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RESUMO 

 
 
            A Baía da Guanabara é caracterizada como um ecossistema estuarino poluído e 

eutrofizado, isto é, com concentrações elevadas de nutrientes (nitrogênio e fósforo), em 

função de ações do homem geradas, principalmente, a partir do desenvolvimento da 

região metropolitana após a década de 1950. A falta de tratamento dos esgotos sanitários 

é a principal fonte de poluição da Baía. As redes coletoras são insuficientes e, nas áreas 

mais carentes da bacia, correm a céu aberto. O que observamos é que a Baía é o 

receptor final de todos os rios, canais e galerias – comumente conduzindo grandes 

quantidades de esgoto in natura. Este trabalho tem como objetivo avaliar a progressão 

nos últimos cinco anos do estado trófico da Baía da Guanabara, através de fatores 

químicos, físico-químicos e microbiológicos, com o intuito de projetar o possível uso 

seguro destas águas para práticas esportivas e recreação no ano de 2016, quando 

ocorrerão os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.  Classificam-se as águas para fins de 

banho e recreação, comparando-se os níveis de contaminação com os padrões descritos 

na Resolução CONAMA nº 357/2005. Foram monitorados dois pontos nessas águas, um 

menos poluído próximo à boca da barra e do canal central (ponto A) e outro mais poluído 

próximo à Ilha do Governador (ponto D). Depois de cinco anos de coletas mensais 

verificamos que existe uma grande variabilidade dos dados, pois a Baía da Guanabara é 

um ambiente muito dinâmico, sujeito a fenômenos sazonais, climáticos, oceanográficos, 

biológicos entre outros. De acordo com as projeções realizadas para os parâmetros 

avaliados, as águas adjacentes ao ponto A estarão próprias para o uso nas Olimpíadas do 

Rio de Janeiro em 2016 - o mesmo não estando previsto para o ponto D, haja vista os 

dados analisados. 

 

Palavras chaves: Baía da Guanabara 

                              Poluição 

                              Olimpíadas do Rio de Janeiro 
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INTRODUÇÃO 

          A Baía da Guanabara é caracterizada como um ecossistema estuarino poluído e 

eutrofizado, isto é, com concentrações elevadas de nutrientes (nitrogênio e fósforo) e 

microalgas marinhas denominadas de fitoplâncton, em função de ações do homem 

geradas, principalmente, a partir do desenvolvimento da região metropolitana após a 

década de 1950. 

           Os chamados nutrientes em questão, nitrogênio (nas formas de amônio, nitrito e 

nitrato) e fósforo (na forma de fosfato) são substâncias formadas a partir da decomposição 

de esgotos domésticos e/ou industriais. Desta forma, o excesso dessas substâncias pode 

ser indicadores de poluição. 

           As variáveis físico-químicas, tais como pH, que indica se a água está mais ou 

menos ácida ou, mais ou menos alcalina; a salinidade que indica a maior ou menor 

entrada de água doce no meio marinho, também podem ser indicadores de poluição. 

          O melhor indicador da qualidade da água para qualquer uso e indicado pela 

Organização Mundial da Saúde é o número de bactérias do tipo coliformes fecais. Estas 

bactérias são encontradas nas fezes de animais de sangue quente. A quantidade dessas 

bactérias no ambiente marinho o classifica como próprio ou impróprio para uma atividade. 

          Pode-se citar a falta de investimentos em tratamento de esgoto e de efluentes 

industriais como fatores preponderantes para explicar a degradação atual da Baía. Por 

esse motivo, vários estudos vêm monitorando as variações dos fatores químicos e 

biológicos nessas águas.  

           Nas últimas décadas esta eutrofização tem sido acelerada pelo desenvolvimento 

pouco planejado e pelo lançamento indiscriminado de poluentes nos esgotos domésticos 

e industriais que apresentam altos teores de nitrogênio e fósforo. A qualidade da água e a 

comunidade biológica em estuários, são, portanto, reflexo do impacto cumulativo de toda 

a água que entra neste ambiente. 

           Estudo realizados em regiões costeiras e baías urbanas mostram diferentes graus 

de eutrofização decorrentes de impactos antrópicos. Vários autores, entre os quais 

Bonsdorff et al. (1997) e Allen & Simpson (1998), evidenciaram o incremento de nutrientes 

em zonas costeiras acompanhado do aumento da produção primária. A atividade humana 

intensifica os aportes terrígenos naturais dos nutrientes em um sistema aquático por meio 
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da atividade agrícola (fonte massiva de nitratos), desflorestamento e rejeitos urbanos 

(Menesguen, 1991). 

          A falta de tratamento dos esgotos sanitários é a principal fonte de poluição da Baía. 

