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RESUMO 

O Canal de São Francisco, que compõe o último trecho da calha do Rio Guandu, é um 

estuário que está situado dentro da Baía de Sepetiba. O canal atravessa o distrito industrial de 

Santa Cruz e é a fonte de água para parte dos empreendimentos que ali se situam. Estes 

empreendimentos foram diretamente afetados pela crise hídrica que ocorreu durante todo o ano 

de 2014 e em parte de 2015. Este projeto é a segunda parte de um estudo de modelagem aplicado 

a uma situação de escassez hídrica, e que tem como objetivo geral analisar a Intrusão Salina no 

Canal de São Francisco por meio do software SisBaHiA. O trabalho compreende as etapas de 

montagem de modelo e a análise dos resultados encontrados, e faz uso de dois modelos, um de 

abrangência global, denominado Modelo Global, e outro num subdomínio desse primeiro de 

abrangência local, chamado de Modelo Local. Os resultados do Modelo Global são utilizados 

como condições de contorno hidrodinâmicas do Modelo Local. Do Modelo Local 

desenvolveram-se dois cenários. O primeiro cenário representa a situação durante a crise 

hídrica, enquanto o segundo cenário representa uma situação de maior vazão no canal, similar 

à série histórica que se tem registrado. Os resultados mostraram uma redução da intrusão no 

cenário de maior vazão, em relação ao cenário com menor vazão, contudo não o suficiente para 

evitar a captação de sal nas empresas em momentos críticos, como na preamar de sizígia 

simulada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 1. Intrusão Salina. 2. Modelagem. 3. Crise hídrica. 
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ABSTRACT 

The Channel of São Francisco, that belongs to the final extend of Guandu River, is an 

estuary located inside de Sepetiba Bay. The channel go through the Industrial District of Santa 

Cruz and is the source of water for part of the enterprises. These companies were directly 

affected during the water crisis that happened during the full year of 2014, and part of 2015. 

This project is the second part of a modelling study applied to the situation of water scarcity, 

and the main objective is to analyze the Saline Intrusion in the Channel of São Francisco 

through the software of SisBaHiA. The assignment comprehends the steps of building the 

model and the analyzing the found results, it uses two models one with global coverage, called 

Global Model, and other in a subdomain of this first one with local coverage, called Local 

Model. Within these two develops basically two scenarios. The first is the basic representation 

of the situation during the crisis, which comprehends the results of the Global Model as 

hydrodynamics contouring conditions for the Local Model. The second represents a situation 

of higher flow in the channel, similar to the historical data series. The results showed a reduction 

of the intrusion in the scenario of higher flow, against the scenario of lesser flow, but not enough 

to avoid the saline capitation by the companies in critical moments, as in the simulated high 

water spring. 

 

Keywords: 1. Saline Intrusion. 2. Modelling. 3. Water availability crises. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Canal de São Francisco é um estuário que está situado dentro da Baía de Sepetiba 

e que compõe o último trecho da calha do Rio Guandu. O Rio Guandu drena uma área de 

cerca de 1.385 km² e recebe transposição de água do Rio Paraíba do Sul. O Canal de São 

Francisco tem um papel regional importante, pois atravessa o distrito industrial de Santa 

Cruz, abastecendo parte dos empreendimentos que se situam em suas margens. 

Os empreendimentos são de característica industrial e dependem de grandes 

volumes de água para executar suas atividades. A água não pode ter concentrações de sal 

maiores que 0,09 unidades práticas de salinidade (ups), segundo relatório técnico da 

Fundação Coppetec (Coppetec, 2015), para que assim não se tenha dano aos 

equipamentos. Estes empreendimentos foram diretamente afetados pela crise hídrica que 

ocorreu durante todo o ano de 2014 e em parte de 2015. Nesta ocasião se permitiu, por 

meio da Resolução nº 700 da Agência Nacional de Águas (ANA), uma mudança de 

postura do sistema no sentido de aumentar o armazenamento de água nos reservatórios. 

A resolução fala especificamente da vazão transposta na Barragem de Santa Cecília, que 

compõe o sistema hidráulico do Paraíba do Sul, a principal fonte de água para o Sistema 

do Guandu. “A diminuição da vazão transposta implicou o aumento da intrusão salina no 

Canal de São Francisco” (COSTA, FARIAS JUNIOR, et al., 2016).  

Este trabalho é a segunda parte de um projeto de conclusão de curso, cujo objeto de 

estudo é a intrusão salina no Canal de São Francisco durante a crise hídrica de 2014. O 

período estudado é o mês de outubro daquele ano, quando se teve registro dos menores 

níveis de água em uma Estação Fluviométrica do Instituto Estadual do Ambiente (INEA). 

Esta estação está situada no Canal de São Francisco, a jusante da captação da Estação de 

Tratamento de Água (ETA) Guandu da Companhia Estadual de Águas e Esgotos 

(CEDAE). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a intrusão salina no Canal de São 

Francisco durante a crise hídrica de 2014. Para isto realizaram-se modelagens 

computacionais hidrodinâmicas e de transporte de sal por meio do software SisBaHiA. A 

seguir listam-se os objetivos específicos desta pesquisa. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a circulação hidrodinâmica interna da Baía de Sepetiba; 

 Caracterizar a hidrodinâmica do Canal de São Francisco e seu entorno; 

 Determinar as Zonas de Inversão de Corrente nos cenários; 

 Avaliar a concentração de Sal nos pontos de captação dos 

empreendimentos; 

 Caracterizar as Zonas de Mistura da embocadura do Canal de São 

Francisco nos cenários; 

 Definir o limite da Intrusão Salina durante os cenários propostos. 
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3. METODOLOGIA 

O método de estudo utilizado neste trabalho é uma modelagem numérica da 

intrusão salina no Canal de São Francisco. O uso de modelos, segundo Rosman (2014), é 

ferramenta que possibilita entender a dinâmica de um sistema natural, computando dados 

medidos em pontos isolados ao emular uma situação de estudo. Os modelos adotados na 

execução deste trabalho fazem parte do Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental 

(SisBaHiA) versão 9c, desenvolvido na Área de Engenharia Costeira e Oceanográfica do 

Programa de Engenharia Oceânica da COPPE/UFRJ. Informações detalhadas sobre o 

software e suas aplicações podem ser encontradas em http://www.sisbahia.coppe.ufrj.br/. 

