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RESUMO 
     A Baía de Guanabara (BG) está situada entre as latitudes 22°41’ - 22°58’ S e 
longitudes 43°02’ - 43°18’ W. Com extensão longitudinal de aproximadamente 30 km 
e latitudinal de 28 km, sendo a entrada com 1,6 km, a baía pode ser considerada um 
ambiente estuarino e bastante influenciável pelo regime de marés. O objetivo deste 
trabalho é descrever as características hidrográficas sazonais da Baía de Guanabara, 
para verão e inverno, a partir de um conjunto de dados hidrográficos observados.  Os 
perfis de temperatura e salinidade em relação a profundidade e também diagramas T-
S analisados foram agrupados em 6 regiões ao longo da Baía de Guanabara. Foram 
observados os valores máximos, mínimos e as médias de temperatura e salinidade em 
superfície e no fundo, relacionando os dados com os diagramas T-S para identificar as 
massas d’água e as características sazonais. As análises dos diagramas T-S também 
foram aplicadas a regimes de maré, sendo os períodos de sizígia e quadratura 
identificados com dados de altura de maré. Na região 1 houve predominância da Água 
de Mistura, Água Tropical e eventual presença da ACAS durante o verão, assim como 
na região 2, onde também podemos observar a predominância da influência oceânica, 
já que ambas estão próximas à entrada da Baía e muitos pontos se concentram no 
canal central, onde as profundidades são maiores. Na porção central da BG, foi 
observada uma maior influência da advecção de águas de plataforma durante o verão 
em relação ao inverno, quando é observada uma estrutura mais homogênea na coluna 
d’água. Já nas regiões mais interiores da BG (4, 5 e 6), mais rasas, foi observada uma 
maior estratificação da coluna d’água durante o verão, com águas de características 
costeira e de mistura. Em relação à superfície, observamos a salinidade menor durante 
os meses de verão, o que corresponde ao balanço de evaporação e precipitação, já que 
o volume de chuvas na região é grande durante esses meses. 
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INTRODUÇÃO 
 
     A Baía de Guanabara (BG) se encontra na região metropolitana do Estado do Rio 
de Janeiro, que abriga uma das maiores populações e um dos maiores polos 
industriais do país, com forte atividade portuária e de navegação comercial e 
recreativa. É fundamental entender as características hidrográficas da Baía, para 
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melhores avaliações de impactos e planejamentos, assim como para entender o seu 
funcionamento. A BG tem profundidade média de 7,6 metros, com profundidades que 
chegam entre 40 e 50 metros no canal central de navegação e diversas áreas rasas que 
não ultrapassam 10 metros. Com extensão longitudinal de aproximadamente 30Km e 
latitudinal de 28Km, sendo a entrada com 1.6Km, a baía pode ser considerada um 
ambiente estuarino e bastante influenciável pelo regime de marés (Bérgamo, 2006; 
Kjerfve et al., 2001).  

 
OBJETIVOS 
 
     Este trabalho tem como objetivo descrever as características hidrográficas sazonais 
da Baía de Guanabara, para as estações de verão e inverno, comparando com as 
observações feitas por Bergamo (2006) e Mariano et al., 2012. 

