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E DO CANAL DO MANGUE – RJ 

 
Victor Fernandes de Souza1*; José Carlos Cesar Amorim2; Marcelo de Miranda Reis3;  
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Resumo - O Canal do Mangue, construído no século XIX, recebe contribuições de inúmeras 
residências e estabelecimentos comerciais e se torna, desta maneira, um grande gerador de 
sedimentos no Porto do Rio de Janeiro. A necessidade constante de dragagem de manutenção no 
porto encarece o custo logístico e reduz a sua competitividade. O objetivo deste trabalho é realizar o 
estudo hidrodinâmico da Baía de Guanabara, buscando condições de contorno para a modelagem do 
transporte de sedimentos na área portuária, utilizando o software MIKE 21, do DHI. O estudo foi 
realizado verificando as correntes de maré geradas na região do Porto do Rio de Janeiro, e 
principalmente na foz do Canal do Mangue, incluindo as contribuições dos rios que deságuam na 
Baía de Guanabara. A calibração do modelo foi realizada com sucesso e os resultados podem ser 
utilizados como condição de contorno para o estudo futuro do transporte de sedimentos.  
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Abstract:  The Mangue Channel, built in the nineteenth century, receives contributions from many 
homes and businesses and becomes, in this way, a big generator of sediments in the Port of Rio de 
Janeiro. The constant need for maintenance dredging in the port becomes more expensive logistics 
costs and reduces their competitiveness. The purpose of this work is the hydrodynamic study of 
Guanabara Bay, seeking boundary conditions for the modeling of sediment transport in the port 
area, using the software MIKE 21, from DHI. The study was conducted by checking the tidal 
currents generated in the port of Rio de Janeiro region, and especially at the mouth of Mangue 
Channel, including contributions from rivers that empty into the bay. The model calibration was 
successfully performed and the results can be used as a boundary condition for the future study of 
sediment transport. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento do comércio exterior e a necessidade de abrigar navios maiores e 
com maiores calados, o estudo de assoreamento em portos brasileiros tem se mostrado de extrema 
importância. Entre os principais portos do Brasil encontra-se o do Rio de Janeiro, com posição 
estratégica para o transporte hidroviário de cargas e localizado em uma cidade com visibilidade 
internacional pelo turismo e por eventos esportivos internacionais que ocorrerão nos próximos anos.  

O único contribuinte direto na região do porto do Rio de Janeiro é o Canal do Mangue, que foi 
construído no final do século XIX (Abreu, 1987), e foi na época a maior obra de saneamento do Rio 
de Janeiro. Pelo fato de até os dias de hoje receber contribuições de inúmeras fontes, este canal se 
mostra como possível principal contribuinte ao assoreamento nessa região. Assim, faz-se necessário 
um estudo de alternativas para reduzir o aporte de sedimentos no porto e, consequentemente, os 
gastos com a manutenção da profundidade de seu canal de acesso. 
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Cabe destacar que modelos computacionais hidrodinâmicos têm sido amplamente utilizados 
como ferramentas auxiliares em tomadas de decisões em questões ambientais. Isto porque permitem 
um entendimento espaço-temporal do fenômeno físico a custos menores que os despendidos para 
realizar estudos em modelos reduzidos. 

Diversas são as aplicações, tais como: avaliação de espalhamento de mancha de óleo, 
comportamento de pluma de rejeitos de dragagem, transporte de substâncias nocivas ao meio 
ambiente, entre outros.  

Sendo o modelo hidrodinâmico a base de todos os outros modelos do sistema computacional 
MIKE 21, é de extrema necessidade a modelagem hidrodinâmica da região onde se pretende estudar 
posteriormente o transporte de sedimentos. Dessa forma o presente trabalho tem por finalidade 
realizar o estudo da hidrodinâmica da Baía de Guanabara para a utilização futura dos dados obtidos 
como base para o estudo do transporte de sedimentos a ser realizado. 

A partir desta introdução, o trabalho está dividido em mais 5 seções. A seção 2 apresenta a 
metodologia utilizada e uma descrição do Modelo MIKE 21 HD. Na seção 3 são apresentados os 
dados ambientais da região, como batimetria, níveis d’água, marés e vazões dos rios afluentes. A 
seção 4 apresenta os parâmetros de calibração do modelo hidrodinâmico. Na seção 5 são 
apresentados os resultados das simulações e, por fim, a seção 6 possui as considerações finais e 
recomendações para os próximos estudos.  