Foram utilizados dois módulos do SisBaHiA, sendo eles o modelo hidrodinâmico 

e o modelo de transporte de sal. Elaborou-se primeiramente um modelo composto 

somente pelo módulo hidrodinâmico, abrangendo toda a Baía de Sepetiba e denominado 

Modelo Global. Este tem o objetivo de determinar a circulação hidrodinâmica da região 

e informar as condições de contorno de um segundo modelo. O segundo modelo, chamado 

de Modelo Local, tem uma abrangência limitada ao Canal de São Francisco e seu entorno. 

Este possui dois módulos que rodam acoplados, sendo esses o hidrodinâmico e o de 

transporte euleriano de sal. 

A seguir discutem-se em maiores detalhes aspectos sobre os domínios de 

modelagem, os cenários simulados, as forçantes ambientais e parâmetros dos modelos. 

3.1. DOMÍNIOS DE MODELAGEM E CENÁRIOS SIMULADOS 

As modelagens realizadas consideraram três diferentes cenários: um cenário 

referente a toda a Baía de Sepetiba, denominado Cenário Global, e dois cenários 

referentes ao Canal de São Francisco apenas, que foram denominados “Cenário Local 1” 

e “Cenário Local 2”. O Cenário Local 1 caracteriza a situação de restrição hídrica ocorrida 

em 2014, enquanto o Cenário Local 2 caracteriza uma situação de vazão típica no Canal 

de São Francisco, sem restrição hídrica. Os cenários locais 1 e 2 utilizaram as condições 

de contorno de nível de água geradas no Cenário Global. 

O domínio de modelagem representa o espaço compreendido no estudo, onde 

ocorrem os cálculos matemáticos por parte do modelo numérico. O Cenário Global 

considerou o domínio de modelagem apresentado na Figura 1, enquanto os cenários locais 

consideraram o domínio apresentado Figura 2. 
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Figura 1 – Mapa ilustrativo do Domínio Global, e a malha de elementos finitos. 

Também consta na figura a localização das estações Maregráfica e Meteorológica 

utilizadas no estudo. 

 

Figura 2 – Mapa ilustrativo do Domínio Local, e da malha de elementos finitos. 

Também constam na figura os empreendimentos situados nas margens do Canal de São 

Francisco e a estação do INEA. 
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Os domínios de modelagem foram discretizados em malhas de elementos finitos 

com 5600 nós no Cenário Global e 9554 nós nos cenários locais. Tanto a Figura 1, quanto 

a Figura 2, apresentam, além do mapa ilustrativo, as malhas utilizadas pelo SisBaHiA. A 

Tabela 1 apresenta as características resumidas das malhas referentes aos domínios 

estabelecidos. 

Domínios Elementos Nós Área da 
Malha 

Volume de 
Água 

Profundidade 
Média 

- - - m² m³ m 
Global 1379 5600 5.72E+08 4.28E+09 7.48 
Local 2063 9554 2.52E+07 9.88E+07 3.921 

Tabela 1 – Características resumidas das malhas de elementos finitos elaboradas. 

Na Figura 1 consta também a posição da estação maregráfica do Porto de Itaguaí 

e a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que 

forneceram os dados de maré e vento utilizados neste estudo. Na parte superior direita da 

Figura 1 mostra-se ainda a região simulada nos cenários locais. A Figura 2 apresenta os 

empreendimentos principais situados no Canal de São Francisco: a TKCSA 

(Thyssenkrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico), a Gerdau, a FCC (Fábrica Carioca 

de Catalisadores) e Eletrobrás Furnas; bem como os canais próximos que recebem parte 

da vazão de lançamento desses empreendimentos 

A seguir apresentam-se as descargas fluviais consideradas para o Canal de São 

Francisco nos diferentes cenários, que representaram situações com e sem restrição 

hídrica. 

3.1.1. CENÁRIO LOCAL 1 - DESCARGA FLUVIAL COM RESTRIÇÃO 

HÍDRICA 

Os dados de vazão utilizados no Cenário Local 1 foram desenvolvidos a partir 

da uma curva-chave (Figura 3) validada para a estação Fluviométrica do Instituto 

Estadual do Ambiente (INEA) durante o período da crise hídrica de 2014. A estação se 

localiza nas coordenadas 43º37’ O e 22º48’ S (Figura 2). A Figura 4 apresenta as vazões 

obtidas a partir da curva-chave para o mês de outubro de 2014. 
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Figura 3 – Curva-Chave da estação fluviométrica Guandu Seropédica elaborada pelo 

INEA. 

 

Figura 4 – Gráfico da vazão na estação de Guandu Seropédica durante o mês de outubro 

de 2014. 

