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Resumo
Esta pesquisa foi conduzida para o conhecimento da estrutura
tridimensional de propriedades hidrográficas e de correntes na Baía de
Guanabara (RJ, Brasil). Para atingir esse objetivo foi feita a análise de um
conjunto de medições quase-sinóticas de propriedades hidrográficas e de
velocidade em experimentos realizados na escala de tempo sazonal e de
modulação da maré (quinzenal e semidiurna). Quatro estações fixas foram
distribuídas na baía, no inverno e no verão austral (julho de 2000 e fevereiro de
2001); três seções latitudinais e uma longitudinal, e adicionalmente uma
estação fixa, foram realizadas na baía em julho de 2003 e fevereiro de 2004.
Os perfilamentos hidrográficos e de correntes foram feitos com equipamentos
Condutividade-Temperatura-Pressão-Correntógrafo Acústico e um Perfilador
Acústico Doppler. Em julho de 2000 os extremos de correntes de enchente e
vazante, durante modulação quinzenal da maré, variaram de 0,70 m s-1 a -0,50
m s-1 e 0,80 m s-1 a -0,60 m s-1, na estação fixa localizada na entrada da baía.
A salinidade (temperatura) apresentou distribuições verticais fracamente
estratificadas e seus valores extremos foram modulados pelas correntes,
durante o ciclo de maré de enchente e vazante, foram: 34,80 (21,50oC) e 35,8
(20,5

o

C); a baía foi classificada como tipo 2a (parcial e fracamente

estratificada), com pequena influência da modulação da maré, predominando a
difusão da maré para o transporte de sal para o interior da baía. Em fevereiro
de 2001, os máximos das intensidades de enchente e vazante variaram de
0,25 m s-1 a -0,50 m s-1 e 1,00 m s-1 a -0.70 m s-1, para as condições de
quadratura e sizígia, respectivamente, e as intensidades das correntes
secundárias foram pequenas (u < 0,30 m s-1). Devido ao aquecimento
sazonal e ao aumento da descarga fluvial, a estratificação vertical aumentou e
as temperaturas e salinidades variaram de 20,0oC a 27,0oC e 33,0 a 35,5; a
análise de massas de água indicou sinais da intrusão da Água Central do
Atlântico Sul na baía. Devido à modulação da maré a classificação variou dos
tipos 2b ao tipo 2a (parcialmente misturados com alta e fraca estratificação
vertical, respectivamente) e no primeiro tipo, a difusão da maré e o efeito
baroclínico foram responsáveis pelo transporte de sal para o interior da baía.

xiii
Em julho de 2003 e fevereiro de 2004, os componentes de velocidade
longitudinal e transversal (secundário), o transporte de volume e sal através
das seções latitudinais foram analisados para as condições de maré de sizígia
e quadratura e na enchente e vazante. Nesses experimentos, o componente
longitudinal da corrente nas seções transversais apresentou cisalhamentos
verticais e laterais. As correntes mais intensas foram observadas na maré de
sizígia, atingindo valores de até 0,80 m s-1 e -0,70 m s-1 para as correntes de
enchente e vazante na entrada da baía. Os componentes transversais foram
em geral menos intensos (u < 0,40 m s-1), mas ocasionalmente valores
maiores foram observados, provavelmente devido a efeitos topográficos. A
variação do transporte de volume durante o ciclo de maré mostrou-se
assimétrico, indicando a saída de água da baía, com defasagem de
aproximadamente uma hora em relação à maré; o transporte de volume
resultante apresentou os seguintes valores: –(4.15±1.85)x103 m3 s-1 a –
(7.31±2.16)x103 m3 s-1, e –(1.37±2.08)x103 a –(0.23±1.59)x103 m3 s-1 para julho
e fevereiro, respectivamente; esses resultados indicam que em fevereiro a
renovação da água da baía foi mais eficiente. Levando-se em conta valores
climatológicos da descarga fluvial na baía os valores da razão de fluxo (<0,05)
indicaram que a maré é a principal forçante da dinâmica da baía. Tal como em
fevereiro de 2001, a análise do diagrama T-S indicou que a ACAS foi um
componente importante para a formação da massa de água nessa época do
ano, penetrando na baía até cerca de 15 km. Os componentes do transporte
advectivo de sal, calculados para a seção localizada na boca da BG e durante
a maré de sizígia, tiveram ordem de grandeza muito próxima entre si (≈2,6x105
kg s-1). Os resultados indicaram que o cisalhamento lateral de correntes é de
importância fundamental para o estudo de processos de transporte na Baía de
Guanabara.
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Abstract
This research leads to a new knowledge on the tridimensional
hydrographic and current structure in the Guanabara Bay (RJ, Brazil). To reach
this goal, an analysis was made from a data set of horizontal and vertical
nearly-synoptic hydrographic and current measurements, from experiments
realized in seasonal and tidal modulation time scales (fortnightly and tidal
cycles). Four anchor stations were occupied in the austral winter and summer
(July, 2000 and February, 2001); three latitudinal and one longitudinal crosssections were made along the bay and additionally one anchor station were
sampled in July, 2003, and February, 2004. The hydrographic and current
profiles

were

sampled

with

a

Conductivity-Temperature-Depth-Acustic-

currentmeter and an Acustic Doppler Profiler. In July, 2000, the flood and ebb
current highest intensities varied from 0.70 m s-1 to -0.50 m s-1 and 0.80 m s-1 to
-0.60 m s-1 in the bay mouth. Salinity (temperature) structures were weakly
stratified and its extreme values modulated by the currents, during the ebb-flood
tidal cycle, were 34.8 (21.5oC) and 35.8 (20.5oC); the bay was classified as type
2a (partially mixed and weakly stratified), almost independently of the tidal
modulation and tidal diffusion was the main mechanism for the salt intrusion into
the bay. In February, 2001, flood and ebb current highest intensities varied from
0.25 m s-1 to -0.50 m s-1 and 1.00 m s-1 to -0.70 m s-1; transversal (secondary)
components had low intensities (u<0,20 m s-1). Due to the seasonal heating
and the increase in fresh water input, temperatures and salinities varied from
20.0oC to 27.0oC and 33.0 to 35.5; a signal of the South Atlantic Central Water
(SACW) intrusion into the bay was observed. Due to the tidal modulation the
classification changed from types 2b (partially mixed and highly stratified) to 2a
in neap and spring tidal conditions, respectively; in the neap tide condition, tidal
diffusion and the baroclinic effects were responsible for the salt transport into
the bay.
In July, 2003, and February, 2004, the longitudinal and transversal
(secondary) velocity components, the volume and salt transport across the
latitudinal transects were analysed for spring-neap tidal cycle and at flood and
ebb tidal stages. In both experiments the longitudinal current component in the

xv
cross-sections were characterized by lateral and vertical velocities shears. The
strongest currents were observed, reaching values up to 0,80 m s-1 and -0,70 m
s-1 for the flood and ebb currents, during the neap-spring tidal cycle in the bay
mouth. The transversal (secondary) component were usually low (u<0.4 m s1

), but occasionally reached higher values probably due to topographic effects.

Volume transport at the bay mouth was asymmetric, showing an outflow with a
phase lag of one hour in relationship with the tidal cycle; the resultant volume
transport during the neap-spring tidal cycle varied from –(4.15±1.85)x103 m3 s-1
to (-7.31±2.16)x103 m3 s-1, and -(1.37±2.08)x103 to -(0.23±1.59)x103 m3 s-1 for
July and February, respectively; these results indicated the water mass renewal
was more effective in February. Taking into account climatological values of the
fresh water discharge, the flux rate values (<0.05) indicated that the tide is the
main dynamic forcing. Like in the 2001 experiment, the analysis of the T-S
diagram indicated that the SACW mass was the main component for the water
mass formation during the austral summer, reaching at least 15 km into the bay.
The components of the advective salt transport were dependent on the crosssection area and in the bay mouth and spring tide the salt transport components
had almost the same order of magnitude ≈2.6x105 kg s-1. Our results shows that
lateral velocity shear must be taken into account in studying transport
processes in the Guanabara Bay.
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_______________________________________________________
Capítulo 1 – INTRODUÇÃO
_______________________________________________________

As baías são ambientes costeiros em geral abrigadas da circulação da
plataforma continental adjacente. Apresentam grande superfície livre (>100 km2)
e profundidade máxima que pode variar entre 20 a 100 m. Grandes baías são
comuns na linha de costa, que foram tectonicamente ativas, de todos os
continentes. São corpos de água muito grandes e complexos para serem
definidos como estuários e, devido a sua origem, devem ser classificados como
uma categoria separada de ambiente costeiro de transição entre o continente e o
oceano (Pritchard, 1952b). Genericamente, esses ambientes podem ser
classificados de zonas estuarinas (Geophysics Study Committee, 1977).
1.1. Área de Estudo
A Baía de Guanabara (BG) situa-se no estado do Rio de Janeiro, entre
22o41’- 22o58’S e 43o02’- 43o18’W. Originou-se do afogamento marinho de uma
bacia fluvial pleistocênica, encontrando-se rodeada por maciços montanhosos
litorâneos, escarpas da Serra do Mar (Serra dos Órgãos), colinas isoladas ou
agrupadas em pequenos aglomerados e a Baixada Fluminense (Amador, 1997).
Está localizada na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro,
região onde há a maior concentração populacional da área costeira do Brasil,
aproximadamente 10 milhões de habitantes, somente na planície costeira da
BG, equivalente a 80% da população do estado. É a região mais industrializada
do país, com 14.000 estabelecimentos industriais, cujo monitoramento por
satélite

da

Empresa

recentemente (Fig. 1.1).

Brasileira

de

Pesquisa

(Embrapa)

foi

publicado
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Figura 1.1. Baía de Guanabara. Fonte: Embrapa - Monitoramento por Satélite, 2004.
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Nas margens da baía estão localizadas duas refinarias de petróleo,
responsáveis pelo processamento de 17% do petróleo nacional e 14 terminais
marítimos de carga e descarga de produtos oleosos. Ela abriga o segundo maior
porto do país (Porto do Rio de Janeiro) onde mais de 2.000 navios comerciais
atracam anualmente, dois grandes aeroportos (Santos Dumont e Galeão),
estaleiros, marinas, sendo também a via marítima para grande número de
balsas, barcos de pesca, passeio, turismo e da marinha (CDRJ, 1993). Em seu
interior estão localizadas duas bases navais e um estaleiro do Ministério da
Marinha do Brasil (MMBr), sendo considerada área de segurança nacional. Sob
esses aspectos, a Baía de Guanabara é a mais importante baía do país.
A entrada da BG localiza-se entre as pontas de São João e de Santa Cruz
(Fig. 1.1), avançando longitudinalmente 30 km para o norte (na direção N-S) e
com uma extensão transversal máxima na direção E-W de 28 km (Kjerfve et al.,
1997). Possui um espelho de água com aproximadamente 381 km² de área,
comportando um volume de água de 3,0×109 m³, dentro de um perímetro de 131
km (SEMADS, 2001). Ao longo dos anos sua área superficial vem sofrendo
redução devido aos inúmeros aterros destinados, principalmente, a criar novas
áreas de urbanização. Estes aterros provocaram o desaparecimento de algumas
ilhas, sendo parte delas incorporadas à costa, ou agrupadas em uma única ilha,
a exemplo do que ocorreu com a criação da Ilha do Fundão.
Os locais mais profundos da BG (entre 40 e 50 m de profundidade) são
encontrados ao longo do canal de navegação, representando cerca de 3% da
área total, de acordo com a distribuição hipsométrica de profundidades (Fig. 1.2)
apresentada por Kjerfve et al. (1997). O restante da baía é formado por áreas
rasas,

cujo

percentual

de

ocorrência

aumenta

rapidamente

para

as

profundidades menores do que 10 m. A profundidade média foi estimada em 7,6
m, sendo igual a 8,3 m na região entre a Ilha do Governador e as pontas do
Calabouço e Gragoatá, e profundidades menores do que 3 m são encontradas
na região norte de proximidades do fundo da baía (Amador, 1997).
Tomando-se como base a isóbata de 10 m, a BG tem larguras entre 1,6
km e 2,0 km com profundidades que atingem 30 a 40 m, entre a entrada da baía
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e a ponte Rio-Niterói. Entre a Ilha das Cobras e a Ilha das Enxadas tem-se o
canal de acesso ao Porto do Rio de Janeiro, que se estende como um braço
estreito do canal principal, inicialmente a W e a seguir para NW. No trecho entre
a ponte Rio-Niterói e as Ilhas de Paquetá e do Governador, o canal tem
profundidades inferiores a 20 m (Quaresma, 1997).

Figura 1.2. Distribuição hipsométrica de profundidades da Baía de Guanabara (de acordo com
Kjerfve et al., 1997).

A topografia de fundo da BG é reflexo de controle pelo embasamento,
pelo aporte sedimentar, transporte e deposição pelas correntes, responsável
pela suavização da topografia considerando-se as elevadas taxas de
assoreamento da baía (SEMA,1998) (Fig. 1.3).
O clima da região onde se localiza a BG é do tipo tropical úmido, com
variações locais devido às diferenças de altitude, vegetação e proximidade do
oceano. Os verões são quentes e úmidos e os invernos secos e frios com forte
influência marinha. A temperatura média anual é de 22oC, com valores diários
elevados no verão (entre 30oC e 32oC). As chuvas variam de 1.200 a 1.800 mm
ano-1. Nos quatro meses de alto verão (dezembro a março) os dias mais quentes
são seguidos de chuvas fortes e rápidas (DNMET, 1992).
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(b)

Figura 1.3. Distribuição das isobatimétricas (a) e relevo do fundo submarino (b) da Baía de
Guanabara, obtidos através da digitalização da Carta 1501- DHN.

A bacia de drenagem da BG é formada por 25 sub-bacias, abrangendo 55
rios e canais, com uma área de aproximadamente 4.080 km2 (Fig. 1.4). Ela
abrange os municípios de Duque de Caxias, Mesquita, São João de Meriti,
Belford Roxo, Nilópolis, São Gonçalo, Magé, Guapimirim, Itaboraí, Tanguá e
partes dos municípios do Rio de Janeiro; Niterói; Nova Iguaçu; Cachoeiras de
Macacu; Rio Bonito e Petrópolis. Destes, apenas os municípios de Rio de
Janeiro, Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói
possuem limite nas margens da baía (SEMADS, 2001). Os rios da bacia de
drenagem são: Iguaçu, Estrela, Santo Aleixo, Guapamirim, Macacu (com
nascentes na vertente marítima das serras do Couto e dos Órgãos), e os rios
Sarapuí, Guaxindiba e Caceribu (com nascentes nos maciços da Pedra Branca
e na região dos lagos Tanguá e Bonito).
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Figura 1.4. Bacia de drenagem da Baía de Guanabara. Fonte: SEMA, 1998.

A descarga fluvial média anual na BG foi estimada por Kjerfve et al.
(1997), através do conhecimento de médias climatológicas mensais da
temperatura do ar e da taxa de precipitação, a partir de cálculos da evapotranspiração potencial. Os valores representativos para condições médias foram:
extremos de 33 m3 s-1 e 186 m3 s-1 em julho e dezembro (janeiro),
respectivamente (Fig. 1.5), e média anual de 100 m3 s-1.

Figura 1.5. Variação sazonal climatológica da descarga fluvial média mensal na Baía de
Guanabara (de acordo com Kjerfve et al., 1997).
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Durante os meses de inverno (junho-agosto), uma média de 13 frentes
frias de origem polar chegam à costa do Rio de Janeiro, com uma média de seis
dias entre frentes consecutivas (Stech & Lorenzzetti, 1992). Os sistemas
normalmente passam em menos que 12-24 h, com ventos de sul e sudoeste
com intensidades que ultrapassam 25 m s-1 ao longo das praias oceânicas
(Vilela, 1992). Entretanto, a passagem de frentes não está limitada aos meses
de inverno, mas ocorrem ao longo de todo o ano. Geralmente os meses de
verão (dezembro a fevereiro) são os períodos do ano de maior ocorrência de
fortes ventos na Baía de Guanabara, gerados por tempestades tropicais (Filipo,
1997).
A Tabela 1.1 apresenta as Normais Climatológicas calculados para a
estação meteorológica do Rio de Janeiro (DNMET, 1992). Como a Baía de
Guanabara apresenta uma notável diversificação climática, deve-se ressaltar
que os dados apresentados nessa tabela ilustram apenas características locais.
Resultados da análise de parâmetros meteorológicos, medidos durante os
experimentos oceanográficos (julho de 2003) e fevereiro de 2004), das estações
meteorológicas de Gragoatá (monitorada pela Universidade Federal Fluminense)
e dos aeroportos do Galeão e Santos Dumont (monitoradas pelo DECEAMinistério da Aeronáutica), serão apresentados posteriormente.
Tabela 1.1. Estação Rio de Janeiro. Fonte: Normais Climatológicas – DNMET, 1992.
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A BG sofre uma forte influência causada pelo regime de marés, tanto nas
oscilações da superfície livre quanto nas correntes. A amplitude média da maré
é de aproximadamente 0,7 m, com amplitudes em torno de 1,1 m e 0,3 m em
marés de sizígia e de quadratura, respectivamente. O número de forma
(Defant,1960) calculado para o registro de maré da estação da Ilha Fiscal, indica
uma maré mista com predominância semidiurna (Nf=0,33) (Kjerfve et al., 1997).
As correntes de maré são dominadas principalmente pelas componentes
semi-diurnas, apresentando direções paralelas ás isóbatas locais e valores
típicos de 0,8-1,5 m s-1 no canal da entrada da baía, 0,3-0,5 m s-1 no corpo
central e menos de 0,3 m s-1 na área interna (Mayr et al., 1989).
Na caracterização das condições atuais dessa baía deparamos com toda
sorte de modificações ocorridas da ocupação humana, desde a descoberta do
Brasil. As cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo, Niterói e
muitas pequenas comunidades estão localizadas ao longo de suas margens.
Dos mais de 11 milhões de habitantes, que no início da década de 90 viviam na
grande área metropolitana do Rio de Janeiro, aproximadamente 7,8 milhões de
pessoas despejavam uma grande parte de seus efluentes domésticos sem
tratamento diretamente na baía (IBGE, 1991). Atualmente, com um crescimento
anual de 1,1%, esses dados estatísticos devem ser muito diferentes. Dessa
forma, suas condições atuais decorreram tanto de aspectos físicos e
oceanográficos naturais, como daqueles gerados por ação antrópica.
Diariamente, 6.000 toneladas de lixo eram geradas nas áreas que
circundam a baía no início da década de 90 (Silva et al., 1990) e apenas 15%
desse montante, tanto industrial quanto doméstico, estava sujeito a alguma
forma tratamento (FEEMA, 1990). Uma grande quantidade de sólidos em
suspensão, matéria orgânica, metais pesados e hidrocarbonetos são despejados
na Baía de Guanabara, sendo acumulados nos sedimentos de fundo. O grande
volume de nutrientes que entram na baía resultam na eutrofização de suas
águas, de modo que a pesca apresentou um declínio de 10% a partir da década
de 1960 (Rebello et al., 1988; Lavrado et al., 1991). Cerca de 18 toneladas de
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hidrocarbonetos de petróleo são lançados anualmente na BG, dos quais 85%
têm como fonte a descarga urbana (Ferreira, 1995).
Os padrões hidrodinâmicos de baías são causados pelo balanço das
seguintes forçantes: marés, descarga fluvial e ventos locais e remotos. A
descarga fluvial, além de gerar um componente de circulação que naturalmente
se desloca para fora do sistema, ao diluir a água do mar produz diferenças de
densidade, gerando movimentos sub-superficiais para o interior da baía,
forçados pelo componente baroclínico da força de gradiente de pressão. O efeito
baroclínico e em conseqüência a intensidade da circulação gravitacional (ou
correntes de densidade) é determinado pelo grau de diluição da água do mar
pela descarga fluvial, pela densidade das massas de água da plataforma
continental adjacente e de características geométricas, tais como largura e
profundidade. À medida que a água do mar é diluída pelos processos de
mistura, uma parcela de água da descarga fluvial menos salina flui na camada
superficial para fora desses ambientes costeiros, dando origem ao transporte
vertical em direção à superfície, através da haloclina, sendo este compensado
por continuidade com movimentos da água do mar em direção ao interior.
Entretanto, os movimentos envolvidos não são distribuídos uniformemente em
seções transversais, ocorrendo movimentos secundários na direção transversal
que se compõem com os movimentos longitudinais na forma de um movimento
em espiral (Dyer, 1977). Esses movimentos ocorrem de uma combinação de
vários efeitos inter-relacionados e são condicionados pela topografia e a
geometria do corpo de água.
As maiores salinidades ocorrem na entrada da BG e as águas menos
salinas próximas as desembocaburas dos rios e manguezais na porção norte,
atingindo valores inferiores a 8,0. Na porção intermediária e sul a salinidade
varia entre 30,0 e 34,0 (Kjerfve et al., 1997; Eichler & Miranda, 2002) e no verão,
águas mais salinas (S>35,5) e frias (T<20,0oC), características da Massa de
Água Central do Atlântico Sul (ACAS), já foram observadas nas camadas mais
profundas da baía (Melo, 2004). Muito provavelmente, a intrusão dessa massa
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de água mais densa é forçada para o interior da baía nessa época do ano pelo
efeito baroclínico.
O tempo de renovação de 50% do volume das águas da baía, em
condições estacionárias, foi estimado por Kjerfve et al., (1997) em 11,4 dias. Foi
utilizado um método que estabelece o balanço das parcelas de água importadas
e exportadas que compõem o volume total de água, assumindo uma relação
cinética de primeira ordem desenvolvida por Pritchard (1961).
Martins & Benchimol (2001) em um estudo sobre a propagação da onda
de maré no interior da Baía de Guanabara, avaliaram as modificações sofridas
pela maré astronômica utilizando as constantes harmônicas obtidas de vários
registros ao longo da extensão da baía. Os resultados indicaram grande
concentração de energia nos componentes M2 e S2, evidenciando o forte caráter
semidiurno. Esses componentes apresentaram uma amplificação de sinal por
volta de 10% na Ponta da Armação e uma redução de aproximadamente 4% na
Ilha de Paquetá. O tempo decorrido para a propagação dos componentes semidiurnos M2 e S2 da Praia de Copacabana até a Ilha de Paquetá, foram cerca de
16 min. e 20 min. respectivamente.
Alguns trabalhos utilizando modelagem numérica foram realizados na
região, entretanto, a maioria limitou-se a modelos numéricos integrados
verticalmente (DHI, 1975; Hydroscience, 1977). Utilizando esse método de
modelagem, Vilela (1992) estudou o efeito do vento na circulação da BG,
Martins & Rossman (1993) e Oliveira (1998) modelaram a circulação gerada
pelo efeito barotrópico da maré e, Sampaio (2003) modelou a circulação forçada
pelo vento e as trocas de massas de água da Baía de Guanabara.
Levando em conta que o campo de velocidades de correntes na
superfície e sua previsão são de fundamental importância na aplicação de
modelos para estudo do transporte advectivo e difusivo da concentração de
escalares, recentemente, simulações de cenários de circulação hidrodinâmica
na Baía de Guanabara, RJ, foram apresentados por Rossman (2001); esses
estudos foram desenvolvidos com a finalidade de previsão do espalhamento de
manchas de óleo lançadas em diferentes ambientes (mar aberto, mar aberto
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junto à costa e restritos). Como exemplos de cenários em ambientes restritos,
em situação típica de preamar de sizígia e ação de ventos usuais, foram
apresentados padrões de correntes da BG na superfície livre, calculados com
modelo tridimensional e valores médios na coluna de água.
O comportamento da BG vem sendo submetido, desde a época colonial,
à interferência do homem com alterações principalmente em sua geomorfologia,
descarga fluvial e qualidade da água. Portanto, é necessário a ampliação do
conhecimento dos processos, responsáveis pelo transporte advectivo e difusivo
de concentrações de propriedades, contribuindo para o direcionamento de ações
de controle da poluição e processos de sedimentação. Sendo assim, o
conhecimento experimental de suas características físicas é de fundamental
importância para a validação de modelos numéricos de diagnóstico e de
previsão de seu comportamento hidrodinâmico.
1.2. Justificativa
Uma das grandes preocupações deste século é a preservação da
qualidade do meio ambiente. Os resíduos de substâncias, tanto de origem
natural como sintética, constituem um dos mais importantes fatores de
degradação da biosfera.
A influência antrópica resultante de aterros e assoreamentos executados
sem a correta avaliação de seus impactos sobre o meio ambiente, é responsável
pela degradação ambiental. O intenso tráfego marítimo e as refinarias de
petróleo são ameaças constantes para a qualidade das águas. Além disso, a
baía se tornou um recipiente de grande quantidade de lixo, efluentes domésticos
e dejetos industriais. A soma desses fatores vem causando danos ao ambiente,
muitas vezes irreversíveis e com reflexos no bem-estar da população local.
Muitos estudos, tais como qualidade de água, impacto ambiental,
perturbação ecológica, oscilação das marés, distribuição de sedimentos e de
metais pesados nos sedimentos de fundo, foram efetuados durante muitas
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décadas, resultando em grande coleção de dados. Mas ainda existe uma
carência de estudos dos processos hidrodinâmicos da baía de Guanabara.
Os processos que afetam a distribuição e a variabilidade de propriedades
físicas, a concentração de substâncias naturais e dos organismos biológicos,
bem como a concentração de poluentes devem ser formulados adequadamente.
A dependência entre a circulação, transporte e mistura das águas; os efeitos
ambientais sobre flora e fauna e a erosão, deposição e transporte de sedimentos
são significativos em quase todos os processos que ocorrem no interior da BG.
O conhecimento desses processos deve ser aplicado para gerenciar a tomada
de decisões sobre a melhor utilização e a sobrevivência como um recurso
natural renovável e produtivo.
Este trabalho visa aumentar o conhecimento das características
hidrográficas e hidrodinâmicas da baía (salinidade, temperatura, densidade e
circulação), dos processos de mistura (advecção e difusão), bem como da
escala temporal e espacial de fenômenos que são de fundamental importância
para uma abordagem interdisciplinar da Baía de Guanabara e de ambientes
semelhantes.
1.3. Hipóteses e objetivos
Tendo-se em vista resultados de pesquisas realizadas na Baía de
Guanabara pode-se antecipar que ela pode apresentar características e
circulação gravitacional, típicas de estuários de planície costeira parcialmente
misturados, e que um dos ingredientes para a formação das massas de água do
seu interior é massa de água da plataforma continental com uma parcela da
massa de Água Central do Atlântico Sul (ACAS). Entretanto, sendo um corpo de
água com geometria bastante distinta dos estuários, a não homogeneidade
lateral exerce uma importância fundamental no balanço estacionário entre os
gradientes de pressão gerados pela inclinação da superfície livre, o gradiente
longitudinal de salinidade e o cisalhamento vertical e lateral do componente
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longitudinal de velocidade. Com base nessa hipótese este trabalho tem por
principal objetivo:
- Contribuir para o conhecimento de características hidrográficas e da
circulação tridimensionais da Baía de Guanabara, dos transportes de volume e
de sal e suas variações com a modulação quinzenal da maré em épocas
sazonais distintas;
- Classificar as regiões amostradas com o Diagrama Estratificaçãocirculação (Hansen & Rattray, 1966; Dyer, 1977) e diagramas de mistura
(Diagramas T-S) identificando variações decorrentes da modulação quinzenal da
maré e na escala de tempo sazonal (inverno e verão);
- Exame das variações dos transportes de volume, dos componentes do
transporte advectivo de sal com base no conhecimento das variações laterais
dos campos de salinidade, temperatura e de velocidade.

14

_______________________________________________________
Capítulo 2 - METODOLOGIA
_______________________________________________________

Nos primeiros períodos de observações, julho de 2000 e fevereiro de
2001. foram realizadas medidas em quatro estações fixas na Baía de Guanabara
(BG), com perfilamentos da estrutura termohalina e de correntes (Eichler et al.
2000; Eichler & Miranda, 2002). Além desses experimentos foram feitas coletas
de foraminíferos bentônicos e da estrutura termohalina na coluna de água em 26
estações distribuídas espacialmente na baía (Eichler et al., 2001; Eichler et al.
2003; Kfouri, 2006).
Os resultados desses experimentos tornaram evidente a necessidade de
um levantamento mais detalhado de medidas da estratificação vertical e lateral
das propriedades termohalinas e do cisalhamento de velocidades. E, um
segundo experimento foi planejado para as épocas sazonais de julho de 2003 e
fevereiro de 2004.
2.1) Os experimentos
As características hidrográficas e correntográficas foram observadas em
três estações oceanográficas fixas F1, F3 e F4, localizadas ao longo do eixo N-S
da BG e uma quarta estação F2, no embaiamento entre as ilhas do Governador
e do Fundão (Fig. 2.1). Esses experimentos, com medidas horárias durante um
ciclo semidiurno de maré, foram realizados em julho de 2000 e fevereiro de
2001, em condições de maré de quadratura e de sizígia (Tabela 2.1).
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Figura 2.1. Mapa da área de estudo com a localização das estações fixas (F1, F2, F3, F4). Os
experimentos foram realizados em julho de 2000 e fevereiro de 2001, em condições de maré de
quadratura e de sizígia. O contorno da BG foi extraído de Coastline Extractor.
Tabela 2.1. Períodos das medições nas estações fixas (F1, F2, F3, F4) nos experimentos de
inverno (julho/2000) e verão (fevereiro/2001).

