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RESUMO – Nos últimos anos tem sido frequente a ocorrência de alagamentos na cidade de Maricá 

- RJ em épocas de fortes chuvas. Nestas ocasiões, a prefeitura municipal costuma determinar emer-

gencialmente a abertura do Canal da Barra, ligação intermitente entre o Sistema Lagunar de Maricá-

Guarapina e o oceano, como medida para escoamento do volume de enchente. Este trabalho tem 

como objetivo analisar a efetividade da abertura do Canal da Barra como medida para escoamento 

de cheias causadas por chuvas extremas no município de Maricá. Para isto, utilizaram-se modelos 

hidrodinâmicos do SisBaHiA® - Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental, com dados de entrada 

adquiridos em medições no local, em bases de dados de marés e em cartas de batimetria. Simula-

ram-se variados cenários, considerando a abertura do canal em diferentes condições de maré e em 

diferentes momentos durante um evento de chuva extrema. Os resultados revelam que o Canal da 

Barra, se mantido aberto com uma seção hidráulica relevante durante eventos de cheia, é uma me-

dida eficiente para a prevenção de inundações na cidade de Maricá. 

 

ABSTRACT– In recent years the occurrence of flooding in the city of Maricá has been frequently 

observed during severe rains. In these occasions, the city administrationl usually determines the 

opening of the Barra Inlet, an intermittent connection between the Maricá-Guarapina Lagoon Sys-

tem and the ocean, as a measure for flood control. This work aims to analyze the effectiveness of 

the of the Barra Inlet as a measure for flood mitigation during extreme rainfall events in the munici-

pality of Maricá. For this, we used hydrodynamic models of the SisBaHiA®-Environmental Hydro-

dynamic Base System, with input data acquired in measurements at the site, in databases of tides, 

winds and in bathymetry charts. Several scenarios were simulated, considering the opening of the 

under different tidal conditions and at different moments during an extreme rainfall event. The re-

sults reveal that the Barra Inlet, if kept open with a relevant hydraulic section during full events, is 

an efficient measure for the prevention of flooding in the city of Maricá. 
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INTRODUÇÃO 

O Sistema Lagunar de Maricá-Guarapina, localizado no município de Maricá-RJ, vem sofren-

do consideráveis e constantes alterações ambientais, sejam estas por processos naturais ou por in-

tervenções humanas. O sistema como um todo é particularmente sensível e basicamente influencia-

do pelo regime de chuvas, ventos e marés locais. O complexo lagunar é constituído por quatro lagu-

nas costeiras - Lagoas de Maricá, da Barra, do Padre e de Guarapina - caracterizadas por ocuparem 

uma grande área da bacia, mas apresentarem pequenas profundidades. A única conexão permanente 

e relevante com o mar ocorre através do Canal de Ponta Negra, situado na Lagoa de Guarapina, no 

extremo oeste do complexo lagunar. Este canal de maré apresenta cerca de 1,5 km de extensão, pro-

fundidade entre 1 e 2 m e largura variando de 15 a 30 m. 

 

Figura 1: Sistema lagunar de Maricá-Guarapina. Adaptado do Googleearth 

A combinação de canal de maré longo e estreito, se comparado com as dimensões das lagoas, 

terreno de baixa altitude e taludes bastante sutis nas margens das lagoas, favorecem a geração de 

áreas alagadas durante períodos chuvosos. Nos últimos anos, devido sobretudo aos impactos gera-

dos pelo crescente processo de urbanização na região no entorno da Lagoa de Maricá, tem sido cada 

vez mais frequente a ocorrência de alagamentos na cidade de Maricá em épocas de fortes chuvas. 

Nestas ocasiões a prefeitura municipal adota medidas emergenciais para mitigar os prejuízos causa-

dos à cidade. Dentre elas está a abertura do Canal da Barra, uma conexão marítima intermitente 

situada ao sul da Lagoa da Barra, cujo acionamento se dá geralmente sem maiores planejamentos. 

Após extravasamento da cheia, o canal é rapidamente assoreado pelos sedimentos transportados 

pelas ondas do mar, que interrompem por completo a conexão marítima em poucos dias (Pradel & 

Barrocas, 2017).  
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Neste contexto, este trabalho apresenta uma análise da abertura do Canal da Barra como medi-

da de controle de cheias no município de Maricá durante eventos de chuvas extremas. Essa análise 

foi realizada por meio de modelagem hidrodinâmica ambiental, associada a dados obtidos da bibli-

ografia e dados topo-batimétricos coletados em campo .  