Devido a sua menor escala espacial, os modelos característicos dos cenários 

locais representaram os canais auxiliares utilizados pelos empreendimentos industriais 

para descartar a água captada do Canal de São Francisco. Assim como Coppetec (2015), 

neste trabalho assumiu-se que esses empreendimentos captam vazões constantes do Canal 

de Francisco e as descartam também de forma constante nos canais auxiliares, como 

ilustra Figura 5. A soma das vazões captadas no complexo industrial totaliza 44,41 m³/s, 

que foram descontados da vazão registrada na estação do INEA. Assim sendo, a vazão 
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fluvial utilizada como condição de contorno no Canal de Francisco para o Cenário Local 

1 foi composta pela a diferença entre vazão calculada com a curva chave e a vazão total 

captada pelas indústrias, conforme apresenta a Figura 6. 

 

Figura 5 – Mapa Ilustrando as vazões constantes em cada canal auxiliar. 

 

Figura 6 – Gráfico da vazão utilizada como condição de contorno nos modelos. 

Como a vazão fluvial do Canal de São Francisco apresenta efeitos desprezíveis 

nos níveis de água da Baía de Sepetiba, o Cenário Global considerou também a vazão 

fluvial referente ao período de crise hídrica. 
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3.1.2. CENÁRIO LOCAL 2 - DESCARGA FLUVIAL TÍPICA 

O Cenário Local 2 considerou as mesmas condições ambientes apresentadas no 

Cenário Local 1, modificando-se apenas a vazão imposta no canal de São Francisco. Este 

cenário buscou representar uma situação de vazões fluviais típicas. Para isso, utilizou-se 

as vazões efluentes na Usina Hidrelétrica de Pereira Passos (UHE-PP), que se situa logo 

a montante do Rio Guandu. A Figura 7 apresenta a vazão registrada na série histórica da 

UHE-PP, oriundo do Boletim de Monitoramento Paraíba do Sul (2017). No destaque da 

Figura 7, pode-se observar duas retas, uma vermelha e outra amarela. A vermelha é 

relacionada com a média histórica, apresentando valor de 150 m³/s, enquanto a amarela é 

limitada ao segundo semestre de 2014, e tem o valor em torno de 114 m³/s. A vazão 

fluvial utilizada neste cenário considerou a mesma vazão do Cenário Local 1, acrescida 

de 36 m³/s, que representa a diferença entre a vazão média histórica e a vazão média de 

2014. 

 

Figura 7 – Vazões registradas na UHE Pereira Passos durante o período de 2011 a 2017, 

fonte: Boletim de Monitoramento Paraíba do Sul, Brasília, v. 12, n-8, p.1-20, (ago. 

2017). No destaque, há em vermelho uma reta referente à média histórica registrada e 

em amarelo uma reta referente a média durante o ano de 2014. 

3.2. DADOS AMBIENTAIS 

Esta seção apresenta os demais dados ambientais utilizados nas modelagens 

realizadas: batimetria, rugosidade do fundo, ventos característicos da região e maré. 
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3.2.1. MODELO DIGITAL DE TERRENO 

O modelo digital do terreno representa a geometria do ambiente a ser modelado. 

“A atribuição da informação de elevação em cada nó da malha, caracterizando assim o 

leito da baía, deve ser feita pelo modelador, assim como definir a composição dos 

materiais do fundo” (ALBERNAZ, 2017). Essa seção é dividida em duas partes, a 

primeira quanto referente à batimetria e a segunda referente à rugosidade do fundo. 

3.2.2. BATIMETRIA 

A batimetria utilizada no trabalho foi desenvolvida a partir de cartas náuticas 

desenvolvidas pelo Departamento de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha, e de 

um estudo realizado pela COPPE (2015). A Figura 8 representa o domínio de modelagem 

do Cenário Global, e a Figura 9 o domínio dos cenários locais. 

 

Figura 8 – Contornos batimétricos da Baía de Sepetiba. 
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Figura 9 – Contornos batimétricos da região do Canal de São Francisco. 

3.2.3. RUGOSIDADE DE FUNDO 

A rugosidade de fundo é empregada para calcular as tensões de atrito de fundo. 

A composição do fundo foi definido por meio da leitura e digitalização de um mapa 

elaborado por Ponçano (1976), este na Figura 10, e a escolha dos respectivos valores de 

rugosidade por sedimento se encontra na Tabela 2. 
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Figura 10 – Mapa elaborado por Ponçano (1976) acerca da distribuição dos sedimentos 

na Baía de Sepetiba. 

Sedimento Rugosidade (m) 
Areia Grossa 0,05 
Areia Média 0,03 
Areia Fina 0,015 

Areia Muito Fina 0,01 
Silte 0,005 

Tabela 2 – Caracterização do Sedimento e da rugosidade equivalente de fundo Rosman 

(2014). 

3.2.4. VENTO 

Foram usados os dados da estação do INMET, localizada nas coordenadas 

43°36’O e 23°03’S. A Figura 11 e a Figura 12 representam os dados de vento do mês de 

outubro de 2014. 
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Figura 11 - Rosa dos Ventos referente aos dados da estação do INMET para o mês de 

outubro de 2014. 

 

Figura 12 – Representação dos dados da estação do INMET para o mês de outubro de 

2014. 
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3.2.5. MARÉ 

A maré astronômica prescrita na fronteira marítima utilizou as constantes 

harmônicas levantadas no Porto de Itaguaí, localizado nas coordenadas 43º 50,5’ O e 2º 

55,9 S, que estão ilustrados na Tabela 3. 