Fase da maré

F1

F2

F3

F4

Inverno – 2000
Quadratura

07/07/2000 08/07/2000

09/07/2000

10/07/2000

Sizígia

15/07/2000 14/07/2000

17/07/2000

18/07/2000

Verão – 2001
Quadratura

02/02/2001 03/02/2001

04/02/2001

05/02/2001

Sizígia

10/02/2001 11/02/2001

12/02/2001

13/02/2001

Nos levantamentos seguintes, realizados em julho de 2003 e fevereiro de
2004, foram programadas, em cada um dos períodos, três seções transversais e
seções longitudinais com perfilamentos acústico de correntes, ao longo das
quais foram feitas estações hidrográficas (Fig. 2.2a). Foi também realizada uma
estação fixa indicada por F, localizada na mesma posição geográfica da estação
F4 (Fig. 2.1), a leste da I. de Paquetá.
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(b)

(a)

Figura 2.2. Localização das seções correntométricas (S1, S2 e S3) amostradas com ADCP, dos
perfilamentos hidrográficos com CTD (indicados com símbolos vermelhos) ao longo das secções
transversais e na estação fixa (F). (b) Posição geográfica da derrota seguida ao longo das seções
longitudinais; os pontos indicam a localização das estações hidrográficas.

Tabela 2.2. Períodos das medições nas seções transversais (S1, S2 e S3), longitudinais e estação
fixa (F) nos experimentos de inverno (julho/2003) e verão (fevereiro/2004).

Fase da maré

S1

S2

(P1, P2, P3) (P4,P5,P6)

S3
(P7,P8)

F

Longitudinal

Inverno–2003
Quadratura

04/07/2003

05/07/2003 06/07/2003 07/07/2003 08/07/2003

Sizígia

14/07/2003

11/07/2003 12/07/2003 13/07/2003 15/07/2003
Verão–2004

Sizígia

05/02/2004

06/02/2004 07/02/2004 09/02/2004 08/02/2004

Quadratura

11/02/2004

12/02/2004 13/02/2004 14/02/2004 15/02/2004

Os perfilamentos de correntes nas seções transversais S1, S2 e S3 (Fig.
2.2a) foram repetidos, sempre que possível em intervalos de tempo de uma hora,
no sentido de leste para oeste durante um ciclo semidiurno de maré, em
condições de maré de quadratura e de sizígia (Tabela 2.2). No retorno ao ponto
inicial de cada seção, foram feitos os perfilamentos hidrográficos (+) no rumo de
oeste para leste; devido ao intenso tráfego marítimo as estações hidrográficas
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foram feitas com o barco à deriva.
Nas medições horárias na estação fixa F (Fig. 2.2a), localizada ao norte da
BG e coincidente com a posição da estação F4 (Fig. 2.1), foram amostradas as
mesmas propriedades e variáveis medidas no primeiro experimento.
Ao longo das seções longitudinais (Fig. 2.2b) a estratégia de amostragem
foi diferente e os perfilamentos das propriedades hidrográficas e de correntes, em
marés de quadratura e sizígia, tiveram início nas condições de baixa-mar, na
entrada da baía, evoluindo baía adentro durante o período de maré enchente.
Todas as medições foram feitas em dois dias distintos para cada
experimento, um para a condição de maré de sizígia e outro para quadratura,
durante um ciclo completo de maré (Tabelas 2.1 e 2.2). Em alguns experimentos
não foi possível manter esse padrão devido às más condições do tempo ou panes
nas embarcações e equipamentos, e devido ao intenso tráfego marítimo,
principalmente nas estações e seções posicionadas na parte ao sul da BG.
Como plataforma de trabalho foram utilizados os barcos de apoio à
pesquisa Albacora (Fig. 2.3a) e Veliger II (Fig. 2.3b) do Instituto Oceanográfico da
Universidade de São Paulo - IOUSP e barcos alugados (Fig. 2.3c,d). Esses
experimentos foram executados com auxílios financeiros concedidos pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e o apoio do
Instituto Oceanográfico da USP e da Diretoria de Hidrografia e Navegação do
Ministério da Marinha.
Todos os pontos amostrados foram posicionados com o auxílio de DGPS
instalado na embarcação. Durante a aquisição de dados os registros de
posicionamento foram monitorados em tempo real, dessa forma foi possível
corrigir a ocorrência de deriva do barco durante as medições.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 2.3. Barcos de apoio à pesquisa “Albacora” (a) e “Veliger II” (b) do Instituto Oceanográfico
da USP, utilizados nos levantamentos oceanográficos realizados em julho/2003 e fevereiro/2004,
respectivamente. Barcos alugados (c,d) durante os experimentos de julho/2000 em fevereiro de
2001.

2.2) Medidas de correntes e propriedades hidrográficas
Para as medidas de intensidade e direção de correntes e das
propriedades hidrográficas [S=S(x,z,t) e T=T(x,z,t)], nas estações fixas F1, F2, F3
e F4 (Fig. 2.1) e F (Fig. 2.2a),

foi utilizado um CTD/correntógrafo, modelo

Falmouth 2D-ACM (Fig. 2.4a).

Essas medidas foram feitas com o barco

fundeado e em intervalos horários durante um ciclo semidiurno de maré (≈13 h).
Os perfilamentos foram feitos ao longo da coluna de água em intervalos
regulares de ≈1 m da superfície até cerca de ≈1 m do fundo, e posteriormente
extrapolados até o fundo. Para a medida da velocidade com os sensores
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acústicos, o equipamento permaneceu em cada uma das profundidades pelo
intervalo de tempo de 90 segundos. Na extrapolação da velocidade foi adotado o
“princípio da aderência”, assumindo-se para a velocidade de fundo o valor zero.
O CTD/correntógrafo, modelo Falmouth, tem as seguintes características
de medidas das propriedades hidrográficas: resoluções de ±0,01oC, ±0,002
mmho cm-1 e ±0,005% decibares do fundo da escala, para

os sensores

temperatura, condutividade e pressão, respectivamente.

(a)

(b)

Figura 2.4. (a) CTD e correntógrafo Falmouth, (b) ADCP Sontek instalado em um trenó rebocado
pela popa da embarcação.

Em todos os experimentos a salinidade foi calculada com o algorítmo da
Escala Prática de Salinidade (EPS-1978). Devido aos desvios da composição
iônica das massas de água costeiras, a precisão da salinidade nessa escala é
de ± 0,03 (Millero, 1984).
Para a redução, edição e análise de correntes os vetores velocidade
foram decompostos em componentes longitudinal [v=v(x,y,z,t)] e transversal
[u=u(x,y,z,t)], em relação ao referencial cartesiano ortogonal plano Oxy com o
eixo Oy orientado para o norte (Fig. 2.1), levando-se em conta a declinação
magnética fornecida pela carta náutica no 1.501 da Diretoria de Hidrografia e
Navegação (DHN) do Ministério da Marinha (MM): ≈22,0oW e 23,0oW nos anos
de 2000-2001 e 2003-2004, respectivamente. Nesses procedimentos foram
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utilizados os programas em ambiente Matlab® adaptados de Bérgamo et al.
(2002).
Os vetores velocidade das estações fixas F1 e F3 (Fig. 2.1) foram
decompostos sem rotação dos eixos coordenados. Entretanto, devido à
localização das estações F2 (proximidades da I. do Governador) e F4 (leste da I.
de Paquetá) foi necessário rotacionar os eixos de coordenadas de 45o e 25o,
respectivamente, para que os componentes ficassem na direção paralela à linha
de costa da I. do Governador (NW-SE) e na direção do canal mais profundo
(NNE-SSW); essa mesma orientação foi utilizada no processamento dos dados
da estação F (Fig. 2.2a).
No segundo experimento as medidas de corrente (direção e intensidade)
foram feitas ao longo das seções transversais S1 (na entrada da Baía de
Guanabara, entre as pontas de Santa Cruz e de São João), S2 (entre as pontas
do Calabouço e de Gragoatá) e S3 (ao norte da ponte Rio-Niterói, entre as ilhas
do Engenho e do Governador) (Figs. 1.1 e 2.2a); essas seções têm larguras
aproximadas de 1.150 m, 2.250 m e 3.700 m, respectivamente. As seções S1, S2
e S3 têm profundidades máximas próximas a 50 m, 35 m e 25 m,
respectivamente; a profundidade máxima da S3 está localizada no canal dragado
nas proximidades do Terminal Marítimo Almirante Tamandaré da Petrobrás (Ilha
do Governador).
Foi utilizado um perfilador acústico do tipo Acustic Doppler Current Meter
(ADCP), marca Sontek, rebocado na popa do barco (Fig. 2.4b); para eliminar
interferências indesejáveis nos transdutores durante a emissão, propagação e
recepção dos sinais acústicos a velocidade do barco durante os perfilamentos foi
reduzida para 3-4 nós; os perfilamentos nas seções S1, S2 e S3 tiveram a
duração de aproximadamente 15 min, 20 min e 50 min. Com esse equipamento
os componentes da circulação secundária (ou transversal) e o cisalhamento
lateral dos componentes longitudinais podem ser medidos com melhor precisão
do que com os equipamentos convencionais de fundeio.
As medidas com o ADCP foram realizadas durante um ciclo completo
semidiurno de maré (≈13 h). O equipamento foi configurado com “bottom track”
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para medir a velocidade absoluta em células de um e dois metros de espessura,
registrando perfis médios de velocidade em intervalos de tempo de 60 s. Com
essa configuração foi obtido um número de perfis verticais de correntes variáveis
de acordo com o comprimento da seção: 11 a 13, 16 a 20 e 33 a 48 ao longo
das seções S1, S2 e S3, respectivamente, sendo possível obter nessas seções
um campo de velocidade com melhor resolução do que com a utilização de
correntógrafos convencionais de perfilamento. Os erros padrões estimados nas
medidas de velocidade absoluta, acordo com dados do fabricante do
equipamento, foram ±0,03 m s-1 e ±0,06 m s-1, para configurações com células
de 1 m e 2 m de espessura, respectivamente; as medidas de velocidade na
célula do fundo da seção não são adequadamente resolvidas e podem conter
imprecisões de medida.
Os dados registrados pelo ADCP foram inicialmente pré-processados com
os programas do equipamento (View ADP), e os vetores velocidade de corrente
submetidos ao mesmo tratamento que os dados de corrente medidos no
primeiro

experimento,

ou

seja,

foram

decompostos

em

componentes

longitudinais [v=v(x,y,z,t)] e transversais [u=u(x,y,z,t)].
Perfilamentos hidrográficos [S=S(x,z,t) e T=T(x,z,t)], aproximadamente
horários e a intervalos regulares de profundidade (∆z≈1 m), das propriedades
hidrográficas, desde as proximidades da superfície até ≈1 m do fundo, foram
feitas com o mesmo equipamento CTD Falmouth (Fig. 2.4a). As estações (P1, P2
e P3), (P4, P5 e P6) e (P7 e P8) foram amostradas ao longo das seções S1, S2 e
S3, respectivamente. Esses perfilamentos hidrográficos (+) (Fig. 2.2a) foram
posicionados com GPS, permitindo a identificação da posição de um perfil
horário de velocidade mais próximo de sua posição.
Na estação fixa F nas proximidades da Ilha de Paquetá (Fig.2.2a),
localizada em região mais rasa (profundidade ≈8 m), o barco permaneceu
fundeado e os perfilamentos de corrente e propriedades hidrográficas foram
feitos em intervalos de tempo horários e de profundidade de 1 m (∆z≈1 m).
Nessa estação o ADCP foi ligado durante o intervalo de amostragem (≈5
minutos) para medidas simultâneas da corrente.
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Nas seções longitudinais ao eixo da BG (Fig. 2.2b), os perfilamentos
hidrográficos foram realizados a partir da entrada da baía em intervalos de 1-3
km, durante a excursão de maré enchente. Nessas seções foram percorridos 1518 km durante cerca de 3 horas, repetidos em condições de maré de quadratura
e sizígia.
Tal como no primeiro experimento, a interpolação dos dados hidrográficos
em profundidades discretas e adimensionais, a decomposição do vetor
velocidade e as médias no tempo (período da maré) e ao longo da coluna de
água, foram feitas de acordo com os procedimentos usuais apresentados em
Miranda et al. (2002) e os programas em ambiente Matlab®, de acordo com
Bérgamo et al. (2002).
A densidade, obtida com a Equação Internacional de Estado - EIE-1980
(UNESCO, 1981), foi expressa por meio da “anomalia da densidade à pressão
atmosférica”, Sigma-t (σt =[ρ(S,T,0) – 1000]), e calculada com a sub-rotina
computacional desenvolvida por Morgan (1994).
Durante as medidas realizadas nestes experimentos foram concluídas
158 seções transversais com velocidade monitorada com ADCP, 690
perfilamentos de propriedades hidrográficas com o CTD/Correntógrafo e 195
perfilamentos de corrente. Foram navegadas aproximadamente 1.600 mn
(≈2.950 km) no interior da Baía de Guanabara.
2.3) Processamento e representação gráfica
Devido à aquisição de dados, na forma digital com alta taxa de
amostragem, foi necessário como pré-processamento a filtragem dos dados
brutos através de médias móveis. Após essa filtragem os dados foram editados
para cálculos, confecção de gráficos e análise.
Na filtragem dos registros de ADCP também foi utilizado um filtro
Gaussiano, contido no software de extração de dados do equipamento fornecido
pelo fabricante. As funções utilizadas na filtragem e a densidade de dados
filtrados variaram de acordo com a quantidade de dados amostrados em cada
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registro. Com essa finalidade, foram desenvolvidos programas específicos, em
ambiente Matlab®, para gerar dados discretos ao longo da coluna de água a
serem submetidos a um controle de qualidade, editados e analisados. A
interpolação

dos

dados

hidrográficos

em

profundidades

discretas,

a

decomposição do vetor velocidade em componentes norte-sul (v) e leste-oeste
(u), e as médias no tempo (período da maré) e ao longo da coluna de água
foram

feitas

por

métodos

numéricos.

Exemplos

de

registros

do

CTD/correntógrafo e do ADCP, antes e após a filtragem, são mostrados nas
figuras 2.5, 2.6 e 2.7, respectivamente.

(a)
(b)
Figura 2.5. Registros de temperatura e salinidade extraídos do CTD Falmouth, (a) antes e (b)
após o procedimento de filtragem.

(a)
(b)
Figura 2.6. Registros dos componentes de velocidade obtidos pelo correntógrafo Falmouth, (a)
antes e (b) após o procedimento de filtragem. Flutuações de velocidades foram observadas nas
profundidades de medida.
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(a)

(b)
Figura 2.7. Registro obtido pelo ADCP Sontek, (a) antes (a) e (b) após o procedimento de
filtragem. Equipamento configurado com células de 2 m (as medidas na célula do fundo são
suspeitas).

Com o objetivo minimizar o efeito da variação da profundidade da coluna
de água devido à oscilação da maré, a profundidade local foi reduzida à
profundidade adimensional Z [Z=z/h(t)], com h(t) denotando a profundidade da
coluna de água no instante t, de acordo com o procedimento de Kjerfve (1975).
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A seguir, os dados amostrados foram interpolados a intervalos de 1/10 da
profundidade adimensional (Z/10). Desse modo, nas representações gráficas de
isopletas e perfis médios, os valores extremos (em módulo) da profundidade
adimensional zero (0) e um (-1), correspondem à superfície e ao fundo,
respectivamente.
Para a interpolação foi empregado o método “cubic spline”, uma das subrotinas do Matlab®, que faz um ajuste prévio dos dados por meio de polinômios
do terceiro grau, com derivadas primeiras e segundas contínuas, permitindo
interpolações nos intervalos desejados de profundidades (Pennington, 1970).
Todos os dados gerados por interpolação numérica foram comparados aos
dados experimentais para tirar eventuais dúvidas em relação aos dados
interpolados. Como o número de pontos amostragens na coluna de água foi
sempre superior a 10 e maior do que o número de profundidades interpoladas, o
resultado final mostrou-se bastante preciso com o emprego desse método.
Para

os

perfis

verticais

de

propriedades

escalares

denotadas

genericamente por P=P(Zj,t), amostrados em profundidades adimensionais
discretas (Zj=0, -0,1,-0,2, ...-1) nas estações fixas (F1, F2, F3, F4 e F), as médias
desses perfis no tempo foi calculada por integração numérica da seguintes
equação:

< P( Z j , t ) >= P( Z j ) =

1T
P( Z j , t )dt .
T 0∫

(2.1)

Uma vez obtido o perfil médio em cada uma das profundidades adimensionais, o
valor médio da propriedade na coluna de água foi obtido numericamente por,
0

< P( Z j , t >= P = ∫ P( Z j )dZ ,

(2.2)

−1

Os símbolos < > e a barra (−) sobre a propriedade indicam médias no tempo e
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no espaço, respectivamente, durante intervalos de tempo iguais a um período de
um ciclo completo de maré (T) e ao longo da coluna de água.
Para simular o efeito barotrópico da maré, independente da profundidade,
foi inicialmente calculado o valor médio da propriedade escalar P=P(Z,t) na
coluna de água, por integração numérica da seguinte expressão:
0

P( Z, t ) = P( t ) = ∫ P( Z, t )dZ ,

(2.3)

−1

subtraindo-se a seguir esse valor do correspondente valor quase-estacionário,

P , obtido pela equação (2.2).
Para as medidas discretas das propriedades físicas nas seções
transversais (S1, S2, e S3), denotadas genericamente por P(x,Z,t), seus valores
também

foram

adimensionais

discretizados
(Zj)

em

na

coluna

correspondência

de
com

água
as

nas

profundidades

respectivas

posições

transversais na seção (xi, i=1,2,3, ou i=1,2 de acordo com a seção); com esse
procedimento foi possível obter distribuições quase-sinóticas de propriedades na
seção transversal. Valores médios no tempo e no espaço foram obtidos por
integração numérica das equações (2.1), (2.2) e (2.3).
Para calcular valores médios nas áreas A=A(x,Z) das seções transversais
no intervalo de tempo (T) das propriedades escalares P=P(A,t)=P(x,Z,t), foi
necessário obtê-las por meio de integração numérica das seguintes expressões:
1Τ
〈P( x, Z, t )〉 = P( x, Z) = ∫ P( x, Z, t )dt ,
Τ0

(2.4)

e
〈P( x, Z, t >= P =

1
P( x, Z )dxdZ ,
A ∫∫
A

(2.5)

Quando na expressão da média na coluna de água a propriedade P(x,Z,t)
for o componente longitudinal de velocidade v=v(x,Z,t), a diferença entre o valor
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médio na coluna de água e o valor estacionário, v t = v( x , Z, t )− < v( x , Z, t ) > ,
representa o efeito do componente barotrópico da força de gradiente de
pressão, que é independente da profundidade. Quando for a salinidade, o
correspondente valor St representa o efeito advectivo do componente
barotrópico.

Por

sua

vez,

o

valor

médio

no

tempo

calculado

para

<v(x,Z,t>)=v(x,Z) corresponde à circulação gravitacional forçada pela descarga
fluvial (v<0), pelo efeito baroclínico (v>0) e pela intrusão de águas mais salinas
na camada superior, através da haloclina pelo efeito de difusão da maré.
Os valores médios no espaço e no tempo (T) calculados para qualquer
propriedade escalar correspondem a valores que vamos supor representativos
para condições quase-estacionárias.
2.4) Transportes de volume e sal
Com base em princípios físicos, o transporte resultante de volume, TV, nas
seções transversais de área A=A(x,Z) foi calculado por integração numérica da
seguinte equação:

TV =

1T 1
[
v.ndA ]dt ,
T 0∫ A ∫∫
A

(2.6)

em que v = v( x , Z, t ) é o vetor velocidade, n é o versor da normal à seção A,
orientado positivamente para o norte (Oy), e o produto escalar v.n = v( x , Z, t ) é o
componente longitudinal de velocidade. T é um intervalo de tempo de um ciclo
completo de maré. Essa quantidade física foi calculada em unidades do SI (TV
em m3 s-1).
Uma vez calculada a variação do transporte de volume durante um ciclo
de maré a integração do transporte, durante o intervalo de tempo (∆t)
correspondente à maré enchente, é igual ao prisma de maré (PM=volume de
água do mar que entra na BG entre os instantes da baixa-mar e preamar):
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∆t

PM = ∫ TV dt ,

(2.7)

0

Para estabelecer, em primeira aproximação, a importância relativa entre
as forçantes maré e descarga fluvial foi utilizado a razão de fluxo (

R
)
PM

(Simmons,1955), onde R é o volume de água fluvial descarregado no corpo de
água costeiro durante o ciclo de maré, calculado por:
R = Qf T,

(2.8)

Onde, Qf é a descarga fluvial e T o período de maré.
Para a descarga fluvial, foi usado os resultados da estimativa da descarga
fluvial feita para a BG por Kjerfve et al. (1997).
Para a determinação dos componentes do transporte advectivo de sal
foram utilizados os perfilamentos horários das propriedades hidrográficas
[S=S(x,z,t) e T=T(x,z,t)], nas três ou duas estações realizadas ao longo de cada
uma das transversais S1, S2 e S3 e do componente longitudinal de velocidade,
v=v(x,z,t), amostrados quase simultaneamente. As médias no tempo desses
perfis representam resultantes e simulam condições quase-estacionárias. Cada
perfil hidrográfico foi considerado representativo para a área do seu entorno e foi
associado ao perfil vertical de velocidade médio no entorno dessa posição.
Dessa forma, a área total de cada uma das seções transversais foi subdividida
em três parcelas, como mostra esquematicamente a figura 2.8. Cada parcela
dessa seção abrange aproximadamente a média de cinco perfilamentos de
correntes e um perfilamento hidrográfico.
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Figura 2.8. Esquema das áreas parciais na seção transversal à Baia de Guanabara. Cada um
dos perfilamentos hidrográficos médios obtidos nas posições P1, P2 e P3 são considerados
representativos para cada uma das parcelas transversais, com larguras b1, b2 e b3,
respectivamente.

Esses perfis foram utilizados para o cálculo do transporte resultante de
sal, TS, dado por:
1T 1
TS = ∫ [ ∫∫ ρS10 − 3 v.ndA ]dt ,
T0 AA

(2.9)

Em que ρ=ρ(S,T,0) denota a densidade “in situ”, em unidades do sistema
SI. Com a salinidade expressa na escala prática (EPS-1978) e a densidade no
sistema SI de unidades, o transporte resultante de salinidade, TS, é calculado
em unidades do SI (kg s-1).
Para calcular a contribuição dos mecanismos físicos responsáveis pelo
transporte de sal foi utilizado um procedimento análogo ao empregado na pesquisa
estuarina, desenvolvido por vários pesquisadores (Bowden, 1963; Dyer, 1974;
Fischer, 1976; Bowden, 1978; Fischer et al. 1979; Hunkins, 1981), no qual é
necessário decompor o componente longitudinal de velocidade, v=v(x,y,z,t), nas
seguintes parcelas: i) gerada pela descarga fluvial vf≈va= < v( x, y, t > ; ii) pelos

gradientes barotrópico, vt=vt(x,y,t)-va e baroclínico, vs=vs(x,y,z)=<v(x,z,t>-va da
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força de gradiente de pressão, e por uma parcela residual, vd=vd(x,y,z,t), não
incluída nas precedentes, podendo simular a difusão turbulenta em pequena
escala gerada pelo vento. Para tanto, os valores instantâneos do componente
longitudinal da velocidade, a salinidade e a área da seção transversal foram
decompostos da seguinte forma:
v(x,y,z,t)=va+vt(x,y,t)+vs(x,y,z)+vd(x,y,z,t),

(2.10a)

S(x,y,z,t)=Sa+St(x,y,t)+Ss(x,y,z)+Sd(x,y,z,t),

(2.10b)

A(x,z,t)=<A>+At(x,z,t),

(2.10c)

Substituindo-se as expressões (2.9a,b,c) na equação (2.8) e efetuando-se
os cálculos das médias no espaço e no tempo indicados obtemos, de acordo com
Dyer (1974), cinco (5) parcelas que correspondem aos vários processos físicos, de
natureza advectiva e dispersiva, que somadas correspondem ao transporte
advectivo total de sal:
TS = ρ[( Av a + < Av t >)S a + A < v t S t > + A v sv S sv + A v sl S sl ] .

(2.11)

Os termos do segundo membro da equação foram relacionados,
respectivamente, aos seguintes processos e mecanismos físicos: descarga fluvial
(ρAvaSa),

aprisionamento

topográfico

ou

transporte

de

Stokes

(ρAvtSa),

bombeamento da maré (ρA<vtSt>), circulação gravitacional ( ρA v Sv SSv ), efeitos
estacionário e não estacionário do vento ( ρA v St S S t ). Os dois últimos termos
estão relacionados aos cisalhamentos
esquematizados na figura 2.9.

vertical e lateral de velocidade,
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Figura 2.9. Perfis esquemáticos da circulação vertical (ou gravitacional), [ VS ] e lateral [ VS ],
v
l
adaptada de Fisher (1976).

