Guarda  

 

Figura 4 – Detalhe da captação pela UTE Santa Cruz 

Nos casos A4a e A4b, como não há água doce a jusante da barragem da ETA Guandu, o limite 

da intrusão salina é definido pelos níveis na Baía de Sepetiba e pela batimetria ao longo do Canal de 

São Francisco. Pelos dados de batimetria disponíveis, todo o Canal de São Francisco mostrado na 

Figura 2 seria tomado pela água salgada da Baía de Sepetiba. Desta forma, o limite da intrusão 

salina seria o sopé das corredeiras logo a jusante da barragem da ETA Guandu. 

Tabela 3 - Cenários de vazão no Canal de São Francisco – Condições Operacionais Usuais. 

Cenário Q_CEDAE (m³/s) Q_UTE (m³/s) 
B1a Hidrograma H1 3,45 
B1b Hidrograma H1 26,00 
B2a Hidrograma H2 3,45 
B3a Hidrograma H3 3,45 

Obs:  Q_CEDAE: vazão a jusante da barragem da ETA Guandu, variável ao longo do dia. 

Q_UTE: vazão retirada pela termoelétrica Santa Cruz e restituída no canal de Sto. Agostinho, entrando 

no modelo no Rio da Guarda.  

 

 

Rio da Guarda 
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As vazões dos respectivos hidrogramas são apresentadas nos quadros a seguir. 

Tabela 4 – Hidrogramas H1 e H2 para os cenários de vazão no Canal de São Francisco  

Tempo (h) Vazão (m³/s) 

15 113.2 

16 113.7 

17 113.9 

18 114 

19 114.6 

20 119.2 

21 135.2 

22 169 

23 211.1 

24 237.4 

25 235.1 

26 209.5 

27 173.7 

28 139.3 

29 112.1 

30 93.3 

31 82.6 

32 78.8 

33 81.3 

34 88.5 

35 97.5 

36 105 

37 109.7 
38 112.1 
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Obs: O tempo apresentado corresponde às horas do dia. Conseqüentemente, a 

partir do tempo 24 horas é um outro dia, ou seja, 25h corresponde à 1h do dia 

seguinte e assim sucessivamente. 

 

Tempo (h) Vazão (m³/s) 

15 73.2 

16 73.7 

17 73.9 

18 74.0 

19 74.6 

20 79.2 

21 95.2 

22 129.0 

23 171.1 

24 197.4 

25 195.1 

26 169.5 

27 133.7 

28 99.3 

29 72.1 

30 53.3 

31 42.6 

32 38.8 

33 41.3 

34 48.5 

35 57.5 

36 65.0 

37 69.7 

38 72.1 

 

Hidrograma H2 
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Obs: O tempo apresentado corresponde às horas do dia. Conseqüentemente, a 

partir do tempo 24 horas é um outro dia, ou seja, 25h corresponde à 1h do dia 

seguinte e assim sucessivamente. 
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Tabela 5 – Hidrograma H3 resultante para os cenários de vazão no Canal de São Francisco  

Tempo (h) Vazão (m³/s) 

15 43.2 
16 43.7 
17 43.9 
18 44.0 
19 44.6 
20 49.2 
21 65.2 
22 99.0 
23 141.1 
24 167.4 
25 165.1 
26 139.5 
27 103.7 
28 69.3 
29 42.1 
30 23.3 
31 12.6 
32 8.8 
33 11.3 
34 18.5 
35 27.5 
36 35.0 
37 39.7 
38 42.1 

 

Hidrograma H3 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

15 20 25 30 35 40

 

Obs: O tempo apresentado corresponde às horas do dia. Conseqüentemente, a 

partir do tempo 24 horas é um outro dia, ou seja, 25h corresponde à 1h do dia 

seguinte e assim sucessivamente. 

5.1 Sobre a vazão de captação na UTE de Santa Cruz 

Em semelhança aos casos A1b e B1b, para os outros casos também foram rodados os cenários 

de máxima vazão de captação (26.0 m³/s) na UTE de Santa Cruz. Entretanto, de acordo com o 

objetivo deste trabalho, tais cenários não possuem as condições críticas para avaliação do limite da 

intrusão salina no estuário. Para tanto, os Cenários A1b e B1b já mostram que a montante da UTE, a 

pior situação de intrusão salina sempre ocorre para vazões mínimas de captação (3.45 m³/s) na UTE. 