Constante Período (seg) Amplitude (m) Fase (rad) 

Q1 96726.08402 0.0285 1.2357 

O1 92949.62999 0.1151 1.5649 

P1 86637.20458 0.0187 2.562 

K1 86164.09076 0.0565 2.6428 

N2 45570.05368 0.0417 2.4979 

M2 44714.16439 0.3965 1.5828 

L2 43889.83274 0.0281 0.4732 

T2 43259.21711 0.0131 1.671 

S2 43200 0.2224 1.6746 

K2 43082.04524 0.0605 1.682 

M3 29809.44293 0.0236 3.9338 

MN4 22569.02607 0.0821 1.0716 

M4 22357.0822 0.1871 1.9916 

MS4 21972.0214 0.0813 3.8286 

4MS6 15080.91736 0.0121 4.4117 

Tabela 3 – Constantes harmônicas oriundas da estação maregráfica Porto de Itaguaí. 

3.3. CONDIÇÕES INICIAIS 

Uma consideração importante acerca da modelagem é referente as condições 

iniciais do modelo. As condições iniciais são informações que representam a situação a 

ser estudada antes do início das simulações, sendo um ponto consideravelmente 

importante ao tratar do bom funcionamento do modelo. Pode-se ter como exemplo, um 

grande corpo de água com apenas uma abertura ao oceano, o efeito da fronteira marítima 

demoraria um certo tempo para se fazer sentir em todo o domínio devido a sua extensão, 

tendo assim uma situação deformada da idealmente projetada. O corpo hídrico não estaria 

partindo de condições iniciais reais, assim sendo, é necessário que se ajuste tais condições 

de forma que se tenha uma partida de uma situação dinâmica. 

As condições hidrodinâmicas são representadas por um “aquecimento” de cinco 

dias, para assim gerar condições iniciais ideais. As condições iniciais de salinidade, por 

outro lado, são desenvolvidas de forma diferente. O período de cinco dias não se mostrou 
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suficiente para caracterizar adequadamente a distribuição de salinidade na Baía de 

Sepetiba. Foi necessário utilizar a técnica de simulações em ciclo, que consiste em repetir 

uma simulação em todo o seu período seguidamente. Neste caso, ao acabar a simulação 

de 30 dias referente a outubro, reiniciou-se a simulação novamente no dia 1 de outubro. 

Essa técnica pode ser usada de forma repetida e indefinida, até se ter condições realistas 

de salinidade em todo o domínio. 

3.4. PARÂMETROS DE TRANSPORTE 

Tendo calibrado a parcela hidrodinâmica, pode-se tratar do modelo de transporte. 

Essa seção trata de enunciar os parâmetros principais, e de definir sua aplicação nos 

modelos. Os parâmetros nesse caso são: o valor de salinidade na fronteira marítima; e o 

número de Pèclet máximo. Esse último parâmetro é importante, pois regula o balanço 

entre os efeitos advectivos e difusivos nas massas de água. 

O valor de salinidade na fronteira foi definido como constante no valor de 35 ups 

nos modelos, pois esse valor se encontra na média do que é encontrado em corpos hídricos 

de água salina. 

Por se tratar de um modelo hidrodinâmico que roda acoplado a um modelo de 

transporte de sal, a mistura das massas de água que compõem o estuário não depende 

exclusivamente do efeito advectivo, mas dependem também da diluição da substância em 

questão, o sal, em concentrações diferentes na mistura, formando gradientes. O SisBaHiA 

regula a predominância entre os efeitos advectivos e difusivos-dispersivos por meio do 

número de Pèclet. Ele interfere por meio da seguinte equação (ROSMAN, 2018): 

𝑃𝑖 =
𝑈𝑖 ∗ 𝛥𝑥𝑖

𝐷𝐷𝑖
  ∴  𝑃𝑖 ∗ 𝐷𝐷𝑖 = 𝑈𝑖 ∗ 𝛥𝑥𝑖 

O i é referente a direção do transporte, P é o número máximo de Pèclet, U é a 

velocidade do escoamento, Δx é a discretização local, DD é a soma dos coeficientes de 

difusão e dispersão. O valor de Pèclet máximo é definido pelo operador, o modelo calcula 

o valor de Pi em cada instante, se esse encontrado localmente for superior ao máximo 

fornecido, se tem um aumento de DDi na proporção ideal, até que o Pi obedeça ao valor 

máximo definido. 

As simulações de transporte de sal realizadas no Cenário Local 1 consideraram 

ainda “subcenários” com diferentes valores de P, de modo a avaliar a influência desse 

parâmetro na intrusão salina.  
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3.5. CONFIGURAÇÕES DO MODELO GLOBAL 

Esse capítulo engloba as etapas de montagem e de calibração referentes ao 

Modelo Global a partir das condições de contorno. Este modelo está relacionado com o 

Cenário Global, abrangendo toda a Baía de Sepetiba, com intervalo temporal de 30 dias 

de simulação. 

3.5.1. CONDIÇÕES DE CONTORNO 

A parcela hidrodinâmica da modelagem trata dos fatores físicos que compõe as 

condições de contorno, sendo eles: geometria terreno, o vento, a vazão fluvial, e a maré. 

O modelo digital do terreno é oriundo de levantamento batimétrico. O vento é informado 

como um vetor uniforme em toda a região, mas variável no tempo, esse oriundo de uma 

estação Meteorológica do INMET. A vazão fluvial é uma série de dados de vazão, 

gerados a partir dos níveis registrados na estação do INEA e da curva-chave, por sua vez 

estabelecidos na seção 3.1. 