O cálculo dessas parcelas exige a determinação de médias espaciais e
temporais da salinidade, da velocidade e de produtos entre essas quantidades
físicas, através de integrações numéricas na área da seção transversal e
durante o ciclo completo da maré com as equações básicas já apresentadas
(eqs. 2.1 a 2.5).
O mesmo procedimento foi adotado para o cálculo do transporte advectivo
de sal e seus componentes nas estações fixas (F1, F2, F3, e F4). Nesse caso, foi
considerada uma área de largura unitária e a integração foi feita apenas ao longo
da coluna de água (eixo Oz). A versão unidimensional da equação (2.10) foi
adaptada para sistemas lateralmente homogêneos por Miranda et al. (1998); a
equação equivalente tem a seguinte expressão:
TS = ρ[( v aha + < ht v t > )Sa + ha < v tSt > +ha v sSs + ha < v ' S' >] ,

(2.12)
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onde A(x,z,t)=<A>+At(x,z,t), foi substituido por h(x,t)=<h>+ht(x,t).
As médias no espaço e no tempo empregadas nessa teoria foram
calculadas numericamente pelas equações (2.3) a (2.5).
Este método já foi aplicado para o estudo da variação da contribuição
relativa desses termos do transporte de sal em sistemas com diferentes condições
de estratificação vertical e foram descritos em vários trabalhos (Dyer, 1978;
Hunkins, 1981; Lewis & Lewis, 1983; Miranda & Castro, 1996 a & b; Miranda et al,
1998; Bérgamo, 2000).
2.5) Diagramas de classificação e de mistura

As baías podem exibir em escalas espaciais e temporais, processos
típicos de estuários de planície costeira. De acordo com Kjerfve et al. (1997) o
canal de entrada da BG pode apresentar processos típicos de estuários de
planície costeira; esse fato foi constatado após a classificação dessa região da
BG, de acordo com o critério dinâmico de Hansen & Rattray (1966), como tipo
2a, ou seja, parcialmente misturado e com fraca estratificação vertical exibindo,
em conseqüência, fraca circulação gravitacional. Entretanto, esse resultado foi
obtido com base em medidas de corrente e de propriedades termohalinas
medidas em estações localizadas em diferentes posições geográficas. Nesse
trabalho também foi feita a hipótese de que em outras regiões no interior da BG
a imagem dos parâmetros circulação e estratificação sobre o diagrama, devem
se localizar diferentemente e serem caracterizadas por diferentes tipos
estuarinos passíveis de variação sasonal. Tomando-se por base essa hipótese e
levando-se em conta a natureza dos dados oceanográficos medidos no primeiro
experimento, os resultados hidrográficos e correntográficos medidos nas quatro
estações fixas F1, F2, F3 e F4 foram utilizados para simular condições quaseestacionárias e classificar as diferentes regiões da baía em que as estações
estão localizadas. Como o diagrama tem um parâmetro chave que permite
determinar a proporção relativa dos processos de difusão turbulenta e de
natureza advectiva, que transportam sal para o interior da baía, essa quantidade
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poderá ser obtida em primeira aproximação, tendo-se em vista as hipóteses
simplificadoras para a dedução teórica desse critério de classificação.
O diagrama é baseado primeiramente no modelo bidimensional
estacionário, lateralmente homogêneo e com seção retangular que simula perfis
teóricos da velocidade longitudinal e da salinidade (Hansen & Rattray, 1965).
Esse modelo resolve analiticamente um sistema de equações composto pelas
equações do movimento, da continuidade, da conservação de sal e a equação
de estado da água do mar linear, no plano longitudinal Oyz. Com base nos perfis
teóricos que se compõem dos modos baroclínico, da descarga fluvial e da
tensão de cisalhamento do vento, é possível o cálculo teórico dos parâmetros
estratificação

e

circulação

definidos

da

seguinte

forma:

o

parâmetro

estratificação ( [(S f − S s ) / S = δS / S (δS é a diferença entre as salinidades de
fundo e de superfície e S é a salinidade média na coluna de água) e o parâmetro
circulação (vs/vf), onde vs e vf denotam as velocidades médias na superfície e a
gerada pela descarga fluvial (Hansen & Rattray, 1966).
No diagrama Estratificação-circulação a família paramétrica de isolinhas
do parâmetro adimensional, ν, que é expresso analiticamente em função desses
parâmetros, ν=ν( δS / S ,vs/vf), representa razão da parcela de sal transportada
estuário acima por difusão turbulenta (Φd), pela soma deste com o transporte de
sal gerado pelo efeito advectivo das correntes de densidade de natureza
baroclínica (Φb), ou seja, ν=Φd/(Φd+Φb) (Simpson et al., 2001). Sendo assim,
quando ν=1 o transporte de sal estuário acima é inteiramente por difusão
turbulenta, pois Φb→0; e quando ν→0, a difusão turbulenta torna-se desprezível
(Φd→0) e o transporte de sal estuário acima é totalmente de natureza advectiva.
A equação que relaciona teoricamente o parâmetro (ν) com os parâmetros
estratificação e circulação é do segundo grau e combinando esse resultado
teórico com dados de estuários reais, para os quais foram simulados perfis
verticais quase-estacionários, foi possível obter um critério analítico e
quantitativo para a classificação de estuários nos seguintes tipos (Hansen &
Rattray, 1966, Hamilton & Rattray, 1978) de interesse para a região em estudo:
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• Tipo 1: quando ν→1, o fluxo resultante é estuário abaixo em todas as
profundidades e o transporte de sal é devido somente ao processo de difusão
turbulenta (tipo bem misturado) e o efeito baroclínico para o transporte de sal
estuário acima é desprezível.
• Tipo 2a ou 2b: quando 0<ν<1, o fluxo resultante reverte com a
profundidade (tipo parcialmente misturado) e o efeito baroclínico e a difusão
turbulenta são os processos responsáveis pelo transporte de sal para o interior
do sistema.
Uma subdivisão do diagrama em δS / S = 0,1 , levando em conta a
estratificação vertical da coluna de água, subdivide os tipos acima descritos em:
• Tipo a: fracamente estratificado.
• Tipo b: altamente estratificado.
Na figura 2.10 está representada a imagem dos parâmetros estratificação
e circulação, determinados por Kjerfve et al. (1997), classificando a região sul da
BG com tipo 2a (parcialmente misturada com fraca estratificação vertical). Esse
diagrama mostra que ν=0,98 e, em primeira aproximação, cerca de 98% do
transporte de sal para o interior da baía é gerado pelo processo de difusão da
maré.
Na prática, para utilizar o Diagrama Estratificação-circulação deve-se
simular, com base em dados experimentais perfis de velocidade e de salinidade
medidos durante alguns ciclos de maré, perfis médios que representem
condições quase-estacionárias. Esses perfis são calculados por equações
semelhantes às equações (2.1) e (2.2), porém integradas na coluna de água. Os
parâmetros necessários para classificação são obtidos com base nesses perfis
médios.
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Figura 2.10. Diagrama Estratificação-circulação delimitado pelas isolinas ν=1 e ν→0,01 à
esquerda e à direita, respectivamente, entre as quais se classificam os tipos de estuários
parcialmente misturados; tipos a e b, fracamente e altamente estratificados, delimitados pelo
parâmetro estratificação igual a 10-1. O ponto no extremo superior da linha, com ν=0,98,
classifica a Baía de Guanabara como tipo 2a, de acordo com Kjerfve et al. (1997).

Devido às dificuldades de obter a velocidade gerada pela descarga fluvial,
utilizou-se como quantidade representativa a velocidade residual, determinada
pela média no tempo e na coluna de água (semelhante à equação 2.3, porém
integrada na coluna de água). Em algumas estações o cálculo da velocidade
residual resultou em velocidades com sentido baía acima, não representando
efetivamente a velocidade gerada pela descarga de água doce, impossibilitando
a classificação desse diagrama. Para essas estações foi usado o critério de
classificação apresentado por Pritchard (1955) e implementado por Officer
(1977), que utiliza apenas a estrutura vertical de salinidade quantificada por
δS=Sf – Ss. Esse critério classifica os estuários como:
• Altamente estratificado: a salinidade apresenta uma acentuada
estratificação vertical e a diferença entre as salinidades do fundo e da superfície
é de várias unidades.
• Parcialmente misturado: a estratificação de salinidade é moderada e a
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diferença entre as salinidades do fundo e da superfície é de poucas unidades.
• Bem misturado: quando não há praticamente diferença entre a
salinidade da superfície e do fundo, caracterizando a ausência da haloclina.
Entretanto, como as propriedades termohalinas e a circulação das
massas de água da BG não são lateralmente homogêneas e uniformes, como
demonstrado em trabalhos anteriores (Kjerfve et, al., 1997; Miranda et al. 2001);
Eichler et al., 2001), e esse diagrama foi deduzido com base em um modelo
analítico bidimensional, então o Diagrama estratificação-circulação deve ser
aplicado com a devida cautela.
Para contornar essa dificuldade, Dyer (1977) sugeriu duas alternativas
para a classificação de sistemas lateralmente não homogêneos com valores
médios na seção transversal. A primeira é utilizar o diagrama clássico de
Hansen & Rattray (1966), porém calculando os parâmetros, [(

δS

v
),( s )] , com
S vf

valores médios na seção transversal; assim, δS é a diferença entre as
salinidades médias do fundo e da superfície, e S é a salinidade média na seção
transversal. Por sua vez, o parâmetro circulação é a razão entre a velocidade
média na superfície da seção transversal pela média na seção transversal,
associada à descarga fluvial; quando não se conhece a descarga fluvial, na
prática usa-se a seguinte aproximação: vf≈va= < v( x, y, Z, t > .
A segunda sugestão é o diagrama denominado Diagrama Estratificaçãocirculação Lateral, que tem por base a utilização de diferenças laterais de
salinidade. Nesse diagrama o numerador do parâmetro estratificação (
substituído por (

δS
)é
S

∆S
) , onde ∆S é uma diferença lateral de salinidade, calculado
S

da seguinte maneira: é a maior dentre as diferenças de salinidade média na
superfície obtida entre as estações localizadas na seção transversal; logo, esse
parâmetro é similar ao que mede a estratificação vertical. As demais
quantidades desse parâmetro e do parâmetro circulação são calculados da
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mesma forma que na primeira alternativa. Esses diagramas adaptados de Dyer
(1977) são apresentados em conjunto na figura 2.11.
1

P. Estrat. Lateral P. Estrat. vertical

10

0

10

-1

10

-2

10

0

1

10

10

Parâmetro circulação
Figura 2.11. Diagramas estratificação-circulação obtido com parâmetros médios na seção
transversal (curva superior) e o Diagrama Estratificação-circulação Lateral (curva inferior) para o
estuário Vellar, para diferentes valores da descarga fluvial.

Nesses diagramas o parâmetro ν não tem significado físico, razão pela
qual ele foi omitido. Entretanto, esses resultados do estuário do rio Vellar,
interpretados por Dyer (1977), indicam que por ocasião do máximo da descarga
fluvial a superfície apresenta a menor salinidade, mas à medida que a descarga
do rio diminui ocorre um máximo relativo na estratificação lateral. Esse resultado
coincide com a reversão da circulação secundária (transversal) e com o mínimo
da difusão vertical.
O clássico Diagrama T-S introduzido na literatura oceanográfica por Björn
Helland-Hansen na década de 1920, para estudar a distribuição e mistura das
massas de água oceânicas do oceano Atlântico Norte, pode ser considerado o
primeiro diagrama de mistura. Nesse diagrama cartesiano ortogonal, com T e S
nos eixos das ordenadas e abscissas, respectivamente, são representadas as
imagens de pares de valores (S,T) permitindo a classificação das massas de
água dos oceanos e o estudo dos processos de mistura. Levando em conta que
as massas de água de ambientes costeiros respondem mais rapidamente aos
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processos de mistura do que os processos de interação ar-mar de trocas de
energia e massa, esse diagrama tem sido utilizado na pesquisa estuarina para
identificação e classificação de massas de água do mar que entram em sistemas
estuarinos. Para tanto, esse diagrama é utilizado na forma de diagrama T-S
espalhado, utilizando dados quase-sinóticos medidos em ciclos completos de

maré (Schettini et al., 1998; Miranda et al., 2002).
Tendo-se em vista as características oceanográficas da plataforma
continental ao largo da BG e a presença de massas de água com uma forte
componente da Massa de Água Central do Atlântico Sul (ACAS) na BG (Melo,
2004) esse diagrama foi utilizado para estudo da variação da estrutura
termohalina no interior da BG nas escalas de tempo quinzenal e anual.
2.6) Marés

O registro da maré, entre janeiro de 1988 e fevereiro de 2004, extraídos
da Estação Maregráfica localizada na Ilha Fiscal (22º 53,8’S e 043º 11,0’W),
foram fornecidas pelo Banco Nacional de Dados Oceanográficos (BNDO- DHN),
com escala de redução de amplitude 1:10. Os valores horários das alturas de
maré foram utilizados para o cálculo da profundidade local em função do tempo
h(t), e para o controle e planejamento das coletas de dados em campo. Quando
necessário, as previsões de maré foram extraídas das tábuas publicadas pela
DHN e com o Programa para Previsão e Análise de Marés-PACMARÉ (Franco,
2000).
2.7) Dados Meteorológicos

Séries temporais dos registros do vento, precipitação e temperatura do ar
da Estação Meteorológica do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense
(UFF) foram disponibilizados pelo Dr. Evandro Biassi Barbieri e pelo Centro
Nacional

de

Meteorologia

Aeronáutica

do

Aeroporto

do

Galeão,

respectivamente. Foram utilizados os registros ao longo do período dos
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experimentos para auxiliar na análise das variações das propriedades medidas.
Os registros meteorológicos da estação do Gragoatá abrangem todos os
períodos de experimentos, já os do Galeão apenas os experimentos de 2003 e
2004.
A localização das estações é apresentada na tabela 2.3.
Tabela 2.3: Localização das estações meteorológicas na Baía de Guanabara.

Latitude

Longitude

Gragoatá 22º 53’ 49’’ S 043º 07’ 51’’ W
Galeão

22º 48’ 36’’ S 043º 15’ 02’’ W

2.8) Propagação de erros

A propagação dos erros nas equações de transporte foi realizada com
fórmulas clássicas de propagação de erros em cálculos que envolvem somas,
produtos e médias necessárias para a determinação de propriedades
dependentes (Vuolo, 1996).
Para uma propriedade P, calculada em função das grandezas
experimentais x, y, z, ...,[P=P(x,y,z,...)], os erros padrões correspondentes às
grandezas x, y, z,…, são definidos por, x → σx, y → σy, z → σz, ....
Para a adição de variáveis:
P = x + y + z.

(2.13a)

σP2 = σx2 + σy2 + σz2

(2.13b)

Na soma das variáveis os erros absolutos se somam. O mesmo resultado
vale para a subtração.
Para o produto de variáveis:
P=x⋅y⋅z

(2.13c)
2

2
2
2
 σy 
σz 
 σP 
 σx 

 +

 =
 + 


 P 
 x 
 z 
 y 

(2.13d)
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No produto, os erros relativos se somam. O mesmo resultado é aplicado
para a divisão.
Para a média das variáveis:
n

∑ Xi

P = i=1
n

(2.13e)

n

∑ σ xi

σP = i=1

(2.13f)

n

Nesse caso, o erro médio é calculado através da média do erros
absolutos da variável.
Os erros das propriedades termohalinas e de correntes, fornecidos pelos
fabricantes dos equipamentos(Falmouth, 2000; Sontek, 2002), e utilizadas nas
equações acima, são apresentadas na tabela 2.4.
Tabela 2.4: Erros instrumentais nas propriedades hidrográficas e correntométricas.
Temperatura

± 0,01ºC

Condutividade

± 0,002 mmho cm-1

CTD/correntógrafo

Profundidade

± 0,005 dbar

Falmouth 2D-ACM

Salinidade

± 0,03

Velocidade

± 0,02 m s-1

Direção

± 1º
± 0,03 m s-1 – para células de z=1m

ADCP Sontek 250

Velocidade

KHz

t=60s
-1

± 0,06 m s – para células de z=1m
t=60s

Direção

± 1º
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2.9) Calibração e testes de equipamentos

O principais equipamentos utilizados no levantamento oceanográfico,
CTD/correntógrafo Falmouth e o ADCP Sontek, foram testados em laboratório e
com medidas “in situ”.
No Laboratório de Instrumentação Oceanográfica (LIO) do Departamento
de Oceanografica Física, Química e Geológica foram realizados testes estáticos
dos sensores do CTD, antes dos trabalhos de campo. Os testes dinâmicos do
correntógrafo foram realizados no tanque de provas do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT). No Mar de Cananéia e Barra de Cananéia, foram realizados
testes com o perfilador ADCP, configurado com os mesmos parâmetros
utilizados nas medidas da BG, utilizando como plataforma de trabalho o B/Pq.
Albacora (Anexo 1).
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Capítulo 3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
PERÍODO DE JULHO/2000 E FEVEREIRO/2001
__________________________________________________________________
3.1) Experimento de julho de 2000 (inverno)
Os registros de precipitação e ventos registrados na Estação Meteorológica
do Gragoatá, durante o mês de julho de 2000, são apresentados nas figuras 3.1 e
3.2, respectivamente.

Figura 3.1. Registro mensal de precipitação na Estação Meteorológica do Gragoatá durante o mês
de julho de 2000. Os experimentos ocorreram de 07 a 10 (quadratura) e de 14 a 18 (sizígia).

O mês de julho foi marcando por um período de seca, próprio da estação
sazonal de baixa precipitação (Tabela 1.1) sendo o mais intenso (~7,5mm)
coincidente com o período do experimento de sizígia (Fig. 3.1).
A rosa dos ventos calculada para o mês de julho (Fig. 3.2) indicou
predominância dos ventos de NE, com maior ocorrência de ventos com
intensidade entre 5 m s-1 e 10 m s-1.
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Figura 3.2. Rosas de ventos calculadas a partir de registros obtidos na Estação Meteorológica do
Gragoatá, para o mês de julho de 2000.

3.1.1) Quadratura
Os registros horários de ventos obtidos da estação meteorológica do
Gragoatá durante os períodos dos experimentos de quadratura são apresentados
na figura 3.3.

Figura 3.3. Direção e intensidade dos ventos durante os experimentos de julho de 2000, em
período de quadratura. Os registros foram obtidos da Estação Meteorológica do Gragoatá.
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entrada

da

Baía,

foram

predominantemente para SE e fracos, com intensidades por volta de 5 m s-1,
ocorrendo algumas intensificações e mudanças de sentido, mas com pouca
duração.
Segundo Filippo et. al. (2003), na estação maregráfica da Ilha Fiscal os
eventos meteorológicos com período de 3 e 15 dias são os que apresentam maior
coerência com as variações do nível do mar, sendo a componente meridional do
vento a forçante dominante na flutuação de baixa frequência do nível do mar local.
As oscilações da maré, registradas na Ilha Fiscal durante os experimentos
de inverno de 2000, em período de quadratura, foram comparadas com as
respectivas previsões de maré, esses resultados são apresentados na figura 3.4.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3.4. Registros da altura da maré de quadratura na Ilha Fiscal (azul) e a previsão pelo
PACMARÉ (Franco, 2000) (verde), para os dias 07/07/2000 (a), 08/07/2000 (b), 09/07/2000 (c) e
10/07/2000 (d).
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Os registros de maré e as previsões correspondentes apresentaram
amplitudes e fases muito próximas; esses resultados sugerem que durante o ciclo
de maré os eventos de enchente e vazante não sofreram alterações significativas
devido às forçantes meteorológicas. Nessas figuras observam-se desigualdades
entre os intervalos de tempo de vazante e enchente, sendo os primeiros cerca de
duas horas maiores do que os segundos. Durante este experimento as alturas da
maré variaram entre ≈40 cm a ≈60 cm.
3.1.1.1) Estrutura termohalina e da circulação nas estações fixas
As estruturas verticais das variações temporais (locais) das propriedades
hidrográficas e dos componentes longitudinais (v) e transversais (u) de velocidade
nas estações fixas F1, F2, F3 e F4 são apresentadas nas figuras 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8,
respectivamente, por isolinhas em função da profundidade e do tempo (isopletas).
Essas medidas foram efetuadas em condições de maré de quadratura, no período
de 07 a 10 de julho de 2000.
A análise comparativa da configuração das isopletas das propriedades
hidrográficas (T, S e Sigma-t) nessas estações apresentam entre si algumas
semelhanças, embora com valores diferentes (Figs. 3.5a,b,c; 3.6a,b,c; 3.7a,b,c e
3.8a,b,c), mas a influência cíclica da maré semidiurna, na redistribuição advectiva
das variáveis hidrográficas, foi mais pronunciada na estação localizada na entrada
da BG (F1).
As variações de temperatura ocorreram em estreitos intervalos: 21,5-20,5oC
(est. F1), 24.0-20.0oC (est. F2), 24.0-21.0oC (est. F3) e 24.0-20.0oC (est. F4). Os
valores de salinidade na estação F1, variaram no intervalo 34,8-35,8, e nas
estações F2, F3 e F4 entre 30.0-35.0, 33,0-35,5 e 32.0-35.0, respectivamente. Os
resultados da estação localizada na entrada da BG (F1) com temperaturas mais
baixas, associadas às maiores salinidades, indicam a maior influência das águas
mais densas da plataforma continental, com acentuada componente da massa de
Água Central do Atlântico Sul (ACAS), cuja confirmação será feita com base na
análise do diagrama T-S.
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Figura 3.5. Isopletas de (a) temperatura (oC), (b) salinidade, (c) sigma-t, (d) componentes de
velocidade transversal e (e) longitudinal (m s-1) em função da profundidade adimensional Z e do
tempo na estação F1, localizada na entrada da BG, em 07/07/2000, em condições de maré de
quadratura. Os instantes de preamar e baixa-mar foram obtidos dos registros de maré.
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Figura 3.6. Isopletas de (a) temperatura (oC), (b) salinidade, (c) sigma-t, (d) componentes de
velocidade transversal e (e) longitudinal (m s-1) em função da profundidade adimensional Z e do
tempo (ciclo de maré) para a estação F2, localizada ao sul da I. do Governador, em 08/07/2000, em
condições de maré de quadratura.
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Figura 3.7. Isopletas de (a) temperatura (oC), (b) salinidade, (c) sigma-t, (d) componentes de
velocidade transversal e (e) longitudinal (m s-1) em função da profundidade adimensional Z e do
tempo (ciclo de maré) para a estação F3, a leste da I. do Governador, em 09/07/2000, em
condições de maré de quadratura.
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Figura 3.8. Isopletas de (a) temperatura (oC), (b) salinidade, (c) sigma-t, (d) componentes de
velocidade transversal e (e) longitudinal (m s-1) em função da profundidade adimensional Z e do
tempo (ciclo de maré) para a estação F4, a leste da I. de Paquetá, em 10/07/2000, em condições
de maré de quadratura.
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A análise comparativa dessa figura (Fig. 3.5), com os resultados obtidos
nas estações localizadas no interior da BG (Figs. 3.6, 3.7 e 3.8), indicam a
gradativa intrusão e influência dessa massa de água nas camadas mais profundas
e o aparecimento de águas menos densas de baixa salinidade e maior
temperatura nas camadas superficiais, influenciadas pela descarga fluvial no
interior da BG. Os máximos e mínimos de salinidade ocorreram sempre na forma
de núcleos no fundo e na superfície, respectivamente, ligeiramente defasados dos
instantes de ocorrência da preamar e baixa-mar. Utilizando-se a diferença entre a
densidade de fundo e a de superfície (em unidade de Sigma-t), como uma medida
da estratificação vertical de massa, verifica-se que essa diferença variou de
aproximadamente 1 kg m-3 na estação localizada na entrada da BG (F1) até cerca
de 2 a 4 kg m-3 para as estações localizadas mais ao norte (F2 a F4) (Figs. 3.5c,
3.6c, 3.7c, 3.8c).
Em relação aos componentes transversal e longitudinal das correntes
observadas nas estações F1, F2, F3 e F4 (Figs. 3.5d,e; 3.6d,e; 3.7d,e e 3.7d,e)
observa-se a menor intensidade dos primeiros, cujo módulo foi sempre inferior a
0,25 m s-1. Como era de se esperar, devido ao estreitamento do canal na entrada
da BG, os movimentos longitudinais foram bem mais intensos na estação F1 (Fig.
3.5e), do que nas demais estações localizadas no interior da BG. Nessa estação,
observa-se que os extremos de intensidade de vazante (-0.5 m s-1) e de enchente
(0,7 m s-1) na forma de núcleos, lideram ≈2 horas os instantes de ocorrência da
baixa-mar (15:00 h) e a preamar (19:00 h), respectivamente. Observa-se também
nessa figura que o cisalhamento vertical de velocidade é maior nas proximidades
do fundo.
A estação F2, por estar localizada nas proximidades da Ilha do Governador
em região abrigada, apresentou os menores valores dos componentes de
velocidade (Fig. 3.6 d,e), em módulo <0,2 m s-1 e sem um nítido sinal da influência
da maré.
Nas estações F3 e F4 também não se observa claramente a influência da
maré e os extremos dos componentes de velocidade foram bem menos intensos
do que os observados na estação F1 com intensidades, em módulo, menores do
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0,2 m s-1 (3.7d,e e 3.8d,e). Esse fato pode ser atribuído à influência da

que

geometria no condicionamento dos movimentos dentro da baía e a menor
influência do efeito barotrópico da maré na quadratura.
3.1.1.2) Transportes resultantes de sal nas estações fixas
Os componentes do transporte advectivo de sal, por unidade de distância
transversal,

indicadores

de

características

de

importação-exportação

de

propriedades para a estação F1, localizada na entrada da BG, são apresentados
na tabela 3.1.
Dentre os componentes, foram considerados os quatro mais importantes
para o transporte de sal, os demais foram desconsiderados por apresentarem
valores praticamente desprezíveis (em módulo <10-3 kg m-1s-1). Os componentes
devido à descarga fluvial e à deriva de Stokes, têm natureza advectiva
(exportação), os componentes devido à correlação da maré e à circulação
gravitacional são de natureza dispersiva (importação).
Tabela 3.1. Componentes do transporte advectivo de sal e transporte total (kg m-1s-1) em condições
de maré de quadratura.
Estação

Descarga

Deriva de

Difusão de

Circulação

Transporte

Fixa

fluvial (Φf)

Stokes (ΦS)

maré (Φd)

gravitacional

total

(Φb)
F1

-50,21 ± 14,75

0,01 ± 2,51

0,82 ± 0,39

0,07 ± 0,07

-49,31 ± 15,39

F2

0,58 ± 2,59

0,02 ± 0,20

-0,02 ± 0,02

-0,001 ± 0,67

0,58 ± 2,69

F3

-6,54 ± 8,03

-0,002 ± 0,48

-0,02 ± 0,02

0,01 ± 0,91

-6,56 ± 9,44

F4

5,62 ± 5,43

0,11 ± 0,41

0,004 ± 0,04

-0,08 ± 0,16

5,66 ± 5,45

O transporte de sal nas estações F1 e F3 foi dominado pela parcela
advectiva associada à velocidade gerada pela descarga fluvial, sendo mais
intenso na estação F1 seguido pela estação F3, com aproximadamente –
50,21±14,75 kg m-1 s-1 e –6,54±8,03 kg m-1 s-1, respectivamente. Essas duas
estações estão localizadas no eixo central da baía (Fig. 2.1) e são as que
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apresentaram características hidrodinâmicas mais próximas às características
estuarinas. Na estação F2, localizada nas proximidades da Ilha do Governador, o
transporte advectivo de sal foi muito pequeno (0,58±2,59 kg m-1 s-1) comparado
com os demais, e foi orientado no sentido NW. Na estação F4, localizada a leste
da Ilha de Paquetá, a velocidade residual apresentou valor positivo e em sentido
contrário ao do componente de velocidade gerado pela descarga fluvial; o
transporte de sal foi orientado para o interior da BG com valor igual a e 5,62±5,43
kg m-1 s-1. Os valores calculados para velocidade residual nas estações F2 e F4
foram positivos, indicando transporte para o interior da BG. De acordo com as
oscilações do registro de maré, em comparação com a maré astronômica (Figs.
3.4b,d), as condições de estacionaridade ao longo do ciclo da maré foram
razoavelmente mantidas. Logo, esses resultados do transporte advectivo de sal
podem estar associados à geometria da região e às condições lateralmente não
homogêneas.
Em relação ao componente do transporte devido à deriva de Stokes (Tab.
3.1) os valores foram apenas marginais (<0,1 kg m-1 s-1 em módulo). Teoricamente
a deriva de Stokes está associada ao transporte resultante gerado pela
propagação de uma onda progressiva em canais. Sendo assim, esse resultado
indica que a onda de maré se propagou para o interior da baía na forma de uma
onda mista e com forte contribuição de um componente estacionário.
Em relação aos outros componentes do transporte advectivo de sal,
relacionados à difusão da maré e à circulação gravitacional, somente aquele
gerado pelo primeiro processo na estação F1 teve um valor significativo (0,82±0,39
kg m-1 s-1) responsável pelo transporte de sal para o interior da BG.
O resultado do transporte total (resultante) de sal, obtido para a estação F1
sugere que, assumindo-se condições lateralmente homogêneas, no decorrer
desse experimento a BG funcionou com um exportador de sal.
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3.1.2) Sizígia
Os registros horários de ventos obtidos da estação meteorológica do
Gragoatá durante os experimentos são apresentados na figura 3.9.

Figura 3.9. Registros horários de direção e intensidade dos ventos durante os experimentos de
fevereiro de 2000, em período de sizígia. Os registros foram obtidos da Estação Meteorológica do
Gragoatá.

No dia 14/07/200 (estação fixa F2) não houve registro de vento até às 10:00
h. A partir das 11:00 h os ventos oscilaram em direção SW a NW, mas com
intensidades comparáveis ao período de quadratura (~5ms-1) (Fig. 3.3).
A figura 3.10 mostra os registros de maré obtidos na Ilha Fiscal durante o
período de sizígia do experimento de inverno de 2000, comparando-o com as
respectivas previsões de maré.
Tal como no experimento anterior, mas com uma única exceção, o registro
da maré e a correspondente previsão, apresentaram amplitudes e fases muito
próximas (Fig. 3.10). Entretanto, no primeiro dia, a maré prevista mostra
acentuada atenuação em relação ao valor registrado pelo marégrafo. Nesta
condição de maré os intervalos de tempo entre vazante e enchente são muito
próximos e as alturas da maré, variando de ≈100 cm a ≈120 cm, foram
praticamente iguais ao dobro das alturas observadas na quadratura.
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(b)

(c)
Figura 3.10. Registros da altura da maré de sizígia na Ilha Fiscal (azul) e a previsão pelo programa
PACMARE (Franco, 2000) (verde), para os dias 14/07/2000 (a), 15/07/2000 (b) e 17/07/2000 (c).

