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RESUMO 
 

 
Com o desenvolvimento do comércio exterior e a necessidade de abrigar navios 

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 aquaviário de cargas e 
localizado em uma cidade com visibilidade internacional pelo turismo e por eventos 
esportivos internacionais que ocorrerão nos próximos anos.  

O objetivo deste trabalho é realizar o estudo hidrodinâmico e do transporte de 
sedimentos na região do porto do Rio de Janeiro, utilizando o software MIKE 21, do 
DHI. Dessa forma, foi realizado um estudo hidrodinâmico da Baía de Guanabara, 
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.  

O transporte de sedimentos foi modelado de forma desacoplada, através do 
módulo do transporte de sedimentos não coesivos do software MIKE 21,  utilizando os 
resultados do modelo hidrodinâmico como base e como condição de contorno os 
valores de sedimentos totais em suspensão, oriundos do Canal do Mangue, obtidos 
através de uma regressão. Os resultados de deposição de sedimentos foram 
comparados com trabalhos sobre assoreamento na Baía de Guanabara e com 
medições recentes na região do porto, o que possibilitou a validação dos resultados. 
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ABSTRACT 
 
 

With the development of foreign trade and the need to accommodate ships with 
bigger drafts, the study of sedimentation in Brazilian ports has proved extremely 
important. Among the main ports in Brazil is that of Rio de Janeiro, with a strategic 
position for the water transportation of cargo and located in a city with international 
visibility through tourism and international sporting events that will occur in the coming 
years.  

The aim of this work is the study of the hydrodynamic and sediment transport in 
the harbor area of Rio de Janeiro, using the software MIKE 21 by DHI. Thus, a study 
was conducted hydrodynamic Guanabara Bay, checking the tidal currents generated 
in the region of the Port of Rio de Janeiro, and especially at the mouth of the Canal do 
Mangue, including contributions from rivers that empty into the Guanabara Bay. 

The sediment transport model was modeled in decoupled form, using the results 
of the hydrodynamic model as the basis and boundary condition values of total 
suspended sediments, derived from the Canal do Mangue, obtained through a 
regression. The results of sediment deposition were compared with studies on 
sedimentation in the Guanabara Bay and recent measurements in the harbor area, 
which allowed the validation of the results. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CENÁRIO ATUAL 

 

As nações estão cada vez mais inseridas no processo de comércio internacional, 

extremamente fortalecido pela globalização. Segundo DE SORDI (2005), a 

competitividade de um país está intimamente ligada aos seus custos de produção e 

comercialização. 

De acordo com as Estatísticas do Comércio Exterior, elaboradas pelo 

Departamento de Desenvolvimento e Planejamento do Comércio Exterior – DEPLA, 

do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, o mundo 

tem vivenciado uma expansão considerável nas exportações, conforme pode se 

verificar na FIG. 1.1. 

 

 

FIG.  1.1 Evolução das exportações mundiais – 1950 a 2011 (DEPLA, 2012) 
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 O volume de comércio exterior brasileiro, segundo DEPLA (2012), representa 

1,44% do volume de exportações e 1,29% do volume de importações mundial. De 

1990 a 2011, o volume de exportações do Brasil saltou de U$ 31,4 bi para U$ 256 bi, 

um aumento de 715,29%, enquanto que o volume de importações passou de U$ 20,7 

bi para U$ 226,2 bi, um aumento de 992,75%. A evolução da balança comercial 

brasileira, de 1950 até 2011 está representada na FIG 1.2.  

 

FIG.  1.2 Evolução da balança comercial brasileira – 1950 a 2011 (DEPLA, 2012) 

 
O comércio internacional, para que aconteça, depende de diversas modalidades 

de transporte e, entre essas modalidades, o modal aquaviário tem sido o principal 

meio de transporte no comércio entre países. 

Segundo o último Panorama Aquaviário, elaborado pela Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários – ANTAQ – em 2011, a participação do modo marítimo no 

comércio exterior brasileiro manteve-se majoritária, tanto em relação à quantidade de 

carga, quanto em relação ao valor transportado. Gráficos demonstrativos da 

distribuição das exportações e importações entre os diversos modos de transportes 

podem ser vistos nas FIG. 1.3 e FIG. 1.4, respectivamente em relação ao volume e 

valor transportados. 
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FIG.  1.3 Distribuição do volume das exportações e importações brasileiras 

(elaboração própria a partir de ANTAQ, 2011) 

  
 

 
FIG.  1.4 Distribuição do valor das exportações e importações brasileiras 

(elaboração própria a partir de ANTAQ, 2011) 
 

Em função deste cenário, o Brasil está investindo fortemente na melhoria da 

infraestrutura portuária através de programas governamentais. Entre estes estão 

presentes o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e o Programa Nacional 

de Dragagem Portuária e Hidroviária, conhecido como Plano Nacional de Dragagem – 

PND. 

Segundo o portal do PAC do Governo Federal (2013), através do PAC 2, segunda 

fase do programa, estão sendo realizados investimentos em 71 empreendimentos em 

23 portos brasileiros, com intuito de ampliar, recuperar e modernizar as estruturas 

buscando reduzir os custos logísticos, melhorar a eficiência operacional, aumentar a 

competitividade das exportações e incentivar o investimento privado. 

Entre as obras estão incluídas a dragagem de aprofundamento no Porto de 

Itaguaí, a obra de reforço estrutural do cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro, 

duas fases de dragagem de aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro, implantação 

de três píeres de atracação para o terminal de passageiros do Porto do Rio de 
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Janeiro, entre diversas outras. 

Segundo o portal BRASILGLOBALNET (2013), do Governo Federal, o PND 

pretende executar projetos que contemplam as obras de dragagem, como a remoção 

de material sedimentar submerso, a escavação e derrocamento de leito, além da 

manutenção da profundidade e programas de licenciamento ambiental. 

Ainda segundo BRASILGLOBALNET (2013), o PND trouxe um conceito inédito 

denominado “dragagem por resultado”, onde as contratações são feitas de modo 

contínuo, com objetivo de manter as condições de profundidade estabelecidas em 

projeto por um prazo de até cinco anos, que foi expandido pela medida provisória – 

MP - nº 595, de 2012, para dez anos. A MP nº 595 trouxe outras inovações na área 

portuária, que serão descritas no item a seguir. 

Dessa forma, qualquer estudo relacionado ao modo marítimo é de grande 

importância para o desenvolvimento do comércio exterior e, consequentemente, da 

economia brasileira. 

 

1.2 LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

Os primórdios da legislação brasileira sobre serviços portuários remetem à 

década de 1930, onde foram expedidos três decretos sobre o assunto, de números 

24.447, 24.508 e 24.511, todos de 1934. 

O primeiro define portos organizados e as atribuições conferidas a diferentes 

ministérios. O segundo define os serviços prestados pela administração dos portos 

organizados e uniformiza as taxas portuárias. Por último, o terceiro decreto regula a 

utilização das instalações portuárias. Estes decretos foram os principais instrumentos 

que durante 60 anos regularam a política de implantação e exploração portuária 

brasileira (GOLDBERG, 2009), até sua revogação pela lei nº 8.630 de 1993, que será 

descrita mais adiante neste capítulo. 

Ainda na década de 1930, em substituição à Inspetoria Nacional de Portos Rios e 

Canais, foi criado o Departamento Nacional de Portos e Navegação – DNPN, que foi, 
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em 1943, dividido no Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais - DNPRC e no 

Departamento Nacional de Obras de Saneamento – DNOS. Em 1963 o DNPRC foi 

então transformado no Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis – 

DNPVN. 

Com o governo militar, iniciado em 1964, foram criadas as sociedades de 

economia mista sob o controle acionário da União. Neste período projetou-se o 

chamado “Novo Regime Econômico e Financeiro dos Portos” e o “Estatuto dos 

Portuários”, bem como os estatutos das Companhias Docas e da Companhia 

Brasileira de Dragagem - CBD. 

A partir do decreto-lei 5 de 1966 e com a inauguração do Porto de Tubarão, da 

Companhia Vale do Rio Doce – CVRD, os terminais privativos passaram a ser 

permitidos. 

Na década de 1970 foram expedidos o decreto-lei nº 1.143 de 1970, que dispõe 

sobre Marinha Mercante e Construção Naval e o decreto nº 73.838 de 1974, que 

dispõe sobre a estruturação e atribuições da Superintendência Nacional da Marinha 

Mercante – SUNAMAM. 

Em 1975 foi criada a Empresa de Portos do Brasil S.A. – PORTOBRAS, empresa 

pública que substituiu o DNPVN na coordenação de investimentos, administração, 

regulação e operação do sistema portuário nacional (GOLDBERG, 2009). 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, como sendo de competência da 

União, a exploração, direta ou indireta (mediante autorização, concessão ou 

permissão), dos portos marítimos, fluviais e lacustres e incubiu ao Poder Público a 

prestação de serviços públicos. 

 Na década de 1990, mais precisamente em 25 de fevereiro de 1993, foi 

promulgada a lei nº 8.630, conhecida como “Lei dos Portos”, que dispõe sobre o 

regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias, 

permitindo e promovendo a modernização do sistema portuário, com a 

descentralização e a privatização dos serviços desse setor no Brasil (ANTAQ – 2009). 

A Lei nº 8.630 foi um marco regulatório do transporte marítimo no Brasil, e nela 

foram criadas condições favoráveis para o desenvolvimento da exploração portuária, 
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destacando-se: 

 Tratamento da organização do porto e da operação portuária;  

 Instituição e atuação do operador portuário;  

 Orientação para delimitação da área do porto organizado;  

 Definição de instalação portuária de uso privativo;  

 Procedimentos para exploração de instalações portuárias;  

 Velebração de contratos de arrendamento e de autorização para construção de 

terminais de uso privativo;  

 Gestão da mão-de-obra do trabalho portuário avulso;  

 Competências da Administração do Porto Organizado – “Autoridade Portuária”; e  

 Criação do Conselho de Autoridade Portuária – CAP. 

Essa lei possibilitou aos portos a viabilização de investimentos privados, a 

modernização de equipamentos e procedimentos, o aumento da produtividade, a 

redução de custos e o aumento da movimentação de cargas. 

Em 1996, a lei nº 9.277 ampliou as modalidades de exploração de portos 

públicos, permitindo a sua transferência para Estados e Municípios, ficando conhecida 

como “Lei de Delegações”. Assim, passou a existir a modalidade de exploração 

indireta através da delegação, realizada por convênio entre a União e os Estados e 

Municípios. 