A maré pode ser decomposta em diversas constituintes harmônicas, com seus 

períodos, amplitudes e fases característicos, a partir do processo chamado de análise 

harmônica, ou de Fourier. No caso, a maré é gerada a partir de uma listagem de 

constituintes harmônicas oriundas do Porto de Itaguaí (Tabela 3). A estação maregráfica 

se encontra dentro da malha do modelo (Figura 1). Assim, há o seguinte problema: se as 

constantes harmônicas e seus valores (de amplitude e de fase) forem usados como 

condições de contorno na fronteira aberta, ao averiguar a maré calculada no Porto de 

Itaguaí, ela estará defasada em fase e incorreta quanto a amplitude, ou seja, ela é 

influenciada pela morfologia da região. Para evitar tal erro, é preciso calibrar os níveis de 

água calculados dentro do domínio de modelagem, conforme explicado na seção a seguir. 

3.5.1.1. CALIBRAÇÃO DE NÍVEL DE ÁGUA 

As constantes harmônicas do Porto de Itaguaí foram agrupadas em função de seu 

período, que são representados pelo número que compõe o nome das constantes. 

Constantes harmônicas com número (1) são chamadas de diurnas, pois apresentam 

período próximo de 24 horas. O número (2) indica período próximo de doze horas, ou 

metade de um dia, enquanto o número (3) indica 1/3 de dia, e assim sucessivamente. A 

calibração por família de constantes consiste numa série de simulações com parâmetros 

controlados, de forma a alterar manualmente os valores de fase e amplitude, até que o 



16 
 

resultado da simulação no ponto de controle seja o mesmo que o gerado originalmente 

pelas constantes.  

A seguir apresenta-se o relato da execução desta técnica, sendo limitado a uma das 

famílias, pois o processo é similar para as demais. A técnica funciona por meio de uma 

série de simulações, onde se observa dois pontos de controle, um na fronteira aberta do 

modelo e outro na mesma posição da estação maregráfica, e se faz correções nos valores 

de partida, até que ao fim se tenha na estação uma leitura igual à gerada originalmente. 

Na Figura 13 estão ilustrados os dois pontos de controle. 

 

Figura 13 – Mapa ilustrativo referente aos pontos de calibração das constantes. 

O processo é referente a família semi-diurna de constantes (segunda família), essa 

composta por N2, M2, L2, T2, S2 e K2. Na Tabela 4 em sua primeira aba se encontra 

nome de cada uma das constantes, na segunda aba seus respectivos períodos, as abas 

seguintes são referentes aos ciclos de simulações, cada uma com seu respectivo valor de 

amplitude e fase. O “Ciclo 1” é o valor de partida, idêntico ao encontrado na estação 

maregráfica, e os ciclos subsequentes são as mudanças nesse valor inicial até que se 

encontrasse uma curva semelhante na estação. Na Figura 14 pode-se observar a curva em 

azul representando a maré gerada somente pelas harmônicas da segunda família, em 

seguida, em amarelo o primeiro ciclo da simulação, este que é montado com os mesmos 

valores que os da estação maregráfica. Em verde o segundo ciclo da simulação, já com 

correções quanto aos valores de fase e de amplitude, e por fim um terceiro ciclo em 

vermelho, no qual a reta que o representa se aproxima da curva em azul. 
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Constante Período (s) 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

Amplitude 
(m) 

Fase Amplitude 
(m) 

Fase Amplitude 
(m) 

Fase 

N2 45570.05368 0.042 2.498 0.035 2.277 0.034 2.163 

M2 44714.16439 0.397 1.583 0.336 1.443 0.319 1.370 

L2 43889.83274 0.028 0.473 0.024 0.431 0.023 0.410 

T2 43259.21711 0.013 1.671 0.011 1.523 0.011 1.447 

S2 43200 0.222 1.675 0.189 1.526 0.179 1.450 

K2 43082.04524 0.061 1.682 0.051 1.533 0.049 1.456 

Tabela 4 – Calibração das constantes da segunda família. 

 

Figura 14 – Ilustração da calibração da segunda família de constantes. 

O passo-a-passo para as outras famílias foi o mesmo do representado pela 

segunda família, só ocorreu uma diferença no tratado a quarta família, composta por 

MN4, M4 e MS4, não foi possível realizar uma calibração com elas juntas e nesse caso 

particular foram calibradas uma a uma. Na Tabela 5, em suas primeiras quatro colunas 

iguais aos da Tabela 3, e as duas últimas recebem os valores encontrados após a calibração 

das constantes. 
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Constante 
Período 

(seg) 

Original Calibrado 

Amplitude 
(m) 

Fase 
(rad) 

Amplitude 
(m) 

Fase 
(rad) 

Q1 96726.084 0.0285 1.2357 0.0271 1.2357 

O1 92949.63 0.1151 1.5649 0.1093 1.5649 

P1 86637.205 0.0187 2.562 0.0178 2.5620 

K1 86164.091 0.0565 2.6428 0.0537 2.6428 

N2 45570.054 0.0417 2.4979 0.0336 2.1628 

M2 44714.164 0.3965 1.5828 0.3195 1.3704 

L2 43889.833 0.0281 0.4732 0.0226 0.4097 

T2 43259.217 0.0131 1.671 0.0106 1.4468 

S2 43200 0.2224 1.6746 0.1792 1.4499 

K2 43082.045 0.0605 1.682 0.0487 1.4563 

M3 29809.443 0.0236 3.9338 0.0138 3.8158 

MN4 22569.026 0.0821 1.0716 0.0268 0.6127 

Q2 13105.458 0.1004 1.9946 0.0631 1.1203 

MS4 21972.021 0.0813 3.8286 0.0252 3.1455 

4MS6 15080.917 0.0121 4.4117 0.0095 1.7442 

Tabela 5 – Tabela de constantes harmônicas originais e as variações encontradas após a 

calibração. 