3.1.2.1) Estrutura termohalina e da circulação nas estaçôes fixas
As figuras 3.11, 3.12 e 3.13 apresentam as estruturas verticais das
variações temporais das propriedades hidrográficas e dos componentes
longitudinais e transversais de velocidade nas estações fixas F1, F2 e F3,
respectivamente. As medidas foram efetuadas nos dias 15, 14 e 17.
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Figura 3.11. Isopletas de (a) temperatura (oC), (b) salinidade, (c) sigma-t, (d) componentes de
velocidade transversal e (e) longitudinal (m s-1) em função da profundidade adimensional Z e do
tempo na estação F1, localizada na entrada da BG, em 15/07/2000, em condições de maré de
sizígia.
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Figura 3.12. Isopletas de (a) temperatura (oC), (b) salinidade, (c) sigma-t, (d) componentes de
velocidade transversal e (e) longitudinal (m s-1) em função da profundidade adimensional Z e do
tempo (ciclo de maré) para a estação F2, localizada ao sul da I. do Governador, em 14/07/2000, em
condições de maré de sizígia.
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Figura 3.13. Isopletas de (a) temperatura (oC), (b) salinidade, (c) sigma-t, (d) componentes de
velocidade transversal e (e) longitudinal (m s-1) em função da profundidade adimensional Z e do
tempo (ciclo de maré) para a estação F3, a leste da I. do Governador, em 17/07/2000, em
condições de maré de sizígia.
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Devido ao rompimento do eixo da embarcação, a estação fixa F3 foi
realizada com um dia de atraso. Uma pane ocorrida no gerador da segunda
embarcação

utilizada

neste

experimento

impossibilitou

o

levantamento

hidrográfico na estação fixa F4, levando a equipe a encerrar os trabalhos do
experimento de inverno.
As variações de temperatura ocorreram em intervalos menores que os
registrados em maré de quadratura: 20,4-20,8oC (F1), 20,9-21,2 (F2) e 20,7-20,4
(F3) (Figs. 3.11a, 3.12a, 3.13a). Os valores de salinidade na estação F1 variaram
no intervalo 34,6-35,5. Como no caso registrado em maré de quadratura, o
pequeno intervalo de variação na estação F1 sugere uma maior eficiência da
mistura vertical (Fig. 3.11b). Nas estações F2 e F3 a salinidade variou nos
intervalos 32,5-35,0 e 33,7-34,7, respectivamente (Figs. 3.12b, 3.13b). Os
máximos e mínimos de salinidade ocorreram na forma de núcleos no fundo e na
superfície, respectivamente, ligeiramente defasados dos instantes de ocorrência
da preamar e da baixa-mar; os primeiros indicam a influência advectiva nas
camadas mais profundas das águas mais densas da plataforma continental,
enquanto que os baixos valores da salinidade na camada superficial indicam a
influência da descarga fluvial. As configurações das isopicnais (σt) (Figs. 3.11c,
3.12c, 3.13c), são muito semelhantes às isohalinas; durante o ciclo de maré essa
propriedade física, em unidades de Sigma-t, variou nos seguintes intervalos: 24,225,0, 22,5-24,5 e 23,6-24,4, nas estações F1, F2 e F3, respectivamente. A
comparação dessas figuras indica a intrusão gradativa, em direção ao interior da
BG, das águas mais salinas, frias e mais densas da plataforma continental
adjacente, com um forte componente da ACAS.
Em relação aos componentes de velocidade observados nas estações F1,
F2 e F3 (Figs. 3.11d,e, 3.12d,e e 3.13d,e) observa-se, tal como nas estações
correspondentes da quadratura (Figs. 3.2d,e, 3.3d,e e 3.4d,e), a menor
intensidade dos movimentos transversais, predominando valores com módulo
inferior a 0,10 m s-1, com uma única exceção (núcleo na camada superficial
associado ao máximo de enchente com ocorrência na entrada da BG (Fig. 3.11d)).
As velocidades longitudinais da estação F1 (Fig. 3.11e) foram mais intensas do
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que na estação F3 (Fig. 3.13e) e seus extremos de intensidade de enchente (0,8 m
s-1) e de vazante (-0,6 m s-1) ocorreram na forma de núcleos e o cisalhamento
vertical mais intenso nas proximidades do fundo; esses valores extremos lideram
as estofas de preamar (15 h) e baixa-mar (21 h) com a defasagens próximas a 2 e
3 horas, respectivamente.
Na estação F2 (Fig. 3.12d,e) os extremos de enchente e vazante não são
tão evidentes quanto nas outras duas estações e a diferença entre as velocidades
longitudinais (0,15 m s-1, em módulo) e transversais (0,08 m s-1, em módulo) é
pequena. Esse fato pode ser explicado pelo posicionamento da estação no
“embaiamento” formado pelo continente e a Ilha do Governador.
Como na estação F1, na estação F3 os extremos de enchente e vazante do
componente transversal foram menores que os longitudinais, da ordem de 0,1 m s1

(Fig. 3.13d). Por sua vez, os movimentos longitudinais nessa estação

apresentam um sinal nítido da influência da maré, apresentando extremos de
enchente (0,4 m s-1) e vazante (-0,3 m s-1) na forma de núcleos que lideraram as
estofas de maré com defasagens de 3 horas (Fig 3.13e).

3.1.2.2) Transportes resultantes de sal nas estações fixas
Os componentes do transporte advectivo de sal, por unidade de distância
transversal, para as estações F1, F2 e F3, são apresentados na tabela 3.2.
Tabela 3.2. Componentes do transporte advectivo de sal e transporte total (kg m-1s-1) total em
condições de maré de sizígia.
Estação

Descarga

Deriva de

Difusão da

Circulação

Transporte

Fixa

fluvial (Φf)

Stokes (Φs)

maré (Φd)

gravitacional

total

(Φb)
F1

-11,39 ± 13,72

-0,94 ± 3,02

0,57 ± 0,42

0,04 ± 0,04

-11,72 ± 14,06

F2

3,04 ± 3,78

-0,03 ± 0.40

0,02 ± 0.02

0,08 ± 0,07

-3,11 ± 3,80

F3

-4,15 ± 8,06

-0,55 ± 1.11

0,12 ± 0.10

0,01 ± 0,03

-4,57 ± 8,14
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Os resultados apresentados nessa tabela indicam que o transporte de sal
foi dominado pela parcela advectiva associada à velocidade gerada pela descarga
fluvial, sendo mais intenso na estação F1 seguido pela estação F3, com a –
11,39±13,72 kg m-1 s-1 e –4,15±8,06 kg m-1 s-1, respectivamente, menores do que
os resultados do experimento de quadratura. Como no experimento anterior,
essas duas estações foram as que apresentaram características hidrodinâmicas
mais próximas às estuarinas e, novamente, o componente da deriva de Stokes
mostrou transportes (-0.94 ± 3.02 kg m-1 s-1 e -0.55 ± 1.11 kg m-1 s-1) gerados pela
propagação de onda progressiva mista de maré com forte componente
estacionário. O decréscimo do transporte resultante para a estação F1 em relação
ao resultado para condições de maré de quadratura (Tabela 1) de –49,31±15,39
kg m-1 s-1 para –11,72±14,06 kg m-1 s-1 é um indicativo da tendência do
estabelecimento do balanço de sal na sizígia.
Na estação F2, localizada em região confinada, o transporte de sal
resultante igual 3,11±3,80 kg m-1 s-1, indicou uma situação de convergência para o
continente. Tal como no experimento de quadratura, esse resultado sugere
influência dos contornos geográficos impostos pela Ilha do Governador e o
continente.
3.1.3) Diagramas T-S
O Diagrama T-S espalhado com todos os pares de valores amostrados nas
marés de quadratura e de sizígia, é apresentado na figura 3.14. Pela distribuição
das imagens dos pontos (S,T) observa-se que as características termohalinas na
maré de quadratura são mais heterogêneas do que na sizígia, indicando maior
energia da maré para gerar mistura vertical. Entretanto, em ambos os
experimentos, as curvas T-S que podemos inferir dessas distribuições convergem,
por mistura não isopicnal, para valores de maior densidade (σt≈25,0) e próximos
às características T≈20,0oC e S≈35,0, indicando a influência da ACAS para sua
formação.

Capítulo 3 - Resultados e discussão - Período de julho/2000

61

Figura 3.14. Diagrama T-S espalhado das propriedades termohalinas medidas em julho de 2000,
em condições de quadratura e de sizígia. A envoltória da camada superior da ACAS, característica
da região Sudeste Brasileira é apresentada no canto inferior direito, de acordo com Miranda
(1985).

3.1.4) Diagramas Estratificação-circulação
A Figura 3.15 apresenta o Diagrama Estratificação-circulação de Hansen &
Rattray (1966), com as imagens dos parâmetros estratificação (δS/So) e circulação
(us/ua), permitindo a classificação da região no entorno das estações fixas durante
o experimento de inverno.
As estações F1 e F3, alinhadas ao eixo central da baía, foram classificadas
de acordo como Tipo 2a (parcialmente misturada e com fraca circulação
gravitacional), tanto em quadratura quanto sizígia, com o percentual relativo de
contribuição do processo difusivo para o transporte de sal para o interior da BG
próximos a 100% (ν≅1 para a estação F1 e ν≅0,98, para a estação F3). Para a
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estação F1, localizada na entrada da Baía de Guanabara, esse resultado é
concordante com o obtido por Kjerfve et al. (1997). Nessa figura observa-se,
também, que na maré de quadratura a estratificação vertical foi maior na estação
F3 e que, em condições de maré de sizígia, os parâmetros estratificação nessas
estações convergem para valores muito próximos, em concordância com os
resultados do processo de mistura não isopicnal mais intenso mostrado no
diagrama T-S (Fig. 3.14).

Figura 3.15. Diagrama Estratificação-circulação do experimento de inverno de 2000. Os pontos são
as imagens dos parâmetros estratificação e circulação obtidos para as estações fixas F1 e F3; em
maré de quadratura (vermelho) e em sizígia (azul).

Nas estações F2 e F4 na quadratura e na estação F2 na sizígia, as
velocidades residuais apresentaram sentido (>0) em direção ao interior da BG e
não foram utilizadas para calcular o parâmetro circulação.
A síntese dos resultados obtidos durante o experimento de inverno,
discutidos acima, é apresentada nas Tabela 3.3.
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Tabela 3.3. Síntese dos resultados hidrográficos, correntográficos, de transporte advectivo de sal e
da classificação da região representativa das estações fixas do experimento de inverno
(quadratura 07/07 a 10/07 e sizígia 14/07 a 17/07).
maré de quadratura

T (oC)
S
σt (kg m-3)
Vtrans (m s-1)
Vlong (m s-1)
Transporte
advectivo de
sal (kg m-1s-1)
Classificação

Estação F1

Estação F2

Estação F3

Estação F4

[21,5 ; 20,9]
[34,8 ; 35,8]
[24,2 ; 25,2]
≤|0,25|
[-0,7 ; 0,9]
-49,31 ± 15,39

[24,0 ; 20,0]
[31,0 ; 35,0]
[21,0 ; 25,0]
≤|0,06|
[0,2 ; -0,2]
0,58 ± 2,69

[24,0 ; 21,0]
[33,0 ; 35,0]
[23,0 ; 25,0]
≤|0,08|
[-0,2 ; -0,2]
-6,56 ± 9,44

[24,0 ; 20,0]
[32,0 ; 36,0]
[21,5 ; 24,5}
≤|0,04|
[-0,12 ; 0,24]
5,66 ± 5,45

Descarga fluvial
(-50,21 ± 14,75)

Velocidade residual
(0,58 ± 2,59)

Descarga fluvial
(-6,54 ± 8,03)

Tipo 2a - ν≅1

X

Tipo 2a - ν≅0,98

Velocidade
residual
(5,62 ± 5,43)
X

maré de sizígia
T (oC)
S
σt (kg m-3)
Vtrans (m s-1)
Vlong (m s-1)
Transporte
advectivo de
sal (kg m-1s-1)
Classificação

[20,3 ; 20,8]
[34,3 ; 35,5]
[24,2 ; 25,0]
[0,1 ; -0,5]
[-0,60 ; 0,80]
-11,72 ± 14,06

[20,9 ; 21,1]
[32,5 ; 35]
[22,7 ; 24,5]
≤|0,08|
[-0,15 ; 0, 15]
-3,17 ± 3,80

[20,7 ; 20,4]
[33,4 ; 34,7]
[23,5 ; 24,4]
≤|0,06|
[-0,30 ; 0,40]
-4,57 ± 8,14

X
X
X
X
X
X

Descarga fluvial
(-11,39 ± 13,72)
Tipo 2a - ν≅1,0

Velocidade residual
(-3,04 ± 3,78)
X

Descarga fluvial
(-4,15 ± 8,06)
Tipo 2a - ν≅0,98

X

Capítulo 3 - Resultados e discussão - Período de fevereiro/2001

64

3.2) Experimento de fevereiro de 2001 (verão)
Os registros de precipitação e ventos registrados na Estação Meteorológica
do Gragoatá, durante o mês de fevereiro de 2001, são apresentados nas figuras
3.16 e 3.17, respectivamente.

Figura 3.16. Registro mensal de precipitação na Estação Meteorológica do Gragoatá durante o
mês de fevereiro de 2001.

O mês de fevereiro apresentou longos períodos de estiagem, com chuvas
moderadas, com altura máxima de 39 mm, entre os dias 5 e 11 (Fig. 3.16),
coincidindo com o final do experimento em maré de quadratura e início em sizígia.
A rosa dos ventos, calculada para o mês de fevereiro (Fig. 3.17), indicou
predominância dos ventos de NE, com maior ocorrência de ventos com
intensidade entre 5 m s-1 e 10 m s-1. Esses resultados foram semelhantes aos
obtidos em julho de 2000, provavelmente o registro de ventos na estação do
Gragoatá está sendo afetado pela orografia da região no entorno da estação.
Como não foi possível obter os registros do Aeroporto do Galeão para esse
período, uma análise mais detalhada desse efeito não pôde ser realizada.
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Figura 3.17. Rosa de ventos calculadas a partir de registros obtidos na Estação Meteorológica do
Gragoatá, para o mês de fevereiro de 2001.

3.2.1) Quadratura
Os registros horários de ventos obtidos da estação meteorológica do
Gragoatá durante os períodos dos experimentos de quadratura são apresentados
nas figuras 3.18.

Figura 3.18. Registros horários de direção e intensidade dos ventos durante os experimentos de
fevereiro de 2001, em período de quadratura. Os registros foram obtidos da Estação Meteorológica
do Gragoatá.
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da

Baía,

foram

predominantemente para SE, sendo mais fracos no início dos experimentos (07:00
h) e intensificando ao longo do dia, chegando ao término dos experimentos (20:00
h) com intensidades próximas a 10 m s-1 (Fig. 3.18).
As oscilações da maré registradas na Ilha Fiscal durante os experimentos
de verão de 2001 foram comparadas com as respectivas previsões de maré (Fig.
3.19).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3.19. Registros de altura da maré na Ilha Fiscal (azul) e previsão da maré feita pelo
programa PACMARE (Franco, 2000) (verde), para os dias 02/02/2001 (a), 03/02/2001 (b),
04/02/2001 (c) e 05/02/2001 (d).

Com exceção do dia 02/02/2001, que apresentou uma atenuação da
amplitude em relação à maré astronômica, os demais registros estiveram
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concordantes em amplitude e fase. Nesse período a altura da maré variou de ≈50
cm a ≈85 cm.
3.2.1.1) Estrutura termohalina e da circulação nas estações fixas
As estruturas verticais das variações temporais das propriedades
hidrográficas e dos componentes longitudinais e transversais de velocidade nas
estações fixas F1, F2, F3 e F4, obtidos durante a fase de maré de quadratura (02/02
a 05/02/2001), são apresentadas na forma de isopletas nas figuras 3.20, 3.21,
3.22 e 3.23, respectivamente.
A diferença entre as alturas da maré observada durante o experimento na
entrada da BG (est. F1) e aquela obtida pela previsão (Fig. 3.19a) é um indicador
da influência de forçantes que atenuaram a maré astronômica. Durante esse ciclo
de maré, a temperatura variou de 20,0 oC a 27,0oC e a salinidade, com pequena
estratificação vertical, entre 33,0 e 35,5. A densidade, em unidades de Sigma-t
(σt), apresenta uma estratificação vertical estável, aumentando de 21,5 a 25,5
entre a superfície e o fundo (Fig. 3.20a, b, c). Os baixos valores da temperatura
(≈20oC), associados a salinidades relativamente altas (35,5) nas camadas mais
profundas, indicam o efeito advectivo da entrada de massas de água mais densas
da plataforma continental com um forte componente da ACAS.
A temperatura na estação F2 variou de 24,0oC a 28,0oC e a salinidade, com
pequena estratificação vertical, entre 31,1 e 34,3. O mínimo de temperatura, cuja
ocorrência foi observado no fundo no início das medições, estava associado ao
máximo de salinidade, indicando tratar-se de águas com influência marinha (Fig.
3.21a,b). A densidade, em unidades de Sigma-t (σt), indicou uma estratificação
vertical estável de massa, aumentando de 19,6 a 23,0 entre a superfície e o fundo,
nas primeiras horas do experimento (Fig. 3.21c). Nas últimas horas do
experimento (a partir de 16:00 h), as características hidrográficas sofreram uma
acentuada alteração devido à intensificação dos processos de mistura vertical, a
haloclina e termoclina interceptam o fundo e a coluna de água ficou quase
homogênea (T≅28,0oC; S≅32,0 e σt≅20,2).
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Figura 3.20. Isopletas de (a) temperatura (oC), (b) salinidade, (c) sigma-t, (d) componentes de
velocidade transversal e (e) longitudinal (m s-1) em função da profundidade adimensional Z e do
tempo na estação F1, localizada na entrada da BG, em 02/02/2001, em condições de maré de
quadratura.
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Figura 3.21. Isopletas de (a) temperatura (oC), (b) salinidade, (c) sigma-t, (d) componentes de
velocidade transversal e (e) longitudinal (m s-1) em função da profundidade adimensional Z e do
tempo na estação F2, localizada ao sul da I. do Governador, em 03/02/2001, em condições de
maré de quadratura.
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Figura 3.22. Isopletas de (a) temperatura (oC), (b) salinidade, (c) sigma-t, (d) componentes de
velocidade transversal e (e) longitudinal (m s-1) em função da profundidade adimensional Z e do
tempo para a estação F3, localizada a leste da I. do Governador, em 04/02/2001, em condições de
maré de quadratura.
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Figura 3.23. Isopletas de (a) temperatura (oC), (b) salinidade, (c) sigma-t, (d) componentes de
velocidade transversal e (e) longitudinal (m s-1) em função da profundidade adimensional Z e do
tempo na estação F4, localizada a leste da I. de Paquetá, em 05/02/2001, em condições de maré
de quadratura.
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Na estação F3, alinhada com a estação F1 ao eixo central da baía, a
variação de temperatura foi mais acentuada entre 21,5oC e 27,0oC e a salinidade,
com pequena estratificação vertical, entre 31,0 e 34,5, apresentando haloclina e
termoclina bem definidas na camada superficial (Fig. 3.22a,b), formadas pela
maior descarga fluvial e o aquecimento sazonal desta época do ano. A camada de
fundo apresenta-se com pequena estratificação de salinidade (33,5 a 34,5) e está
associada a temperaturas relativamente baixas, entre 21,5oC e 23,5oC. A
densidade, em unidades de Sigma-t (σt), indica estratificação vertical estável do
campo de massa; essa propriedade aumenta de 19, na superfície, a 24 nas
proximidades do fundo (Fig. 3.22c). Comparando-se essas propriedades
termohalinas com as observadas na estação F1 (Fig. 3.20a, b) evidencia-se a
intrusão para o interior da BG de água mais densas oriundas da plataforma
continental.
Durante o ciclo da maré a temperatura da estação F4 variou de 23,0oC a
29,0oC e a salinidade, com pequena estratificação vertical, entre 26,0 e 33,0,
apresentando fraca haloclina e termoclina superficiais (Figs. 3.23a, b). A camada
de fundo apresenta-se com pequena estratificação de salinidade (31,0 a 33,0) e
está associada a temperaturas entre 23,0 oC e 25oC. A densidade, em unidades
de Sigma-t (σt), indica estratificação vertical estável do campo de massa; essa
propriedade aumenta de 16, na superfície, a 22 nas proximidades do fundo (Fig.
3.23c). Os baixos valores da temperatura e valores relativamente altos de
salinidade, nas camadas mais profundas também indicam a intrusão de água mais
densas da plataforma continental.
Como era de se esperar, o componente transversal da velocidade
apresentou valores pouco intensos (<│0,15│m s-1) nas quatro estações, com a
ocorrência de máximos em camadas intermediárias próximos as estofas de maré
(Figs. 3.20d, 3.21d, 3.22d e 3.23d).
Tal como em canais estuarinos, o componente longitudinal nas estações F1
e F3 apresentam influência da modulação semidiurna da maré, com intensidades
variando entre os extremos de enchente (0,25 m s-1) e vazante (–0,50 m s-1) na
entrada da BG (F1) e 0,10 m s-1 e –0,30 m s-1 na estação F3. Na F1 os extremos de
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enchente ocorrem em camadas sub-superficiais e os de vazante na camada
superficial (Fig. 3.20e), enquanto que em F3 esses extremos ocorrem em camadas
sub-superficiais (Fig. 3.21e).
Outro fato que indica a influência do efeito baroclínico, sobre o
cisalhamento da velocidade longitudinal próximo da estofa de corrente (v=0), pode
ser observado entre 16:00 h e 17:00 h na estação localizada na entrada da BG
(Fig. 3.20e); quando a intensidade do efeito barotrópico da maré diminui observase, claramente no entorno da isolinha de movimento nulo (v=0), a ocorrência de
movimentos bidirecionais sentido de vazante (v<0) e enchente (v>0) acima e
abaixo da camada de movimento nulo, respectivamente.
As estações F2 e F4 também tiveram seus componentes longitudinais
influenciados pela modulação horária da maré, mas com menor intensidade. Na
estação F2 o extremo de enchente ocorreu em um núcleo nas proximidades do
fundo (Z=-0,7) com intensidade de 0,18 m s-1 e o de vazante (–0,10 m s-1)
estendendo-se desde a camada superficial até a intermediária (Fig. 3.21e).
A estação F4 apresentou extremos de enchente e vazante iguais a 0,20 m s1

e –0,30 m s-1, respectivamente. O extremo de enchente ocorreu na forma de um

núcleo sub-superficial na profundidade intermediária da coluna de água, defasado
cerca de uma hora em relação à preamar. Por sua vez, o maior valor da
velocidade de vazante também ocorreu com atraso em relação à estofa de
vazante (Fig. 3.23e).

3.2.1.2) Transportes resultantes de sal nas estações fixas
Os componentes do transporte advectivo de sal, por unidade de distância
transversal, são apresentados na tabela 3.4.
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Tabela 3.4. Componentes do transporte advectivo de sal e transporte total (kg m-1s-1), em
condições de maré de quadratura.
Estação

Descarga

Deriva de

Difusão da

Circulação

Transporte

Fixa

fluvial (Φf)

Stokes (Φs)

maré (Φd)

gravitacional

total

(Φb)
F1

-12,39 ± 16,98

-0,16 ± 1,21

0,58 ± 0,22

1,02 ± 0,27

-10,96 ± 17,02

F2

0,95 ± 4,22

0,03 ± 0,39

0,03 ± 0,05

0,05 ± 0,05

1,06 ± 4,24

F3

-15,04 ± 10.13

-0,73 ± 0,77

-0,33 ± 0,11

0,14 ± 0,25

-15,97 ± 10,16

F4

3,88 ± 4.54

-0,68 ± 0,70

-0,49 ± 0,10

0,25 ± 0,16

2,96 ± 4,60

Nas estações F1 e F3 (alinhadas com o eixo do canal) o cálculo do
transporte de sal foi dominado pela parcela advectiva associada à velocidade
gerada pela descarga fluvial.
Na estação F1 o principal componente de natureza advectiva que transporta
sal para fora da baía, é gerado pela descarga fluvial e sua intensidade é -12,39±
16,98 kg m-1s-1, seguido do componente de natureza dispersiva gerado pela
circulação gravitacional, que promove a intrusão de sal para o interior da baía,
com uma intensidade de aproximadamente 1,02± 0,27 kg m-1s-1.
Na estação F3, o componente da descarga fluvial, de natureza advectiva,
indica transporte sal para o sul canal com intensidade de -15,04±10.13 kg m-1s-1.
O componente gerado pela deriva de Stokes, de natureza advectiva, apresentou
uma intensidade muito pequena, cerca de -0,73±0,77 kg m-1s-1. O efeito difusivo
da agitação cíclica da maré que deveria ser positivo (de natureza dispersiva) está
com sentido oposto muito provavelmente devido à forma geométrica afunilada do
canal, e sua influência para o transporte total de sal é contrabalançada pelo
componente difusivo gerado pela circulação gravitacional (efeito combinado do
componente baroclínico e barotrópico da força de gradiente de pressão).
A estação F2, localizada no embaiamento entre a I. do Governador e o
continente, apresentou as menores intensidades dos componentes do transporte
advectivo de sal.
O principal componente na estação F4 indicou transporte de sal para o
norte com intensidade de 3,88±4.54 kg m-1s-1. O componente gerado pela deriva
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de Stokes com intensidade de aproximadamente -0,68±0,70 kg m-1s-1, é o
segundo maior componente e seu sentido indica que o principal componente da
onda de maré estuário acima é progressivo. O efeito difusivo da agitação cíclica
da maré que deveria ser positivo (de natureza dispersiva) está com sentido oposto
(-0,49±0,10 kg m-1s-1) e o transporte gerado pela circulação gravitacional devido
ao efeito baroclínico da força de gradiente de pressão tem intensidade próxima a
0,25±0,16 kg m-1s-1.
3.2.2) Sizígia
Os registros horários de ventos obtidos da estação meteorológica do
Gragoatá durante o período desse experimento são apresentados na figura 3.24.

Figura 3.24. Registros horários de direção e intensidade dos ventos durante os experimentos de
fevereiro de 2001, em período de sizígia. Os registros foram obtidos da Estação Meteorológica do
Gragoatá.

Os ventos registrados na estação meteorológica mantiveram o mesmo
padrão dos registros em quadratura, fracos no período da manhã, intensificando
no decorrer do dia chegando a intensidades próximas a 10 m s-1 no final da tarde,
com direção predominantemente SW (Fig. 3.24).
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As oscilações da maré registradas na Ilha Fiscal durante os experimentos
foram comparadas com as respectivas previsões de maré, esses resultados são
apresentados na figura 3.25.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3.25. Registros de altura da maré na Ilha Fiscal (azul) e a previsão da maré feita pelo
programa PACMARE (Franco, 2000) (verde), para os dias 10/02/2001 (a), 11/02/2001 (b),
12/02/2001 (c) e 13/02/2001 (d).