As redes coletoras são insuficientes e, nas áreas mais carentes da bacia, correm a céu 

aberto. O que observamos é que a Baía é o receptor final de todos os rios, canais e 

galerias, isto é, dos esgotos que chegam in natura (Coelho, 2007). 

          A Baía recebe cerca de 18,6 m³/s de esgoto bruto provenientes de uma população 

de mais de 11 milhões de pessoas que lança diariamente seus esgotos não tratados  e 

5,5 t de lixo. (FEEMA, 1990 e 1998, Coelho, 2007, Menicone et al. 2012). 

          Para a avaliação da qualidade da água e seu estado trófico  é necessário conhecer 

as concentrações dos nutrientes e para uma avaliação microbiológica utiliza-se o número 

de coliformes fecais. Desta forma, classificam-se as águas para fins de banho e 

recreação, comparando-se os níveis de contaminação com os padrões descritos na 

Resolução CONAMA nº 357/2005.  

           Elevados números dessas bactérias em águas marinhas indicam principalmente a 

contaminação por esgotos, podendo causar uma série de doenças nas pessoas que 

utilizarem tais águas.  

          Este estudo faz parte do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração 

(PELD-GUANABARA), que busca contribuir para melhorar o entendimento da estrutura e 

dos processos que regulam esse ecossistema, bem como avaliar as mudanças que 

ocorrerão em resposta ao compromisso olímpico assumido e ao Programa de 

Despoluição da Baía da Guanabara (PDBG) em curto, médio e longo prazo. 

           A cidade do Rio de Janeiro destaca-se por sua bela geografia e a Baía da 

Guanabara faz parte de um cenário de cartão postal, que encanta turistas de todos os 

lugares do mundo. Infelizmente o alto grau de poluição, seja ela por despejos de esgotos 

domésticos ou industriais, degrada suas águas tornando as práticas esportivas e de 

recreação quase sempre impróprias. 

           Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, várias práticas esportivas, 

principalmente as náuticas, estão programadas para se realizarem em suas águas. 

Portanto, toda contribuição científica que ajude a avaliar as condições reais da qualidade 

dessas águas será de grande importância para a segurança da população, turistas e 

atletas. 
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           O desenvolvimento urbano e a infraestrutura das cidades necessitam garantir aos 

cidadãos um ambiente saudável a partir de um saneamento básico eficiente.  

           O administrador público necessita de informações confiáveis, sobre as quais possa 

fiar suas decisões.  

           A pesquisa científica voltada ao problema de pesquisa apresentado “Será possível 

o uso seguro das águas da Baía da Guanabara para práticas esportivas e recreação no 

ano de 2016, quando ocorrerão os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro?” 

           O Rio de Janeiro, cidade globalmente reconhecida como um dos principais polos 

turísticos, sede das Olimpíadas 2016 com esportes aquáticos previstos para ocorrerem na 

Baía da Guanabara, tem uma oportunidade ímpar de cuidar de seu patrimônio ambiental, 

seja pelos recursos humanos, tecnológicos e de gestão que estão mobilizados para o 

evento que se aproxima, seja pelo controle social ampliado pelas tecnologias da 

informação hoje amplamente acessíveis ao cidadão comum. O acesso à informação que o 

cidadão possui pode ser maximizado por entidades de controle como o TCE-RJ quando 

de posse de dados fidedignos sobre o ambiente da cidade.  

 O Plano Estratégico do TCE-RJ, 2016-2019, tem como objetivo estabelecer novos 

rumos, traçar objetivos, discutir ideias, analisar resultados, aprimorar ações e programas 

de trabalho.  

           O mesmo requer que se alinhe o cumprimento da missão institucional de fiscalizar 

com a orientação dos gestores da Administração Pública fluminense frente aos 

anseios da sociedade por uma prestação de serviços mais eficiente, transparente e 

ao alcance do cidadão. 

            O item 10.02, do retrocitado Plano Estratégico, destaca as ações relativas a 

PROMOÇÃO DOS VALORES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, sendo evidenciado 

os seguintes itens: 

 Participação em redes de fomento de desenvolvimento sustentável, com ênfase no 
Estado do Rio de Janeiro; 
 

 Gerenciamento de resíduos sólidos (coleta seletiva solidária, compostagem e logística 
reversa); 
 

 Formulação de sistema de gestão de energia e água (planos de consumo, com 
métodos e ações para controle e redução dos gastos); 

 

 Elaboração de indicadores de sustentabilidade, que permitam análise comparativa do 
progresso alcançado na gestão do consumo de energia e água; 
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 Plano de educação socioambiental com ênfase na produção e consumo sustentáveis 
(para o público interno e externo); e 

 

 Criação e institucionalização de órgão na estrutura do TCE-RJ, com competências e 
atribuições próprias para tratar de gestão socioambiental. 