METODOLOGIA 

A circulação hidrodinâmica do sistema lagunar foi simulada por meio do sistema de modela-

gem SisBaHiA - Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental (Rosman, 2019). Maiores informações 

sobre o SisBaHiA estão disponíveis em http://www.sisbahia.coppe.ufrj.br/. A Figura 2 apresenta a 

malha de elementos finitos utilizada na discretização espacial do sistema lagunar e os pontos de 

maior interesse para análise dos resultados de nível de água. 

 

Figura 2: Malha de elementos finitos da região modelada, considerando o Canal da Barra aberto e a região marítima 

próxima aos canais da Barra e de Ponta Negra.  

Os modelos hidrodinâmicos executados levaram em consideração diferentes cenários de aber-

tura do Canal da Barra, considerando os dados de chuva e maré característicos do período entre 

fevereiro e março de 2016. No dia 29 de fevereiro de 2016 o município de Maricá foi atingido por 

fortes chuvas, totalizando 258 mm precipitados em apenas um dia, valor obtido na estação automá-

tica mais próxima (Saquarema/Sampaio Correa), causando graves danos socioeconômicos à cidade.  

Dados ambientais 

A Figura 3 apresenta as cotas batimétricas ao longo do sistema lagunar, bem como na região 

marítima próxima aos canais de Ponta Negra e da Barra. As informações foram obtidas de cartas 

náuticas disponibilizadas pela ONG Lagoa Viva e pela Diretoria de Hidrografia e Navegação 

(DHN) da Marinha do Brasil. As cotas batimétricas na região mais próxima do Canal da Barra, no 

extremo sul da Lagoa da Barra, foram obtidas por meio de levantamento topobatimétrico em cam-

http://www.sisbahia.coppe.ufrj.br/
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po, realizado no dia 13 de fevereiro de 2017. A Figura 4 apresenta o processo de medição e os per-

fis topobatimétricos levantados. Neste dia colheram-se ainda informações com moradores da região 

a respeito do nível máximo de água observado no dia 29 de fevereiro de 2016. Com base nos rela-

tos, bem como em marcas de alagamento observadas, o nível de água máximo atingido durante a 

enchente foi levantado em cerca de 1,00 m acima do nível médio da lagoa na região da Prefeitura 

(Figura 2), e em 0,93 m na região próxima ao Canal da Barra. O Instituto Estadual do Ambiente - 

INEA considera situação de emergência quando o nível da lagoa supera a cota de 0,60 m acima do 

nível médio.  

 

Figura 3: Cotas batimétricas do Sistema Lagunar de Maricá-Guarapina, considerando o Canal da Barra aberto e região 

marítima próxima. Dados obtidos de cartas náuticas produzidas pela ONG Lagoa Viva e pela DHN. 

  

Figura 4: À esquerda, processo de levantamento topo-batimétricos da região lagunar próxima ao Canal da Barra (fonte: 

acervo pessoal). À direita, seções transversais levantadas (fonte: acervo pessoal). 

Ainda com base nas observações de campo (Figura 4), os modelos hidrodinâmicos considera-

ram uma largura de seção hidráulica de 30 m para o Canal da Barra. Modelagens preliminares reve-

laram que a seção hidráulica mais rasa do canal aberto deve possuir profundidade mínima de 0,34 m, 

valor mínimo obtido para possibilitar o escoamento do mar para a lagoa durante um ciclo de maré. Uma 
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vez que a abertura do Canal da Barra é limitada pela capacidade das máquinas utilizadas, adotou-se 

esse valor para a cota batimétrica do canal, tendo como referência de nível o nível médio do mar.  

A Figura 5 apresenta a previsão dos níveis de maré na região, realizada a partir das constantes 

harmônicas extraídas de série temporal de nível de água medida pela empresa Tetratech 

(TETRATECH, 2013) no litoral de Maricá. As marés de sizígia apresentam amplitude de até 

0,75 m, enquanto as marés de quadratura apresentam amplitude entre 0,15 e 0,20 m. Apresenta-se 

ainda na Figura 5 a cota da seção hidráulica mais rasa do canal, cujo leito situa-se 0,34 m abaixo do 

nível médio da maré. 

 

Figura 5: Previsão da maré para o período estudado na região. 

A vazão hidrológica afluente à lagoa, fornecida como dado de entrada ao modelo hidrodinâmi-

co, foi calibrada em função da resposta observada na elevação do nível da Lagoa de Maricá. O mo-

delo hidrodinâmico foi iniciado no momento do início da chuva. A calibração se deu de modo que o 

nível de água atingisse cota próxima de 1 m após 24 horas de simulação. Uma estimativa inicial 

para a vazão afluente foi realizada por meio do método do Hidrograma Unitário Triangular (HUT). 