2. METODOLOGIA 

No presente trabalho, as condições hidrodinâmicas foram simuladas com o módulo 
hidrodinâmico de malhas flexíveis MIKE 21 HD FM do sistema de modelagem MIKE 21 do DHI 
Group, da Dinamarca.  

2.1. Descrição do Modelo Hidrodinâmico MIKE 21 HD 

 O MIKE 21 HD FM é o módulo básico do sistema computacional MIKE 21, utilizando 
malhas flexíveis. O modelo simula as variações dos níveis d'água e dos fluxos, em resposta aos 
diversos esforços atuantes em lagos, estuários, baías e áreas costeiras: marés, ventos, descargas 
fluviais, tensões de radiação geradas pela propagação das ondas, entre outros.  

Os níveis d'água e os fluxos são resolvidos utilizando uma malha retangular ou triangular, 
cobrindo toda a área de interesse. Os dados de entrada para o modelo matemático são a batimetria, 
os coeficientes de atrito no fundo, o clima de ventos e as condições hidrográficas no contorno do 
modelo. 

O MIKE 21 HD FM é aplicável à solução de uma vasta gama de fenômenos hidráulicos, tais 
como prismas e correntes de marés, redemoinhos e vórtices, ondas de ruptura de barragens, 
tsunamis, correntes geradas pelas ondas, combinadas com correntes de maré e/ou correntes geradas 
pelos ventos, se relevantes. 

Os níveis d'água e os fluxos instantâneos são obtidos a partir da solução das equações de 
continuidade e de quantidade de movimento. Variáveis tais como a elevação da superfície, 
velocidade e direção das correntes, e as componentes da velocidade nos eixos dos x e dos y, podem 
ser obtidas a partir dos dados de saída do programa, mediante a utilização dos recursos de pré e de 
pós-processamento do MIKE 21. 

O MIKE 21 HD foi desenvolvido para trabalhar com números de Courant até 1, sem 
problemas de estabilidade. 
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3. DADOS AMBIENTAIS 

É fator essencial para o projeto de qualquer obra hidráulica o conhecimento do 
comportamento hidrodinâmico da região que está sendo estudada.  Isto é feito através da análise de 
alguns condicionantes físicos básicos, tais como o relevo de fundo da área, as marés, as correntes, 
entre outros. 

3.1. Batimetria  

O domínio utilizado no modelo matemático está apresentado na Figura 1. Os dados 
batimétricos foram extraídos da Carta Náutica DHN no 1501 (Escala 1:50.000) e de levantamentos 
recentes feitos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH) no Porto do Rio de Janeiro 
e em outras regiões da Baía de Guanabara. A referência de níveis adotada foi o Zero da DHN.  

A Figura 1 apresenta a batimetria da região de domínio computacional utilizada e o 
detalhamento na área de interesse. 

   
Figura 1: Batimetria na região do domínio computacional e  

detalhe no Porto do Rio de Janeiro. 

3.2. Níveis d’água 

Os níveis d’água nos contornos abertos do modelo foram determinados com base nas 
constantes harmônicas das marés medidas em Copacabana, no Píer do Salvamar do Posto Seis, com 
Coordenadas: Lat. 22o 59,1’ S   Long. 43o 11,2’  W, entre 23/06/93 e 06/03/94, conforme consta do 
“Catálogo de Estações Maregráficas Brasileiras”, elaborado pela Fundação de Estudos do Mar – 
FEMAR (FEMAR – 2013).   

3.3. Vazão dos Rios Afluentes 

Apesar do canal do mangue ser o único rio que desemboca diretamente na região do Porto do 
Rio de Janeiro, foram consideradas no modelo as vazões dos rios que desembocam na Baía de 
Guanabara. A figura 3 mostra as bacias hidrográficas cujos rios desembocam na Baía de Guanabara. 