 

           Entendemos que o presente Projeto vai ao encontro dos objetivos estabelecidos 
pelo Plano Estratégico haja vista subsidiar, com dados balizados pelos mais atuais 
métodos de pesquisa, questão de grande relevância ligada ao meio ambiente do Estado 
do Rio de Janeiro - a qualidade das águas da Baía da Guanabara; fazendo-se uma 
projeção para o momento da realização de um dos maiores eventos já realizados no 
Estado: as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. 
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OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Avaliar a progressão nos últimos cinco anos do estado trófico da Baía 

da Guanabara, através de fatores químicos, físico-químicos e microbiológicos, com o 

intuito de projetar o possível uso seguro dessas águas para práticas esportivas e 

recreação no ano de 2016, quando ocorrerão os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivos Específicos: 

• Avaliar as concentrações de nitrogênio e fósforo como indicadores de poluição; 

• Avaliar a variabilidade temporal dos fatores físico-químicos (salinidade, temperatura, 

pH, e oxigênio dissolvido); 

• Avaliar a concentração de coliformes fecais; 

• Comparar os dados com os valores geridos pela Resolução CONAMA 357/2005 

para águas salinas classe 2; 

• Projetar os dados para 2016, ano das Olimpíadas do Rio de Janeiro. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

                   

CONSEQUÊNCIAS DA CONSTRUÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO (ETEs) SOBRE A EVOLUÇÃO SANITÁRIA DA BAÍA DA GUANABARA  

Os processos de modernização e urbanização da cidade do Rio de Janeiro com a 

ocupação desordenada aliada à falta de condições de saneamento básico foram e são 

fatores fundamentais no processo de contaminação por lixo, esgoto e efluentes industriais 

das águas da Baía da Guanabara, contribuindo, portanto, para a destruição do habitat 

desta Baía (Pereira, 2003). O aumento da industrialização da cidade, sem a implantação 

de uma infraestrutura capaz de suprir as necessidades da população e proteger o meio 

ambiente, afetou a qualidade da água tanto no interior da Baía da Guanabara, como a das 

bacias dos rios que nela deságuam (Pereira, 2003).  

A questão dos esgotos domésticos, em particular, foi esquecida. Simplesmente se 

despejava o esgoto na rua ou empregavam os escravos para despejá-los em áreas mais 

afastadas. O ambiente insalubre e a falta de higiene levaram a diversos surtos de doenças 

e a muitos problemas de saúde pública, por exemplo, surtos de varíola que se repetiram 

durante todo o século XVII (Coelho, 2007).  

Somente no século XIX iniciaram-se os debates técnicos sobre as melhorias das 

condições higiênico-sanitárias do Rio de Janeiro e, em 1853, através da lei 718, foi 

autorizada a construção de serviços de esgotamento sanitário e de recolhimento de águas 

pluviais (Coelho, 2007). 

Os efluentes industriais são responsáveis pelo lançamento de 150 toneladas de 

esgoto, com cerca 0,3t de metais pesados, 7t de óleo e 6t de lixo doméstico e ainda 

micropoluentes orgânicos e hidrocarbonetos de petróleo, que entram diariamente na BG 

sem tratamento prévio adequado (Gonzalez, 2007, Menicone et al., 2012). Tais 

substâncias tendem a se acumular nos sedimentos anóxicos e ricos em matéria orgânica 

da Baía, contribuindo para agravar ainda mais o estado de degradação desse ambiente.  

A falta de tratamento dos esgotos sanitários é a principal fonte de poluição da Baía. 

As redes coletoras são insuficientes e, nas áreas mais carentes da bacia, eles correm a 

céu aberto.  
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A Baía recebe cerca de 18,6 m³/s de esgoto bruto provenientes de uma população 

de mais de 11 milhões de pessoas que lança diariamente seus esgotos não tratados (uma 

carga orgânica estimada em 470 t de DBO) e 5,5 t de lixo. (FEEMA, 1990 e 1998, Coelho, 

2007, Menicone et al. 2012).  

Já foram realizados diversos estudos referentes à qualidade sanitária na Baía da 

Guanabara. Podemos citar, entre outros, os estudos de Hagler et al., 1986; Kosawa da 

Costa, 1988 e 2003; Araújo et al., 1989, 1990 e 1991; Kosawa da Costa et a.l, 1991; 

Guimarães et al., 1993; Paranhos et al., 1995; Gonzalez et al., 2000; Paranhos et al., 

2001; Paranhos, 2002; Macedo et al., 2002; Andrade et al, 2003; Brito et al., 2006; Vieira 

et al., 2007a e 2007b e Signori, 2014). 