5.2 Sobre sincronismo de vazões e níveis na Baía de Sepetiba 

As simulações foram feitas ao longo de um mínimo de 5 dias, iniciando em situação de marés 

máximas (sizígias), atingindo a situação de marés médias. Não são avaliados resultados para marés 

mínimas (quadraturas), pois são as que causam as menores intrusões salinas. 

Devido à força do escoamento de água doce para jusante, os máximos de intrusão salina não 

ocorrem nos instantes de preamar na Baía de Sepetiba. A máxima intrusão salina ocorre durante a 

maré enchente, quando a força das correntes de enchente é suficiente para reverter o fluxo no canal 

de São Francisco. Evidentemente, no caso dos cenários sem vazão de água doce (A4), o máximo de 

intrusão ocorre próximo da preamar. 
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No caso de vazão variável ao longo do dia, as máximas intrusões salinas ocorrerão sempre 

que as mínimas vazões estiverem sincronizadas com a meia maré enchente. Contrariamente, as 

menores intrusões ocorrerão quando as maiores vazões estiverem ocorrendo nas meias marés 

enchentes.  

No caso dos Cenários B, com vazões variáveis ao longo do dia, de modo a se obter o máximo 

de intrusão salina, sincronizou-se os dados de vazão com os de níveis na Baía de Sepetiba, de modo 

que no segundo ciclo de maré do período de simulação, os mínimos de vazão ocorressem durante a 

meia maré enchente. Lembra-se que as fases da maré atrasam cerca de 50 minutos por dia, i.e., se no 

dia 1 a primeira preamar ocorre às 8:00h, no dia 2 ocorrerá por volta das 8:50h. Como os 

hidrogramas são de 24 horas, o sincronismo vai se perdendo ao longo dos dias, e conseqüentemente, 

o limite da intrusão vai mudando não apenas por conta das variações nas amplitudes de maré, mas 

também por conta dos instantes em que ocorrem as vazões mínimas em relação às fases da maré. 

6 RESULTADOS OBTIDOS 

Os resultados obtidos a partir da modelagem são apresentados em dois conjuntos: o primeiro 

conjunto apresenta resultados hidrodinâmicos, e o segundo, resultados de intrusão salina. 

Com os recursos de modelagem computacional consegue-se uma profusão de resultados 

numéricos que poderiam ser apresentados em forma de mapas, gráficos, tabelas e filmes. Entretanto, 

de modo a manter o foco do trabalho que seria a determinação da intrusão salina sob diferentes 

cenários, são analisados apenas uma pequena parte dos resultados.  

Para maiores detalhes dos resultados numéricos, favor consultar CAMPOS et al. (2005). 

6.1 Resultados hidrodinâmicos 

Para cada um dos cenários de vazão descritos na seção 4, apresenta-se o seguinte conjunto de 

resultados: 

� Curvas de velocidades de correntes médias na vertical, para coluna de água central na 

seção SM1, logo a montante da rodovia Rio Santos. 

� Mapa de correntes no instante da máxima intrusão, mostrando o ponto de convergência 

entre as correntes de enchente subindo o Canal de São Francisco, e o fluxo de água doce 

represado forçando para jusante.  

Não são apresentados resultados para os cenários A4a e A4b, pois nestes casos não há vazão 

de água doce a montante. Portanto, nestes casos, todo o trecho modelado do canal de São Francisco 

funciona como um braço de mar. 
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6.2 Resultados de intrusão salina 

Para cada um dos cenários de vazão descritos na seção 4, apresenta-se o seguinte conjunto de 

resultados: 

� Curvas de salinidade média na vertical no centro da calha do Canal de São Francisco, 

defronte à tomada de água da UTE de Santa Cruz. 

� Mapa de distribuição de salinidade no instante da máxima intrusão, mostrando o ponto 

com limite de salinidade igual a 0.1 ups. Ressalta-se que as águas com salinidades 

inferiores a 0.5 ups são consideradas doce4. 