Com o advento da lei nº 10.233 de 2001, que dispõe sobre a criação do Conselho 

Nacional de Integração de Políticas de Transporte – CONIT e sobre a reestruturação 

dos transportes aquaviário e terrestre, foi criada a ANTAQ, agência reguladora que 

tem por finalidade implementar as políticas firmadas pelo Ministério dos Transportes – 

MT – e pelo CONIT.  

Cabe também à ANTAQ regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de 

prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura 



23 

 

portuária e aquaviária, de forma a garantir a movimentação de pessoas e bens, em 

cumprimento de padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, 

pontualidade e modicidade dos preços e tarifas, entre outras coisas. 

Em 07 de maio de 2007, através da Medida Provisória nº 369/07 foi criada a 

Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, com o objetivo de 

modificar o sistema de gestão no setor portuário brasileiro. Em setembro de 2007 foi 

sancionada a lei 11.518/07, que consolidou o funcionamento do órgão e o novo 

modelo de gestão do setor portuário, representando um dos momentos de maior 

número de investimentos em toda a história portuária do país. A SEP surgiu como 

reflexo da prioridade atribuída pelo Governo Federal ao setor portuário (ESG, 2010). 

Posteriormente, a Secretaria Especial de Portos passou a ser denominada apenas 

Secretaria de Portos da Presidência da República - SEP. 

Entre outros, a SEP tem por objetivo colocar os terminais portuários brasileiros 

entre os mais competitivos do mundo, de forma a reduzir os custos inerentes às 

exportações. 

Como última legislação publicada sobre portos, é importante citar a recente 

Medida Provisória (MP) nº 595 de 06 de dezembro de 2012 que revogou, em seu art. 

62, a lei 8630/93. Esta Medida Provisória coloca a ANTAQ, os portos fluviais e os 

portos lacustres sob subordinação da SEP. 

 A referida MP retira das mãos das administrações portuárias regionais o 

processo licitatório de áreas e instalações portuárias, retomando, assim, o poder 

concedente para as mãos da União. 

 Esta Medida Provisória também se torna um novo marco regulatório para o 

licenciamento ambiental, já que delega aos órgãos ambientais estaduais e municipais 

competência para cuidar do licenciamento das instalações portuárias que não estejam 

localizadas nas plataformas continentais, o que é o caso da maioria dos portos 

brasileiros. 

Foi incluído também na MP nº 595 a segunda fase do PND, passando para a SEP 

a responsabilidade por todas as fases de gestão da infraestrutura portuária, desde a 

compra de boias de sinalização até a gerência de recursos financeiros, licitação e 
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contratos. 

Além disso, a MP nº 595 estendeu os prazos na contratação de dragagens por 

resultado para 10 anos, permitindo também que se contemple, em um mesmo 

contrato, mais de um porto, se for uma medida mais vantajosa para a União. 

 

1.3 OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho é estudar a influência dos sedimentos 

transportados pelo Canal do Mangue no assoreamento do Porto do Rio de Janeiro. 

Para atingir este objetivo, os seguintes objetivos secundários foram propostos: 

• Analisar o comportamento hidrodinâmico da região do cais de atracação do 

Porto do Rio de Janeiro quando da ocorrência das correntes de maré; 

• Avaliar a influência da vazão do Canal do Mangue na hidrodinâmica da região 

do porto; 

• Avaliar a contribuição dos sedimentos transportados pelo Canal do Mangue 

para a taxa de assoreamento da área próxima ao cais do Porto do Rio de 

Janeiro; 

 

 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O presente trabalho irá abordar o porto do Rio de Janeiro, pelo fato da cidade ser 

escolhida como sede de dois eventos esportivos internacionais, a Copa do Mundo de 
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Futebol e os Jogos Olímpicos, além de outros eventos religiosos e culturais. Além 

disso, o porto do Rio de Janeiro encontra-se em posição estratégica para o 

escoamento e entrada de cargas no Brasil. 

O Porto do Rio de Janeiro está localizado na Baía de Guanabara, no Estado do 

Rio de Janeiro. Em um raio de 500 quilômetros do porto são gerados 67% do Produto 

Interno Bruto - PIB brasileiro e encontram-se 32% da população, 65% do volume de 

comércio e serviços, 40% da produção agrícola e 70% da movimentação de carga. 

(CDRJ - 2012). 

Com relação às exportações, o Porto do Rio de Janeiro movimenta 35% dos 

produtos siderúrgicos acabados, 25% dos veículos, 11% do granito e 13% do café. 

(CDRJ - 2012) 

Com a evolução da capacidade dos navios atuais e conseqüente aumento dos 

calados dos navios, há necessidade de maiores profundidades nos canais de acesso 

e nas bacias de evolução dos portos. Segundo PORTAL BRASIL (2011), apenas em 

uma dragagem de aprofundamento no porto do Rio de Janeiro foram gastos R$ 138,6 

milhões, retirando 3,9 milhões de metros cúbicos de sedimentos, aprofundando o 

canal para até 15 metros.   

Um dos maiores gastos para a manutenção da operacionalidade de um porto é o 

realizado com dragagens de manutenção. Com a MP nº 595, foi autorizada a 

realização de contratos de dragagem por resultado com prazos de até 10 anos.  

Para o projeto e quantificação dos volumes a serem dragados, é importante um 

estudo do assoreamento nas áreas a serem dragadas. Dessa forma, o estudo das 

taxas de assoreamento nas áreas portuárias vem despertando cada vez mais 

interesse das autoridades portuárias.  

1.5 ESTUDO DE CASO 

 

A quantidade de navios atracados no Porto do Rio de Janeiro encontra-se em 

crescimento acelerado, conforme se pode verificar na FIG 1.5, devido principalmente 
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aos investimentos feitos pelo governo federal e iniciativa privada.  

 

 

FIG.  1.5 Quantidade de embarcações no Cais do Rio de Janeiro  
(adaptado de CDRJ,2012) 

 

 
Muitos outros investimentos estão previstos para os próximos anos, devido à 

aproximação de eventos esportivos importantes, como a Copa do Mundo e os Jogos 

Olímpicos. Segundo PORTAL BRASIL (2011) o Porto do Rio de Janeiro irá receber 

até 2016 cerca de R$ 3 bilhões em investimentos, que deve aumentar a sua 

capacidade em 80%. 

Segundo o Secretário Estadual de Transportes do Rio de Janeiro, estes projetos 

devem aumentar o fluxo de mercadorias em mais de 50% a partir de 2013. O recorde 

atual de exportação pelo porto é de quase 10 milhões de toneladas de mercadorias e, 

segundo CDRJ (2012), após a conclusão das obras as exportações poderão chegar a 

25 milhões de toneladas. 

O único contribuinte direto na região do Porto do Rio de Janeiro é o Canal do 

Mangue (FIG.  1.6), construído no final do século XIX (ABREU, 1987). Este canal 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 é considerado um dos 

principais contribuintes para o assoreamento na região do porto do Rio de Janeiro. 
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FIG.  1.6  Foz do Canal do Mangue 

 

De frente à foz do Canal do Mangue encontra-se a Ilha da Pombeba, que era, em 

1922, muito menor em comparação com o tamanho atual, conforme se pode verificar 

nas FIG. 1.7 e FIG. 1.8. Nas figuras estão ilustrados detalhes respectivamente da 

carta náutica nº 1502 de 1922 com atualizações até 1937 e da carta náutica nº 1512, 

com levantamento de 1977, atualizada até 2006.  A posição da Ilha da Pombeba está 

realçada em vermelho em ambas. Como ela encontra-se diretamente na direção da 

descarga do Canal do Mangue, este se torna um potencial contribuinte à agradação 

da ilha. 
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FIG.  1.7 Carta náutica nº 1502 – 1922 - Detalhe 

 

 

FIG.  1.8 Carta náutica do Rio de Janeiro – nº 1512 - Detalhe 
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Por estes motivos, faz-se necessário um estudo de alternativas para reduzir o 

aporte de sedimentos no porto do Rio de Janeiro oriundos do canal do mangue. Caso 

este aporte seja significativo é importante que os gestores portuários tenham idéia de 

que percentual dos gastos estão diretamente ligados ao Canal do Mangue e que 

medidas podem ser tomadas no sentido de minimizar este problema. 

Cabe destacar que modelos computacionais hidrodinâmicos têm sido amplamente 

utilizados como ferramentas auxiliares em processos de tomadas de decisões nesse 

tipo de questão. Isto porque permitem um entendimento espaço-temporal do 

fenômeno físico a custos menores que os despendidos para realizar estudos em 

modelos reduzidos. 

Desta forma acredita-se que o primeiro passo para se propor alternativas para o 

controle do transporte de sedimentos pelo Canal do Mangue seja estudar, qualitativa 

e quantitativamente o efeito desses sedimentos no assoreamento dos canais e berços 

de atracação do Porto do Rio de Janeiro.  

 

1.6 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Dentro desta linha de pesquisa de modelagem computacional da hidrodinâmica e 

do transporte de sedimentos, alguns estudos têm sido realizados. 

MALTA (2005) apresentou um estudo das correntes de maré atuantes na Baía de 

Guanabara, utilizando um modelo de elementos finitos e calibrando o modelo com 

dados de corrente e maré medidos em um período no ano de 1992. 

Foi utilizado o programa computacional de modelagem SisBAHIA – Sistema Base 

de Hidrodinâmica Ambiental, registrado pela Fundação Coppetec e desenvolvido pelo 

Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia - 

COPPE/UFRJ, sendo o domínio discretizado por uma malha quadrangular com um 

total de 1468 elementos e 6848 nós. 

Foram utilizados os seguintes dados para a modelagem: 
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• Batimetria: Dados retirados de cartas náuticas da Diretoria de Hidrografia e 

Navegação – DHN, da Marinha do Brasil. 

• Rugosidade equivalente de fundo: Mapa faciológico fornecido pela Universidade 

Federal Fluminense – UFF. 

• Ventos: Informações obtidas através da Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeronáutica – INFRAERO, corrigidas de acordo com metodologia do Shore 

Protection Manual (1994). 

• Vazão dos rios afluentes: Por falta de dados, foi utilizada a fórmula do método 

racional, adotando-se coeficiente de escoamento de 50% e intensidade 

pluviométrica de 0,1712 mm/h para toda bacia. 