Os perfis da maré registrado e previsto apresentaram amplitudes e fases
muito próximas, durante o ciclo de maré amostrado. A única diferença observada
é que no primeiro dia do experimento (Fig. 3.25a) a maré oscilou em um nível
médio superior ao previsto em ≈40 cm.
Durante a fase de maré de sizígia, os experimentos foram realizados sob
fortes tempestades tropicais que ocorreram no final da tarde. Os trabalhos foram
suspensos devido à falta de segurança quando das coletas na estação F1, pois o
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barco, embora fundeado, foi arrastado para o sul por centenas de metros e a
visibilidade era praticamente zero. Quando das coletas na estação F2 os trabalhos
foram suspensos por cerca de uma hora.
3.2.2.1) Estrutura termohalina e da circulação nas estações fixas
As figuras 3.26, 3.27, 3.28 e 3.29 apresentam as estruturas verticais das
variações temporais das propriedades hidrográficas e dos componentes
longitudinais e transversais de velocidade nas estações fixas F1, F2, F3 e F4,
respectivamente. As medidas foram efetuadas no período de 10 a 13 de fevereiro
de 2001.
Os trabalhos na estação fixa F1 (10 de fevereiro de 2001) foram suspensos
às 17 horas, e o ciclo completo de maré não foi completamente amostrado,
motivando apenas sua analise parcial (todos os cálculos de médias temporais não
foram executados). Durante o período de amostragem a temperatura variou de
21,5oC a 25,5oC e a salinidade, com pequena estratificação vertical, entre 33,0 e
35,5. A densidade, em unidades de Sigma-t (σt), apresentou uma estratificação
vertical estável, aumentando de 21,8 a 24,8 entre a superfície e o fundo (Fig.
3.26a,b,c). Em relação ao experimento de quadratura (Fig. 4.20) a temperatura
esteve um pouco menor, mas a salinidade praticamente não apresentou variações
e as características termohalinas do fundo indicam o efeito advectivo das massas
de água da plataforma continental com influência da ACAS.
Novamente, uma tempestade (11/02/2001) no fim da tarde fez com que os
trabalhos fossem interrompidos na estação F2, mas sem grandes prejuízos para
completar-se a série de um ciclo completo de maré.
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Figura 3.26. Isopletas de (a) temperatura (oC), (b) salinidade, (c) sigma-t, (d) componentes de
velocidade transversal e (e) longitudinal (m s-1) em função da profundidade adimensional Z e do
tempo (ciclo de maré) na estação F1, localizada na entrada da BG, em 10/02/2001, em condições
de maré de sizígia.
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Figura 3.27. Isopletas de (a) temperatura (oC), (b) salinidade, (c) sigma-t, (d) componentes de
velocidade transversal e (e) longitudinal (m s-1) em função da profundidade adimensional Z e do
tempo (ciclo de maré) na estação F2, localizada ao sul da I. do Governador, em 11/02/2001, em
condições de maré de sizígia.
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Figura 3.28. Isopletas de (a) temperatura (oC), (b) salinidade, (c) sigma-t, (d) componentes de
velocidade transversal e (e) longitudinal (m s-1) em função da profundidade adimensional Z e do
tempo na estação F3, localizada a leste da I. do Governador, em 12/02/2001, em condições de
maré de sizígia.
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Figura 3.29. Isopletas de (a) temperatura (oC), (b) salinidade, (c) sigma-t, (d) componentes de
velocidade transversal e (e) longitudinal (m s-1) em função da profundidade adimensional Z e do
tempo na estação F4, localizada a leste da I. de Paquetá, em 13/02/2001, em condições de maré
de sizígia.
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Durante esse ciclo de maré a temperatura, na estação F2, estava maior do
que na quadratura, e variou de 26,5oC no fundo a 29,0oC. Por sua vez, devido à
maior influência da maré de sizígia sobre a mistura vertical e da descarga fluvial, a
salinidade, com pequena estratificação vertical, variou entre 29,0 e 33,0 da
superfície ao fundo, respectivamente (Fig. 3.27a, b). A variação temporal da
temperatura e da salinidade nas proximidades do fundo nos intervalos de 26,5oC a
27,0oC e 32,0 a 33,0, muito diferente das características termohalinas observadas
na estação F1, notando-se, portanto, menor influência das massas de água da
plataforma continental. A densidade, em unidades de Sigma-t (σt), indicou uma
estratificação vertical de massa estável, aumentando de 18,0 a 21,0 (Fig. 3.27c).
Na estação F3 a temperatura variou de 29,0oC na superfície até cerca de
25,0oC nas proximidades do fundo e a salinidade, com pequena estratificação
vertical, aumentou de 30,0 a 34,0, apresentando haloclina bem definida na
camada superficial (Fig.4.28a,b). A camada de fundo é praticamente homohalina
(S≅34) e isotérmica (≅25oC) com valores bem diferentes dos observados na
entrada da BG (Fig. 3.26a,b).
A densidade, em unidades de Sigma-t (σt), indica estratificação vertical
estável do campo de massa; essa propriedade aumentou de 18,0, na superfície, a
23,0 nas proximidades do fundo (Fig. 3.28c).
A estação fixa F4 apresentou uma variação de temperatura de 28,0oC na
superfície a ≈25,5oC nas proximidades do fundo e a salinidade, com pequena
estratificação vertical variou entre 27,5 na superfície até cerca de 33,5 no fundo,
apresentando fraca haloclina superficial (Fig. 3.29a,b). A camada de fundo
apresenta-se com pequena estratificação de salinidade no intervalo de 32,5 a 33,5
e está associada a temperaturas entre 25,0oC e 26,5oC. Essa estrutura
termohalina é semelhante a que foi observada na quadratura (Fig. 4.23a, b). A
densidade, em unidades de Sigma-t (σt), indica estratificação vertical estável do
campo de massa, aumentando de 17,0, na superfície, a 22,0 nas proximidades do
fundo (Fig. 3.29c).
O componente transversal de velocidade apresentou intensidades maiores
do que na quadratura em todas as estações, atingindo valores extremos nas
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proximidades da superfície oscilando entre -0,25 m s-1 e 0,35 m s-1, na estação F1
durante as marés vazante e enchente, respectivamente (Fig. 3.26d). Nas demais
estações os núcleos de máximo ocorreram em superfície com o maior valor na
estação F2 (-0,30 m s-1) (Figs. 3.27d, 3.28d e 3.29d).
O componente longitudinal de velocidade também apresentou intensidades
bem maiores do que na quadratura, principalmente na estação da entrada da BG
(F1). Nessa estação a influência da variação cíclica da maré gerou correntes com
extremos na camada superficial com intensidades variando de -0,70 m s-1 a 1,10
m s-1 em condições de vazante e enchente, respectivamente (Fig. 3.26e).
Considerando-se que as observações foram suspensas às 17:00 h, devido aos
fortes ventos da direção N, a tensão de cisalhamento do vento provavelmente foi
responsável pela reversão do sentido do movimento, de norte para o sul, no
intervalo de tempo de aproximadamente uma hora, quando a intensidade da
corrente atingiu rapidamente o valor -0,50 m s-1. Um outro fenômeno observado
nessa figura é a ocorrência de movimentos bidirecionais, gerados pela parcela
baroclínica da força de gradiente de pressão, que antecedem a baixa-mar (12:00
h); assim, por exemplo, entre 11:00 h e 12:00 h, observa-se movimentos de
vazante na camada superficial e de enchente na camada de fundo, com
intensidades de ≈-0,50 m s-1 e ≈0,20 m s-1 na superfície e proximidades do fundo,
respectivamente.
O componente longitudinal nas demais estações apresentou influência da
modulação horária da maré, porém de menor intensidade. Na estação F2 os
extremos de enchente e vazante variaram de 0,20 m s-1 e -0,20 m s-1,
respectivamente (Fig. 3.27e). A estação F3 teve valores extremos de enchente e
vazante iguais a 0,30 m s-1 e –0,50 m s-1, respectivamente (Fig. 3.28e), mais
intensos do que na quadratura (Fig. 3.22e).
Na estação F4 os extremos de enchente e vazante foram iguais a 0,40 m s-1
e –0,30 m s-1, respectivamente, e as intensidades de enchente foram um pouco
maiores do que na quadratura (Fig. 3.23e). O extremo de enchente ocorreu na
forma de um núcleo superficial, liderando a preamar em aproximadamente 2
horas. Por sua vez, o maior valor da velocidade de vazante (-0,3 m s-1) também
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ocorreu na camada superficial com atraso em relação à estofa de vazante (Fig.
3.29e).
3.2.2.2) Transportes resultantes de sal nas estações fixas
Os componentes do transporte advectivo de sal, por unidade de distância
transversal, são apresentados na tabela 3.5.
Tabela 3.5. Componentes do transporte advectivo de sal e transporte total (kg m-1s-1), em
condições de maré de sizígia.
Estação

Descarga

Deriva de

Correlação

Circulação

Transporte

Fixa

fluvial (Φf)

Stokes (Φs)

de maré (Φd)

gravitacional

total

(Φb)
F2

3,50 ± 4,27

-0,23 ± 0,62

-0,08 ± 0,06

0,05 ± 0,09

3,24 ± 4,31

F3

-26,85 ± 9,33

0,64 ± 1,10

-0,19 ± 0,60

0,75 ± 0,34

-25,65 ± 9,40

F4

-1,42 ± 4,59

0,59 ± 0,82

-0,42 ± 0,13

-0,01 ± 0,17

-1,26 ± 4,67

O cálculo dessas parcelas exige a determinação de médias espaciais e
temporais da salinidade e da velocidade através de integração numérica ao longo
da coluna de água e do ciclo completo da maré, como na estação F1 as medições
foram interrompidas antes de completar o ciclo de maré, o cálculo de transporte
advectivo de sal não pôde ser efetuado para esta estação.
Na estação F2 o componente principal do transporte advectivo de sal
gerado pela velocidade residual (3,50 ± 4,27 kg m-1s-1) indicou transporte de sal
convergente para o interior do embaiamento onde esta localizada essa estação; o
componente gerado pela deriva de Stokes apresentou uma intensidade muito
pequena (-0,23 ± 0,62 kg m-1s-1) no sentido oposto. Devido ao confinamento dessa
estação ao sul da I. do Governador, as intensidades dos componentes gerados
pela de difusão da maré e pelo efeito baroclínico foram muito pequenos (-0,08 ±
0,06 kg m-1s-1 e 0,05 ± 0,09 kg m-1s-1, respectivamente).
O transporte advectivo de sal na estação F3, localizada no canal principal
da BG, foi dominado pelo componente da descarga fluvial, que indicou transporte
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de sal para fora da baía com intensidade -26,85 ± 9,33 kg m-1s-1, esse resultado é
praticamente o dobro do correspondente transporte observado na quadratura
(Tabela 3.4). Os demais componentes ou seja, os transportes de sal gerados pela
deriva de Stokes, pela difusão da maré e pela circulação gravitacional tiveram
intensidades muito pequenas; 0,64 ± 1,10 kg m-1s-1, -0,19 ± 0,60 kg m-1s-1 e 0,75
± 0,34 kg m-1s-1, respectivamente, com influência praticamente desprezível para o
transporte resultante.
O principal componente (descarga fluvial) da estação F4 indicou transporte
sal para o sul da BG, mas com intensidade relativamente pequena -1,42 ± 4,59 kg
m-1s-1 e no experimento de quadratura (Tabela 3.4) esse componente foi no
sentido oposto e com maior intensidade. Os componentes do transporte advectivo
de sal gerados pela deriva d Stokes e pela difusão da maré tiveram valores
pequenos mas comparáveis (0,59 ± 0,82 kg m-1s-1 e

-0,42 ± 0,13 kg m-1s-1,

respectivamente) enquanto a parcela devido à circulação gravitacional teve
intensidade marginal (0,01 ± 0,17 kg m-1s-1).

4.2.3) Diagramas T-S
O Diagrama T-S espalhado com todos os pares de valores amostrados em
condições de maré de quadratura e de sizígia são apresentados na figura 3.30.
Nessa época sazonal observou-se, em relação aos resultados de julho (Fig.
3.14), maiores variações de temperatura e de salinidade e as curvas T-S, tanto na
quadratura

quanto

na

sizígia,

têm

configurações

semelhantes.

Nesses

experimentos, a convergência das curvas T-S para valores de maior densidade
(σt≈25,0) e próximos às características T≈19,0oC e S≈35,5,
claramente a intrusão da ACAS na BG.

indicam mais
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Figura 3.30. Diagrama T-S espalhado das propriedades termohalinas medidas em fevereiro de
2001, em condições de quadratura e de sizígia. A envoltória da camada superior da ACAS,
característica da região Sudeste Brasileira é apresentada no canto inferior direito, de acordo com
Miranda (1985).

4.2.4) Diagramas Estratificação-circulação
A figura 3.31 apresenta o Diagrama Estratificação-circulação de Hansen &
Rattray (1966), no qual foram classificadas as regiões da BG representadas pelas
estações fixas durante o experimento de verão. A estação F1, classificada apenas
em quadratura como Tipo 2a, ou seja, parcialmente misturada e o movimento
resultante apresenta circulação gravitacional com sentido que reverte em
profundidade. O percentual relativo dos processos difusivo e advectivo para o
transporte de sal para o interior da BG foi de 86% (ν≅0,86), indicando que a maior
parcela do transporte de sal para o interior da BG é gerada pelo processo de
difusão da maré. Entre o inverno (Fig. 3.15) e o verão não houve mudança na
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classificação dessa estação e a classificação como Tipo 2a é concordante com o
obtido por Kjerfve et al. (1997).

Figura 3.31. Diagrama Estratificação-circulação do experimento de verão de 2001. Os pontos são
as imagens dos parâmetros estratificação e circulação obtidos para as estações fixas F1, F3 e F4;
em maré de quadratura (vermelho) e em sizígia (azul).

Na estação F2 não foi possível aplicar o Diagrama Estratificação-circulação,
pois essa estação não está localizada ao longo do canal principal da BG, além do
fato de que o perfil quase estacionário do componente de velocidade não foi
adequado para o cálculo do parâmetro circulação.
A estação F3 foi classificada como Tipo 2a (parcialmente misturada e
fracamente estratificada), em sizígia e Tipo 2b (parcialmente misturada e
altamente estratificada), em quadratura (Fig. 3.31), apresentando nessas
condições circulação gravitacional mais intensa. O parâmetro ν apresentou
praticamente o mesmo valor (0,93 e 0,94 para as marés de quadratura e sizígia,
respectivamente) indicando que o transporte de sal para o interior da BG foi
fortemente influenciado pela difusão turbulenta.
A parte norte da BG, a leste da I. de Paquetá (estação F4), foi classificada
como Tipo 2b (Fig. 3.31), ou seja, parcialmente misturada e altamente
estratificada, durante a maré de sizígia, e apresentou um percentual relativo dos
processos difusivo e advectivo para o transporte de sal para o interior da BG
próximo de 78% (ν≅0,78); devido aos problemas, já mencionados, ocorridos
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durante o experimento de inverno, não foi possível verificar uma mudança sazonal
na classificação dessa estação.
O exame comparativo dos resultados obtidos para o inverno (Fig. 3.15) e o
verão (Fig. 3.31) mostra que no inverno a modulação quinzenal da maré
ocasionou a menor estratificação vertical na sizígia. Entretanto, no verão a maior
estratificação ocorreu na maré de quadratura. Esse fenômeno foi resultado da
intensificação do efeito baroclínico no verão gerado pela intrusão na BG de águas
mais densas da plataforma continental com influência da ACAS.
A síntese dos resultados obtidos durante o experimento de verão,
discutidos acima, é apresentada nas tabela 3.6
Tabela 3.6. Síntese dos resultados hidrográficos, correntográficos, de transporte advectivo de sal e
de classificação da região representativa das estações fixas durante o experimento de verão
(quadratura 02/02 a 05/02 e sizígia 10/02 a 13/02).

maré de quadratura

T (oC)
S
σt (kg m-3)
Vtrans (m s-1)
Vlong (m s-1)
Transporte
advectivo de
sal (kg m-1s-1)
Classificação

Estação F1

Estação F2

Estação F3

Estação F4

[20,0 ; 27,0]
[33,0 ; 35,5]
[21,5 ; 25,5]
<|0,10|
[0,35 ; -0,50]
-10,96 ± 17,02
• Descarga
fluvial
(-12,39 ± 16,98)
•Tipo 2a
•ν≅0,89

[24,0 ; 28,0]
[31,1 ; 34,3]
[19,6 ; 23,0]
<|0,10|
[0,18 ; -0,10]
1,06 ± 4,24
• Velocidade residual
(0,95 ± 4,22)

[21,5 ; 27,0]
[31,0 ; 34,5]
[19,0 ; 24,0]
<|0,10|
[0,10 ; -0,30]
-15,97 ± 10,16
• Descarga
fluvial
(-15,04 ± 10,13)
•Tipo 2b
•ν≅0,93

[23,0 ; 24,0]
[27,0 ; 33,0]
[16,0 ; 22,0]
<|0,10|
[0,20 ; -0,30]
2,96 ± 4,60
• Velocidade.
residual
(3,88 ± 4,54)
X

X

maré de sizígia
T (oC)
S
σt (kg m-3)
Vtrans (m s-1)
Vlong (m s-1)
Transporte
advectivo de
sal (kg m-1s-1)

[21,5 ; 25,5]
[33,0 ; 35,5]
[21,8 ; 24,8]
[0,30 ; -0,25]
[1,00 ; -0,70]

Classificação

X

X

[26,5 ; 29,0]
[29,0 ; 33,0]
[18,0 ; 21,0]
[0,20 ; -0,30]
[0,20 ; -0, 20]
3,24 ± 4,31
• Velocidade
residual
(3,50 ± 4,27)
X

[25,0 ; 29,0]
[30,0 ; 34,0]
[18,0 ; 23,0]
[0,15 ; -0,20]
[0,30 ; -0,50]
-25,65 ± 9,40
• Descarga fluvial
(-26,85 ± 9,33)

[25,0 ; 28,0]
[28,0 ; 33,0]
[17,0 ; 22,0]
<|0,10|
[0,40 ; -0,30]
-1,26 ± 4,67
• Descarga fluvial
(-1,42 ± 4,59)

•Tipo 2a
•ν≅0,94

•Tipo 2b
•ν≅0,78
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________________________________________________________

Capítulo 4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
PERÍODOS DE JULHO/2003 E FEVEREIRO/2004
________________________________________________________

4.1) Experimento julho de 2003 (inverno)
Os registros de precipitação e vento da Estação Meteorológica do
Gragoatá, durante o mês de julho de 2003, são apresentados nas figuras 4.1 e
4.2a, respectivamente. A figura 4.2b apresenta o vento registrado na Estação
Meteorológica do Aeroporto do Galeão.

Figura 4.1. Registro mensal de precipitação na Estação Meteorológica do Gragoatá durante o mês
de julho de 2003. Os experimentos ocorreram de 04 a 06 (quadratura) e de 11 a 14 (sizígia).
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O mês de julho foi marcado por um período de seca mais intenso que no
respectivo mês do ano de 2000; a maior precipitação atingiu valores próximos à
2,3 mm e foi coincidente com o período do experimento de sizígia, de (Fig. 4.1).
A rosa dos ventos calculada para o mês de julho (Fig. 4.2) indicou
predominância dos ventos de NE nas proximidades da entrada da baía (Ponta do
Gragoatá), com maior ocorrência de ventos com intensidade entre 5 m s-1 e 10 m
s-1 (Fig. 4.2a). Na Estação Meteorológica do Aeroporto do Galeão, localizada na
Ilha do Governador, mostrou que durante esse período os ventos atuantes na
região mais interna da baía foram predominantemente de N, com intensidades
menores que 3 m s-1.
Esses resultados mostraram a influência do relevo local na distribuição dos
ventos no interior da Baía de Guanabara.

(a)

(b)

Figura 4.2. Rosas de ventos calculadas a partir de registros obtidos na Estação Meteorológica do
Gragoatá (a) e na Estação Meteorológica do Aeroporto do Galeão, para o mês de julho de 2003.

1) Quadratura

Os registros horários de ventos nas estações meteorológicas do Gragoatá e
Aeroporto do Galeão, durante os períodos dos experimentos de quadratura, são
apresentados nas figuras 4.3 e 4.4, respectivamente.
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Figura 4.3. Registros horários de direção e intensidade dos ventos durante os experimentos de
julho de 2003, em período de quadratura (Estação Meteorológica do Gragoatá).

Figura 4.4. Registros horários de direção e intensidade dos ventos durante os experimentos de
julho de 2003, em período de quadratura (Estação Meteorológica do Aeroporto do Galeão).

Os ventos registrados próximo à entrada da baía (Gragoatá) foram
predominantemente para SW e fracos durante o período da manhã, intensificando
à tarde, com o máximo atingindo aproximadamente 10 m s-1, principalmente no dia
em que foi realizado o experimento na estação fixa F (07/07/2003).
Os ventos registrados pela estação do Aeroporto do Galeão (I. do
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Governador) foram mais fracos que os registrados no Gragoatá e oscilaram para
NE e SE, nos três primeiros dias de experimento, essas direções não foram
registradas nos ventos na ponta do Gragoatá.
As oscilações da maré registradas na Ilha Fiscal durante os experimentos
de inverno de 2003, em período de quadratura, foram comparadas com as
respectivas previsões de maré, esses resultados são apresentados na figura 4.5.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.5. Registros da altura da maré de quadratura na Ilha Fiscal (azul) e a previsão pelo
PACMARÉ (Franco, 2000) (verde), para os dias 04/07/2003 (a), 05/07/2003 (b), 06/07/2003 (c) e
07/07/2003 (d).

Os registros de maré e as previsões correspondentes apresentaram
amplitudes e fases muito próximas; esses resultados sugerem que durante o ciclo
de maré amostrado os eventos de enchente e vazante não sofreram alterações
significativas devido às forçantes meteorológicas. Nessas figuras observam-se
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desigualdades entre os intervalos de tempo de vazante e enchente, sendo os
primeiros cerca de duas horas maiores do que os segundos.

Durante este

experimento as alturas da maré variaram entre ≈60 cm a ≈70 cm. Com exceção do
dia 07/07/2003, que apresentou uma atenuação da amplitude em relação à maré
astronômica, durante as primeiras horas do experimento.
1.1) Estrutura das correntes nas seções transversais
a) Correntes longitudinais
As estruturas dos componentes longitudinais (v) de velocidade nas seções
S1, S2 e S3, para os instantes de enchente e vazante, são apresentadas nas
figuras 4.6 a 4.8, respectivamente. Essas medidas foram efetuadas em condições
de maré de quadratura no período de 04 a 06 de julho de 2003.
Embora essas seções tenham sido amostradas em dias consecutivos os
perfis para gerar essas distribuições foram extraídos das séries temporais das
medidas horárias, o mais próximo possível dos instantes de baixa-mar mais três
horas, para caracterizar a condição de maré enchente (v>0), e preamar mais três
horas, para a condição de maré vazante (v<0).
O campo de correntes na maré enchente na seção S1, localizada na
entrada da BG (Fig. 2.2a), entre as pontas de Santa Cruz e São João (Fig. 1.1), é
não lateralmente uniforme. As maiores velocidades são próximas a 0,40 m s-1 e
0,60 m s-1, ocorrem na forma de núcleos em profundidades intermediárias na parte
leste e mais profunda da seção, e na parte oeste e mais rasa, estendendo-se da
superfície até as proximidades do fundo (Fig. 4.6a); no entorno desse núcleo
observa-se o maior cisalhamento vertical e lateral sendo os primeiros uma ordem
de grandeza maior do que os segundos (≈0,02 s-1 e ≈0,005 s-1).
Na maré vazante (Fig. 4.6b) campo do componente v apresenta-se
lateralmente mais uniforme do que na condição de enchente e com intensidades
decrescentes com a profundidade. Em superfície as maiores intensidades
variaram de (≈-0,60 m s-1) na parte leste da seção e as menores intensidades em
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módulo (-0,30 m s-1) na parte oeste e mais rasa. Nas proximidades do fundo a
intensidade da corrente decresce para valores próximos a -0,10 m s-1 e o maior
cisalhamento vertical ocorreu no extremo leste da seção (≈0,03 s-1).
(a)

(b)

Figura 4.6. Campo do componente longitudinal da corrente (m s-1) na seção S1, em maré de
quadratura na enchente, baixa-mar +3h (a) e na vazante, preamar+3h (b), no dia 04 de julho de
2003. A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía de Guanabara. Desvio
padrão ±0,06 m s-1.

Na seção S2, com área maior do que a S1, os movimentos de enchente
(v>0) são menos intensos variando entre 0,05 m s-1 e 0,20 m s-1, mas os valores
maiores ocorrem nas proximidades do fundo onde a resolução do ADCP não é
confiável.
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(a)

(b)

Figura 4.7. Campo do componente longitudinal da corrente (m s-1) na seção S2, em maré de
quadratura na enchente, baixa-mar +3h (a) e na vazante, preamar+3h (b), no dia 05 de julho de
2003. A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía de Guanabara. Desvio
padrão ±0,06 m s-1.

Na maré de vazante os movimentos também são pouco intensos, mas se
distinguem da condição de maré enchente pela ocorrência de movimentos
bidirecionais (Fig. 4.7b), separados por uma profundidade de movimento nulo
(v=0) que se eleva, a partir do fundo, para a superfície em direção à margem
oeste da baía. Devido à baixo resolução do ADCP na camada de fundo, os valores
mais intensos (≈ ±0,15 m s-1) observados nessa seção podem não ser realistas.
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(a)

(b)

Figura 4.8. Campo do componente longitudinal da corrente (m s-1) na seção S3, em maré de
quadratura na enchente, baixa-mar +3h (a) e na vazante, preamar+3h (b), no dia 06 de julho de
2003. A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía de Guanabara. Desvio
padrão ±0,06 m s-1.

A seção S3, na condição de maré de vazante (Fig. 4.8a), apresentou
movimentos unidirecionais mais intensos do lado leste e mais raso, onde atingem
≈0,60 m s-1. As profundidades aumentam em direção à margem oposta, onde está
localizado o canal dragado do terminal marítimo da Petrobrás, e as maiores
velocidades chegam a ≈0,30 m s-1. O cisalhamento vertical de velocidade é maior
na parte central do canal (≈0,04 s-1).
Na vazante, o componente longitudinal da velocidade na seção S3 (Fig.
4.8b) apresentou movimentos bidirecionias (circulação em duas camadas) com
intensidade

de

-0,35

m

s-1

em

superfície,

invertendo

o

sentido

em
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aproximadamente 5 m de profundidade, chegando a atingir velocidades de 0,35 m
s-1 próximo ao fundo.
O efeito do componente baroclínico da força de gradiente foi observado nas
seções S1 e S2 com a intensificação das correntes de fundo durante a maré
enchente. Na seção S3 esse efeito foi mais intenso na parte mais profunda da
seção, ocasionando a inversão da velocidade da corrente de maré vazante a partir
de 5 m de profundidade.
Os resultados obtidos mostram claramente a não uniformidade lateral do
campo de velocidade.
b) Correntes secundárias
As estruturas dos componentes secundários de velocidade (u) nas seções
S1, S2 e S3, para os instantes de enchente e vazante e maré de quadratura, são
apresentadas nas figuras 4.9 a 4.11, respectivamente. De acordo com o
referencial utilizado, velocidades negativas (u<0) e positivas (u<0), indicam
movimentos no sentido oeste e leste, respectivamente.
Na secção S1 e no instante de enchente (Fig. 4.9a), o componente u
apresentou valores variando entre -0,20 m s-1 a -0,50 m s-1, orientado de leste
para oeste, com os valores mais intensos na parte leste da seção. Durante a maré
vazante (Fig. 4.9b) esse componente apresentou movimentos bidirecionais com
intensidades chegando a -0,20 m s-1 na superfície da parte oeste da seção.
Separando esses movimentos convergentes para oeste, observa-se um nível de
movimento nulo (u=0), delimitando movimentos predominantes para leste,
atingindo valores máximos de 0,30 m s-1, em um núcleo localizado na região do
canal de navegação.
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(a)

(b)

Figura 4.9. Campo do componente secundário da corrente (m s-1) na seção S1, em maré de
quadratura na enchente, baixa-mar +3h (a) e na vazante, preamar+3h (b), no dia 04 de julho de
2003. A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía de Guanabara. Desvio
padrão ±0,06 m s-1.

Na enchente, a porção central da seção S2 apresentou valor máximo de
corrente em superfície de 0,1 m s-1, com sentido leste, bem menos intensos do
que na seção S1. Nesta seção também se observa a ocorrência de camadas de
movimento nulo em subsuperficie e núcleos de movimentos para oeste com
intensidade máxima de ≈-0,15 m s-1 ocorrendo nas proximidades das margens
(Fig. 4.10a).
O componente u na maré de vazante na secção S2 (Fig. 4.10b) foram
direcionadas para oeste em toda a seção, com a ocorrência de máximos de
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intensidade de ≈-0,25 m s-1, na forma de núcleos desde as proximidades da
superfície até a metade da coluna de água, nas laterais do eixo central da seção.
(a)

(b)

Figura 4.10. Campo do componente secundário da corrente (m s-1) na seção S2, em maré de
quadratura na enchente, baixa-mar +3h (a) e na vazante, preamar+3h (b), no dia 05 de julho de
2003. A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía de Guanabara. Desvio
padrão ±0,06 m s-1.

As velocidades secundárias na seção S3 apresentou valor máximo de 0,40
m s-1 fluindo para oeste durante a maré enchente, diminuindo de intensidade com
o aumento da profundidade, chegando a inverter a direção na região mais
profunda, próxima ao canal do terminal marítimo (Fig. 4.11a). Na maré vazante
(Fig. 4.11b) as velocidades em superfície apresentaram sentido oeste, com valor
máximo de -0,35 m s-1, ocorrendo na parte mais rasa da seção. O sentido desse
movimento inverte em profundidade, onde os movimentos fluem em sentido
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oposto ao da superfície (de oeste para leste) com intensidades entre 0,10 m s-1 e
0,15 m s-1.
(a)

(b)

Figura 4.11. Campo do componente secundário da corrente (m s-1) na seção S3, em maré de
quadratura na enchente, baixa-mar +3h (a) e na vazante, preamar+3h (b), no dia 06 de julho de
2003. A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía de Guanabara. Desvio
padrão ±0,06 m s-1.