A bacia hidrográfica contribuinte foi delimitada com o auxílio de mapas de domínios geomorfoló-

gicos do Município de Maricá e da Bacia Hidrográfica de Maricá, disponíveis em Costa (2016) e 

Cruz & Carvalho (1996), respectivamente. Pradel & Barrocas (2017) apresentam em maiores deta-

lhes o cálculo do hidrograma de cheia adotado. 

Cenários 

Inicialmente simulou-se um cenário de reconstituição do evento de cheia ocorrido em 29 de fe-

vereiro de 2016. Nesse caso o Canal da Barra encontra-se fechado para que seja atingido o mesmo 

nível lagunar atingido no evento real, de aproximadamente 0,93 m. Este cenário serviu como refe-
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rência e buscou verificar a confiabilidade do modelo hidrodinâmico e dos dados de entrada utiliza-

dos. Adicionalmente, realizaram-se simulações para abertura do canal durante diferentes condições 

de maré e em diferentes momentos durante o evento de chuva. Simularam-se os seguintes cenários: 

• Cenário 1: abertura do Canal da Barra em condição de maré de sizígia, acrescida de maré 

meteorológica, após o pico de cheia; 

• Cenário 2: abertura do Canal da Barra em condição de maré de quadratura após o pico de 

cheia; 

• Cenário 3: abertura do Canal da Barra em condição de maré de sizígia, acrescida de maré 

meteorológica, antes do início da chuva; 

• Cenário 4: abertura do Canal da Barra em condição de maré de quadratura antes do início da 

chuva; 

• Cenários 5, 6 e 7: Canal da Barra aberto permanentemente, com profundidades de 0,34 m, 

1,00 m e 2,00 m, respectivamente, em situação de maré de sizígia acrescida de maré meteo-

rológica; 

• Cenário de referência: Canal da Barra fechado; 

• Cenários complementares: Canal da Barra aberto/fechado sem chuva. 

Para os casos com maré de sizígia considerou-se ainda uma sobrelevação de nível do mar de 0,25 m 

(maré meteorológica), situação observada tipicamente em tempestades na costa do Rio de Janeiro. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 6 apresenta o hidrograma adotado e a variação do nível lagunar ao longo das 36 h 

após o início da chuva nas regiões da Prefeitura e do Canal da Barra (Figura 2) para o cenário de 

referência, com canal fechado. Nota-se que o nível de água nestas duas regiões sobre de modo pra-

ticamente uniforme. O nível máximo lagunar alcançado, correspondendo ao pico da cheia do siste-

ma, coincide com o tempo de duração do hidrograma (Tdh), como esperado. O aumento do nível 

nas lagoas acompanha o hidrograma de cheia. Nota-se que o nível de emergência (0,60 m acima do 

NM) foi atingido após cerca de 17 h do início da chuva, tanto nas proximidades do Canal da Barra, 

quanto na Prefeitura. Após 27 h atingiu-se o nível máximo lagunar pretendido para o modelo, com 

valores de 0,98 m na região próxima ao Canal da Barra e 0,97 m na Prefeitura. Os resultados do 

modelo mostraram-se dentro do esperado, uma vez que os valores obtidos em campo foram 1,00 m 

e 0,93 m, considerando relatos de moradores, notícias do evento e marcas de alagamento. Esses 

resultados atestaram a confiabilidade do modelo. 
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 A Figura 7 apresenta os níveis de água em diferentes pontos do sistema lagunar para cenários 

complementares, tanto com o canal aberto, quanto fechado, sem chuva. Nota-se que, por conta das 

elevadas perdas de carga nos canais de maré e nos demais trechos de estrangulamento de seção 

transversal, o nível de água na lagoa varia muito pouco em relação ao nível no mar. 

 

Figura 6: Variação do nível lagunar no tempo para as estações Canal da Barra e Prefeitura, sobreposto ao hidrograma 

das vazões contribuintes (m³/s) ao longo do tempo (h). Cenário da chuva de 29/02/2016. 

 

Figura 7: Nível de água em vários pontos do sistema lagunar sem chuva com o canal aberto e com o canal fechado. 