• Maré: Foi inserida com base nos registros da DHN das principais constantes 

harmônicas da estação maregráfica da Ponta da Armação, em Niterói. Para as 

simulações utilizou-se a maré calibrada, com correção de amplitude e de fase nas 

constantes harmônicas observadas. 

MALTA (2005) teve o mérito de apresentar as principais características a serem 

utilizadas em uma modelagem hidrodinâmica na área, mas os dados disponíveis à 

época não permitiram uma análise muito precisa da circulação. 

Dentro da mesma linha de pesquisa, GÓIS (2008) apresentou um estudo sobre a 

hidrodinâmica costeira e a dispersão da nuvem de contaminante de óleo em uma 

região no nordeste brasileiro.  

A motivação do trabalho foi a presença de oleodutos entre as plataformas 

petrolíferas e o continente, que apresentaria risco possível de vazamento. 

Foi utilizado o programa computacional de modelagem SisBAHIA, porém 

utilizando tanto o modelo de circulação hidrodinâmica quanto o de transporte de 

escalares. 

Os objetivos principais foram apresentar os padrões típicos de circulação 

hidrodinâmica para dois cenários diferentes, verão e inverno, além de estudar as 

plumas de contaminantes formadas pelo vazamento de óleos. 
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Como condições de contorno, foram utilizadas: 

• Batimetria: Dados retirados de cartas náuticas da DHN, da Marinha do Brasil, 

juntamente com a base do Grupo de Pesquisa em Geologia e Geofísica Marinha 

e Monitoramento Ambiental – GGEMMA/UFRN e Laboratório de 

Geoprocessamento – GEOPRO/UFRN, ambos da UFRN, obtidos de 

levantamentos batimétricos realizados no ano de 2005 . 

• Rugosidade equivalente de fundo: Foi criado um mapa faciológico a partir dos 

levantamentos descritos anteriormente e pela interpolação realizada pelo modelo. 

• Ventos: Os dados de ventos utilizados foram coletados por uma estação 

experimental localizada na linha de praia em Macau-RN. Os dados coletados 

compõem uma série temporal de medições horárias de direção e intensidade do 

vento nos anos de 2004 e 2005.  

• Maré: A partir de três estações maregráficas na região próxima à área de estudo, 

foram extraídas as constantes harmônicas e a onda de maré foi adaptada à linha 

de praia, sendo as medições posteriormente utilizadas para calibração do modelo. 

Foram estudados dois cenários, um para ventos de inverno e outro para ventos 

de verão e ambos utilizando os padrões de correntes gerados pela maré astronômica 

e, a partir destes dois cenários, foram estudados os comportamentos de vazamentos 

em diferentes volumes e intensidades, em alguns pontos considerados críticos. 

Os resultados obtidos mostraram a influência das condições ambientais na 

direção e intensidade da dispersão do óleo contaminante. Se tornou possível, a partir 

desta modelagem, a implementação de planos emergenciais de contenção de 

vazamento, pois foram mostradas as conseqüências dos acidentes que venham a 

ocorrer. 

GODOY (2009) apresentou uma dissertação que fez parte de um projeto do 

Laboratório de Hidráulica Marítima (LaHiMar) da UFSC desenvolvido na Lagoa da 

Conceição desde 2004 para estudar a circulação hidrodinâmica e a dispersão de 

poluentes na Lagoa da Conceição. 

O trabalho buscou estudar a circulação hidrodinâmica da lagoa utilizando o 
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software MOHID, desenvolvido pelo Centro de Pesquisa Marinha e Tecnologia 

Ambiental do Instituto Superior Técnico, que pertence à Universidade Técnica de 

Lisboa – Portugal, partindo de três diferentes cenários hidrológicos.  

A partir destes cenários, buscou-se quantificar descargas pontuais, estruturar um 

banco de dados geográfico e determinar a influência do nível oceânico e de forçantes 

hidrológicas sobre o nível médio da laguna bem como sobre a propagação da onda 

de maré. 

Para a mesma região, ROCHA (2007) apresentou uma dissertação na UFSC. 

Trabalho este que teve como objetivo avaliar os padrões de escoamento da Lagoa da 

Conceição através de modelagem numérica realizada com dados ambientais obtidos 

em levantamentos de campo. O software MIKE 21 foi usado como ferramenta 

computacional. 

Como condições de contorno, foram utilizadas: 

• Batimetria: Foram integrados dados batimétricos de diferentes fontes, como um 

levantamento publicado pelo Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – 

IPUF, um levantamento batimétrico do canal da barra, realizado pela empresa 

Antherpa Engenharia e Arquitetura Ltda e atualizados com base em 

levantamentos realizados pela Sócioambiental Consultores Associados Ltda. 

• Rugosidade equivalente de fundo: Para estimativa do valor da rugosidade de 

fundo foram utilizados dados de Gré e Horn Filho (1999). 

• Maré: Para gerar as elevações de maré foram utilizadas as constantes 

harmônicas obtidas da Fundação de Estudos do Mar – FEMAR. 

• Ventos: Foram realizadas campanhas para aquisição de dados de ventos, com 

taxa amostral de 30 minutos, através de uma estação meteorológica colocada 

junto às instalações do Laboratório de Oceanografia da UFSC. 

CARVALHO (2011) apresentou um trabalho onde realizou uma investigação da 

influência do vento na circulação hidrodinâmica da Baía de Guanabara, utilizando o 

sistema computacional Princeton Ocean Model – POM, modelo de domínio público 

desenvolvido pela National Ocean and Atmosphere Agency – NOAA. 
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 Como condições de contorno, foram utilizadas: 

• Batimetria: Dados retirados de folhas de bordo utilizadas para confecção de 

cartas náuticas. Estas folhas de bordo possuem informações batimétricas 

coletadas ao longo de uma campanha hidrográfica, e contém maior densidade de 

informações do que uma carta náutica. 

• Ventos: Os dados foram extraídos do modelo regional MM5  (Mesoscale  Model  

5th generation),  utilizado  pela  Força  Aérea Brasileira  no  projeto  PNTAR 

(Previsão Numérica do Tempo em alta resolução)  e  desenvolvido  pelo  

Laboratório de Modelagem de Processos Marinhos e Atmosféricos da UFRJ - 

LAMMA/UFRJ. 

• Vazão dos rios afluentes: Não foram consideradas nesta modelagem. 

• Maré: Foram obtidos os registros das constantes harmônicas de maré para as 

estações de Copacabana e Itaipu, a partir das quais foi reconstituída a série de 

elevação do nível do mar utilizando o programa PACMARÉ. A partir desta série, 

foi feita a propagação da onda de maré para as outras regiões, utilizando os 

valores medidos para calibração. 

Pelo fato do estudo ter sido focado na influência do vento, observou-se uma 

grande importância dada ao modelo de vento, sendo utilizados campos de velocidade 

em toda região da Baía de Guanabara. 

Como resultado, verificou-se que a influência do vento sobre o campo de 

velocidade da corrente ocorreu em maior intensidade na porção norte da Baía de 

Guanabara, principalmente nos momentos de estofo de preamar e baixamar. Tomou-

se como conclusão que a influência do vento é considerável nas áreas rasas e que 

sua influência deve ser levada em consideração em estudos ambientais com enfoque 

na Baía de Guanabara. 

Porém, quando se concentra o estudo na região do porto do Rio de Janeiro, 

percebe-se que não há influência significativa do vento na velocidade da corrente, 

devido à profundidade elevada em quase toda a extensão da região. 

Especificamente relativo ao transporte de sedimentos, RIJN (1984) apresentou 
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um dos primeiros métodos computacionais para modelagem do transporte de 

sedimentos como uma integração na profundidade da concentração local. 

DOUILLET et al (2001) apresentou um modelo numérico para sedimentos finos  

no arquipélago francês de Nova Caledônia. Foi utilizado um modelo acoplado de 

hidrodinâmica e transporte de sedimentos, onde foi analisado o transporte de 

sedimentos devido à maré e às condições reinantes de vento. Foi utilizado o software 

ECOTROPE, parte do Programa Nacional Francês de Ambientes Costeiros, que 

utiliza as aproximações de Boussinesq e hidroestáticas.  

Como conclusão, viu-se que a maré, como um processo permanente, controla 

largamente o transporte de partículas e a deposição nas áreas onde a influência do 

vento é fraca. 

GARCIA (2008) utilizou o software de modelagem ambiental DELFT-3D para 

simular o comportamento hidrodinâmico e do transporte de sedimentos no 

reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu, no rio Paraná.  

Para estimativa da velocidade de queda dos sedimentos foi utilizada a lei de 

Stokes. 

OLIVEIRA (2009) apresentou uma dissertação para analisar a deposição de 

metais pesados associados aos sedimentos da Baía de Guanabara. Como conclusão 

verificou-se uma maior contaminação na região noroeste da baía. 

A principal contribuição para esta dissertação encontra-se no excelente 

levantamento bibliográfico sobre taxas de assoreamento na Baía de Guanabara. A 

autora encontrou em diversas fontes os valores de deposição históricos e atuais. 

AMADOR (1997) apud OLIVEIRA (2009) apresentou dois resultados de 

assoreamento: Taxa de assoreamento geológica e taxa de assoreamento histórica. 

Segundo a metodologia para o cálculo da taxa de assoreamento geológica, 

assumindo uma idade de três mil anos, encontrou um resultado de 0,19 cm/ano, valor 

este que corrigido pela densidade de sedimentos se torna 0,27 cm/ano. 

A taxa de assoreamento histórica, calculada confrontando-se os valores de 

batimetria presentes nas cartas náuticas, é de 0,25 cm por ano, no período de 1849 a 
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1922. Valores próximos da taxa geológica. 

Porém, pela grande influência humana, esses valores foram constantemente 

aumentando com o passar dos anos. Entre os anos de 1938 e 1962 a taxa média 

anual de assoreamento passou a ser de 0,87 cm por ano, chegando a 1,0 cm por ano 

nos anos 1990. 

WILKEN et al (1986) apud  OLIVEIRA (2009) estimou, em seus estudos, taxas de 

sedimentação para a região noroeste da baía o valor de 2,0 cm por ano. 

GODOY et al (1998) apud OLIVEIRA (2009) mostrou que as taxas de 

sedimentação nas diversas regiões da Baía de Guanabara estão entre 1,0  e 2,0 cm 

por ano. 

A Japan International Cooperation Agency (JICA), em levantamentos realizados 

no ano de 1997, para estudo de despoluição da Baía de Guanabara, obteve 

resultados que sugeriram valores de sedimentação de 2,0 cm por ano. 