 
Figura 3. Bacias Hidrográficas na região da Baía de Guanabara. (INEA, 2005) 
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Devido à baixa influência da vazão dos rios nas correntes de maré da região do Porto do Rio 
de Janeiro, para o cálculo das vazões foi utilizada a fórmula do método racional (Pinto – 1976), que 
pode ser escrita como: 

6,3

AIC
Q m=                                                                                                                          (1) 

onde Q é a vazão [m³/s]; Im é a intensidade média da precipitação [mm/h]; A é a área drenada [km²] 
e C é o coeficiente de escoamento superficial. 

O Projeto Rio de Janeiro, da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), divide o 
Estado do Rio de Janeiro em 4 grandes áreas para cálculo da precipitação. Todas as bacias 
hidrográficas cujos rios desembocam na Baía de Guanabara estão na mesma região. Dessa forma, 
para o cálculo da intensidade média da precipitação, foram utilizados dados obtidos no sistema 
HIDROS da Agência Nacional de Águas (ANA). 

A estação central da região utilizada para o calculo da precipitação média foi a estação de 
Benfica, de número 223092. Os dados foram colhidos de 1969 à 1994. A precipitação média anual 
registrada foi de 1098 mm/ano, o que nos dá uma precipitação horária média de 0,125338 mm. 

Os coeficientes de escoamento e as áreas drenadas das bacias hidrográficas foram obtidos do 
Plano Diretor de Recursos Hídricos da Baía de Guanabara (FEEMA, 2005). A tabela 1 apresenta os 
valores colhidos e a vazão calculada. 

Tabela 1: Dados das bacias hidrográficas. 
Bacia Hidrográfica Área Drenada (km²) C Im (mm/h) Vazão (m³/s) 

Canal do Cunha 63.09 0.74 0.125338 1.63 
Irajá 17.44 0.76 0.125338 0.46 

S. J. Meriti 167.07 0.65 0.125338 3.78 
Iguaçu 699.40 0.43 0.125338 10.47 
Estrela 349.85 0.40 0.125338 4.87 
Suruí 75.17 0.39 0.125338 1.02 

Roncador 111.25 0.36 0.125338 1.39 
Guapi-Macacu 1250.78 0.34 0.125338 14.81 

Caceribu 822.38 0.29 0.125338 8.30 
Guaxindiba 142.72 0.46 0.125338 2.29 

Imboaçu 29.09 0.51 0.125338 0.52 
   
3.4. Vazão no Canal do Mangue 

A vazão do canal do mangue, por ser de grande importância neste estudo, foi calibrada 
segundo medições realizadas pela empresa PHMar, e gentilmente cedidas para este estudo. 

A batimetria do canal no encontro com a baía de Guanabara foi levantada nas campanhas 
realizadas pela PHMar (2011). A superposição dos perfis está apresentada na figura 4. 

 
Figura 4: Perfis topobatimétricos do Canal do Mangue ao desembocar na baía de Guanabara. 
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Foram utilizadas três campanhas de medições, sendo a primeira realizada em outubro e 
novembro de 2010, a segunda realizada em abril de 2011, e a terceira realizada em junho de 2011.  

As medições foram realizadas com a utilização de equipamentos conhecidos como molinetes 
ou fluxômetros, onde uma hélice gira ao redor de um eixo, contando o número de voltas em um 
intervalo de tempo. O cálculo da vazão é feito multiplicando-se a velocidade medida pelo 
fluxômetro pela área de influência dele. Os valores obtidos estão apresentados na Tabela 2.  

Tabela 2: Medições de vazão na campanha utilizada na modelagem 
Data Hora Vazão (m³/s) 

21/10/10 11:20 3,68 
21/10/10 16:20 5,60 
12/11/10 10:30 4,30 
05/04/11 10:55 4,79 
05/04/11 16:50 3,04 
12/04/11 11:30 3,33 
09/06/11 16:45 6,11 
16/06/11 12:15 5,27 

 
A calibração do modelo está apresentada na seção seguinte. 

 
4. PARÂMETROS DE CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDRODINÂMICO  

A malha numérica utilizada foi do tipo triangular não estruturada, através do esquema de 
discretização espacial por volumes finitos, com o total de 29.335 elementos computacionais e 
16.266 nós. Este tipo de malha numérica permite melhor resolução na área de interesse, onde foram 
utilizados elementos com distância de 6 m entre eles. A Figura 5 apresenta a malha computacional 
utilizada no modelo. 