Feita a calibração de cada constante, a próxima etapa é adiciona-las ao SisBaHiA e 

assim calcular a maré utilizando-as. O gráfico da Figura 15 representa o intervalo durante 

o terceiro (259200 s) e o quarto (345600 s) dia da simulação, na estação do Porto de 

Itaguaí, pode-se observar que a reta azul referente ao calibrado é formada pela soma das 

senóides individuais, representadas por retas próprias referentes a cada família. Os 

resultados calibrados se encontram no capítulo 4, dentro da seção 4.1, junto da análise da 

hidrodinâmica. 

 

Figura 15 – Gráfico compilado das famílias. 
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4. RESULTADOS 

Esse capítulo trata da análise dos resultados encontrados nas simulações. As 

avaliações foram feitas por meio de pontos de acompanhamento dos resultados temporais 

posicionados de dois em dois quilômetros, a partir da entrada do canal. A Figura 9 ilustra 

o posicionamento desses pontos no canal e a posição da seção referente à estação do 

fluviométrica do INEA. 

 

Figura 16 – Pontos de acompanhamento do resultados temporais e Seção Transversal do 

INEA no Canal de São Francisco. 

4.1. ANÁLISE HIDRODINÂMICA - CENÁRIO GLOBAL 

O gráfico superior da Figura 17 compara os valores gerados originalmente e os 

valores calibrados durante um intervalo de trinta dias, enquanto o gráfico inferior 

representa o intervalo contido no retângulo destacado no gráfico superior. O gráfico 

compreende o intervalo do dia sete (604800 s) ao dia dez (864000 s) de outubro de 2014, 

ambos levantados no Porto de Itaguaí. A aderência da série calibrada à original é 

consistente, vide que se observa no gráfico inferior que a diferença entre as curvas está 

em torno de 1 cm. 
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Figura 17 – Gráficos referentes às marés simuladas e calibradas em diferentes escalas. 

No gráfico inferior da Figura 17, pode-se observar dois pontos, o primeiro referente 

a uma preamar e outro a uma baixa-mar, sendo respectivamente nos instantes 790800 s e 

819000 s. Esses dois instantes foram escolhidos para ilustrar a situação de preamar e 

baixa-mar de sizígia no estuário. Na Figura 18, que representa a situação de preamar, 

pode-se observar como os vetores apontam para o interior do estuário, representando 

entrada da água no modelo, enquanto que na Figura 19, durante a baixa-mar, os vetores 

estão em sentidos opostos, apontando para a fronteira aberta. 
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Figura 18 – Mapa ilustrativo no momento da preamar de sizígia no estuário. 

 

Figura 19 – Mapa ilustrativo no momento da baixa-mar de sizígia no estuário. 
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A Figura 20 apresenta as variações de nível de água no Porto de Itaguaí e na 

fronteira marítima do modelo, nos pontos apresentados na Figura 13. Nota-se que a maré 

no Porto é amplificada em relação a maré na região marítima, por conta da morfologia da 

Baía de Sepetiba. 

 

Figura 20 – Gráfico referente a maré na fronteira e na estação. 

4.2. ANÁLISE HIDRODINÂMICA – CENÁRIOS LOCAL 

O primeiro ponto da análise da hidrodinâmica local no Modelo Local dentro dos 

cenários locais diz respeito à posição da zona de inversão de correntes (ZIC) no instante 

de Preamar de sizígia (790800 s). A Figura 21 apresenta os limites da zona de inversão 

de correntes nos dois cenários locais. Nota-se que no cenário com restrição hídrica a zona 

de inversão de correntes se situa 20,2 km a partir da entrada do canal, enquanto que no 

cenário sem restrição a ZIC se situa em 6,5 km, uma diferença de 13,7 km 
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Figura 21 – Mapa com as zonas de inversão de corrente na preamar de sizígia, nos 

cenários locais 1 e 2. 

A Figura 22 e a Figura 23 mostram a hidrodinâmica da região no instante 790800 

s, referente a preamar, onde por meio do destaque pode-se observar os vetores indicando 

o escoamento entrando no canal, representando enchente do estuário. Pode-se observar 

que no cenário referente à crise hídrica as correntes de maré enchente são mais intensas, 

devido à vazão fluvial reduzida. A maior vazão de maré enchente no cenário de restrição 

hídrica explica a posição da ZIC mais a montante no estuário neste cenário, em relação 

ao cenário sem restrição hídrica.  

Na Figura 24 e na Figura 25, por outro lado, se observa a situação oposta. Os 

vetores acompanham a direção da vazão fluvial. O instante representado é de baixa-mar 

em 819000 s. As correntes de maré vazante apresentam magnitudes semelhantes nesses 

instantes. 



24 
 

 

Figura 22 – Mapa hidrodinâmico referente à situação de preamar de sizígia, no Cenário 

Local 1. 

 

Figura 23 – Mapa hidrodinâmico referente à situação de preamar de sizígia, no Cenário 

Local 2. 
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Figura 24 – Mapa hidrodinâmico referente à situação de baixa-mar de sizígia, no 

Cenário Local 1. 