Observa-se, portanto, uma grande elevação da taxa de sedimentação, conforme 

foi aumentando a ação do homem na natureza. 

 

1.7  METODOLOGIA 

Para análise do assoreamento da região do Porto do Rio de Janeiro devido ao 

aporte de sedimentos provenientes do Canal do Mangue foi adotada a metodologia 

descrita a seguir. 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica para levantar dados 

secundários e a aquisição de dados de campo, de forma a se ter a maior quantidade 

de informações e parâmetros de calibração possível. 

Foi realizada, então, uma modelagem hidrodinâmica da Baía de Guanabara, 

utilizando o módulo hidrodinâmico do software MIKE 21, do sistema computacional 

MIKE do DHI Group. A escolha pela utilização desse sistema computacional vem do 

fato que o autor desta dissertação é funcionário do Instituto Nacional de Pesquisas 
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Hidroviárias – INPH, que possui licenças e disponibilizou uma para a elaboração do 

trabalho. 

Com os resultados obtidos na modelagem hidrodinâmica, foi realizada a 

modelagem do transporte de sedimentos, utilizando o módulo de transporte de 

sedimentos coesivos (MT) do software MIKE 21, cuja escolha será explicada em um 

item posterior. 

Dessa forma foi possível mensurar a influência dos sedimentos oriundos do Canal 

do Mangue no assoreamento do Porto do Rio de Janeiro. 

  

1.8 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

 

Visando cumprir os objetivos descritos no item 1.3 e aplicar a metodologia 

citada no item 1.7, a presente dissertação, a partir deste capítulo, foi organizada da 

seguinte forma: 

Capítulo 2 – Fundamentação Teórica: neste capítulo estão descritos os módulos 

computacionais utilizados assim como as fórmulas utilizadas para a modelagem 

matemática hidrodinâmica e de transporte de sedimentos, assim como seus 

parâmetros de entrada e possíveis resultados. 

Capítulo 3 – Dados Ambientais: neste capítulo foram descritos os dados ambientais 

utilizados como condição de contorno para a elaboração dos modelos hidrodinâmico e 

de transporte de sedimentos da Baía de Guanabara. 

Capítulo 4 - Modelagem Hidrodinâmica: neste capítulo foram apresentadas as 

condições iniciais e o resultado da calibração, com uma comparação entre as marés 

simuladas e calculadas. Foi apresentado também o resultado da modelagem 

hidrodinâmica, juntamente com as considerações sobre o resultado. 

Capítulo 5 – Modelagem de Transporte de Sedimentos: neste capítulo foram 

mostradas as condições iniciais utilizadas para a simulação do transporte de 
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sedimentos coesivos. Foi apresentado também o resultado da modelagem e as 

considerações sobre o resultado. 

Capítulo 6 – Conclusão: neste capítulo foram apresentadas as conclusões obtidas 

com o resultado dos modelos e sugestões a serem seguidas para realização de novos 

estudos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Todo problema físico pode ser descrito, ainda que algumas vezes de forma 
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limitada, através de equações matemáticas. Quando estas equações não possuem 

solução analítica, uma das alternativas para a solução do problema é o uso de 

métodos numéricos. Um modelo numérico, que é a representação numérica através 

da resolução de equações matemáticas governantes em um determinado sistema, 

pode descrever adequadamente o comportamento de um corpo d’água. 

Para trabalhar na modelagem hidrodinâmica e de transporte de sedimentos em 

corpos d’água, diversos softwares comerciais têm sido desenvolvidos, entre eles 

estão os sistemas holandês Delft 3D, o dinamarquês MIKE 21 e o brasileiro SisBaHiA. 

O software escolhido para utilização neste trabalho foi o sistema computacional 

MIKE 21 do DHI Group, cuja licença, conforme descrito anteriormente, foi cedida ao 

autor pelo INPH, instituto em que trabalha, para sua realização. 

O DHI Group desenvolveu dois modelos numéricos para representar a circulação 

hidrodinâmica: MIKE 21 HD e o MIKE 21 HD FM. A principal diferença entre eles é 

que o MIKE 21 HD possui discretização espacial com esquema de elementos finitos, 

enquanto o MIKE 21 HD FM possui discretização com esquema de volumes finitos e 

possibilita utilização de malhas flexíveis. 

Para a modelagem do transporte de sedimentos, o DHI Group possui os módulos 

MIKE 21 ST, para sedimentos não coesivos e MIKE 21 MT, para sedimentos 

coesivos. 

Nesta dissertação serão realizadas modelagens computacionais utilizando o 

módulo MIKE 21 HD FM, pois segundo ROCHA (2007), comparações entre os dois 

modelos com relação ao tempo de modelagem indicaram maior eficiência 

computacional no modelo em volumes finitos, para um estudo de caso na Lagoa da 

Conceição – SC, e o módulo MIKE 21 MT pela presença de sedimentos coesivos na 

Baía de Guanabara. 

2.1 MÉTODO DOS VOLUMES FINITOS 

O método de volumes finitos é um método de discretização que é extremamente 

adequado para a simulação numérica de vários tipos de leis de conservação – 

elíptica, parabólica ou hiperbólica, por exemplo – e tem sido extensivamente utilizada 
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em diversos campos da engenharia, tais como mecânica dos fluidos e transferência 

de calor e de massa (EYMARD et al -2006).  

Uma das características mais importantes do método de volumes finitos é o fato 

de poder ser usado em geometrias arbitrárias, usando malhas estruturadas ou não 

estruturadas, característica semelhante à do método de elementos finitos. 

Uma característica adicional é a conservação local dos fluxos numéricos, isto é o 

fluxo numérico é conservado de uma célula de discretização para a sua vizinha. Esta 

última característica torna o método de volumes finitos bastante atraente para 

modelar problemas nos quais o estudo do fluxo é importante, como na mecânica de 

fluidos, de semi-condutores e nos problemas de calor e de transferência de massa.  

 O método de volumes finitos é localmente conservativo, pois se baseia em uma 

abordagem de “equilíbrio": uma equação de equilíbrio local é escrita em cada célula 

de discretização, que é muitas vezes chamada de "volume de controle".  

Pelo Teorema da Divergência – também conhecido por Teorema de Gauss, uma 

formulação integral dos fluxos ao longo do limite do volume de controle é então 

obtida.  

 

2.2 MODELO HIDRODINÂMICO 

No presente trabalho, as condições hidrodinâmicas foram simuladas com o 

módulo hidrodinâmico com malha flexível do sistema de modelagem MIKE 21, 

desenvolvido pelo DHI, da Dinamarca. 

O MIKE 21 Flow Model FM baseia-se numa abordagem de malha flexível e foi 

desenvolvido para aplicações em ambientes oceanográficos, costeiros e estuarinos. 

Este mesmo sistema de modelagem pode ser aplicado para inundações. 

O sistema bidimensional, utilizado neste trabalho, é baseado na solução numérica 

das equações médias de Reynolds (RANS), utilizando-se dos pressupostos de 

Boussinesq e da pressão hidroestática. 
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 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 seguintes efeitos são levados em conta no modelo: 

 Termo convectivo e transversal da quantidade de movimento; 

 Tensão cisalhante no fundo; 

 Tensão cisalhante do vento na superfície; 

 Gradientes de pressão barométrica; 

 Tensões de radiação provenientes de campo de ondas; 

 Forças de Coriolis; 

 Dispersão da quantidade de movimento (viscosidade turbulenta); 

 Fontes e sumidouros (de massa e de quantidade de movimento); 

 Evaporação / precipitação; 

 Áreas que tanto podem ficar alagadas, quanto secas, durante a simulação. 

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 
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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. 

As equações governantes podem ser apresentadas no sistema de coordenadas 

cartesianas, esféricas ou sigma. A seguir, estão apresentadas as equações 

governantes do modelo em coordenadas cartesianas. As equações nas outras 

coordenadas estão descritas em DHI (2011).  

 

2.2.1 CONTINUIDADE 
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2.2.2 CONSERVAÇÃO DA QUANTIDADE DE MOVIMENTO EM X 
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2.2.3 CONSERVAÇÃO DA QUANTIDADE DE MOVIMENTO EM Y 
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onde   representa o tempo em segundos;     e   são as coordenadas cartesianas em 

metros;   é a elevação da superfície e d é a profundidade em metros;       é a 

profundidade total em metros;          é o parâmetro de Coriolis;   é a taxa de 

revolução angular em rad/s;   é a latitude geográfica;   é a aceleração da gravidade 

em m/s²;   é a densidade da água e    é a densidade de referência da água em g/m³; 

   é a pressão atmosférica em N/m²;                   são componentes do tensor de 

radiação em N/m²;   é a magnitude da descarga devida às fontes pontuais em N/m²; 
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          são as componentes da tensão de superfície de vento em N/m²;           são 

as componentes da tensão de fundo em N/m²;               são as tensões laterais 

em N/m²; e    e    são as velocidades médias na profundidade em m/s. 

As barras sobre u e v indicam o valor médio na profundidade. Por exemplo,    e    

são definidas por: 

 

        
 

  

   

 

        
 

  

 

 

As tensões laterais     incluem a fricção viscosa, fricção turbulenta e advecção 

diferencial. Estes parâmetros são estimados usando a formulação da viscosidade 

turbulenta baseada nos gradientes de velocidade média na profundidade: 

 

 

      
   

  
 

 

      
   

  
 
   

  
  

  

      
   

  
 

 

onde A é a viscosidade turbulenta horizontal. 

 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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2.3 MODELO DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS COESIVOS 

 

O módulo MT – Mud Transport – foi incluído ao sistema computacional MIKE 21 

ligado ao módulo HD (hidrodinâmico), como indicado na FIG. 3.1. Através dele é 

possível simular a erosão, o transporte, a dispersão e o depósito de sedimentos 

coesivos em ambientes marinhos, salobros e de água doce. Este módulo também 

pode levar em consideração materiais finos não coesivos. 

 

FIG.  2.1 Composição do módulo MT do MIKE 21 (adaptado de DHI, 2011) 
 

É possível combinar os modelos hidrodinâmico e de transporte de sedimentos 

coesivos dinamicamente. Caso as mudanças morfológicas na área de interesse sejam 

da mesma magnitude da variação na profundidade, então é possível levar em conta o 

impacto destas mudanças na hidrodinâmica. Essa opção de resposta dinâmica é 

interessante para estudos em águas rasas onde dragagens de manutenção estão 

planejadas. (DHI, 2011). 