 

 

 

 

 
 

Figura 5: Malha computacional utilizada no modelo. 

A condição de contorno dada ao modelo foi a série temporal de maré já apresentada. A maré 
simulada no contorno aberto foi gerada a partir das constantes harmônicas disponíveis para 
Copacabana. Ela foi propagada e comparada, no Porto do Rio, com uma série gerada a partir das 
constantes harmônicas disponíveis para o Porto. Ambas as estações com informações sobre 
constantes harmônicas foram obtidas no site da FEMAR – Fundação de Estudos do Mar. 

Como parâmetro de calibração foi utilizada a rugosidade de fundo, onde foi encontrado como 
resultado um número de Manning de 32 m1/3/s. 
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Na Figura 6 está apresentado um gráfico com a comparação entre a maré simulada e a maré 
calculada para o Porto do Rio. 

 
Figura 6: Comparação entre a maré simulada e calculada no Porto do Rio. 

Depois de calibrada a maré, foi necessário calibrar a vazão do canal do mangue. Para isto, 
foram utilizadas medições realizadas na embocadura do canal. 

A batimetria do canal do mangue e dos rios que desembocam no mesmo é variável, seja por 
efeitos naturais como assoreamento e erosão ou através de dragagens. Além disso, as contribuições 
hídricas se dão ao longo do canal, através da rede de esgoto e de águas pluviais. Portanto, para 
calibrar o modelo foram variadas a batimetria ao longo do canal, a posição da condição de contorno 
e a intensidade da vazão no contorno. 

Percebe-se, portanto, a constante variação da batimetria, mas permanecendo a cota de fundo e 
a área aproximadamente constantes, o que tornou mais fácil a modelagem no programa. A Figura 7 
apresenta os resultados de algumas simulações, apenas a título informativo, comparando com os 
resultados medidos pela empresa durante a segunda campanha, no mês de abril de 2011. 

 
Figura 7: Comparação de vazões simuladas e medidas. 

Para definir o melhor resultado foi levado em conta que em nenhuma medição realizada no 
canal do mangue, a vazão era no sentido do canal. Dessa forma já ficam descartadas as vazões 
simuladas no terceiro e no sétimo resultados salvos. Após chegada à condição de batimetria que 
impede o retorno da água ao Canal do Mangue, variando-se a vazão na condição de contorno 
chegou-se ao valor de 3 m³/s. A batimetria do canal utilizada nas simulações de 12 a 15 está descrita 
na Figura 8. 
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Figura 8: Batimetria do canal utilizada no modelo. 

5. RESULTADOS 

Os resultados das simulações hidrodinâmicas estão apresentados em formas de mapas com as 
correntes geradas pela ação da maré, apenas para um período de maré de Sizígia, período este que 
possui as maiores velocidades de correntes. 

Na figura 10 pode-se observar o resultado para um instante de maré vazante e em detalhe a 
área em estudo para o mesmo instante. 

 
Figura 10: Corrente de vazante. 

Na figura 11 pode-se observar o resultado para um instante de maré enchente e em detalhe a 
área em estudo para o mesmo instante.     

 
Figura 11: Corrente de enchente. 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho cumpriu seu objetivo de fornecer a modelagem hidrodinâmica da Baía de 
Guanabara, permitindo a posterior evolução para o módulo MIKE 21 MT, que simula o transporte 
de sedimentos coesivos. 

Além disso, verifica-se com os resultados do trabalho que as correntes de maré na região onde 
o Canal do Mangue desemboca são de pequena intensidade, tendo seu máximo em 6,0 cm/s. Essa 
baixa velocidade, associada com a carga de sedimentos característica do Canal do Mangue, leva à 
conclusão de que este canal é o principal contribuinte no aporte de sedimentos no Porto do Rio de 
Janeiro. 

Como trabalho futuro, será desenvolvida a modelagem do transporte de sedimentos no Porto 
do Rio de Janeiro. Os dados de vazão do Canal do Mangue podem ser utilizados como condição de 
contorno ao modelo de transporte de sedimentos, permitindo um estudo completo da influência dos 
sedimentos deste canal no assoreamento na região do porto. 
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