 
METODOLOGIA 
 
     Foram analisados dados de temperatura e salinidade coletados por CTD pelo 
Projeto Baía de Guanabara, para o período de 2012 e 2013 e dados de CTD e altura de 
nível do mar da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), da Marinha do Brasil, 
para o ano de 2003. Os dados foram agrupados em 6 regiões ao longo da BG (Figura 
1), separadas por seções longitudinais. A análise das massas d’água foi feita para as 
estações de verão e inverno, onde os diagramas T-S das 6 regiões foram comparados 
com uma tabela de medianas de temperatura e salinidade por região, em águas 
superficiais e ao fundo. Para classificação as massas, foi considerado que Água 
Costeira (AT) tem salinidade menor que 36 e temperatura maior que 20°C (Emílsson, 
1961), Água Central do Atlântico Sul (ACAS) varia entre 34,5 e 36 de salinidade e 
6°C e 18°C de temperatura (Sverdrup et al., 1942) e Água Costeira (AC) tem 
salinidade menor que 34 (Castro et al., 2006) e temperatura maior que 18°C. A água 
de mistura é toda água que está entre AC e AT. A análise da estratificação em maré 
de sizígia e quadratura foi feita a partir da observação do diagrama TS para a área da 
BG nos anos de 2003, 2012 e 2013, nos meses de dezembro, janeiro, julho e agosto, 
além da observação das séries de altura do nível do mar, que foram utilizadas para 
avaliar o tipo de maré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Mapa da BG com as seis regiões e os pontos de coleta. Pontos em azul: Marinha do Brasil, 2003. Pontos 
em preto: Projeto Baía de Guanabara, 2012 e 2013. 
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RESULTADOS 
 
     Na análise da tabela das medianas (não mostrado) foi observado que no fundo há 
uma tendência de diminuição da salinidade durante verão e inverno, conforme a 
distância da entrada da Baía aumenta, com diferenças mais marcantes durante o 
verão. Já a temperatura tende a aumentar com a maior distância da entrada da BG no 
verão. Durante o inverno, as temperaturas se mantém quase constantes. A análise de 
massas d’água (Figura 2) indica que na região 1 há uma predominância da AM e AC, 
eventual presença da AT durante o inverno e presença pronunciada da ACAS no 
fundo durante verão e inverno. Na região 2, AM e AC predominam, mas também há 
eventual presença da ACAS e uma maior presença da AT. Já na região 3, temos uma 
maior concentração de AC. Nessa região também há presença da ACAS, menor 
presença de AT e uma maior predominância de AM durante o inverno. Podemos 
ressaltar a predominância da influência oceânica nessas três regiões, já que todas 
estão próximas à entrada da Baía e muitos pontos se concentram no canal central, 
onde as profundidades são maiores. Na região 4, ainda há pequena presença de 
ACAS, indicando que esta chegou em uma região mais interna da BG que em 
observado por Mariano et al., 2012. Nessa região também há maior presença de AC e 
ainda a presença de AM, que desaparece nas regiões 5 e 6. Nessas últimas regiões, 
mais rasas, o predomínio é da AC. Em superfície, a salinidade é predominantemente 
menor durante os meses de verão, especialmente nas regiões mais distantes da entrada 
da BG. 
     Na análise para diferentes ciclos de maré, como em Bérgamo (2006), observa-se 
que durante o mês de julho de 2003 a maré de quadratura tem maior variação em 
relação à maré de sizígia. No mês de agosto de 2012, o diagrama TS apresenta 
características bastante distintas do mês de julho, com variações de cerca de 10°C de 
temperatura e 5 de salinidade. Os perfis de verão apresentam maior estratificação, 
porém sem diferenças entre as marés de sizígia e quadratura. 
 
CONCLUSÕES 

 
     Pode-se concluir que a menor salinidade superficial na BG, principalmente nas 
regiões 4, 5 e 6, corresponde ao balanço de evaporação e precipitação e a descarga 
fluvial. Durante o verão, essa salinidade é ainda menor porque a BG e as regiões 
adjacentes recebem grande volume de chuvas durante a estação, sendo que o pico de 
aporte de água doce por rios é em Janeiro (Kjerfve et al., 2001). 
     Como visto na figura 2, e anteriormente por Bergamo (2006), esperava-se uma 
menor estratificação também na análise de maré durante o inverno. Porém, a 
estratificação apresentou grandes diferenças entre os meses de julho e agosto. 
Analisando-se as séries de altura do nível do mar, nota-se que as séries dos meses de 
agosto apresentam sinais sobrepostos ao sinal de maré, que podem estar associados a 
frentes frias ou outros eventos de menor frequência, o que precisa ser analisado 
futuramente. 
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Figura 2: Diagramas T-S das 6 regiões da BG com o gabarito das massas d’água. Pontos em azul: inverno, pontos 
em vermelho: verão. 
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