O módulo MT pode ser usado em diversas áreas, sendo os casos mais 

frequentes: 

 Dispersão de Material de dragagem; 

 Otimização de operações de dragagem; 
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 Assoreamento de portos; 

 Assoreamento de canais de acesso; 

 Estudos da dinâmica de sedimentos contaminados. 

As principais características computacionais do módulo MT são: 

 Múltiplas frações de sedimentos; 

 Múltiplas camadas de fundo; 

 Floculação; 

 Inclusão de sedimentos não coesivos; 

 Tensão de cisalhamento de fundo devido a ondas e correntes; 

 Atualização dinâmica da profundidade; 

 Rastreamento de partículas de sedimentos. 

Os processos físicos são modelados por uma abordagem “multi-camadas” de 

leito. Um exemplo com 3 camadas é mostrado na FIG 3.2. 

 

 

FIG.  2.2 Processos físicos existentes (adaptado de DHI, 2011) 
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A equação de advecção-dispersão resolvida pelo módulo HD e utilizada no 

módulo MT é: 
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em que     é a concentração de massa na profundidade média em kg/m³;     são as 

velocidades de fluxo na profundidade média, em m/s;         são os coeficientes de 

dispersão , dados em m²/s;   é a profundidade da água em metros;    é o termo de 

deposição/erosão em kg/m³/s;    é a descarga da fonte por unidade horizontal de 

área em m³/s/m²; e    é a concentração de descarga da fonte em kg/m³. 

 

2.4 VALIDAÇÃO DOS MODELOS 

 

Os modelos foram testados em algumas situações básicas e ideais, de forma que 

cada resultado computacional pudesse ser comparado com soluções analíticas ou 

informações da literatura. 

Os modelos então foram aplicados e testados em condições reais de geofísica, 

estuários e lagos, que são mais reais e complicados que testes acadêmicos e de 

laboratório (DHI, 2011). 

Diversos artigos científicos sobre a validação do modelo numérico utilizado nos 

diversos módulos do software MIKE21 podem ser encontrados em 

http://mikebydhi.com/Download/DocumentsAndTools/PapersAndDocs.aspx. 

Para calibração do modelo hidrodinâmico neste estudo foram comparados valores 

de elevação de superfície gerados por constantes harmônicas de maré e simulados. 

Para validação dos dados foram comparados os valores da corrente gerada pela 

maré com valores medidos e apresentados em MALTA (2005). 

Já para o modelo do transporte de sedimentos, foram realizadas medições da 

quantidade de sedimentos totais em suspensão – SST – presentes na água 

descarregada pelo Canal do Mangue no porto do Rio de Janeiro. Esses valores foram 
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utilizados como condição de contorno, e os resultados foram validados através da 

comparação dos valores da variação da profundidade histórica na área do porto com 

os valores obtidos da modelagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 DADOS AMBIENTAIS 

Para a realização da modelagem computacional faz-se necessária a aquisição de 

dados ambientais da área de influência, de forma a definir as condições de contorno, 

calibrar e validar o modelo numérico, aproximando-o do modelo físico real. 

É fator essencial para o projeto de qualquer obra hidráulica o conhecimento de 

como se comporta a 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, os ventos, as correntes, entre outros. 

Os dados utilizados para as simulações estão apresentados neste capítulo. 
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3.1 BATIMETRIA 

Os dados batimétricos foram extraídos da Carta Náutica da Diretoria de 

Hidrografia e Navegação – DHN - no 1501 (Escala 1:50.000), apresentada na FIG.  

3.1, e de levantamentos recentes feitos pelo INPH no Porto do Rio de Janeiro e em 

outros locais da Baía de Guanabara. 

 

 
FIG.  3.1 Carta Náutica 1501 – Completa e detalhe. 

A referência de níveis adotada foi o Zero da DHN. 

 A FIG.  3.2 apresenta a batimetria da região de domínio computacional utilizada e 

a FIG.  3.3 apresenta o detalhamento na área de interesse. 
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FIG.  3.2 Domínio computacional e batimetria utilizada no modelo matemático. 

 

 
FIG.  3.3 Detalhe na região de interesse. 

3.2 RUGOSIDADE DE FUNDO 

O Mapa faciológico da Baía de Guanabara foi retirado de Kaufmann (2009), e 
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está apresentado na FIG.  3.4. 

 

 

FIG.  3.4 Mapa Faciológico da Baía de Guanabara (KAUFMANN, 2009) 

 

Para a determinação da amplitude da rugosidade equivalente de fundo da Baía de 

Guanabara, foram incluídos no modelo os valores correspondentes a cada tipo de 

solo presente no leito da Baía. Os valores da amplitude da rugosidade equivalente 

para cada tipo de solo estão apresentados na TAB. 3.1. 

 

TAB. 3.1 Amplitude da rugosidade equivalente para cada tipo de solo 

TIPO DE SOLO 
RUGOSIDADE 

EQUIVALENTE (m) 
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Areia 0,03 

Areia Siltosa 0,025 

Silte Arenoso 0,02 

Silte 0,015 

Silte Argiloso 0,01 

Fonte: GODOY (2009) 

 
Dessa forma, o mapa de rugosidade equivalente utilizado como condição de 

contorno na simulação está apresentado na FIG.  3.5. 

 

 
FIG.  3.5 Mapa de rugosidade utilizada na modelagem 
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3.3 MARÉ 

As marés são geradas pelas forças de atração da Lua e do Sol sobre a água. 

Estas forças se somam duas vezes durante um movimento de revolução da Lua, que 

seria o movimento em que a mesma gira ao redor da Terra. Essa soma de forças 

ocorre durante as luas cheia e nova, gerando o que se chama de marés de sizígia. As 

mesmas forças se opõem duas vezes em cada ciclo, durante as luas crescente e 

minguante, produzindo marés de quadratura (MIGUENS – 1996).  

A FIG.  3.6 exemplifica a diferença entre as marés. Diz-se maré de enchente 

quando ocorre variação da elevação de um ponto com altura mais baixa para um 

ponto mais alto, e maré de vazante quando ocorre o contrário.  

Os momentos em que a altura de maré alcança valores de máximas e mínimas 

alturas são conhecidos como estofo de preamar e de baixamar, respectivamente. 

 

 

FIG.  3.6 Exemplificação dos tipos de maré  
(http://www.labec.com.br/biodigital/ambientes/praia/mares) 

 

 

Observe que na maré de sizígia a variação da altura de maré é maior, enquanto 

que na maré de quadratura a variação da elevação é menor. 
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Na FIG.  3.7 estão apresentados a nomenclatura e o movimento das marés de 

acordo com o ciclo lunar.  

 

FIG.  3.7 Movimento das marés (MIGUENS, 1996) 

 

Segundo MIGUENS (1996), o movimento rítmico dos níveis d’água é uma função 

periódica do tempo e pode ser representado segundo dois eixos ortogonais, onde o 

eixo vertical indica a altura e o eixo horizontal o tempo. 

A partir do levantamento de uma série temporal de dados, obtida em anos 

anteriores, é possível determinar as componentes harmônicas para predição da maré 

em datas posteriores. 

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).  

Essas constantes harmônicas estão apresentadas na TAB. 3.2. 
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TAB. 3.2 Listagem das Constantes Harmônicas 

Componen
te 

Harmônica 

Semi-
Amplitude 
H ( cm ) 

Fase 
g (graus) 

Componen
te 

Harmônica 

Semi-
Amplitude 
H ( cm ) 

Fase 
g (graus) 

Q1 2,8 58 S2 17,2 87 

O1 10,7 86 MO3 0,5 38 

M1 0,9 126 M3 0,5 196 

K1 6,3 152 MN4 1,5 351 

MU2 1,5 83 M4 3,4 34 

N2 3,8 121 MS4 1,5 126 

M2 30,3 79    
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FEMAR (2013) 

Na FIG.  3.8 está representada uma série temporal de 10 dias de maré, utilizada 

nas simulações. Essa série foi gerada utilizando-se uma ferramenta dentro do próprio 

programa de modelagem MIKE 21, a partir das constantes harmônicas apresentadas 

na TAB. 3.2. Ela abrange marés de quadratura e de sizígia. 

 

 
FIG.  3.8 Maré em Copacabana usada nas simulações. 

 

3.4 VENTOS 

 
Após uma vasta pesquisa bibliográfica, para a época do estudo foram levantados 

dados de vento máximo diário, medidos no Aeroporto Santos Dumont, pela Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeronáutica – INFRAERO, adquiridos pelo INPH e cedidos 

para este estudo, além de dados medidos em estações manuais do Instituto Nacional 

de Meteorologia – INMET, onde são disponibilizados dados medidos em até 3 
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momentos diários. 

O INMET disponibiliza dados horários de vento, porém apenas referentes aos 

últimos 3 meses, não sendo possível, portanto, obter os dados no período necessário. 

Está prevista uma atualização no sítio do INMET na internet, onde futuramente estes 

dados estarão disponibilizados. 

Os dados de vento máximo não são adequados para serem utilizados no modelo, 

devido ao fato de que não mostrarem a variação constante da intensidade e a 

variação do sentido que ocorre entre os períodos da manhã e da tarde.  

CARVALHO (2011) estudou a influência do vento nas correntes de maré na Baía 

de Guanabara. Para isto, foi medida a variação da corrente devido ao vento em 

quatro momentos distintos, dividindo a Baía em regiões Norte e Sul pelo paralelo 22° 

52’ 47”, conforme mostra a FIG.  3.9. 

  

FIG.  3.9 Divisão da Baía de Guanabara (CARVALHO, 2011) 
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Foram encontrados valores maiores de percentual de variação da velocidade do 

vento na parte norte da Baía, e bem reduzidos na parte sul. A FIG.  3.10 mostra, no 

sentido horário, partindo da imagem superior esquerda, um mapa da influência do 

vento na corrente para os horários respectivamente de 07:00, 11:00, 15:00 e 18:00. 

 

 

FIG.  3.10 Percentual de influência do vento nas correntes de maré  
(adaptado de CARVALHO, 2011) 
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 Com relação à parte sul, a variação percentual média da velocidade, devido à 

inclusão do vento, está apresentada na TAB. 3.3. 

 

TAB. 3.3 Variação percentual média da velocidade, devida ao vento 

Instante 
Variação percentual Média 

Norte Sul 

07:00 55% 6% 

11:00 3% 1% 

15:00 44% 7% 

18:00 4% 2% 

Fonte: Elaboração própria a partir de CARVALHO (2011) 

 

A maior influência do vento nos momentos de 07:00 e 15:00 é devida ao fato de 

estarem respectivamente nos momentos de estofo de preamar e baixamar e, por esse 

motivo, a velocidade da corrente devida à maré é reduzida, próxima a 0 m/s. Portanto, 

qualquer mínima velocidade adicional gera um grande percentual de alteração. 