Os resultados mostram que as correntes secundárias são fortemente
influenciadas pela geometria das margens, principalmente pelo estreitamento da
entrada da BG, e do fundo, devido à presença do canal de navegação.
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c) Correntes resultantes
A Figura 4.12a,b,c apresenta o campo dos componentes longitudinais,
v=v(x,,z), resultantes observadas na condição de maré de quadratura nas seções
S1, S2 e S3 (Fig. 2.2a).
Na seção S1 localizada na entrada da Baía, as correntes resultantes foram
unidirecionais e com sentido sul (v<0), com intensidades variando de –0,36 m s-1
na superfície a –0,08 m s-1 nas proximidades do fundo. No lado oeste da seção a
intensidade máxima da corrente foi -0,20 m s-1 na superfície (Fig. 4.12a).
Na seção S2, com largura de 2.250 m bem maior do que a seção S1, os
movimentos resultantes foram menos intensos e também com sentido sul (v<0).
Os maiores valores, próximos a -0,18 m s-1, aparecem em núcleos no lado leste
da seção (Fig. 4.12b).
Embora essa seção (S2) tenha sido amostrada no dia seguinte
(05/07/2003), após um intervalo de tempo de um ciclo completo de maré, em
relação às medidas na primeira seção (S1), os valores menos intensos e o menor
cisalhamento vertical podem ser justificados pelo fato de que a área desta seção é
maior.
A seção S3, ao norte da Ponte Rio-Niterói (Fig. 2.2a), tem largura bem
maior (3.550 m) do que as duas primeiras e suas medições foram feitas no dia
06/07/2003. Essa seção tem profundidade crescente de leste para oeste e a parte
mais profunda, com 25 m, está localizada no canal dragado para acesso ao
terminal da Petrobrás da I. do Governador. Nesse canal, foram observados
movimentos bidirecionais com intensidades máximas na superfície com –0,30 m s1

e 0,06 m s-1 nas proximidades do fundo (Fig. 4.12c).
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Figura 4.12. Campo do componente longitudinal da corrente resultante (m s-1), nas secções S1 (a),
S2 (b) e S3 (c), durante um ciclo semi-diurno de maré de quadratura, nos dias 04, 05 e 06 de julho
de 2003, respectivamente. A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía
de Guanabara. Desvio padrão ±0,06 m s-1.

Esse movimento bidirecional (Fig. 4.12c), com sentido para o norte nas
camadas mais profundas, sugere a influência do componente baroclínico da força
de gradiente de pressão. No lado leste o movimento é unidirecional, para o sul,
com a intensidade máxima de –0,34 m s-1 na superfície.
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O exame comparativo das isolinhas de velocidade nessas seções (Fig.
4.12a,b,c) mostra que o maior cisalhamento vertical (∂u/∂z≈0,03 s-1) ocorreu na
parte oeste da seção S3.
4.1.1.2) Transportes de volume na entrada da Baía de Guanabara.
A variação dos transportes de volume (TV) através da seção localizada na
entrada da BG (seção S1), durante o ciclo de maré de quadratura (Fig. 4.13), foi
obtida por integração numérica da equação 2.6 (Cap. 2) com base com nas
distribuições horárias do componente v de velocidade.
A variação cíclica do transporte de volume na maré de quadratura (Fig.
4.13) acompanha a oscilação da maré na I. Fiscal, com uma defasagem de
aproximadamente uma hora na preamar. Visualmente ocorreu uma assimetria
entre os transportes de vazante (TV<0) e de enchente (TV>0), sendo o transporte
resultando igual a –(4,15±1,85)x103 m3 s-1.

Figura 4.13. Variação horária dos transportes de volume (a) ao longo do ciclo da maré (b),
calculado para a seção S1 (entrada da Baía de Guanabara), durante a maré de quadratura
(04/07/2003). Valores de transportes positivos e negativos indicam condições de enchente e
vazante, respectivamente.

O prisma de maré (PM) calculado (eq. 2.7-Capítulo 2) para a condição de
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quadratura foi 1,0x108 m3. Como o volume de água da descarga fluvial que entra
na baía nesta época do ano, durante um ciclo de maré é estimado em 1,425x106
m3, a razão desse valor pelo prisma de maré é igual a ≈0,014, logo nesta época
do ano a maré é a forçante predominante.
4.1.1.3) Transportes resultantes de sal nas seções transversais.
Os componentes do transporte advectivo resultante de sal através das
seções S1, S2, e S3 para o experimento em maré de quadratura (Tab. 4.1) foram
calculados com a equação 2.10 (Cap. 2), de acordo com o método sugerido por
Dyer (1978).
Tabela 4.1. Componentes do transporte resultante de sal através das seções S1, S2 e S3, em kg s-1,
durante maré de quadratura em julho de 2003.
S1

S2
5

S3
5

8,33 ± 3,12x104

Descarga fluvial

-1,68 ± 0,28x10

-2,41 ± 0,44x10

Deriva de Stokes

-1,54 ± 0,25 x105

2,39 ± 0,35x105

8,34 ± 76,80x104 *

Correlação da maré

-1,69 ± 0,31x105

-2,38 ± 0,35x105

8,36 ± 76,70x104 *

Circulação gravitacional

1,67 ± 0,30x105

2,37 ± 0,46x105

8,12 ± 1,55x104

Circulação lateral

-1,70 ± 0,28x105

-2,35 ± 0,44x105

8,31 ± 7,34x104

Transporte total de sal

-4,94 ± 1,43x105

-2,38 ± 2,04x105

4,15 ± 16,60x105 *

(*) Valores suspeitos.
Em geral, os componentes das seções S1 e S2 têm a mesma ordem de
grandeza e nessas seções o transporte gerado pelo efeito baroclínico está
orientado para o interior da BG, em concordância com sua influência dinâmica. Os
resultados na seção S3 são muito diferentes e sendo muito extensa e de
amostragem demorada, seus resultados provavelmente estão muito afetados pela
não simultaneidade das observações e pelo fato de que ela não foi integralmente
amostrada. O componente gerado pela deriva de Stokes orientou-se para fora e
para dentro da BG nas seções S1 e S2, respectivamente, mas teoricamente o seu
sentido é contrário ao da propagação de uma onda progressiva em canais com
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geometria simples e profundidade decrescente para o interior, o que não é o caso
da BG cuja geometria é mais complexa.
Nas três seções o componente de circulação lateral foi tão importante
quanto o componente de circulação gravitacional para o transporte resultante de
sal durante o ciclo da maré.
4.1.1.4) Estrutura termohalina e da circulação na estação fixa F (I. de
Paquetá)
As estruturas verticais das variações temporais (locais) das propriedades
hidrográficas e dos componentes longitudinais (v) e transversais (u) de velocidade
na estação fixa F, nas proximidades da Ilha de Paquetá, são apresentadas na
figura 4.14 por isolinhas em função da profundidade e do tempo (isopletas). Essas
medidas foram efetuadas em condições de maré de quadratura, no dia 07 de julho
de 2003.
De acordo com Kjerfve et al. (1997) nesta época do ano a média mensal
climatológica da temperatura do ar na baía é 21,3oC e estimativas da descarga
fluvial indicam um valor próximo a 38,0 m3 s-1.
A variação de temperatura foi entre 21,7oC e 23,5oC e os valores de
salinidade variaram no intervalo 31,3 a 33,3. A densidade (em unidades de Sigmat) variou entre os extremos de 21,4 e 22,9 (Fig 4.14a,b,c).
Os máximos e mínimos das propriedades hidrográficas ocorreram sempre
na forma de núcleos no fundo e na superfície, respectivamente, com defasagens
de aproximadamente 1 hora dos instantes de ocorrência das preamares e baixamares.
As figuras 4.14d,e mostram a variação local das intensidades dos
componentes transversal (u) e longitudinal (v) das velocidades, respectivamente.
As velocidades transversais são muito pequenas em núcleos com –0,04 m s-1 e
0,04 m s-1, predominando velocidades próximas de zero (Fig. 4.14d).
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Figura 4.14. Isopletas de (a) temperatura (oC), (b) salinidade, (c) Sigma-t, (d) componentes de
velocidade transversal e (e) longitudinal (m s-1) em função da profundidade adimensional Z e do
tempo (ciclo de maré) para a estação F, a leste da I. de Paquetá, em 07/07/2003, em condições de
maré de quadratura Os instantes de preamar e baixa-mar foram obtidos dos registros de maré.
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O componente longitudinal (Fig. 4.14e) apresenta maiores intensidades (0,19 m s-1 e 0,21 m s-1) e estão defasados em relação à preamar (17:00 h) cerca
de 2 a 3 horas, respectivamente.
4.1.1.5) Estrutura termohalina ao longo da Baía de Guanabara
Os perfis com medidas contínuas de salinidade e temperatura em função da
profundidade, ao longo do eixo central da baía (Fig. 2.2b), são apresentados na
figura 4.15.

Figura 4.15. Variação longitudinal da salinidade (a) e da temperatura (b) em condições de maré de
quadratura ao longo da Baía de Guanabara, em 08 de julho de 2003.

Neste período de observações as condições termohalinas foram fracamente
estratificadas (Fig. 4.15). A salinidade e a temperatura variaram nos seguintes
intervalos (32,5<S<34,0) e (23,5°C<T<24,3°C).
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Como a energia de maré é mais fraca para gerar difusão vertical esse fato,
associado à menor descarga fluvial e ao resfriamento sazonal, pode ser notado
pelo gradiente de temperatura e salinidade, próximo á superfície.
4.1.2) Sizígia
Os registros horários de ventos obtidos nas estações meteorológicas do
Gragoatá e Aeroporto do Galeão, durante os períodos dos experimentos de
sizígia, são apresentados nas figuras 4.16 e 4.17, respectivamente.

Figura 4.16. Registros horários de direção e intensidade dos ventos durante os experimentos de
julho de 2003, em período de sizígia (Estação Meteorológica do Gragoatá).

No início dos experimentos (11/07/2003) os ventos, registrados próximo à
entrada da Baía (Gragoatá), foram predominantes de SW desde a madrugada
com intensidades variando entre 5 m s-1 e 10 m s-1, nesse dia os experimentos
foram suspensos devido às condições climáticas não favoráveis. Nos dias 12 e 13
os ventos foram menos intensos e oscilaram entre os quadrantes SW e NW. Nos
dias 14 e 15 foram predominantemente de SW e fracos durante o período da
manhã,

intensificando

à

tarde,

com

máximo

de

intensidade

atingindo

aproximadamente 10 m s-1 (Fig. 4.16). Os ventos registrados pela estação do
Aeroporto do Galeão (Ilha do Governador) apresentaram um padrão bem diferente
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dos medidos na estação do Gragoatá, oscilando entre SW e NE, com máximos de
intensidade próximos a 5 m s-1 (Fig. 4.17).

Figura 4.17. Registros horários de direção e intensidade dos ventos durante os experimentos de
julho de 2003, em período de sizígia (Estação Meteorológica do Aeroporto do Galeão).

As oscilações da maré registradas na Ilha Fiscal durante os experimentos
de inverno de 2003, nessa condição de maré, foram comparadas com as
respectivas previsões; esses resultados são apresentados na figura 4.18.
Os registros de maré e as previsões correspondentes apresentaram
amplitudes e fases muito próximas (Fig 4.18); esses resultados sugerem que
durante o ciclo de maré amostrado os eventos de enchente e vazante não
sofreram alterações significativas devido às forçantes meteorológicas. Durante
este experimento as alturas da maré variaram entre ≈80 cm a ≈100 cm.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.18. Registros da altura da maré de quadratura na Ilha Fiscal (azul) e a previsão pelo
PACMARÉ (Franco, 2000) (verde), para os dias 11/07/2003 (a), 12/07/2003 (b), 13/07/2003 (c) e
14/07/2003 (d).

4.1.2.1) Estrutura das correntes nas seções transversais
a) Correntes longitudinais
As estruturas dos componentes longitudinais (v) de velocidade nas
seções S1 e S3 (Fig.2.2a), para os instantes de enchente e vazante, são
apresentadas nas figuras 4.19 e 4.20, respectivamente. Velocidades negativas
indicam direção sul e positivas, direção norte. Essas medidas foram efetuadas
no período de 11 a 14 de julho de 2003.
O monitoramento das correntes na seção S2 foi interrompido durante o
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ciclo de maré, ocasionando uma defasagem de 48 h entre as medidas nas
seções S1 e S3.
(a)

(b)

Figura 4.19. Campo do componente longitudinal da corrente (m s-1) na seção S1, em maré de
sizígia na enchente, baixa-mar +3h (a) e na vazante, preamar+3h (b), no dia 14 de julho de 2003.
A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía de Guanabara. Desvio
padrão ±0,06 m s-1.

Os resultados durante a enchente (Fig. 4.19a) mostram na seção S1 uma
quase uniformidade lateral da velocidade, predominando nos primeiros 20 m da
coluna de água velocidades entre 0,30±0,06 m s-1 e 0,40±0,06 m s-1, com
cisalhamento vertical (≈0,01 s-1) mais acentuado nas camadas mais profundas
do lado oeste da seção, onde a velocidade decresce de ≈0,40 m s-1 na superfície
a zero nas proximidades do fundo. O campo de velocidade na vazante (Fig.
4.19b) mostra valores mais intensos do que na enchente com velocidades
variando de -0,65 m s-1 a -0,35 m s-1, com os menores valores de velocidade
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predominando na parte central da seção. O cisalhamento vertical de velocidade
(≈0,006 s-1) tem intensidade bem menor do que na enchente.
(a)

(b)

Figura 4.20. Campo do componente longitudinal da corrente (m s-1) na seção S3, em maré de
sizígia na enchente, baixa-mar +3h (a) e na vazante, preamar+3h (b), no dia 12 de julho de 2003.
A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía de Guanabara. Desvio
padrão ±0,06 m s-1.

As isolinhas de velocidade na seção S3 indicam correntes de enchente
(Fig. 4.20a) variando de valores próximos a 0,40 m s-1 a 0, 10 m s-1 na superfície
e fundo, respectivamente. Na vazante (Fig. 4.20b) esse componente tem
velocidades maiores, variando de -0,40 m s-1 a -0,80m s-1 na superfície e
decrescentes em direção ao fundo; o cisalhamento vertical também mais intenso
(≈0,05 s-1) nos primeiros 10 m da camada próxima à superficie.
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Durante o período de sizígia, não foi observado o efeito do componente
baroclínico nos registros de velocidade, a baixa descarga fluvial em conjunto
com a maré de sizígia, podem ter atenuado esse efeito.
b) Correntes secundárias
As estruturas dos componentes secundários de velocidade (u) nas
seções S1 e S3, para os instantes de enchente e vazante, são apresentadas nas
figuras 4.21 e 4.22, respectivamente. Velocidades positivas (u>0) e negativas
(u>0) indicam movimentos para leste e oeste, respectivamente.
(a)

(b)

Figura 4.21. Campo do componente secundário da corrente (m s-1) na seção S1, em maré de
sizígia na enchente, baixa-mar +3h (a) e na vazante, preamar+3h (b), no dia 14 de julho de 2003.
A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía de Guanabara. Desvio
padrão ±0,06 m s-1.
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(a)

(b)

Figura 4.22. Campo do componente secundário da corrente (m s-1) na seção S3, em maré de
sizígia na enchente, baixa-mar +3h (a) e na vazante, preamar+3h (b), no dia 12 de julho de 2003.
A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía de Guanabara. Desvio
padrão ±0,06 m s-1.

As velocidades secundárias de enchente na seção S3 apresentam
movimentos bidirecionais; para leste na camada superficial, com valor máximo,
em superfície de 0,20 m s-1 e para oeste atingindo -0,30 m s-1 no fundo, com a
camada de movimento nulo a cerca de 5 m de profundidade (Fig. 4.22a). Em
vazante os movimentos secundários são mais intensos e também bidirecionais;
na parte mais rasa da seção os movimentos orientam-se para oeste, com
intensidade máxima na superfície próxima a -0,50 m s-1, com a inversão de
sentido ocorrendo na parte mais profunda da seção, onde as intensidades
máximas nas proximidades do fundo chegam a 0,20 m s-1 (Fig. 4.22b).
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c) Correntes resultantes
A figura 4.23 a,b apresenta o campo dos componentes longitudinais,
v=v(x,,z), das correntes resultantes observadas na condição de maré de sizígia
nas seções S1 e S3.

Figura 4.23. Campo do componente longitudinal da corrente resultante (m s-1), nas secções S1
(a) e S3 (b), durante um ciclo semi-diurno de maré de sizígia, nos dias 14 e 12 de julho de 2003,
respectivamente. A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía de
Guanabara. Desvio padrão ±0,06 m s-1.

Na seção S1 localizada na entrada da Baía, as correntes resultantes
foram unidirecionais e com sentido sul (v<0), com relativa uniformidade vertical e
intensidades variando de –0,40 m s-1, no lado leste da seção, a –0,14 m s-1, no
lado oeste (Fig. 4.23a).
Na seção S3, foram observados movimentos com intensidades máximas
na superfície com –0,24 m s-1 e diminuindo de intensidade em direção ao fundo.
Na porção oeste, nas camadas mais profundas, pode-se identificar um fraco
sinal de reversão da velocidade nas camadas mais profundas (Fig. 4.23b).
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Em uma análise comparativa com os resultados de quadratura, o
componente longitudinal resultante da velocidade foi mais intenso em sizígia e
unidirecional. O sinal da circulação gravitacional surgiu, muito fraco, apenas na
camada mais profunda da seção S3.
4.1.2.2) Transportes de volume na entrada da Baía de Guanabara
Tal como na quadratura (Fig. 4.13), visualmente observa-se a assimetria
entre os transportes de vazante (TV<0) e de enchente (TV>0), os quais
apresentam uma pequena defasagem (≈1 h) com a maré registrada na I. Fiscal
(Fig. 4.24) e o transporte de volume resultante aumentou para –(7,31±2,16) x103
m3 s-1. O prisma de maré (PM) calculado (eq. 2.7-Capítulo 2) foi de 0,93x108 m3,
valor este muito próximo ao obtido para a quadratura (1,0x108 m3), e a razão de
fluxo é da mesma ordem de grandeza do valor calculado para a quadratura
(≈0,01).

Figura 4.24. Variação horária dos transportes de volume (a) ao longo do ciclo da maré (b),
calculado para a seção S1 (entrada da Baía de Guanabara), durante a maré de sizígia
(14/07/2003). Valores de transportes positivos e negativos indicam condições de enchente e
vazante, respectivamente.

4.1.2.3) Transportes resultantes de sal nas seções transversais
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Os componentes do transporte advectivo resultante de sal através das
seções S1, e S3 foram calculados com a equação 2.10 (Cap. 2), de acordo com o
método sugerido por Dyer (1978).
Na tabela 4.2 observa-se que os valores dos componentes do transporte
advectivo de sal foram maiores do que os observados na quadratura (Tabela
4.1). Na seção S1 todos os componentes tem módulos aproximadamente iguais
e os sentidos dos componentes são concordantes com os que geralmente
ocorrem nos canais estuarinos, ou seja: os transportes gerados pela descarga
fluvial (-2,66x105± 3,63x104 kg s-1) e deriva de Stokes (-2,55x105 ± 2,73x104 kg
s-1) orientam-se para fora da BG e a correlação ou difusão da maré (2,66x105 ±
2,98x104 kg s-1) orientados para o interior, e circulação lateral transportou sal
para oeste com intensidade de -2,66x105 ± 3,83x104 kg s-1. Na seção S3 os
componentes estão todos orientados para o interior da BG com intensidades
com ordem de grandeza de 1,0x104 kg s-1.
Tabela 4.2. Componentes do transporte resultante através das seções S1 e S3, em kg s-1,
durante maré de sizígia em julho de 2003.

Descarga fluvial
Deriva de Stokes
Correlação da maré
Circulação gravitacional
Circulação lateral
Transporte total de sal

S1
-2,66 ± 0,36x105
-2,55 ± 0,27x105
2,66 ± 0,29x105
2,66 ± 0,36x105
-2,66 ± 0,38x105
-2,55 ± 1,68x105

S3
1,01 ± 0,32x105
0,99 ± 0,11x105
1,00 ± 0,11x105
1,00 ± 5,37x105
1,01 ± 0,42x105
5,02 ± 6,34x105

4.1.2.3) Estrutura termohalina e da circulação na estação fixa F (I. de
Paquetá)
As estruturas verticais das variações temporais (locais) das propriedades
hidrográficas e dos componentes longitudinais (v) e transversais (u) de
velocidade na estação fixa F, efetuadas em condições de maré de sizígia, no dia
13 de julho de 2003, nas proximidades da Ilha de Paquetá, são apresentadas na
figura 4.25 pelo método das isopletas.
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Figura 4.25. Isopletas de (a) temperatura (oC), (b) salinidade, (c) Sigma-t, (d) componentes de
velocidade transversal e (e) longitudinal (m s-1) em função da profundidade adimensional Z e do
tempo (ciclo de maré) para a estação F, a leste da I. de Paquetá, em 13/07/2003, em condições
de maré de sizígia. Os instantes de preamar e baixa-mar foram obtidos dos registros de maré.
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Os extremos das propriedades hidrográficas ocorreram na forma de
núcleos no fundo e na superfície, com defasagens de aproximadamente 1 hora
dos instantes de ocorrência das preamares e baixa-mares. A temperatura, a
salinidade e a densidade variaram nos seguintes intervalos: 21,2oC a 22,7oC;
31,2 a 32,7 e 21,5 a 22,3 (unidades de sigma-t), respectivamente (Fig.
4.25a,b,c).
As figuras 4.25d,e mostram a variação local das intensidades dos
componentes transversal (u) e longitudinal (v) dos componentes de velocidade,
respectivamente. As intensidades do componente transversal são maiores do
que na quadratura, atingindo cerca de 0,12 m s-1 e 0,14 m s-1 em núcleos
superficiais. Entretanto, as intensidades do componente longitudinal (Fig. 4.25e)
foram ligeiramente menores do que os observados na condição de maré de
quadratura (Fig. 4.14e), e o valor máximo (0,10 m s-1) tem uma defasagem de 2
h em relação à baixa-mar.
4.1.2.4) Estrutura termohalina ao longo da Baía de Guanabara
A figura 4.26 apresenta a estrutura térmica e halina ao longo do eixo
central da Baía de Guanabara, medida durante a maré enchente de sizígia.
A estrutura halina estava fracamente estratificada, com a salinidade
variando, da entrada em direção ao fundo da Baía, de ≈32,5 a ≈33,5 e a
estrutura térmica de ≈22,5°C a ≈22,0°C. Em comparação com o experimento em
maré de quadratura, na sizígia as estruturas se apresentaram menos
estratificadas e o avanço das águas mais densas (S>33,5 e T<22,5oC) teve
apenas um alcance limitado (6 km a 16 km).
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Figura 4.26. Variação longitudinal da salinidade (a) e da temperatura (b) em condições de maré
de sizígia ao longo da Baía de Guanabara, em 15 de julho de 2003.

4.1.3) Diagramas de classificação
As figuras 4.27a,b apresentam os Diagramas Estratificação-circulação
Vertical e Lateral (Dyer, 1977), respectivamente, com as imagens dos
parâmetros estratificação vertical (δS/So), estratificação lateral (∆S/So) e
circulação (us/ua), das seções transversais durante o experimento de inverno de
2003.
Os valores numéricos dos parâmetros estão apresentados na tabela 4.3.
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(b)

Figura 4.27: Diagrama Estratificação-circulação vertical (a) e lateral (b), calculados para as seções
transversais no experimento de inverno de 2003 em marés de quadratura (azul) e sizígia
(vermelho).

Na seção S1, tanto para a quadratura quanto para a sizígia, o parâmetro
estratificação vertical foi duas ordens de grandeza maior que o lateral (Fig. 4.27a,b
e Tab. 4.3).
Durante a maré de quadratura o parâmetro de estratificação vertical na
seção S2 foi uma ordem de grandeza maior que o lateral. Essa seção apresentou
o menor valor do parâmetro circulação (Fig. 4.27a,b e Tab. 4.3). Devido a
problemas durante o levantamento de dados, a seção S2 não pôde ser amostrada
em maré de sizígia.
Na seção S3 a diferença entre os parâmetros estratificação vertical e lateral
foi pequena, tanto para quadratura quanto para a sizígia (Fig. 4.27a,b e Tab. 4.3).
Os parâmetros circulação nas seções S1 e S3 foram menores durante a
sizígia, sendo que em S1 menos intenso que S3. Os valores parâmetros
estratificação vertical e lateral nessas seções, embora muito próximos, foram
menores durante os experimentos em maré de sizígia. O que era de se esperar,
uma vez que sendo a maré de sizígia mais intensa que na quadratura, a mistura
vertical foi mais eficiente.
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As três seções apresentaram estratificações verticais mais intensas que
laterais. Na seção S3 essa diferença foi bem pequena. Essa seção é a mais
extensa e menos profunda, segundo Dyer (1977) a diminuição da razão de
aspecto provoca um aumento dado parâmetro estratificação lateral, dessa forma
na seção S3 a estratificação lateral é tão importante quanto a vertical para o
transporte de sal.
Os baixos valores dos parâmetros estratificação e circulação nas três
estações indicam condições de fraca estratificação de salinidade.
Tabela 4.3: Parâmetros estratificação vertical, lateral e circulação, calculados para as seções
transversais durante os experimentos de inverno de 2003.

Parâmetros

Seção S1 Seção S2
Maré de quadratura
Estratificação vertical
1,71 x 10-2 3,27 x 10-2
(δS/So)
Estratificação lateral
3,70 x 10-4 1,60 x 10-3
(∆S/So)
Circulação
2,07
0,70
(us/ua)
Maré de sizígia
Estratificação vertical
1,07 x 10-2 ------------(δS/So)
Estratificação lateral
2,11 x 10-4 ------------(∆S/So)
Circulação
1,43
------------(us/ua)

Seção S3
3,00 x 10-2
7,10 x 10-3
7,06
1,28 x 10-2
5,70 x 10-3
5,49

4.1.4) Diagramas T-S
O Diagrama T-S espalhado com todos os pares de valores amostrados em
condições de maré de quadratura e de sizígia são apresentados na figura 4.28.
Pela distribuição das imagens dos pontos (S,T) observa-se que as
características termohalinas, durante o experimento de inverno de 2003, nas
marés de quadratura e de sizígia, apresentam características fracamente
estratificadas. Esses resultados não indicaram a presença da ACAS, como visto
nos experimentos anteriores (inverno/2000 e verão/2001) (Fig. 3.14 e 3.30).
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Figura 4.28. Diagrama T-S espalhado das propriedades termohalinas medidas em julho de 2003,
em condições de quadratura e de sizígia. A envoltória da camada superior da ACAS, característica
da região Sudeste Brasileira é apresentada no canto inferior direito, de acordo com Miranda
(1985).
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4.2) Experimento de verão (fevereiro de 2004)
Os registros de precipitação e vento na Estação Meteorológica do
Gragoatá, durante o mês de fevereiro de 2004, são apresentados nas figuras 4.29
e 4.30a. A figura 4.30b apresenta o vento registrado na Estação Meteorológica do
Aeroporto do Galeão.

Figura 4.29. Registro mensal de precipitação na Estação Meteorológica do Gragoatá durante o
mês de fevereiro de 2004. Os experimentos ocorreram de 05 a 09 (sizígia) e de 11 a 15
(quadratura).

O mês de fevereiro de 2004, apresentou mais eventos de chuva, mas com
menor intensidade (máximo de 19 mm), quando comparado com o mesmo mês
em 2001, que atingiu precipitação de aproximadamente 40 mm (Fig. 3.16). O
período de maior intensidade de precipitação (Fig. 4.29) coincide com o
experimento de sizígia, realizado entre os dias 05 e 09.
A rosa dos ventos calculada para esse mês indicou predominância dos
ventos de NE nas proximidades da entrada da Baía (Ponta do Gragoatá), com
maior ocorrência de ventos com intensidade entre 5 m s-1 e 10 m s-1 (Fig. 4.30a).
Na Estação Meteorológica do Aeroporto do Galeão, localizada na Ilha do
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Governador, apresentou uma predomonância de ventos fracos, até 5 m s-1, de
norte, e ventos mais intensos, até 10 m s-1, de sudeste (Fig. 4.30b).
Esses resultados, tal como os anteriores, mostram a influência do relevo
local na distribuição dos ventos no interior da Baía de Guanabara.

(a)

(b)

Figura 4.30. Rosas de ventos calculadas a partir de registros obtidos na Estação Meteorológica do
Gragoatá (a) e na Estação Meteorológica do Aeroporto do Galeão, para o mês de julho de 2003.

4.2.1) Sizígia
Os registros horários de ventos obtidos nas estações meteorológicas do
Gragoatá e Aeroporto do Galeão, durante os períodos dos experimentos de
sizígia, são apresentados nas figuras 4.31 e 4.32, respectivamente.
Os ventos, registrados na estação do Gragoatá (próximo à entrada da
Baía), durante o período de amostragem, foram predominantemente para SW e
fracos no período da manhã, intensificando à tarde, com máximo atingindo
aproximadamente 10 m s-1, com exceção do dia 07/02/2004 (seção S3) onde os
ventos foram fracos e irregulares ao longo de todo o período (Fig. 4.31).
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Figura 4.31. Registros horários de direção e intensidade dos ventos durante os experimentos de
fevereiro de 2004, em período de sizígia (Estação Meteorológica do Gragoatá).