Em todos os casos, as salinidades médias são mais altas nas marés de sizígia e menores nas 

marés de quadratura, o que confere com as medições feitas em Janeiro de 2004 e descritas em 

ROLDÃO et al. (2005). Como a intrusão salina no Canal de São Francisco é estratificada, com a 

formação de cunha salina, destaca-se que os valores médios na vertical são inferiores aos valores 

medidos junto ao fundo, e superiores aos valores medidos junto à superfície. Como a captação da 

UTE de Santa Cruz, ocorre na metade superior da coluna de água, as salinidades efetivamente 

verificadas na captação devem ser menores que os valores apresentados nos resultados obtidos 

através da modelagem. 

Não são apresentados resultados para os cenários A4a e A4b, pois nestes casos não há vazão 

de água doce a montante. Portanto, nestes casos, todo o trecho modelado do canal de São Francisco 

funciona como um braço e mar. 

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Os resultados obtidos com a modelagem computacional adotada neste trabalho são 

compatíveis com as medições realizadas no Canal de São Francisco em Janeiro de 2004. As 

medições mostraram que intrusão salina no canal é estratificada, com cunha salina típica. Os 

resultados do modelo adotado apresentam valores médios de salinidade na coluna de água. Ao se 

analisar os resultados, deve-se lembrar que na realidade as salinidades na parte inferior da coluna de 

água são maiores que os valores apresentados neste trabalho, ao passo que os valores de salinidade 

na parte superior da coluna de água são menores. 

Além de ser função das marés na Baía de Sepetiba e das vazões de montante e de captação, o 

escoamento no Canal de São Francisco é fortemente dependente da geometria das margens do canal 

                                                 
4 “ups” = unidade prática de salinidade. A água do mar fora da Baía de Sepetiba tem tipicamente 35 ups, o que equivale 
aproximadamente a 35 gramas de sal por litro de água. Pelo CONAMA 20, considera-se água salobra aquela com salinidade entre 0.5 e 
30 ups. Com salinidade acima de 30 ups a água é considerada salgada. 
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e batimetria da calha. Os resultados do modelo refletem claramente esta dependência, visto que 

alterações geométricas na malha e batimetria impostas ao modelo mudam significativamente os 

resultados. 

Os dados batimétricos disponíveis são detalhados e confiáveis para jusante da rodovia Rio 

Santos. Para montante da rodovia Rio Santos até a represa da CEDAE, os dados disponíveis de 

geometria da calha e batimetria são esparsos e foram levantados na década de 90. 

Consequentemente, há incertezas nos dados fornecidos ao modelo. Tais incertezas, evidentemente, 

refletem-se nos resultados obtidos. Portanto, os mesmos devem ser analisados no contexto de um 

primeiro estudo sobre o assunto.  

Para estudos futuros de intrusão salina no Canal de São Francisco, recomenda-se: 

� Atualizar e refinar o levantamento topo hidrográfico do Canal de São Francisco no trecho 

que fica entre a rodovia Rio Santos e a barragem da CEDAE. 

� Atualizar e verificar as referências de nível existentes, compatibilizando-as com a referência 

de nível da DHN para o Porto de Sepetiba. 

� Para viabilizar maior precisão nos resultados de intrusão salina, especialmente no que 

concerne aos efeitos da vazão de captação da UTE, seria necessário usar um modelo com 

malha bem mais refinada, com capacidade de reproduzir a estrutura vertical da coluna de 

água, e de retratar cotas diferenciadas de tomada de água. A utilização de um modelo 

baroclínico em diferenças finitas  obrigaria o emprego de uma grade de discretização muito 

refinada para poder capturar as feições geométricas do Canal de São Francisco. 

Conseqüentemente, os tempos de simulação seriam longos. Provavelmente a escala entre 

tempo real e tempo de simulação seria inferior a 10:1. Se modelos semelhantes viessem a ser 

usados, e.g. ECOMSED5, recomenda-se estimar longos tempos para preparação de bases de 

dados, calibração e simulação de cenários, quando o cronograma de trabalhos for planejado. 

� Uma nova versão do modelo utilizado para o desenvolvimento deste trabalho com inclusão 

de efeitos baroclínicos está em desenvolvimento. Se disponível, sua utilização em estudos 

futuros seria recomendável.  

 

 

 

                                                 
5 Veja em http://www.hydroqual.com/ehst_ecomsed.html 
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