Dessa forma, os dados disponíveis de vento na região e época de estudo não 

foram suficientes de forma que se possa incluir no modelo e obter resultados reais e, 

devido à baixa influência, o vento não foi considerado neste estudo. 

 

3.5 VAZÃO DOS RIOS AFLUENTES 

Apesar do canal do mangue ser o único rio que deságua diretamente na região do 

Porto do Rio de Janeiro, foram consideradas no modelo as vazões de todos os rios 

que desembocam na Baía de Guanabara. A FIG.  3.11 mostra as bacias hidrográficas 

cujos rios desembocam na Baía de Guanabara. 
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FIG.  3.11 Bacias Hidrográficas na região da Baía de Guanabara.  

Fonte: FEEMA (2005) 

 

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: 

 

  
    

   
                                                                                                                 (10) 

 

onde Q é a vazão em m³/s; im é intensidade média da precipitação  em mm/h; A é a 

área drenada em 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 
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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 TAB. 3.4 apresenta os valores colhidos e a vazão calculada. 

 
TAB. 3.4 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 0,46 

S. J. Meriti 167,07 0,65 3,78 

Iguaçu 699,40 0,43 10,47 

Estrela 349,85 0,40 4,87 

Suruí 75,17 0,39 1,02 

Roncador 111,25 0,36 1,39 

Guapi-Macacu 1250,78 0,34 14,81 

Caceribu 822,38 0,29 8,30 

Guaxindiba 142,72 0,46 2,29 

Imboaçu 29,09 0,51 0,52 
Fonte: FEEMA (2005) 

 

3.6 VAZÃO DO 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 FIG. 3.12. 
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FIG. 3.12 Perfis topobatimétricos da foz do Canal do Mangue (PHMAR, 2011) 

 
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 (FIG.  3.13). O cálculo da vazão é feito 

multiplicando-se a velocidade medida pelo fluxômetro pela área de influência dele. 

 

 

FIG.  3.13 Fluxômetro (PHMar – 2011) 

Os dados de fluxometria foram obtidos a partir da divisão da seção transversal em 
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sete setores, onde foram realizados perfis verticais de velocidades nas profundidades 

de superfície (20% da profundidade), meio (40% da profundidade) e fundo (80% da 

profundidade) para definição dos perfis verticais de velocidade de cada setor. A área 

de influência de cada fluxômetro está demonstrada na FIG.  3.14. 

 

 

FIG.  3.14 Divisão das áreas de influência das velocidades de fluxo (PHMar, 2011) 

 

A partir desta divisão, foram calculadas as vazões do canal para cada momento 

de medição, multiplicando a velocidade do fluxo pela área de influência. O ponto de 

medição está apresentado na FIG.  3.15. 

 

 

FIG.  3.15 Ponto de medição da vazão. 

 

A memória de cálculo e os valores calculados estão apresentados na TAB. 3.5. 
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TAB. 3.5 Cálculo da Vazão líquida  

 

Fonte: PHMar (2011) 

 

 

área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s)

5,952 0,039 9,54 0,07 9 0,094 9,09 0,067 9,84 0,035 9,48 0,059 6,048 0,07

3,682038 m³/s

Margem Esquerda Centro Margem Direita

Vazão Liquida Total da Seção Transversal  (Q∑):

Fluxometria Canal do Mangue - maré enchente (12:20) - 21/10/2010

0,232128 0,6678 0,846 0,60903 0,3444 0,55932

Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q)

Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6

Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q)

Área 7

0,42336

área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s)

5,04 0,131 8,4 0,092 7,65 0,111 7,8 0,12 8,7 0,108 8,4 0,1 5,74 0,105

5,60049 m³/sVazão Liquida Total da Seção Transversal (Q∑):

Vazão Liquida (Q)

0,66024 0,7728 0,84915 0,936 0,9396 0,84 0,6027

Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q)

Fluxometria Canal do Mangue - maré vazante (17:20) - 21/10/2010

Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Área 7

Margem Esquerda Centro Margem Direita

área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s)

5,4 0,065 8,85 0,078 8,25 0,092 8,25 0,117 9,15 0,06 8,7 0,074 6,02 0,057

4,30149 m³/s

Margem Esquerda Centro Margem Direita

Vazão Liquida (Q)

Área 6 Área 7

Vazão Liquida Total da Seção Transversal (Q∑):

Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q)

0,351 0,6903 0,759 0,96525 0,549 0,6438 0,34314

Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q)

Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5

Fluxometria Canal do Mangue - maré de quadratura (11:30) - 12/11/2010

área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s)

5,76 0,041 9,6 0,073 9,9 0,076 10,2 0,097 9,9 0,093 9,6 0,052 6,72 0,104

4,79754 m³/s

Margem Esquerda Centro Margem Direita

Vazão Liq.Total da Seção Transversal  (Q?):

Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q)

Fluxometria Canal do Mangue - maré vazante p/ enchente (10:55) - 05/04/2011

0,23616 0,7008 0,7524 0,9894 0,9207 0,4992

Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q)

Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6

Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q)

Área 7

0,69888

área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s)

6,48 0,05 10,2 0,045 10,8 0,052 11,25 0,049 11,1 0,048 10,5 0,041 7,56 0,024

3,04059 m³/sVazão Liq. Total da Seção Transversal (Q?):

Vazão Liquida (Q)

0,324 0,459 0,5616 0,55125 0,5328 0,4305 0,18144

Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q)

Fluxometria Canal do Mangue - maré enchente p/ vazante (16:50) - 05/04/2011

Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Área 7

Margem Esquerda Centro Margem Direita

área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s)

6 0,053 9 0,051 9,3 0,058 9,6 0,056 9,45 0,059 9,15 0,064 6,16 0,054

3,32979 m³/s

Margem Esquerda Centro Margem Direita

Vazão Liquida (Q)

0,5376 0,55755 0,5856 0,33264

Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q)

Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5

Fluxometria Canal do Mangue - maré de quadratura (11:30) - 12/04/2011

Área 6 Área 7

Vazão Liquida Total da Seção Transversal (Q?):

Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q)

0,318 0,459 0,5394

área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s)

5,28 0,099 9,6 0,094 9,9 0,125 10,2 0,118 10,2 0,092 9,9 0,088 6,48 0,067

6,10998 m³/s

Fluxometria Canal do Mangue - maré de quadratura (16:45) -09/06/2011

Margem Esquerda Centro Margem Direita

Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Área 7

Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q)

0,52272 0,9024 1,2375 1,2036 0,9384 0,8712 0,43416

Vazão Liq. Total da Seção Transversal (Q?):

área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s) área (m²) fluxo (m/s)

4,8 0,051 9 0,095 9,3 0,127 9,6 0,125 9,6 0,108 9,3 0,066 5,94 0,023

5,26812 m³/s

Margem Esquerda Centro Margem Direita

Vazão Liquida (Q)

1,2 1,0368 0,6138 0,13662

Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q)

Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5

Fluxometria Canal do Mangue - maré de sizígia (12:15) - 16/06/2011

Área 6 Área 7

Vazão Liquida Total da Seção Transversal (Q∑):

Vazão Liquida (Q) Vazão Liquida (Q)

0,2448 0,855 1,1811
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Da observação da TAB. 3.5, pode se verificar que os valores do fluxo são 

fortemente controlados pela maré, porém não houve medição que indique fluxo na 

direção contrária da foz. Os valores calculados estão resumidos na TAB. 3.6. 

 

TAB. 3.6 Medições de vazão na campanha 

 

 

3.7 APORTE DE SEDIMENTOS DO CANAL DO MANGUE 

 

Para se medir o aporte de sedimentos pelo Canal do Mangue, foram realizadas 

coletas de água próximas a cada margem e uma no centro da seção transversal. As 

coletas foram realizadas pela empresa PHMar, no mesmo momento da medição de 

velocidade de fluxo descrita na seção anterior, utilizando o equipamento conhecido 

como Garrafa de Van Dorn (FIG.  3.16). 

 

 

FIG.  3.16 Garrafa de Van Dorn (PHMAR, 2011) 
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Foram realizadas medições quinzenais da quantidade de sedimentos em 

suspensão no ponto descrito, apresentado na FIG.  3.17. 

 

 
FIG.  3.17 Ponto de medição na região do Porto do Rio de Janeiro (PHMAR,2011) 

 

A partir das amostras de água, realizada a cada levantamento da fluxometria, foi 

possível estimar a concentração de sólidos totais suspensos na água (SST) e 

correlacionar com a vazão liquida. 

Como os dados foram levantados sempre em relação ao comportamento de 

maré, torna-se possível relacionar valores da vazão sólida com o comportamento da 

maré no Canal do Mangue. 

 

3.8 FRAÇÕES DE SEDIMENTOS 

Para determinação das frações de sedimentos existentes no leito da Baía de 

Guanabara, foi tomado como base uma medição das características granulométricas 

feita pela empresa PHMar (PHMar – 2011) na foz do Canal do Mangue, cujo resultado 

está representado na TAB. 3.7. 
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TAB. 3.7 Características granulométricas na foz do canal do mangue 

Granulometria Fração (%) 

Areia Muito Grossa (2 a 1 mm) 0 

Areia Grossa (1 a 0,5 mm) 1,9 

Areia Média (0,5 a 0,25 mm) 13,8 

Areia Fina (0,25 a 0,125 mm) 11,2 

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm) 16,1 

Silte (0,062 a 0,00394 mm) 54,1 

Argila (0,00394 a 0,0002 mm) 2,9 

Fonte: PHMAR (2011) 

 

Dessa forma, foram utilizadas estas proporções para a camada superior de 

sedimentos de fundo. 

Para os sedimentos em suspensão, como não há medições granulométricas, foi 

estimada a proporção a partir da proporção relativa entre silte e argila. As frações de 

areia foram descartadas devido à baixa velocidade da corrente, o que faz com que as 

frações deste material se depositem rapidamente, sem haver transporte dos mesmos. 

Assim, para os sedimentos em suspensão foram consideradas as frações 

apresentadas na TAB. 3.8. 