Figura 4.32. Registros horários de direção e intensidade dos ventos durante os experimentos de
fevereiro de 2004, em período de sizígia (Estação Meteorológica do Aeroporto do Galeão).
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Os ventos registrados pela estação do Aeroporto do Galeão (Ilha do
Governador) foram mais fracos e irregulares que os registrados no Gragoatá. Os
ventos mais intensos foram de NW, entretanto, essas direções não foram
registradas nos ventos no Gragoatá (Fig. 4.32). O registro do dia 07/02/2004
(seção S3) foi marcado por uma predominância de ventos oscilando de NE e SE.
A semelhança entre os resultados das estações do Galeão e do Gragoatá
nesse período foi apenas a intensificação dos ventos no decorrer do dia.
As oscilações da maré, registradas na Ilha Fiscal foram comparadas com as
respectivas previsões de maré, esses resultados são apresentados na figura 4.33.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 4.33. Registros da altura da maré de quadratura na Ilha Fiscal (azul) e a previsão pelo
PACMARÉ (Franco, 2000) (verde), para os dias 05/02/2004 (a), 06/02/2004 (b), 07/02/2004 (c) e
08/02/2004 (d).

Os registros de maré e as previsões correspondentes apresentaram
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amplitudes e fases muito próximas; esses resultados sugerem que durante os
ciclos de maré amostrados os eventos de enchente e vazante não sofreram
alterações significativas devido às forçantes meteorológicas. Durante este
experimento as alturas da maré variaram entre ≈90 cm a ≈100 cm, observandose uma desigualdade diurna no dia 06/02/2003 (4.33b). A máxima defasagem
entre as alturas da maré e a previsão foi no máximo de uma hora no instante da
baixa-mar (4.33d).
4.2.1.1) Estrutura das correntes nas seções transversais
a) Correntes longitudinais
As estruturas dos componentes longitudinais (v) de velocidade nas
seções S1, S2 e S3, para os instantes de máximo de enchente e vazante, são
apresentadas nas figuras 4.34 a 4.36, respectivamente. Velocidades negativas
(v<0) indicam direção sul e positivas (v>0), direção norte. Essas medidas foram
efetuadas em condições de maré de sizígia, no período de 05 a 07 de fevereiro
de 2004.
Os resultados obtidos, durante a enchente, mostram na seção S1 uma
grande variação lateral da velocidade de 0,1 m s-1 (a leste) a 0,8 m s-1 (a oeste)
com pequeno cisalhamento vertical da velocidade na porção leste. O
cisalhamento vertical da velocidade devido ao atrito aumenta com a diminuição
da profundidade do lado oeste (Fig. 4.34a). Em vazante o campo de velocidade
apresentou-se verticalmente homogêneo e com intensidades muito próximas às
de enchente (Fig. 4.34b), variando de -0,10 m s-1 (a leste) a -0,70 m s-1 (a oeste).
Os máximos de velocidade em enchente e vazante ocorreram na parte mais
rasa da seção.
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(a)

(b)

Figura 4.34: Campo do componente longitudinal da corrente (m s-1) na seção S1, em maré de
sizígia na enchente, baixa-mar +3 h (a), e na vazante, preamar +3 h (b), no dia 05 de fevereiro
de 2004. A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía de Guanabara.
Desvio padrão ±0,06m s-1.

Na seção S2 as velocidades de enchente foram mais intensas no fundo
(0,35 m s-1). Na superfície as velocidades foram próximas a 0,20 m s-1 (Fig.
4.35a). Em vazante o padrão de correntes foi ao contrário de enchente, com
maiores velocidade na superfície (-0,30 m s-1) e menores no fundo (-0,15 m s-1)
(Fig. 4.35b). Esses resultados de enchente e vazante, menos intensos do que na
seção S1, permitem identificar o sinal do componente baroclínico da força de
gradiente de pressão, intensificando as correntes de fundo na enchente e
atenuando na vazante.
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(a)

(b)

Figura 4.35: Campo do componente longitudinal da corrente (m s-1) na seção S2, em maré de
sizígia na enchente, baixa-mar +3 h (a), e na vazante, preamar +3 h (b), no dia 06 de fevereiro
de 2004. A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía de Guanabara.
Desvio padrão ±0,06m s-1.

Na seção S3 os movimentos de enchente e vazante também são
unidirecionais (Fig. 4.36 a,b) e com valores próximos, porém o cisalhamento
vertical (≈0,01 s-1) foi maior em enchente. As menores velocidades em enchente
ocorrem próximas ao fundo, enquanto que na enchente ocorreram na porção
oeste, próxima ao canal de navegação, com intensidade de ≈–0,20 m s-1.
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(a)

(b)

Figura 4.36: Campo do componente longitudinal da corrente (m s-1) na seção S3, em maré de
sizígia na enchente, baixa-mar +3 h (a), e na vazante, preamar +3 h (b), no dia 07 de fevereiro
de 2004. A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía de Guanabara.
Desvio padrão ±0,06m s-1.

b) Correntes secundárias
As estruturas dos componentes secundários (u) de velocidade nas
seções S1, S2 e S3, para os instantes de enchente e vazante, são apresentadas
nas figuras 4.37 a 4.39, respectivamente.
O registro de enchente na secção S1 (Fig. 4.37a) apresentou velocidades
intensas em superfície, variando de -1,0 m s-1, na porção oeste de seção a -0,5
m s-1, na porção leste. Ao longo de toda a seção as velocidades foram no
sentido oeste. Durante a maré vazante as velocidades foram menos intensas
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que em enchente, máximos de 0,7 m s-1 (para leste) ao longo de quase toda a
seção, e -0,2 m s-1 (para oeste) no extremo oeste, onde o cisalhamento lateral
foi maior (Fig. 4.37b).
(a)

(b)

Figura 4.37. Campo do componente secundário da corrente (m s-1) na seção S1, em maré de
sizígia na enchente, baixa-mar +3 h (a), e na vazante, preamar +3 h (b), no dia 05 de fevereiro
de 2004. A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía de Guanabara.
Desvio padrão ±0,06m s-1.

As correntes secundárias de enchente na seção S2 foram orientadas para
oeste em toda a seção (u<0), com a ocorrência de máximos de intensidade de ≈0,46 m s-1, porção leste da seção. A parte central apresentou velocidades em
torno de -0,26 m s-1, com fraco cisalhamento vertical (Fig. 4.38a).
Em vazante, a seção S2 apresentou correntes em sentido leste (u>0) ao
longo de toda sua extensão, com valor máximo de corrente em superfície de
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0,40 m s-1, em forma de núcleo, estendendo-se do centro para leste. Tal como
na enchente, as correntes secundárias de vazante apresentaram fraco
cisalhamento vertical (Fig. 4.38b).
(a)

(b)

Figura 4.38. Campo do componente secundário da corrente (m s-1) na seção S2, em maré de
sizígia na enchente, baixa-mar +3 h (a), e na vazante, preamar +3 h (b), no dia 06 de fevereiro
de 2004. A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía de Guanabara.
Desvio padrão ±0,06m s-1.

O campo de velocidade secundária de enchente na secção S3 apresentou
velocidades para oeste com valor máximo, em superfície, de -0,24 m s-1 (Fig.
4.39a). Em vazante o padrão de correntes secundárias apresentou uma região
de divergência na parte central onde u=0. Os movimentos com sentido leste
(u>0) intensificam-se chegando a 0,20 m s-1 na região mais rasa e os para oeste
são menos intensos ( ≈ -0,10 m s-1) na parte mais profunda da seção (Fig.
4.39b).
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(a)

(b)

Figura 4.39. Campo do componente secundário da corrente (m s-1) na seção S3, em maré de
sizígia na enchente, baixa-mar +3 h (a), e na vazante, preamar +3 h (b), no dia 07 de fevereiro
de 2004. A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía de Guanabara.
Desvio padrão ±0,06m s-1.

c) Correntes resultantes
A Figura 4.40a,b,c apresenta o campo dos componentes longitudinais,
v=v(x,,z), das correntes resultantes observadas na condição de maré de sizígia
nas seções S1, S2 e S3 .
Na seção S1 localizada na entrada da BG, as correntes resultantes foram
unidirecionais e com sentido sul (v<0), com relativa uniformidade vertical e
intensidades variando de –0,34 m s-1, no lado oeste da seção, a –0,10 m s-1, no
lado leste (Fig. 4.40a). O cisalhamento lateral de correntes foi inverso ao
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registrado durante a sizígia de inverno/2003 (Fig. 4.23a) que apresentou
intensidades decrescentes para oeste.

Figura 4.40. Campo do componente longitudinal da corrente resultante (m s-1), nas secções S1
(a), S2 (b) e S3 (c), durante um ciclo semi-diurno de maré de sizígia, nos dias 05, 06 e 07 de
fevereiro de 2004, respectivamente. A origem do eixo das abscissas está localizada no lado
oeste da Baía de Guanabara. Desvio padrão ±0,06m s-1.
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Na seção S2 ocorreram movimentos com intensidades bem menores do
que na seção S1 e bidirecionais, com a profundidade de movimento nulo
aumentando para oeste da superfície até o fundo (Fig. 4.40b). As velocidades do
lado oeste apresentaram direções para fora da baía, com máximo de –0,10 m s-1
na superfície. Na porção leste, as velocidades resultantes foram para o interior
da baía com velocidade máxima de 0,10 m s-1, próxima ao fundo. Nessa seção
foi possível identificar o sinal da circulação gravitacional vertical e lateral.
Na seção S3 foram observados movimentos com fraco cisalhamento
vertical com velocidades resultantes para o interior da baía na parte oeste e para
fora na parte leste, identificando um sinal da circulação lateral. Os máximos
registrados foram, na porção oeste 0,08 m s-1 e na leste –0,08 m s-1 (Fig. 4.40c).
Essa característica da circulação lateral, em outros sistemas costeiros,
tem sido atribuída à influência da batimetria e ais efeitos gerados pela tensão de
cisalhamento do vento não uniforme Hunkins (1981). Essa seção, por ser a mais
extensa, está mais exposta aos efeitos diretos do vento. Esse resultado na
seção S3 coincide com o registro de ventos do Galeão indicando uma
predominância de ventos nos quadrantes NE e SW, tendência já iniciada no dia
anterior.
4.2.1.2) Transportes de volume através da entrada da Baía de
Guanabara.
A variação dos transportes de volume (TV) através da seção localizada na
entrada da BG (seção S1), durante o ciclo de maré de sizígia é apresentada na
figura 4.41. Os resultados foram obtidos por integração numérica da equação
2.6 (Cap. 2) com base com nas distribuições horárias do componente v de
velocidade.
A variação cíclica do transporte de volume na maré de sizígia (Fig. 4.41)
acompanha a oscilação da maré na Ilha Fiscal, com uma defasagem de
aproximadamente uma hora nas estofas de maré. Visualmente ocorreu uma
assimetria entre os transportes de vazante (TV<0) e de enchente (TV>0), sendo o
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transporte resultante igual a –(1,37±2,08)x103 m3 s-1. O prisma de maré (PM)
correspondente foi estimado com a equação 2.7 (Cap. 2) em 1,45x108 m3. Como
o volume de água da descarga fluvial que entra na baía nesta época do ano,
durante um ciclo de maré é estimado em 6,48x106 m3, a razão desse valor pelo
prisma de maré é igual a ≈0,05; logo nesta época do ano a maré é a forçante
predominante.

Figura 4.41. Variação horária dos transportes de volume (acima) ao longo do ciclo da maré
(abaixo), calculado para a seção S1 (entrada da Baía de Guanabara), durante a maré de sizígia
(05/02/2004). Valores de transportes positivos e negativos indicam condições de enchente e
vazante, respectivamente.

4.2.1.3) Transportes resultantes de sal nas seções transversais.
Os componentes do transporte advectivo resultante de sal através das
seções S1, S2, e S3 para o experimento em maré de sizígia (Tab. 4.4) foram
calculados com a equação 2.10 (Cap. 2), de acordo com o método sugerido por
Dyer (1978).
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Em geral, os componentes do transporte de sal através da seção S1
foram uma ordem de grandeza maiores do que os correspondente da S2. Os
transportes gerados pela descarga fluvial (-2,67±0,34x105 kg s-1) e pelo efeito
baroclínico (2,67±0,35x105 kg s-1) estão orientados para fora e para o interior da
BG, respectivamente, em concordância com sua influência dinâmica. Os
resultados na seção S3 são muito diferentes e sendo muito extensa e de
amostragem demorada, seus resultados provavelmente estão muito afetados
pela não simultaneidade das observações e pelo fato de que ela não foi
integralmente amostrada. O componente gerado pela deriva de Stokes orientouse para fora (-2,77±0,33x105 kg s-1) da BG na seção S1, como previsto
teoricamente, enquanto que na seção S2 ele foi uma ordem de grandeza menor
e orientado para o interior (1,92±0,20x104 kg s-1).
Tabela 4.4. Componentes do transporte resultante de sal, em kg s-1, calculados para as seções
S1, S2 e S3 durante maré de sizígia em fevereiro de 2004.
S1

S2
5

S3
4

Descarga fluvial

-2,67 ± 0,34x10

-2,03 ± 3,46x10

1,44 ± 7,53x104

Deriva de Stokes

-2,77 ± 0,32x105

1,92 ± 0,20x104

2,16 ± 0,45x104

Correlação da maré

2,65 ± 0,30x105

-1,93 ± 0,21x104

1,72 ± 0,24x104

Circulação gravitacional

2,67 ± 0,35x105

1,85 ± 0,57x104

1,45 ± 5,22x104

Circulação lateral

-2,67 ± 0,36x105

-2,04 ± 6,09x104

1,37 ± 1,04x104

Transporte total de sal

-2,79 ± 1,67x105

-2,23 ± 1,05x104

8,15 ± 14,50x104

Em comparação com os resultados de julho de 2003, os componentes do
transporte advectivo de sal na seção S1 foram muito próximos nessas duas
épocas sazonais. Para a S3, a magnitude dos transportes em julho de 2003 foi
por volta de uma ordem de grandeza maior.
Nas três seções o componente de circulação lateral foi tão importante
quanto o componente de circulação gravitacional para o transporte resultante de
sal durante o ciclo da maré.
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4.2.1.4) Estrutura termohalina e da circulação na estação fixa F (I. de
Paquetá)
As estruturas verticais das variações temporais (locais) das propriedades
hidrográficas e dos componentes longitudinais (v) e transversais (u) de
velocidade na estação fixa F (Ilha de Paquetá), são apresentadas na figura 4.41
pelo método das isopletas. As medidas foram efetuadas em durante de maré de
sizígia, em 09 de julho de 2003.
As propriedades hidrográficas apresentaram um gradiente vertical
relativamente constante ao longo da excursão da maré. Temperatura, salinidade
e densidade variaram nos seguintes intervalos: 21,0oC a 27,0oC; 21,0 a 31,0 e
12,0 a 22,0 (unidades de sigma-t), respectivamente (Fig. 4.41a,b,c). A
estratificação vertical foi bem maior ao registrado durante a sizígia de junho de
2003 (Fig. 4.14a,b,c). No atual experimento o efeito gerado pela descarga fluvial,
mais intensa em verão, ficou bem marcante na estratificação vertical das
propriedades hidrográficas.
As figuras 4.41d,e mostram a variação local das intensidades dos
componentes transversal (u) e longitudinal (v) das velocidades, respectivamente.
As velocidades transversais e longitudinais apresentaram valores muito
próximos, com máximos de vazante e enchente, em núcleos com 0,25 m s-1 e 0,15 m s-1 (transversal) e -0,15 m s-1 e 0,25 m s-1 (transversal), respectivamente.
Esses núcleos estão defasados em relação às preamares (17:00 e 18:00 h)
cerca de 2 horas.
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Figura 4.41. Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) Sigma-t, (d) velocidade transversal e
(e) velocidade longitudinal (m s-1) em função da profundidade adimensional Z e do tempo (ciclo
de maré) para a estação fixa F (Paquetá), durante a maré de sizígia do experimento de verão de
2004.
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4.2.1.5) Estrutura termohalina ao longo da Baía de Guanabara
Nesta época do ano, em decorrência do aquecimento sazonal e da maior
descarga fluvial na baía, o campo dessas propriedades (Figs. 4.42a,b)
apresentou, em relação aos resultados do inverno, maior estratificação vertical
nas estruturas salina (26,0<S<34,0) e térmica (20,50<T<25,0°C). Os baixos
valores da temperatura nas camadas mais profundas são indicadores do efeito
advectivo das águas mais frias da plataforma continental transportadas para o
interior da baía por influência do efeito baroclínico e das correntes de maré
enchente.

Figura 4.42. Variação longitudinal da salinidade (a) e da temperatura (b) em condições de maré
de sizígia ao longo da Baía de Guanabara, em 09 de fevereiro de 2004.
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4.2.2) Quadratura
Os registros horários de ventos obtidos nas estações meteorológicas do
Gragoatá e Aeroporto do Galeão, durante os períodos dos experimentos de
quadratura, são apresentados nas figuras 4.43 e 4.44, respectivamente.
Os ventos, registrados próximo à entrada da Baía (Gragoatá), oscilaram
de NW (manhã) para SW (tarde), com máximo de intensidade atingindo
aproximadamente 10 m s-1. Esse padrão se inverteu no dia 15/02/2004 (Fig.
4.43).

Figura 4.43. Registros horários de direção e intensidade dos ventos durante os experimentos de
fevereiro de 2004, em período de quadratura (Estação Meteorológica do Gragoatá).

Os ventos registrados pela estação do Aeroporto do Galeão (Ilha do
Governador) foram fracos durante o período da manhã, intensificando à tarde,
predominantemente de NW, com intensidades de aproximadamente 5 m s-1, nos
três primeiros dias. Nos dias 14 e 15/02/2004 os ventos foram irregulares,
oscilando entre SW e SE (Fig 4.44).
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Figura 4.44. Registros horários de direção e intensidade dos ventos durante os experimentos de
fevereiro de 2004, em período de quadratura (Estação Meteorológica do Aeroporto do Galeão).

4.2.2.1) Estrutura das correntes nas seções transversais
a) Correntes longitudinais
As estruturas dos componentes longitudinais (v) de velocidade nas
seções S1 e S2, para os instantes de enchente e vazante, são apresentadas nas
figuras 4.45 e 4.46, respectivamente. Essas medidas foram efetuadas em
condições de maré de quadratura, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2004.
Embora essas seções tenham sido amostradas em dias consecutivos (11
e 12) os perfis para gerar essas distribuições foram extraídos das séries
temporais das medidas horárias, o mais próximo possível dos instantes de
baixa-mar mais três horas, para caracterizar a condição de maré enchente (v>0),
e preamar mais três horas, para a condição de maré vazante (v<0). Devido a
problemas já mencionados não foi possível fazer o registro de correntes na
seção S3.
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(a)

(b)

Figura 4.45. Campo do componente longitudinal da corrente (m s-1) na seção S1, em maré de
quadratura na enchente, baixa-mar +3 h (a), e na vazante, preamar +3 h (b), no dia 11 de
fevereiro de 2004. A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía de
Guanabara. Desvio padrão ±0,06m s-1.

Na secção S1, localizada na entrada da baía, durante a maré
enchente as velocidades registradas mostraram maior intensidade na superfície
(0,60 m s-1), na região próxima ao canal de navegação, enquanto que no fundo
do canal a velocidade atingiu valores em torno de 0,40 m s-1. Próximo à margem
oeste, a velocidade atingiu 0,15 m s-1. O campo desse componente de
velocidade apresentou cisalhamentos lateral e vertical de velocidade. Em
vazante (Fig. 4.45b), as velocidades registradas foram menores que na
enchente, com máximo em superfície de -0,25 m s-1 (canal de navegação),
invertendo o sentido próximo ao fundo, atingindo velocidades de 0,10 m s-1,
sugerindo influência do efeito baroclínico.
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(a)

(b)

Figura 4.46. Campo do componente longitudinal da corrente (m s-1) na seção S2, em maré de
quadratura na enchente, baixa-mar +3 h (a), e na vazante, preamar +3 h (b), no dia 12 de
fevereiro de 2004. A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía de
Guanabara. Desvio padrão ±0,06m s-1.

Na maré enchente a secção S2 apresentou velocidades quase
homogêneas lateralmente e intensidades crescente em profundidade variando
de 0,10 m s-1 a cerca de 0,50 m s-1 no fundo (Fig. 4.46a). Na vazante (Fig.
4.46b) o campo de velocidade apresentou circulação em duas camadas, com
intensidade de -0,25 m s-1 em superfície, invertendo o sentido em
aproximadamente 20 m de profundidade, chegando a atingir velocidades de 0,10
m s-1 próximo ao fundo.
O efeito baroclínico intensificado pelo aumento da descarga fluvial
durante o verão, foi mais evidente nesses resultados compondo-se aditivamente
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aos movimentos de enchente e ocasionando circulação bidirecional na vazante
(Fig. 4.46 a,b).
b) Correntes secundárias
As estruturas dos componentes secundários (u) de velocidade nas
seções S1 e S2, para os instantes de máximo de enchente e vazante, são
apresentadas nas figuras 4.47 a 4.48, respectivamente. Velocidades negativas
indicam direção oeste e positivas, direção leste. Essas medidas foram efetuadas
em condições de maré de quadratura, no período de 11 a 12 de fevereiro de
2004.
(a)

(b)

Figura 4.47. Campo do componente secundário da corrente (m s-1) na seção S1, em maré de
quadratura na enchente, baixa-mar +3 h (a), e na vazante, preamar +3 h (b), no dia 11 de
fevereiro de 2004. A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía de
Guanabara. Desvio padrão ±0,06m s-1.
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Durante a enchente a seção S1 apresentou velocidades intensas na
porção oeste (-0,55 m s-1), atenuando em direção a leste, chegando a valores
próximos à -0,05 m s-1; as correntes secundárias orientaram-se no sentido oeste.
Durante a maré vazante as velocidades registradas apresentaram sentidos
contrários (para leste) às registradas na enchente, sendo mais intensas na
porção oeste, com máximo de 0,3 m s-1 na superfície (Fig. 4.47b).
(a)

(b)

Figura 4.48. Campo do componente secundário da corrente (m s-1) na seção S2, em maré de
quadratura na enchente, baixa-mar +3 h (a), e na vazante, preamar +3 h (b), no dia 12 de
fevereiro de 2004. A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía de
Guanabara. Desvio padrão ±0,06m s-1.

O campo de velocidade secundária de enchente na secção S2 apresentou
valor máximo de -0,2 m s-1 na forma de núcleo, em superfície, na porção oeste,
intensificando em direção ao fundo e lateralmente para leste. Ao longo de toda a
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seção a velocidade secundária foi em sentido oeste apresentando uma região
de movimentos divergentes (Fig. 4.48a).
Em vazante, o padrão de correntes secundárias na seção S2 foi o
contrário do apresentado em enchente, com velocidades mais intensas no fundo
e nos extremos leste e oeste, com intensidades próximas a 0,18 m s-1. Em
superfície, o núcleo de mínima velocidade de corrente (~0,04 m s-1) está
localizado próximo ao eixo do canal de navegação (Fig 4.48b).
c) Correntes resultantes
A figura 4.49a,b apresenta o campo dos componentes longitudinais,
v=v(x,z), das correntes resultantes observadas na condição de maré de sizígia
nas seções S1 e S2.

Figura 4.49. Campo do componente longitudinal da corrente resultante (m s-1), nas secções S1
(a) e S2 (b), durante um ciclo semi-diurno de maré de quadratura, nos dias 11 e 12 de fevereiro
de 2004, respectivamente. A origem do eixo das abscissas está localizada no lado oeste da Baía
de Guanabara. Desvio padrão ±0,06m s-1.
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As duas seções apresentaram correntes resultantes bidirecionais com
pequena intensidade, da ordem do desvio padrão das medidas. Na seção S1 a
circulação lateral foi predominante, com velocidades orientadas para dentro da
baía no lado leste, região do canal de navegação, com máximo de 0,09 m s-1,
próximo ao fundo. Na parte oeste, região mais rasa, as velocidades foram
orientadas para fora da Baía, com intensidade máxima de -0,07 m s-1. Entre 700
m e 900 m da dimensão lateral, foi possível identificar o sinal da circulação
gravitacional, típico de sistemas estuarinos parcialmente misturados (Fig. 4.49a).
Na seção S2 pode-se observar fraca circulação com velocidades orientadas para
dentro da baía em profundidades maiores do que 10 m, atingindo seu máximo
(0,08 m s-1) na região mais profunda da seção (Fig. 4.49b).
4.2.2.2) Transportes de volume através da entrada da Baía de
Guanabara.
A variação dos transportes de volume (TV) através da seção localizada na
entrada da BG (seção S1), durante o ciclo de maré de quadratura (Fig. 4.50), foi
obtida por integração numérica da equação 2.6 (Cap. 2) com base com nas
distribuições horárias do componente v de velocidade.
A variação cíclica do transporte de volume na maré de quadratura (Fig.
4.50) acompanha a oscilação da maré na Ilha Fiscal, com uma defasagem de
aproximadamente uma hora na preamar. Visualmente ocorreu uma assimetria
entre os transportes de vazante (TV<0) e de enchente (TV>0), sendo o transporte
resultante de volume –(0,23±1,59)x103 m3 s-1uma ordem de grandeza menor do
que os calculados anteriormente.

O prisma de maré (PM) calculado com a

equação 2.7 (Cap. 2) em 1,35x108 m3 e o valor correspondente da razão de
fluxo foi estimado em ≈0,05, valor este igual ao obtido para a maré de sizígia.
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Figura 4.50. Variação horária dos transportes de volume (acima) ao longo do ciclo da maré
(abaixo), calculado para a seção S1 (entrada da Baía de Guanabara), durante maré de
quadratura (11/02/2004). Valores de transportes positivos e negativos indicam condições de
enchente e vazante, respectivamente.