A Figura 8 apresenta uma compilação dos resultados obtidos para os pontos Canal da Barra e 

Prefeitura nos cenários 1, 2, 3 e 4. Nota-se que o nível de água aumenta em todos os casos durante 

as 16 primeiras horas. Para o cenário 4, com abertura desde o início da simulação em situação de 

maré de quadratura, o nível da Lagoa começa a diminuir após 16 horas de simulação, não superando 

a cota 0,74 m. Já para o cenário 3, com maré de sizígia, o nível máximo observado é de 0,79 m e 

ocorre após 25 horas. Nestes dois casos o nível no sistema lagunar volta a ser menor que o nível de 
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emergência após 4 a 5 dias. Já para os cenários 1 e 2, casos com a abertura do canal após o pico da 

cheia, o nível máximo observado chega a 0,99 m e só retorna a níveis inferiores ao nível de emer-

gência após 7 a 8 dias. 

 

 

Figura 8: Gráfico comparativo de variação do nível lagunar (m) ao longo do tempo (dias) para as regiões do Canal da 

Barra e da Prefeitura nos cenários 1, 2, 3 e 4. 

O padrão de elevação dos níveis água observados para os cenários 1 e 2 é similar, assim como 

o observado para os cenários 3 e 4, o que revela que a momento de abertura do canal tem maior 

influência no nível de água do que a condição de maré de momento. As oscilações de nível obser-
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vadas nos casos com maré de sizígia ocorrem por conta da maior amplitude de variação da maré em 

relação aos casos de quadratura. A partir dessa análise comparativa, pode-se concluir que a situação 

mais efetiva para o Canal da Barra no controle de cheias do Sistema Lagunar de Maricá se dá quan-

do o canal é aberto antes da chuva. Além de se atingir menores níveis de pico de cheia, o nível la-

gunar volta a ser inferior ao nível de emergência em um intervalo 35% e 50% menor do que o ob-

servado no caso em que o canal é aberto após o pico de cheia.  

A Figura 9 apresenta os níveis de água próximo ao Canal da Barra para os cenários com dife-

rentes profundidades do Canal da Barra. Quanto maior é a profundidade, mais rápido é o extrava-

samento da cheia, uma vez que o aumento da seção hidráulica do canal permite um maior fluxo 

hidrodinâmico através do canal, o que justifica a maior amplitude de variação de nível de maré no 

interior da lagoa. Esse comportamento reforça que a perda de carga nos canais é um fator limitante 

significativo para o extravasamento de cheias e para a oscilação de nível de maré na lagoa. A seção 

transversal com 1,0 m de profundidade apresenta um ganho de cerca de 10 cm em termos de redu-

ção de nível na lagoa. Entretanto, o aumento da profundidade de 1,0 para 2,0 m ocasionou uma re-

dução de nível menor que 3 cm em alguns instantes. 

 

Figura 9: Gráfico de variação do nível lagunar (m) ao longo do tempo (dias), para a estação Canal da Barra, comparan-

do as profundidades propostas para o Canal da Barra, esse aberto antes da chuva na maré de sizígia com influência 

meteorológica. 

CONCLUSÃO 

Este trabalho analisou a eficácia do Canal da Barra no controle do nível de água das Lagoas de 

Maricá e da Barra, tendo em vista o controle de cheia do sistema em um evento extremo de chuva. 
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Os resultados gerados no cenário de reconstituição do evento de chuva atestaram a confiabilidade 

do modelo hidrodinâmico utilizado. Os cenários simulados revelaram que a conjuntura mais favo-

rável é a abertura do canal antes do início do evento de chuva, pois os níveis de pico de cheia ob-

servados foram menores e o nível de água na lagoa permaneceu acima do nível de emergência por 

menos tempo. A partir dessa constatação, analisou-se a profundidade ideal para esse canal. O au-

mento de profundidade do canal de 0,34 m para 1,00 m reduziu em mais da metade o tempo de ex-

travasamento de cheia e estabilizou o nível do sistema lagunar em uma cota 10 cm abaixo do caso 

original. Entretanto, o aumento da profundidade de 1,0 m para 2,0 m fornece pouco ganho em ter-

mos de tempo de extravasamento e de nível final. 

Tendo em vista os resultados obtidos nos cenários simulados, conclui-se que para o Canal da 

Barra mostrou-se eficaz no controle de cheias do Sistema Lagunar de Maricá-Guarapina se: aberto 

artificialmente antes do início do evento de chuva, ou mantido aberto de forma permanente com 

uma profundidade ótima de 1,0 m. Apesar de bem fundamentados, os resultados e conclusões aqui 

expostos não representam uma solução definitiva para o munícipio de Maricá. A concepção de um 

plano de uso do Canal da Barra depende necessariamente de estudos mais detalhados do que os aqui 

apresentados, principalmente no que diz respeito aos impactos ambientais desta intervenção.  
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