TAB. 3.8 Frações granulométricas dos sedimentos em suspensão 

Granulometria Fração (%) 

Silte (0,062 a 0,00394 mm) 94,9 

Argila (0,00394 a 0,0002 mm) 5,1 
 

 

3.9 VELOCIDADE DE SEDIMENTAÇÃO 

Para o cálculo da velocidade de sedimentação das diversas frações de 

sedimentos foi utilizada a Lei de Stokes: 

 

                                 
      

 

   

   
                                                     (11) 

 

Onde    é a densidade do sedimento em kg/m³;   é a densidade da água em 
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kg/m³;   é a gravidade em m/s²;   é o tamanho do grão em metros;   é a viscosidade 

em m²/s e    é a velocidade de sedimentação em m/s. 

Os valores da velocidade de sedimentação calculados a partir desta fórmula estão 

apresentados na TAB. 3.9. 

 

TAB. 3.9 Velocidades de deposição 

Granulometria 
Velocidade de 

Deposição 
(m/s) 

Areia Grossa (1 a 0,5 mm) 1,46 

Areia Média (0,5 a 0,25 mm) 0,365 

Areia Fina (0,25 a 0,125 mm) 0,091 

Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm) 0,023 

Silte (0,062 a 0,00394 mm) 0,0056 

Argila (0,00394 a 0,0002 mm) 2,3x10-5 
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4 MODELO HIDRODINÂMICO 

Neste capítulo estão descritos os parâmetros de calibração, a malha 

computacional e os resultados obtidos na modelagem hidrodinâmica. 

 

4.1 MALHA COMPUTACIONAL 

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 FIG. 5.1 apresenta a malha computacional utilizada no modelo. 

 

 
FIG.  4.1 Malha computacional utilizada no modelo. 
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4.2 PARÂMETROS DE CALIBRAÇÃO 

 
 A condição de contorno dada ao modelo foi a série temporal de maré já 

apresentada na FIG. 3.6. A maré simulada no contorno aberto foi gerada a partir das 

constantes harmônicas disponíveis para Copacabana FEMAR (2013). Ela foi 

propagada e comparada, no Porto do Rio, com uma série gerada a partir das 

constantes harmônicas disponíveis para o Porto - FEMAR (2013-2). Ambas as 

informações sobre constantes harmônicas das estações foram obtidas no sítio na 

internet da Fundação de Estudos do Mar – FEMAR. 

 O valor da viscosidade turbulenta, obtido na calibração do modelo 

hidrodinâmico, foi de 0.28 m²/s.  

Depois de calibrada a maré, foi necessário calibrar a vazão do canal do mangue. 

Para isto, foram utilizadas medições realizadas na embocadura do canal 

apresentadas na seção 3.6. 

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 

de ligações irregulares de esgoto e de redes 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. 

Da FIG. 3.12 pode-se perceber a constante variação da forma do ponto de 

medição, mas permanecendo a cota de fundo e a área aproximadamente constantes, 

o que tornou menos onerosa a modelagem no programa. Estão representados na 

FIG.  4.2 alguns modelos de batimetria testados para calibração. 
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FIG.  4.2 Batimetrias do canal do mangue utilizadas para calibração do modelo 
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Ressalta-se que foi necessária a verificação de duas variáveis além da batimetria 

–  comprimento e vazão na entrada – pois cada uma possui influência no valor da 

vazão na foz de uma forma distinta. O comprimento altera a influência da maré no 

valor medido, sendo esta influência tão maior quanto a proximidade do ponto de 

entrada com a foz do canal, enquanto a vazão no ponto de entrada altera a magnitude 

da vazão diretamente. 

 

4.3 RESULTADOS DA MODELAGEM HIDRODINÂMICA 

 

4.3.1 MARÉ 

 

Depois de calibradas as condições de contorno foram extraídos os resultados. Na 

FIG.  4.3 está apresentado um gráfico com a comparação entre a maré simulada e a 

maré calculada para o Porto do Rio, para o mês de dezembro de 2010. 

 

FIG.  4.3 Comparação entre a maré simulada e calculada no Porto do Rio. 

 
Verifica-se a grande aproximação dos valores calculados como o resultado da 

simulação, considerando-se, portanto, o modelo como calibrado. 
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4.3.2 VAZÃO DO CANAL DO MANGUE 

 

A FIG.  4.4 apresenta os resultados de algumas simulações, comparando com os 

resultados medidos pela empresa durante a segunda campanha, no mês de abril de 

2011, tendo uma vazão no contorno de 5 m³/s. 

 
FIG.  4.4 Comparação entre os valores simulados e as medições 

 

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 observados. 

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 onde o modelo se aproximou mais do real foi o da FIG.  4.5. 
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FIG.  4.5 Batimetria utilizada no modelo calibrado. 
 
 

Dessa forma, como resultado da modelagem hidrodinâmica, foi possível extrair a 

curva de vazões na boca do Canal do Mangue. Alguns meses deste resultado estão 

representados na FIG.  4.6. 
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FIG.  4.6 Representação dos valores de descarga líquida do Canal do Mangue 
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4.3.3 CORRENTES DE MARÉ 

 

 

Os resultados das simulações hidrodinâmicas estão apresentados em formas de 

mapas com as correntes geradas pela ação da maré. 

Nas FIG.  4.7 e FIG.  4.8 pode-se observar os resultados para um instante de 

maré enchente de sizígia, respectivamente para a Baía de Guanabara e Região do 

Porto do Rio de Janeiro. Na FIG.  4.9 está representada a posição da maré neste 

momento. 

 

 

FIG.  4.7 Corrente de enchente – Maré de sizígia – Baía de Guanabara  
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FIG.  4.8 Corrente de enchente – Maré de sizígia – Porto do Rio de Janeiro. 

 
 

 
FIG.  4.9 Posição da maré no momento dos resultados 

 

Nas FIG.  4.10 e FIG.  4.11 pode-se observar o resultado para um instante de 

maré vazante de sizígia, respectivamente para o domínio computacional e a região de 

estudo. Na FIG.  4.12 está representada a posição da maré neste momento. 
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FIG.  4.10 Corrente de vazante – Maré de sizígia – Baía de Guanabara 

 
 

 
FIG.  4.11 Corrente de vazante – maré de sizígia – Porto do Rio de Janeiro. 
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FIG.  4.12 Posição da maré no momento dos resultados 

 

4.4 VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Após a calibração do modelo e apenas com o intuito de validar o resultado obtido, 

foi extraído da localização denominada “Ponto A”, apresentado na FIG.  4.13 com 

coordenadas geográficas de 22º 54.3’ S e 43º 09.2’ W, os valores das velocidades 

ortogonais U e V, respectivamente paralelas aos eixos da Latitude e Longitude. 
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FIG.  4.13 Localização do Ponto A 

 

Uma representação da dispersão dos valores simulados está apresentada na FIG.  

4.14. 
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FIG.  4.14 Dispersão de dados de velocidades ortogonais - Ponto A. 
 

Esse gráfico foi então comparado com o resultado de MALTA (2005), que está 

representado na FIG.  4.15, onde são apresentados dados medidos e simulados no 

ponto.  

 

 

FIG.  4.15 Dispersão das velocidades ortogonais no Ponto A  
Fonte: MALTA (2005) 
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Como em MALTA (2005) os valores são calculados para a profundidade de 3m e 

os modelados nesta dissertação são valores resultantes de uma média em toda a 

profundidade da região, para realizar a comparação, os valores obtidos no modelo 

foram adaptados à região superficial. De acordo com SILVA (2013), a velocidade 

média em uma vertical é equivalente a 0,75 a 0,95 vezes a velocidade da superfície. 

Dessa forma, foi considerada uma velocidade média de 0,85 vezes a velocidade da 

superfície. Assim, o gráfico corrigido das velocidades está apresentado na FIG.  4.16. 

 

 

FIG.  4.16 Dispersão de dados de velocidades ortogonais corrigidas para superfície – 
Ponto A 

 
Da junção das FIG. 4.15 e 4.16 foi preparada a FIG. 4.17, com a superposição 

dos resultados. 
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FIG.  4.17 Superposição de resultados e medições 

 

Da observação da FIG. 4.17 percebe-se a grande aproximação de valores entre o 

resultado apresentado por MALTA (2005), em azul, e o resultado desta simulação, em 

vermelho, podendo-se concluir pela validade dos resultados do modelo hidrodinâmico. 
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5 MODELO DO TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

Neste capítulo estão descritos a malha computacional, os parâmetros de 

calibração e os resultados obtidos na modelagem numérica do transporte de 

sedimentos. O transporte de sedimentos foi modelado de forma desacoplada, 

utilizando os resultados do modelo hidrodinâmico como base. 

 

5.1 MALHA COMPUTACIONAL 

A malha computacional para a simulação do transporte de sedimentos é a mesma 

utilizada para a modelagem hidrodinâmica, e já foi apresentada na FIG. 4.1. 

 

5.2 CONDIÇÕES DE CONTORNO 

5.2.1 BATIMETRIA 

 

Para o estudo do transporte de sedimentos coesivos foi utilizada a mesma 

batimetria do modelo hidrodinâmico. Um mapa apresentando a batimetria na região 

de estudo está representado na FIG.  5.1. 

 

 
FIG.  5.1 Batimetria utilizada no modelo de transporte de sedimentos. 
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5.2.2 VAZÃO DO CANAL DO MANGUE 

 

Foram obtidas do modelo hidrodinâmico, para utilização como condição de 

contorno do modelo do transporte de sedimentos, as vazões na boca do Canal do 

Mangue. A curva de vazões utilizada foi representada anteriormente na FIG. 4.6. Está 

representado na FIG.  5.2 um mês para ilustração. 

 

 

FIG.  5.2 Descarga Simulada do Canal do Mangue - Novembro de 2008 
 

5.2.3 APORTE DE SEDIMENTOS PELO CANAL DO MANGUE 

 

Conforme já descrito no Capítulo 3, em medições realizadas pela empresa PHMar 

(PHMar 2011) foram levantadas as quantidades de sólidos em suspensão em 

diversos momentos no período de modelagem.  

Para estimativa da quantidade de sedimento em suspensão, foi feita uma 

regressão exponencial utilizando o valor da vazão líquida como parâmetro para se 

estimar a quantidade total de sólidos transportada pelo Canal do Mangue. Para 

realização desta regressão foram utilizados apenas dados medidos no ponto M. 

A melhor estimativa foi a obtida da regressão exponencial apresentada na FIG.  