 

Figura 25 – Mapa hidrodinâmico referente à situação de baixa-mar de sizígia, no 

Cenário Local 2. 
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4.3. ANÁLISE DA INTRUSÃO SALINA 

A Figura 26 se refere aos diferentes “subcenários” do Cenário 1, que utilizaram 

diferentes valores de Número de Pèclet. O resultado representa os máximos valores médio 

de salinidade na coluna de água nos pontos de observação indicados na Figura 16. Esses 

resultados foram obtidos entre os instantes 747000 s e 755640 s, que representam os 

horários do dia 9/10/2014 os horários de 15:30 e 18:00, respectivamente. Nessa faixa 

foram encontrados os maiores valores de salinidade durante os dez dias de simulação. No 

Ponto #8, em todos os “subcenários”, os valores de salinidade estão próximos 0 ups, 

indicando que a intrusão salina não passa desse ponto. Nos pontos a jusante, entretanto, 

os valores de salinidade variam de forma significativa. As concentrações de sal 

apresentam maiores valores para os cenários com os menores valores de P. O subcenário 

com P = 0,2 apresentou maior intrusão salina, enquanto o cenário com P = 0,8 apresentou 

o menor alcance da intrusão de sal. 

 

Figura 26 – Gráfico ilustrativo da intrusão salina no cenário Local 1, em diferentes 

valores de Pèclet. 

Foi identificado que os números 0,2 e 0,4 de Peclet possuem um comportamento 

semelhante, principalmente em sua parcela final. Decidiu então comparar os cenários 

locais 1 e 2 utilizando P = 0,4, que representa um cenário conservador, embora não o 

mais pessimista.  

A Figura 27 apresenta a comparação da intrusão salina no Cenário Local 1 e no 

Cenário Local 2. É perceptível a ocorrência deum menor intrusão salina no Cenário Local 

2, por conta maior vazão fluvial. Na Tabela 6 encontram-se os valores que geraram o 

gráfico da Figura 27. Identifica-se que a diferença de salinidade em todos os pontos é 

significativa e aumenta cada vez mais para montante do Canal. A intrusão salina recuou 
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em torno de 2 km do Cenário Local 1 para o Cenário Local 2, além de ter alcançado 

valores menores em toda a sua extensão. 

 

Figura 27 – Gráfico ilustrativo da intrusão salina nos cenários locais 1 e 2. 

Pontos Local 1 Local 2 Diferença 

- [ups] [ups] [%] 

#0 31.74 29.12 8 

#2 30.19 24.90 18 

#4 27.15 16.69 39 

#6 17.53 0.16 99 

#8 0.16 0.00 x 

#10 0.00 0.00 x 

#12 0.00 0.00 x 

#14 0.00 0.00 x 

#16 0.00 0.00 x 

Tabela 6 – Pontos de acompanhamento e suas concentrações de salinidade nos cenários 

locais 1 e 2. 

Para analisar o modelo de transporte analisaram-se as concentrações de 

salinidade no Canal de São Francisco nos mesmos instantes usados na análise 

hidrodinâmica. A Figura 28 e a Figura 29 ilustram a situação de preamar de sizígia 

referente ao instante 792000 s nos cenários locais 1 e 2, respectivamente, enquanto que a 

Figura 30 e a Figura 31 ilustram a situação de baixa-mar de sizígia no instante 819000 s.  

Os resultados mostraram uma diferença significativa da intrusão salina entre os dois 

cenários. 

No cenário de premar Local 1, foi encontrado concentração de sal de 25 ups, 

enquanto que no mesmo ponto no cenário Local 2 foi o limite da intrusão, com valor de 

0,1 ups (Figura 28 e Figura 29). Também no cenário Local 1, a intrusão salina alcançou 

os pontos de captação das empresas, chegando a valores de até 17 ups no caso da CSA, 

contudo ao trocar o cenário, nenhuma das empresas sofreu comprometimento de captar 
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de água salobra na preamar de sizígia.  No caso da baixa-mar, onde se encontra o limite 

no cenário Local 2, foi encontrado valores de 15 ups de sal no cenário Local 1. 

 

Figura 28 – Mapa de salinidade referente a preamar de sizígia, no Cenário Local 1. 

 

Figura 29 – Mapa de salinidade referente a preamar de sizígia, no Cenário Local 2. 
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Figura 30 – Mapa de salinidade referente a baixa-mar de sizígia, no Cenário Local 1. 

 

Figura 31 – Mapa de salinidade referente a baixa-mar de sizígia, no Cenário Local 2. 
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A Figura 32 apresenta um retângulo destacado, onde são ilustrados os próximos 

mapas referentes ao alcance máximo da intrusão na zona de mistura, como também sua 

ocorrência. 

 

Figura 32 – Mapa básico ilustrando as delimitações da avaliação da intrusão no canal. 

Levando em conta que os equipamentos das empresas dependem de águas com 

concentrações baixíssimas de sal, foi estabelecido para a análise de permanência o valor 

de 0,01 ups. Essa análise consiste em mapas que representam a porcentagem do tempo 

que se tem valores encontrados acima do limite estabelecido, no caso 0,01 ups. No cenário 

com restrição hídrica, o comprometimento da captação das empresas em diversos 

momentos, chegando até a 10% do tempo no caso da CSA e da Gerdau. A Figura 33 e a 

Figura 34 mostram os mapas referentes aos cenários Local 1 e Local 2. Os mapas foram 

gerados por meio de uma análise de porcentagem de ocorrência de valores de salinidade 

maiores que 0,01 ups. A cor vermelha indica que em 80% do tempo os valores calculados 

são superiores ao 0,01 ups, enquanto a cor laranja indica que essa porcentagem é maior 

que 40%. A cor amarela indica concentrações de sal maiores que 0,01 ups em mais de 

10% do tempo. O azul remete ao local onde ocorrem porcentagens de tempo muito 

próximas a 0% do tempo, sendo assim o limite da intrusão salina. A partir desses mapas, 

pode se estabelecer que no Cenário Local 1, as três captações em algum momento dos 

dez dias simulados tiveram problemas com águas salobras, sendo algo em torno de 10% 

do tempo no caso da Guerdau e da CSA, o que corresponde a algo em torno de 24 horas. 