4.2.2.2) Transportes resultantes de sal nas seções transversais.
Os componentes do transporte advectivo resultante de sal através das
seções S1, S2, e S3 para o experimento em maré de quadratura, apresentados
na tabela 4.7, foram calculados com a equação 2.10 (Cap. 2), de acordo com o
método sugerido por Dyer (1978).
Na seção S1 o transporte resultante de sal foi dominado pelo componente
gerado pela descarga fluvial (-7,12x103 kg s-1), seguido pelo da circulação lateral
(-6,97x103 kg s-1). O componente gerado pela circulação gravitacional (6,38x103
kg s-1) teve valor pouco menor que o gerado pela circulação lateral (Tab. 4.5).
O transporte gerado pela circulação gravitacional (1,94x104 kg m-1) foi
mais importante na seção S2, os demais componentes tiveram valores muito
próximos (Tab. 4.7).
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Tabela 4.5: Componentes do transporte resultante de sal calculados para as seções S1 e S2
durante maré de quadratura em fevereiro de 2004. Valores em kg s-1.
S1

S2

Descarga fluvial

-7,12 ± 2,11x10

3

-1,61 ± 3,31x104

Deriva de Stokes

-2,37 ± 0,08x103

1,65 ± 1,90x104

Correlação da maré

5,77 ± 0,57x103

-1,68 ± 1,88x104

Circulação gravitacional

6,38 ± 0,73x103

1,94 ± 0,26x104

Circulação lateral

-6,97 ± 0,96x103

-1,61 ± 0,26x104

Transporte total de sal

-4,29 ± 4,46x103

-1,31 ± 7,63x104

Nessas seções os transporte gerados pelos pela descarga e pelo efeito
baroclínico estão orientados para fora e para o interior da baía, respectivamente,
em concordância com sua influência dinâmica.
O componente gerado pela deriva de Stokes orientou-se para fora e para
dentro da BG nas seções S1 e S2, respectivamente, mas teoricamente o seu
sentido é contrário ao da propagação de uma onda progressiva em canais com
geometria simples e profundidade decrescente para o interior, o que não é o
caso da BG cuja geometria é mais complexa.
Nas duas seções o componente de circulação lateral foi tão importante
quanto o componente de circulação gravitacional para o transporte resultante de
sal durante o ciclo da maré.
4.2.2.3) Estrutura termohalina e da circulação na estação fixa F (I. de
Paquetá)
As estruturas verticais das variações temporais (locais) das propriedades
hidrográficas e dos componentes longitudinais (v) e transversais (u) de
velocidade na estação fixa F, nas proximidades da Ilha de Paquetá, são
apresentadas na figura 4.51 por isolinhas em função da profundidade e do
tempo (isopletas). Essas medidas foram efetuadas em condições de maré de
quadratura, no período de 14 de fevereiro de 2004.
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Figura 4.51. Isopletas de (a) temperatura, (b) salinidade, (c) Sigma-t, (d) velocidade transversal e
(e) velocidade longitudinal (ms-1) em função da profundidade adimensional Z e do tempo (ciclo
de maré) para a estação fixa F (Paquetá), durante a maré de quadratura do experimento de
verão de 2004.
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De acordo com Kjerfve et al. (1997), a estimativa da descarga fluvial para
o mês de fevereiro indicam um valor próximo a 150 m3 s-1. O efeito dessa
descarga fluvial, em comparação com os registros de julho de 2003, pode ser
visto claramente no aumento da estratificação vertical das propriedades
hidrográficas tanto nesta época quanto no experimento de sizígia.
A variação de temperatura foi entre 22,0oC e 30,0oC e os valores de
salinidade variaram no intervalo 19,0 a 31,0. A densidade (em unidades de
Sigma-t) variou entre os extremos de 8,0 e 22,0. Os máximos e mínimos das
propriedades hidrográficas ocorreram na forma de núcleos na superfície, com
defasagens de aproximadamente 1 hora dos instantes de ocorrência das
preamares e baixa-mares (Fig. 4.51a,b,c).
As figuras 4.51d,e mostram a variação local das intensidades dos
componentes transversal (u) e longitudinal (v) das velocidades, respectivamente,
durante a maré de quadratura. Os extremos das velocidades transversais
ocorreram em núcleos próximos à superfície, com extremos de –0,12 m s-1 e
0,12 m s-1, em maiores profundidades predominaram velocidades próximas de
zero (Fig. 4.51d). O componente longitudinal apresentou extremos de enchente
e vazante com valores de 0,04 m s-1 e -0,12 m s-1, em núcleos no funda e na
superfície, respectivamente (Fig. 4.51e).
4.2.2.4) Estrutura termohalina ao longo do eixo principal da Baía de
Guanabara
Os perfis com medidas contínuas de salinidade e temperatura, em função
da profundidade, ao longo do eixo central da baía, foram amostrados em
condições de maré de quadratura e apresentados na figura 4.52.
No verão, em decorrência do aquecimento sazonal e da maior descarga
fluvial na baía, o campo dessas propriedades (Figuras 4.52a,b) apresentou, em
relação aos resultados do inverno, maior estratificação vertical nas estruturas
salina (24,0<S<35,0) e térmica (17,5<T<26,0°C), observando-se também a
maior influência dinâmica da modulação quinzenal da maré sobre a estrutura
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termohalina. Os baixos valores da temperatura nas camadas mais profundas,
observados nesta época do ano, são indicadores do efeito advectivo das águas
mais frias da plataforma continental transportadas para o interior da baía por
influência do efeito baroclínico e das correntes de maré enchente.

Figura 4.52. Variação longitudinal da salinidade (a) e da temperatura (b) em condições de maré
de quadratura ao longo da Baía de Guanabara, em 15 de fevereiro de 2004.

4.2.3) Diagramas de classificação
As figuras 4.53a,b apresentam os Diagramas Estratificação-circulação
Vertical e Lateral (Dyer, 1977), respectivamente, com as imagens dos
parâmetros estratificação vertical (δS/So), estratificação lateral (∆S/So) e
circulação (us/ua), das seções transversais durante o experimento de verão de
2004.
Os valores numéricos dos parâmetros estão descritos na tabela 4.8.
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(b)

Figura 4.53: Diagrama Estratificação-circulação vertical (a) e lateral (b), calculados para as seções
transversais no experimento de verão de 2004 em marés de quadratura (azul) e sizígia (vermelho).

Nas três seções os valores dos parâmetros estratificação vertical foram
aproximadamente duas ordens de grandeza maior que o lateral, em quadratura e
sizígia (Tab. 4.8).
Em quadratura, os parâmetros estratificação vertical, lateral e circulação
nas seções S1 e S2 convergiram para valores muito próximos, indicando uma
semelhança no padrão de estratificação de salinidade nas duas seções (Fig.
4.55a,b). Devido a problemas durante o levantamento de dados, a seção S3 não
pôde ser amostrada em maré de quadratura.
As três seções apresentaram estratificações verticais mais intensas que
laterais (Fig. 4.53a,b). A seção S3, no experimento de inverno apresentou valores
muito próximos entre os parâmetros estratificação vertical e lateral (Fig. 4.34a,b).
Esse padrão não se repetiu no experimento de verão (Fig. 4.53a,b), a descarga
fluvial mais intensa nesse período (Kjerfve, 1997) provocou a intensificação dos
parâmetros estratificação, sendo maior no vertical.
Os parâmetros estratificação e circulação indicaram um aumento na
estratificação de salinidade nesse período, em comparação com o inverno (Fig.
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4.34a,b e Tab. 4.3). Mas os valores desses nas três estações, ainda foram baixos,
indicando condições de fraca estratificação de salinidade.

Tabela 4.6: Parâmetros estratificação vertical, lateral e circulação calculados para as seções
transversais durante os experimentos de verão de 2004.

Parâmetros

Seção S1 Seção S2
Maré de quadratura
Estratificação vertical
1,22 x 10-1 1,98 x 10-1
(δS/So)
Estratificação lateral
9,20 x 10-3 9,30 x 10-3
(∆S/So)
Circulação
1,60
1,53
(us/ua)
Maré de sizígia
Estratificação vertical
1,11 x 10-1 1,23 x 10-1
(δS/So)
Estratificação lateral
5,90 x 10-3 6,90 x 10-3
(∆S/So)
Circulação
1,05
3,75
(us/ua)

Seção S3

------------------------------------1,22 x 10-1
7,40 x 10-3
1,60

O exame comparativo dos resultados obtidos para o inverno (Fig. 4.34a,b) e
o verão (Fig. 4.51a,b) mostra uma modulação quinzenal da maré ocasionando
menor estratificação vertical e lateral na sizígia. Entretanto, essa modulação é
mais marcante sazonalmente, com uma maior estratificação vertical e lateral no
verão, causando pelo aporte fluvial mais intenso, resultando na intensificação do
efeito baroclínico.

4.2.4) Diagramas T-S
O Diagrama T-S espalhado com todos os pares de valores amostrados em
condições de maré de quadratura e de sizígia são apresentados na figura 4.54.
Nessa época sazonal observou-se, em relação aos resultados de julho (Fig.
3.14), maiores variações de temperatura e de salinidade e as curvas T-S, tanto na
quadratura quanto na sizígia, têm configurações semelhantes. No experimento de
sizígia, as curvas T-S convergiram para valores de maior densidade (σt≈25,0) e
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próximos às características T≈17,0oC e S≈35,5. No experimento de quadratura,
elas convergiram para σt≈26,0, se aproximando de T≈20,0oC e S≈35,5. Esses
resultados indicam claramente a intrusão da ACAS na BG, durante o experimento
de verão de 2004.

Figura 4.54. Diagrama T-S espalhado das propriedades termohalinas medidas em fevereiro de
2004, em condições de quadratura e de sizígia. A envoltória da camada superior da ACAS,
característica da região Sudeste Brasileira é apresentada no canto inferior direito, de acordo com
Miranda (1985).
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Esta pesquisa foi planejada e executada visando o conhecimento da
estrutura tridimensional de propriedades hidrográficas, de correntes e
transportes de volume e sal na Baía de Guanabara. Para atingir esse objetivo
foi feita a análise de um conjunto de medições quase-sinóticas de propriedades
hidrográficas e de velocidade em experimentos realizados na escala de tempo
sazonal e de modulação da maré (quinzenal e semidiurna). Resultados de
variações locais (estações fixas) foram comparados com os obtidos seções
transversais.
A variação local do componente longitudinal de velocidade, na entrada
da BG, nas condições de maré de quadratura e sizígia apresentou os seguintes
valores extremos, no experimento de inverno (julho de 2000): -0,50 m s-1 e 0,70
m s-1 na maré de quadratura, intensidades estas que aumentaram para -0,60 m
s-1 e 0,80 m s-1 durante a maré de sizígia. As oscilações das correntes se
apresentam com características semidiurnas sugerindo a influência advectiva
da maré. As correntes de enchente (v>0) transportaram águas mais densas
para o interior da baía com as seguintes características termohalinas: T≈20,5oC
e S≈35,8.
A variação local a leste da Ilha do Governador apresentou valores
extremos de vazante e enchente de -0,10 m s-1 e 0,20 m s-1, e -0,30 m s-1 e
0,40 m s-1, para as condições de quadratura e sizígia, respectivamente. Esses
resultados mostram que a influência cíclica da maré na entrada da baía atenuase em direção ao norte.
Em fevereiro de 2001, em condições de quadratura na entrada da BG, o
extremo de velocidade de vazante (-0,50 m s-1) é comparável ao de quadratura
do experimento anterior (julho). Entretanto, as velocidades de enchente
apresentaram valores menores (0,25 m s-1). Observou-se também, nas
isolinhas de velocidade, a ocorrência de movimentos bidirecionais por ocasião
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das estofas de maré, caracterizando a circulação típica de estuários
parcialmente misturados. Por outro lado, em condições de sizígia, as
intensidades das correntes são bem maiores e seus extremos de vazante e
enchente foram -0,70 m s-1 e ≈0,90 m s-1, respectivamente, observando-se
também a ocorrência de movimentos bidirecionais no entorno das estofas de
maré. Sendo assim, conclui-se que em decorrência da maior descarga fluvial
nesta época do ano (média climatológica de ≈l50 m3 s-1 no verão contra ≈36 m3
s-1 no inverno) a quadratura apresentou circulação típicamente estuarina, mas
na sizígia as velocidades de vazante foram menores do que as de enchente,
sugerindo, tal como no inverno, um efeito aditivo da influência baroclínica com
a maré enchente. As características termohalinas nesses experimentos
indicaram os seguintes valores associados às correntes de enchente: T≈21,5oC
e S≈35,5.
Com o critério clássico de classificação, a região no entorno das
estações alinhadas ao eixo central da baía, foram classificadas como tipo 2a
(parcialmente misturada e com fraca circulação gravitacional), tanto em
quadratura quanto sizígia, com o percentual relativo de contribuição do
processo difusivo para o transporte de sal para o interior da BG próximos a
100%. Para a estação localizada na entrada da Baía de Guanabara, esse
resultado é concordante com o obtido por Kjerfve et al. (1997). Na sizígia, tanto
no inverno quanto no verão, os parâmetros estratificação nessas estações
convergem para valores muito próximos, em concordância com os resultados
do processo de mistura não isopicnal mais intenso mostrado no diagrama T-S,
convergindo para pares (S,T) com características muito próximas da ACAS.
Conclui-se, portanto, com base nesses resultados pontuais, pela contribuição
da ACAS para a formação da massa de água no interior da BG.
Tal como nos experimentos de julho, as correntes de vazante e
enchente nas proximidades da I. do Governador tornam-se menos intensas,
com valores próximos a -0,50 m s-1 e 0,30 m s-1, indicando localmente que os
movimentos de vazante são mais intensos do que os de enchente.
Os resultados do experimento de inverno indicaram uma fraca influência
da modulação quinzenal da maré na dinâmica local, enquanto que no verão a
modulação quinzenal da maré foi mais energética.
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Em geral, os movimentos transversais (secundários) observados no
inverno e no verão tiveram intensidades (u<0,30 m s-1) bem menores do que
os longitudinais, mas essa característica da circulação não pode ser
desprezada no estudo de baías.
Nas ocasiões onde condições quase-estacionárias foram estabelecidas,
o transporte advectivo resultante de sal, no entorno das estações fixas
localizadas próximas ao eixo longitudinal da baía, monstrou-se dominado
principalmente pela parcela gerada pela descarga fluvial. A parcela secundária,
aproximadamente uma a duas ordens de grandeza menor que a principal, foi
predominantemente

gerada

pelo

deslocamento

da

onda

de

maré

(bombeamento da maré), durante os experimentos de inverno. Nos
experimentos de verão, com o aumento do gradiente longitudinal de densidade
gerado pela descarga fluvial mais intensa durante esse período, o componente
do transporte de sal devido a forçante da circulação gravitacional assume o
papel da parcela secundária, superando o efeito do bombeamento da maré.
O transporte resultante de sal calculado na entrada da Baía de
Guanabara (estação F1), indicou que localmente, durante os experimentos, a
baía atuou como exportadora de sal.
As estações F1 e F3, apresentaram características hidrodinâmicas mais
próximas às características estuarinas, confirmando a hipótese de que baías
costeiras apresentam, geralmente confinada aos canais mais profundos e
alinhada ao seu eixo principal, circulação típica de estuários parcialmente
misturados. Porém esses resultados devem ser vistos com certo cuidado, pois
são obtidos pontualmente e sob a condição de homogeneidade lateral, imposta
pelas teorias do transporte advectivo de sal e do critério de classificação de
Hansen & Rattray.
Tendo em vista que no experimento anterior evidenciou-se a ocorrência
de componentes transversais da velocidade, a sistemática de medidas dos
experimentos de julho de 2003 e fevereiro de 2004, foi implementada para
obter resultados que representassem melhor a característica tridimensional da
baía.
Em julho de 2003 e fevereiro de 2004, os componentes de velocidade
longitudinal e secundário, os transportes de volume e sal através das seções
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latitudinais, e as variações termohalinas longitudinais foram analisados para as
condições de maré de sizígia e quadratura, em enchente e vazante.
Nesses experimentos, o componente longitudinal da corrente nas
seções transversais apresentou cisalhamentos verticais e laterais. As correntes
mais intensas foram observadas na maré de sizígia, atingindo valores de até
0,80 m s-1 e -0,70 m s-1 para enchente e vazante. Os componentes transversais
foram em geral menos intensos (u<0,40 m s-1), mas ocasionalmente valores
maiores foram observados, que julgamos associados a efeitos topográficos.
A variação do transporte de volume durante o ciclo de maré mostrou-se
assimétrico, indicando a saída de água da baía, com defasagem de
aproximadamente uma hora em relação à maré; sua resultante apresentou os
seguintes valores: –(4.15±1.85)x103 m3 s-1 a (-7.31±2.16)x103 m3 s-1, e (1.37±2.08)x103

a

-(0.23±1.59)x103

m3

s-1

para

julho

e

fevereiro,

respectivamente; esses resultados indicam que em fevereiro a renovação da
água da baía foi mais eficiente. Levando-se em conta valores climatológicos
da descarga fluvial na baía os valores da razão de fluxo (<0,05) indicaram que
a maré é a principal forçante da dinâmica da baía. Entretanto, a ocorrência de
movimentos resultantes bidirecionais na seção S2, nas condições de marés de
sizígia e quadratura, associada ao aumento da intensidade do movimento em
direção ao fundo e no sentido norte, indica que ele é forçado pela descarga
fluvial no interior da BG e pelo componente baroclínico da força de gradiente de
pressão. Esse movimento é típico da circulação gravitacional de corpos de
água estuarinos, ficando demonstrada a sua ocorrência como um componente
da circulação na BG.
Tal como em fevereiro de 2001, a análise do diagrama T-S indiciou que
a ACAS foi um componente importante para a formação da massa de água
nessa época do ano (fevereiro de 2003), penetrando na baía até cerca de 15
km.
Os componentes do transporte advectivo de sal, calculados para a
seção localizada na boca da BG e durante a maré de sizígia, tiveram ordem de
grandeza muito próxima entre si (≈2,6x105 kg s-1). Os resultados indicaram que
o cisalhamento lateral de correntes é de importância fundamental para o estudo
de processos de transporte na Baía de Guanabara.
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O termo circulação secundária (componente transversal ai eixo norte-sul
da baía) foi mantido por analogia à pesquisa estuarina. Entretanto em grandes
corpos de águas costeiras, esse componente da circulação é tão importante
quanto os componentes longitudinais.
Os resultados obtidos demonstraram que as variações locais devem ser
interpretadas

com

cautela,

principalmente

aqueles

relacionados

ao

cisalhamento lateral da velocidade e a imposição de condições quaseestacionárias.
Finalmente, recomenda-se que esforços, com fundamentação analítica e
numérica, sejam desenvolvidos para a implementação de critérios de
classificação, a serem utilizados para corpos de água lateralmente não
homogêneos.
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_____________________________________________________
Anexo 1 – CALIBRAÇÃO E TESTE DOS EQUIPAMENTOS
FALMOUTH E ADCP SONTEK
_____________________________________________________
Introdução
O principais equipamentos utilizados no levantamento oceanográfico
da Baía de Guanabara, CTD/correntógrafo acústico Falmouth (modelo
2ACM/CTD) e o perfilador acústico de corrente Sontek (ADCP), foram
testados em laboratório e com medidas “in situ”.
No

Laboratório

de

Instrumentação

Oceanográfica

(LIO)

do

Departamento de Oceanografica Física, Química e Geológica foram
realizados testes estáticos dos sensores de condutividade, temperatura e
pressão do CTD, antes dos trabalhos de campo realizados na Baía de
Guanabara. De acordo com os resultados os desvios entre os dados
registrados pelo instrumento e os sensores padrão, apresentaram valores
aceitáveis para medidas em águas costeiras e estuarinas. Os testes
dinâmicos desse instrumento foram realizados no tanque de provas do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).
Testes de laboratório
Devido à impossibilidade de testes em laboratório de perfilamentos de
corrente registrados pelo ADCP, planejamos um teste “in situ” no canal Mar
de Cananéia, proximidades da Base de Pesquisas Dr. João de Paiva
Carvalho do IOUSP. Com essa finalidade, para termos um correntógrafo
devidamente aferido para ser utilizado como referência para as medidas do
ADCP, contactamos o Agrupamento de Engenharia Naval e Oceânica do IPT
e foi possível agendar um teste para o correntógrafo para o dia 02/09/2004.
Os resultados desse teste são descritos a seguir.
O tanque de provas do IPT é equipado com um carro dinamométrico
com controle eletrônico de velocidade e sua orientação é na direção NNE–
WSW (65o/245o). Os testes foram realizados sob a responsabilidade Dra.
Maria Hirose Takano do IPT. A instalação dos instrumentos na plataforma do
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tanque foi feita pelos técnicos do IOUSP: Eng. Luiz Vicentini Neto e Wilson
Natal de Oliveira.
Nos ensaios o correntógrafo foi configurado para efetuar medidas da
direção e intensidade da corrente relativa, gerada pelo movimento do carro
dinamométrico (Fig. 1), em intervalos de amostragem de 1 s. Com essa
finalidade,

o

correntógrafo

foi

pendurado

na

plataforma

do

carro

dinamométrico (Fig. 2a) com um cabo de aço que foi lastreado para evitar
grandes inclinações do cabo, ficando à profundidade de aproximadamente 0,
6 m (Fig. 2b).

Figura 1 – Carro dinamométrico do tanque de provas do IPT, onde foram feitos os ensaios do
correntógrafo Falmouth 2D-ACM.

Foram simuladas, com controle eletrônico, 21 velocidades entre 0,1 e
1,5 m s-1 em percursos nas direções de 245o (ida) e 65o e (volta), ao longo do
comprimento do tanque (210 m).
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(b)

(a)

Figura 2 – Plataforma do carro dinamométrico onde foi fixado o correntógrafo (a) e posição
submersa em repouso do correntógrafo, mostrando o lastro para diminuir inclinações do cabo
de aço durante os ensaios.

Resultados
O conjunto de velocidades médias simuladas no carro dinamométrico,
fornecido pela Dra. Maria Hirose Takano, é apresentado na Tabela 1. Para
essas

velocidade

médias

tivemos,

simultaneamente,

registros

correntográficos em series temporais de velocidade e direção, em intervalos
de tempo de 1 s. A duração desses registros foi de alguns minutos, de acordo
com o número e as velocidades simuladas em cada corrida.
As velocidades simultâneas registradas pelo correntógrafo foram
submetidas a um controle de qualidade, sendo eliminados os valores
espúrios registrados durante os períodos de aceleração e desaceleração do
carro dinâmométrico. A seguir, foram calculados os valores da velocidade
média de cada uma das séries temporais (YFAL).
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Tabela 1 – Conjunto de velocidades médias, em m s-1, simuladas com controle eletrônico
pelo carro dinamométrico, para ensaio do correntógrafo Falmouth 2D-ACM. Fornecidos pelo
IPT.

Direção (o)
245
245
245
245
245
65
65
65
245
245
65
65
245
245
245
65
65
65
245
245
245

Velocidade
0,106
0,210
0,306
0,405
0,509
0,600
0,706
0,806
0,917
1,018
1,222
1,527
0,308
0,607
0,916
0,296
0,592
0,908
0,208
0,405
0,812

Na Tabela 2 são apresentados esses valores e as velocidades padrão
do carro dinamométrico (XDIN) selecionadas, os quais foram correlacionados
pelo método dos mínimos quadrados, obtendo-se a seguinte correlação
linear:

YFAL = 0,04 + 0,944. XDIN .
Essa correlação linear é apresentada graficamente na Fig. 3.
Nessa figura observa-se que para velocidades menores do que 0,9 m
s

-1

existe

boa

correspondência

entre

os

valores

das

velocidades

dinamométricas e correntográficas. Entretanto, para velocidades acima desse
valor, a diferença torna-se maior, muito provavelmente devido às oscilações
do correntógrafo observadas durante os ensaios.
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Tabela 2 – Velocidades padrão (XDIN) e os correspondentes valores médios das velocidades
registras pelo correntógrafo (YFAL).

XDIN (m s-1)
0,106
0,208
0,210
0,306
0,308
0,405
0,405
0,509
0,607
0,706
0,806
0,812
0,916
0,917
1,222
1,527

YFAL (m s-1)
0,124
0,235
0,225
0,339
0,314
0,436
0,419
0,537
0,606
0,703
0,806
0,807
0,907
0,912
1,268
1,416

1.6
1.4

YFAL - (m s-1)

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
YFAL=0.944*XDIN+0,04
0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

-1

XDIN - (m s )

Figura 3 – Correlação linear obtida entre as velocidades dinamométricas e os valores
simultâneos registrados pelo correntógrafo Falmouth 2D-ACM.

Testes no canal Mar de Cananéia
O experimento em Cananéia foi realizado nos dias 25, 26 e 27 de
agosto de 2004, utilizando-se como plataforma de trabalho o B/Pq. Albacora.
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O perfilador ADCP foi configurado com os mesmos parâmetros utilizados nas
medidas da BG, a saber: células dimensões de 1 m e 2 m e intervalos de
integração de 60 s, resultando, um erro padrão de ±0,06 e ±0,03 ms-1,
respectivamente. Tal como no experimento na Baía de Guanabara o
equipamento foi instalado no flutuador (Figura 3) e rebocado em baixa
velocidade durante perfilamentos transversais ao canal Mar de Cananéia e à
Barra de Cananéia. Essses canais estão orientados nas direções N-S e E-W,
respectivamente.
Para a intercomparação das medidas da velocidade da corrente
registradas com ADCP, também foi realizado simultaneamente um fundeio
com dois correntógrafos, um dos quais foi o correntógrafo ensaiado no
tanque de provas do IPT.
Nas Figuras 4 e 5 são apresentados resultados da intensidade da
corrente de dois dos perfilamentos realizados no dia 25 de agosto no canal e
na barra, respectivamente, com a finalidade de testar os equipamentos.

Figura 4 – Resultado de teste realizado no Canal Mar de Cananéia. Velocidades em cm s-1.
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Figura 5 – Resultado de teste realizado na Barra de Cananéia. Velocidades em cm s-1.

As intensidades registradas nessas secções foram, qualitativamente
coerentes, com a condição de maré vazante de quadratura.
No segundo e terceiro dia (26 e 27 de agosto), além de alguns
perfilamentos com ADCP nas secções do canal e da barra, foram realizados
dois

fundeios

de

correntógrafos,

suspensos

no

barco

ancorado.

Simultaneamente, efetuou-se perfilamentos com o ADCP na forma se séries
temporais. O arranjo dos correntógrafos foi desenhado de forma que
ficassem posicionados aproximadamente nas profundidades da primeira
célula (entre -2 e -4 m) e da penúltima célula (entre -10 e -12 m), para
permitir a intercomparação entre os registros. A localização desses fundeios
foi nas proximidades da barra de Cananéia, por ser a parte do canal mais
profunda.
O primeiro fundeio foi lançado às 11:00 h e o segundo às 15:50 h,
tendo cada um a duração aproximada de duas horas. Os resultados do
componente E-W da velocidade, para as correntes de fundo e superfície do
primeiro fundeio são apresentados na Figura 6. Os valores negativos,
decrescentes em módulo, indicam a fase de desaceleração da maré
enchente e os registros também indicam pequenos valores do cisalhamento
vertical de velocidade.
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Figura 6 – Série temporal do componente leste (E-W) das correntes de superfície e fundo,
registradas no primeiro fundeio na barra de Cananéia, durante a maré vazante.

Os resultados simultâneos dos perfilamentos com o ADCP são
apresentados na Figura 7. Tal como nos registros com correntógrafos, a
velocidade apresenta pequeno cisalhamento vertical e os valores negativos,
decrescentes em módulo indicam a fase de desaceleração da maré
enchente. A estofa de maré baixa ocorreu aproximadamente no instante de
100 e os valores positivos do componente E-W, com intensidades de até 20
cms-1, indicam a reversão do sentido do movimento.
A diferença mais acentuada entre os registros simultâneos dos
correntógrafos (Figura 6) e o do ADCP (Figura 7), foi observada no final do
período. O fato de que os correntógrafos não terem registrado a reversão do
sentido do movimento decorreu do fato de que os perfilamentos com ADCP
foram registrados por um intervalo de tempo maior.
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Figura 7 – Estrutura do componente E-W de velocidade calculada com base nos
perfilamentos registrados pelo ADCP (primeiro fundeio). Valores negativos e positivos
indicam correntes de maré enchente e vazante, respectivamente.

Os resultados do componente E-W da velocidade, para as correntes
de fundo e superfície do primeiro fundeio são apresentados na Figura 8.
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Figura 8 – Série temporal do componente E-W da velocidade das correntes registradas na
superfície e fundo no segundo fundeio na barra de Cananéia (v>0 e v<0 valores de vazante e
enchente, respectivamente).
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As correntes registradas pelos correntógrafos nos primeiros 45
minutos do experimento foram de pequena intensidade e predominante
indicaram maré vazante. O componente E-W foi sempre menor do que 30
cms-1, em módulo, oscilando entre valores positivos negativos. A partir deste
instante (45 minutos) observa-se um registro muito irregular que foi motivado
pelo fato de que o barco desgarrou do fundeio, prejudicando as medidas.
Os resultados simultâneos dos perfilamentos com o ADCP são
apresentados na Figura 9. Tal como nos registros com correntógrafos, as
velocidades também são pouco intensas, menores do que 30 cms-1 em
módulo e o componente E-W apresenta também valores positivos e
negativos. O aumento de profundidade observado nessa figura no instante 45
minutos indica o momento que o barco desgarrou e a partir desse instante os
valores registrados não são confiáveis.

Figura 9 – Estrutura do componente E-W de velocidade calculada com base nos
perfilamentos registrados pelo ADCP (segundo fundeio).
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Conclusões dos resultados dos testes em laboratório e “in situ”
1-) O ensaio no tanque do IPT resultou na correlação linear,
praticamente 1:1, entre as velocidades dinamométricas e os correspondentes
valores médios da velocidade correntógrafica. Para velocidades maiores do
que 1,0 ms-1 o correntógrafo apresentou movimentos ondulatórios, gerados
pela turbulência, aumentando ligeiramente a diferença entre as velocidades
padrão e registrada.
2-) Embora o correntógrafo também registrasse a direção, durante os
ensaios não foi possível o teste da direção, com base na orientação do
tanque, pois campos eletromagnéticos de dispositivos instalados no tanque
de provas impediram o correto funcionamento da bússola eletrônica do
instrumento.
3-) A utilização das velocidades do carro dinamométrico como padrão,
permitiu verificar que o correntógrafo utilizado nos experimentos realizados
na BG, em julho de 2003 e janeiro de 2004, estava com pequeno desvio em
relação à velocidade padrão dinamométrica.
4-) Os testes “in situ” demonstraram que o perfilador acústico ADCP
estava em boas condições de funcionamento e que seus resultados foram
qualitativamente coerentes com a intensidade e direção da corrente
registrada simultaneamente pelos correntógrafos instalados próximo à
superfície e fundo. Entretanto, como o ADCP calcula a intensidade e a
direção da corrente média em células, não foi possível estabelecer
quantitativamente o desvio entre esses instrumentos.