5.3, correlacionando vazão em m³/s com quantidade de sedimentos em kg. 
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FIG.  5.3 Regressão exponencial para estimativa da quantidade de sedimentos 
transportados pelo Canal do Mangue 

 

Obtida a curva de regressão, com os dados de vazão líquida do canal do 

mangue, puderam ser calculados os dados de vazão sólida neste canal, isto é, os 

dados de sedimentos transportados no tempo pelo Canal do Mangue. 

Na modelagem do transporte de sedimentos estes dados de vazão sólida foram 

usados como condição de contorno no canal do mangue a ser propagada com uso do 

modelo hidrodinâmico acoplado. 

Desta forma, apenas os sedimentos com origem no canal do mangue foram 

incluídos e, junto com a suspensão de sedimentos de fundo, transportados no tempo 

e no espaço atendendo as condições geradas do modelo hidrodinâmico e pode-se 

obter a quantidade de sedimentos em outros pontos da Baía de Guanabara, com foco 

no Porto do Rio de janeiro. 

A FIG.  5.4 mostra as condições de contorno de vazão sólida do canal do 

mangue utilizadas no modelo. 
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FIG.  5.4 Valores obtidos a partir da regressão [kg/m³] 

 

5.3 RESULTADOS 

Para o modelo de transporte de sedimentos foi utilizado o resultado do modelo 

hidrodinâmico apresentado na seção anterior. Foi incluída a vazão sólida como 

condição de contorno, juntamente com a vazão líquida já simulada. 

Inicialmente foi verificado o Número de Courant-Friedrichs-Levy (CFL), ou 

simplesmente Número de Courant (Cr) para verificar a estabilidade do modelo. Ele 

expressa realmente quantos pontos da malha a informação ou a matéria dada andam 

em um passo de tempo (DHI, 2010). 

O Número de Courant é definido pela fórmula: 

 

           
  

    
                                                                                                 (12) 

 

onde U é a velocidade da corrente, Δt é o passo de tempo e Δx,y é o espaçamento da 

malha, respectivamente nas direções x e y (DHI, 2010). O Número de Courant final é 

obtido através da soma dos Números de Courant na direção x e y. 
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A FIG.  5.5 apresenta um mapa demonstrando os números de Courant finais 

obtidos nesta simulação. 

 

 

FIG.  5.5 Mapa representando os Números de Courant obtidos na simulação. 

 

Percebe-se, portanto, que os valores obtidos para o Número de Courant não 

ultrapassam 0,3, estando bem abaixo do valor máximo recomendado por DHI (2011) 

que é de 1.   

 Após o período de modelagem, um mapa representativo da deposição líquida de 

sedimentos na região do porto do Rio de Janeiro está apresentado na FIG.  5.6. 
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FIG.  5.6 Quantidade de sedimentos depositados na região do porto 

 

Para mensurar a deposição em função do tempo, foram extraídas séries 

temporais de deposição para quatro pontos na região de estudo. A localização dos 

pontos está apresentada na FIG.  5.7, juntamente com a localização da foz do Canal 

do Mangue (Ponto M). 

 

 

FIG.  5.7 Pontos de controle 

 

Os resultados da deposição estão representados na FIG.  5.8. 
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FIG.  5.8 Deposição acumulada nos pontos 1, 2, 3 e 4 

 

Um mapa da variação da profundidade da região devida ao assoreamento de 

sedimentos oriundos do Canal do Mangue em um ano, está apresentado na FIG.  5.9. 

 

 

FIG.  5.9 Variação da profundidade devida ao assoreamento – 1 ano 

 
Verificou-se uma variação da profundidade de 1,0 cm na região do canal de 

acesso do terminal de contêineres do porto do Rio de Janeiro. 

O resultado para todo período de simulação – 18 meses – está apresentado na 
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FIG.  5.10. 

 

 

FIG.  5.10 Variação da profundidade devida ao assoreamento – 18 meses 

 

Verificou-se, portanto, uma deposição em torno de 1,0 cm por ano, nas 

proximidades do canal de acesso ao terminal de contêineres e de 3,0 cm por ano na 

foz do Canal do Mangue. 

Para validação do valor obtido na modelagem, um levantamento pós-dragagem, 

realizado no mês de setembro de 2011 – FIG.  5.11, foi comparado com um 

levantamento realizado em março de 2013 gentilmente cedido pela empresa Libra 

Terminais - FIG.  5.12. 
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FIG.  5.11 Levantamento batimétrico – setembro de 2011 

 

 

FIG.  5.12 Levantamento batimétrico – março de 2013 

 

Dessa forma, a partir dos dados dos levantamentos, foi criado um mapa onde 

estão representadas as variações de profundidades ocorrentes no período de 1 ano e 

6 meses (FIG.  5.13). 
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FIG.  5.13 Variação da profundidade entre setembro de 2011 e março de 2013 

 
A partir dos valores da variação obtidos, foi calculada a média da variação da 

profundidade na região, e obteve-se o valor médio de 1,3 cm. Comparando-se esse 

valor com os valores apresentados na FIG.  5.9, verifica-se a consistência da 

simulação. 

Na modelagem foi encontrado o valor de 1,2 cm, valor pouco inferior o medido 

(1,3 cm). Essa diferença deve-se principalmente ao fato de que só foram 

consideradas contribuições de sedimentos em suspensão oriundas do Canal do 

Mangue, sendo desconsideradas quaisquer outras contribuições. 

Diversos outros estudos ratificam os resultados obtidos. Estudos realizados por 

GODOY et al (1998) apud OLIVEIRA (2009) mostraram que as taxas de 

sedimentação na Baía de Guanabara são em torno de 1 a 2 cm por ano. Amador 

(1997) apud OLIVEIRA (2009) demonstrou em seus estudos que a taxa de 

sedimentação na Baía de Guanabara evoluiu de 0,27 cm por ano entre os anos de 

1922 e 1949 para 1 cm por ano nos anos 1990. Estudos realizados pela Agência 

Japonesa de Cooperação Internacional (JICA) no ano de 1997 sugeriram taxas de 

deposição de 2 cm por ano.  

A modelagem apresentada neste estudo obteve valores próximos a todos estes 

estudos e levantamentos, concluindo-se, portanto, pela validade dos resultados 

obtidos. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

6.1 CONCLUSÕES 

Com o desenvolvimento do comércio exterior e necessidade de abrigar navios 

com maiores calados, o estudo de assoreamento em portos brasileiros tem se 

mostrado de extrema importância. Esta dissertação adotou como local de estudo a 

região do porto do Rio de Janeiro, pela visibilidade internacional dada à esta cidade 

por eventos esportivos internacionais e pela proximidade do autor. 

No presente trabalho foram realizadas modelagens computacionais da 

hidrodinâmica e do transporte de sedimentos na Baía de Guanabara, com enfoque 

específico na região do porto do Rio de Janeiro. Dados levantados em campo e 

apresentados em trabalhos anteriores foram utilizados para geração das condições de 

contorno do modelo. 

Após a calibração inicial do modelo, foi realizada a primeira modelagem apenas 

no módulo hidrodinâmico. Os resultados obtidos foram comparados com resultados 

validados de outros trabalhos, o que permitiu concluir pela validade do modelo. 

Ainda no módulo hidrodinâmico, foram calibrados os valores de vazão do Canal 

do Mangue com medições realizadas em campo, posteriormente foram observados e 

validados os resultados da vazão, para posterior utilização no módulo de transporte 

de sedimentos.  

Para gerar a condição contorno do módulo de transporte de sedimentos foram 

utilizados dados de sedimentos totais em suspensão (SST) levantados na foz do 

Canal do Mangue, de onde foi possível extrair uma regressão entre o valor total de 

sedimento transportado em um intervalo de tempo com a vazão. O resultado dessa 

regressão foi incluído no módulo de transporte de sedimentos. 

O transporte de sedimentos foi modelado de forma desacoplada, utilizando os 

resultados do modelo hidrodinâmico como base da modelagem do transporte de 

sedimentos. 
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Os resultados deste módulo foram comparados com diversos estudos de 

assoreamento e com levantamentos batimétricos recentes realizados na região do 

porto do Rio de Janeiro. 

A partir dos resultados das modelagens, pode-se chegar às seguintes conclusões: 

 A vazão do Canal do Mangue é altamente influenciada pela maré; 

 Existe uma correlação forte entre a vazão do Canal do Mangue e a quantidade 

total de sedimentos transportados pelo mesmo. 

 O aporte de sedimentos oriundos do Canal do Mangue possui magnitude 

considerável, sendo este o grande contribuidor de sedimentos para a região do 

Porto do Rio de janeiro; 

 A maior deposição de sedimentos ocorre na foz do Canal do Mangue, sendo 

depositados em torno de 4,0 kg de material por m² de área nos 18 meses de 

simulação. 

 Apesar do aporte considerável de sedimentos oriundos do Canal do Mangue, 

verificou-se uma variação de profundidade reduzida na região do porto, não 

sendo nem mesmo necessária dragagens de manutenção para a operação do 

porto. 

 
6.2 SUGESTÕES 

Com os resultados e conclusões desta dissertação, as seguintes sugestões para 

trabalhos e ações futuras são apresentadas: 

 É importante a implantação de medidores de correntes em diversos pontos da 

Baía de Guanabara, de forma a possibilitar uma calibração mais precisa do 

modelo hidrodinâmico; 

 Da mesma forma, é necessária a obtenção de dados horários de ventos na região 

de estudo, por no mínimo um ano, de maneira a cobrir todas as estações do ano; 
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 Para melhorar as condições de contorno, ficam recomendados levantamentos 

hidrográficos com menor espaçamento de tempo, com intuito de melhorar a 

qualidade dos dados; 

 Para melhorar a qualidade dos resultados da modelagem do transporte de 

sedimentos, é importante a medição qualitativa dos sedimentos em suspensão, o 

que tornará possível uma melhor caracterização dos sedimentos em suspensão 

para sua separação em sedimentos coesivos e não coesivos; 

 É importante também a medição quantitativa e qualitativa, no mínimo de hora em 

hora, dos sedimentos em suspensão tanto no canal do mangue quanto em pontos 

de controle na região do porto do Rio de Janeiro, para tornar a calibração do 

modelo de transporte de sedimentos mais precisa; 

 Pela importância dos estudos de transporte de sedimentos, fica recomendada a 

execução de um programa para medição dos diversos dados ambientais que 

influenciam neste transporte, nos principais portos do país, permitindo assim uma 

estimativa apropriada das taxas de assoreamentos nos portos. 

Apesar de algumas dificuldades com relação à existência de dados disponíveis, 

todos os objetivos propostos para este estudo foram cumpridos. 
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