No caso da FCC, se teria em torno de 3% do tempo comprometido, que caracteriza em 
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torno de 8 horas. No Cenário Local 2 se tem comprometimento somente por parte da 

CSA, e algo em torno de 2% do tempo, ou seja, algo como 5 horas. 

 

Figura 33 – Mapa de porcentagem de ocorrência de valores de salinidade maiores que 

0,01 ups, e da localização das captações. 

 

Figura 34 – Mapa de porcentagem de ocorrência de valores de salinidade maiores que 

0,01 ups, e da localização das captações. 
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5. CONCLUSÕES 

No presente trabalho foi feita uma avaliação da intrusão salina durante a crise 

hídrica de 2014 em diferentes cenários. Observou-se com o uso da modelagem 

computacional que a intrusão é impactada por alterações na vazão fluvial no Canal de São 

Francisco. A vazão fluvial é o principal ponto discrepante entre os cenários simulados, 

vide que ela caracteriza os cenários em duas diferentes situações, em uma situação de 

restrição hídrica, e em outra sem a restrição. 

A análise longitudinal da intrusão nos pontos de monitoramento demonstrou, ao 

confrontar os dois cenários, que no cenário onde a vazão estava a patamares típicos, 

provocaria um recuo da intrusão em cerca de dois quilômetros em relação ao cenário com 

restrição hídrica. A análise de permanência demostrou que o comprometimento da 

captação de algumas empresas (CSA e Guerdau) durante os dez dias simulados chegou a 

10% do tempo, no cenário com restrição hídrica, ou seja, em torno de um dia dentro de 

dez essas empresas acabariam captando águas salobras.  

Os resultados encontrados condizem com o que foi observado na realidade no 

período, vide que as empresas precisaram se adequar a situação de escassez durante 2014, 

e teve momentos que suas plantas industriais foram paradas. É importante considerar 

também que o trabalho agrega junto de si um nível de incerteza quanto às simulações, 

devido à falta de dados medidos no período que possibilitariam uma calibração dos 

modelos. 

A situação mudou bastante até os dias de hoje, atualmente existe um canal 

auxiliar construído pelas empresas, reduzindo assim o risco de comprometimento devido 

a intrusão salina no Canal de São Francisco. Durante a crise, foi instalado uma soleira que 

conteve parte do avanço da intrusão, contudo era uma medida emergencial. 

No período da crise, deve-se levar em conta que a disponibilidade de água no 

sistema chegou a volumes tão baixos que quase toda a água que passou pela barragem de 

Pereira Passos foi destinada a ETA do Guandu. Sendo assim, deve-se iniciar a buscar 

alternativas que visem trazer mais água para o sistema que além de se projetar um 

aumento da população do Rio de Janeiro, existe o fator das mudanças climáticas que pode 

trazer efeitos inesperados no regime de precipitação. 

Por fim, recomenda-se para trabalhos futuros medições de dados de salinidade 

em diferentes épocas do ano, caracterizando a intrusão salina para diferentes condições 

do regime hidrológico, e com isso se ter maior disponibilidade de dados. Dessa forma, 

seria possível diminuir as incertezas inerentes a modelagem além de desenvolver uma 
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poderosa ferramenta que pode ser utilizada para desenvolver prognósticos em situações 

futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

6. BIBLIOGRAFIA 

ALBERNAZ, V. R. Modelagem da Intrusão Salina no Canal de São Francisco 

durante a Crise Hídrica de 2014: Parte I : Revisão Bibliográfica e Metodologia. Niterói: 

[s.n.], 2017. 

ANA - AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS. Resolução Nº 700, Dispõe sobre a 

redução temporária da vazão mínima afluente à barragem de Santa Cecília, no rio 

Paraíba do Sul. [S.l.]: [s.n.], 27 de Maio de 2014. 

ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Boletim de Monitoramento dos 

Reservatórios do Sistema Hidráulico do rio Paraíba do Sul. Brasília, p. 1-20. ago. 

2017. (v. 12, n.8). 

COPPETEC. Análises de Hidrodinâmica e de Intrusão Salina no Canal de São 

Francisco, Baía de Sepetiba - RJ, com Cenários de Restrição Hídrica. Engenharia 

Oceânica. Rio de Janeiro. 2015. 

COSTA, L. F. D. et al. Crise hídrica na Bacia do Rio Paraíba do Sul: enfrentando a pior 

estiagem dos últimos 85 anos. Ineana v.3 n.1, p. 6-25, 2016. 

COSTA, L. F. et al. Análise da curva-chave da estação fluviométrica Guandu 

Seropédica localizada no Rio Guandu. Rio de Janeiro. 2017. 

FUNDAÇÃO COPPETEC, C. SisBaHiA - Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental, 

20 out. 2017. Disponivel em: <http://www.sisbahia.coppe.ufrj.br/>. 

PONÇANO, W. L. Sedimentação atual na Baía de Sepetiba, Estado do Rio de 

Janeiro: um estudo para avaliação da viabilidade geotécnica de implantação de um 

porto. Universidade de São Paulo. 1976. 

ROSMAN, P. C. C. Referência Técnica do SisBaHiA - Sistema Base de 

Hidrodinâmica Ambiental. Fundação COPPETEC - Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. Rio de Janeiro: [s.n.], 2014. 

 