Devido à importância econômica e reconhecida degradação ecológica e sanitária 

deste ecossistema, diversos programas foram desenvolvidos para tentar recuperar a 

qualidade das águas da baia. Amador, 1997, afirma que os projetos para recuperar a 

qualidade da água da Baía da Guanabara datam da época do governo de Carlos Lacerda 

com a antiga SURSAN, quando foi construída a estação de tratamento do Guandu.  

O autor cita ainda o programa de despoluição da Baía da Guanabara do Ministro 

Andreazza, na década de 80. Este projeto de recuperação gradual do ecossistema da 

Baía da Guanabara, foi coordenado pela FEEMA, cujas ações foram primordialmente de 

levantamento de dados e diagnósticos dos diferentes problemas relacionados à 

degradação deste ecossistema (Amador, 1997).  

O acordo de cooperação técnica com a Japan International Cooperation Agency 

(JICA) veio logo a seguir, e pretendia desenvolver um plano de controle da poluição e 

recuperação da Baia, entre outros objetivos. Foram aplicados cerca de U$ 5 milhões e  

realizados vários estudos envolvendo os técnicos japoneses, da FEEMA e da UFRJ 

(Amador, 1997; Coelho, 2007). 

O Programa de Despoluição da Baía da Guanabara (PDBG) teve início em 1994 e 

seu principal objetivo eram as ações de saneamento básico, com a criação de redes de 

esgotamento sanitário e de novas estações de tratamento de esgoto (Amador, 1997). 

A implantação de estações de tratamento de esgoto (ETE) tem início no século XIX 

(tabela 5). Percebe-se que há hiatos na implantação das ETE’s de 1949 a 1960 (Coelho, 
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2007). Outro hiato ocorre entre 1970 e 1994, quando foi implantada a estação de 

tratamento de esgotos (ETE) da Penha e nada foi feito até 1994, quando houve a 

implantação da lagoa de estabilização do Jardim Gramacho. Na década de 1980 não 

houve qualquer tipo de investimento em obras para o esgotamento sanitário (Coelho, 

2007).  

Até 1979 a vazão acumulada de esgoto tratado era de 4.198,20 l.s-1, até o final da 

década de 1990 era de 5.889,20 l.s-1, o que significa um aumento de 40% no volume de 

esgoto tratado. Entre os anos de 2000 e 2007 a vazão acumulada de esgoto tratado foi de 

6.889,20 l.s-1 para 14.242,20 l.s-1, ou seja, mais de 100% de aumento no volume de 

esgoto tratado (Coelho, 2007). 
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Tabela 1: Evolução do tratamento de esgotos na bacia da Baía da Guanabara (Fonte: modificado de Coelho, 2007) 

ETE Data 
Vazão 

(l/s) 
Vazão acumulada 

(l/s) 
Tipo de tratamento 

Glória 1864 28.00 28,00 Primário/Químico 

Gamboa 1865 35.00 63,00 Primário/Químico 

Arsenal 1866 50.00 113,00 Primário/Químico 

São Cristóvão 1877 30.00 143,00 Primário/Químico 

Botafogo 1878 30.00 173,00 Primário/Químico 

Alegria 1884 25.00 198,00 Primário/Químico 

Paquetá 1910 5.00 203,00 Filtro biológico 

Penha 1940 70.00 273,00 Primário 

Icaraí 1944 168.00 441,00 Secundário/Filtro biológico 

Penha 1949 140.00 581,00 Primário 

Penha 1960 434.00 1.015,00 Secundário/Filtro biológico 

Realengo 1966 38.00 1.053,00 Filtro biológico 

Galeão 1966 34.50 1.087,50 Secundário incompleto 

Vila Kennedy 1967 3.50 1.091,00 Vala de oxidação 

ETIG 1969 200.00 1.291,00 Lodos ativados 

Coqueiro 1970 3.50 1.294,50 Vala de oxidação 

Realengo 1972 70.00 1.364,50 Filtro biológico 

Acari 1973 70.00 1.434,50 Secundário/compacta 

Pavuna 1973 2.40 1.436,90 Vala de oxidação 

Ceasa 1974 22.00 1.458,90 Aeração prolongada 

Morro União 1976 25.00 1.483,90 Vala de oxidação 

Acari 1976 210.00 1.693,90 Secundário/compacta 

Vila Kennedy 1977 8.30 1.702,20 Vala de oxidação 

Galeão 1977 60.00 1.762,20 Secundário completo 

Icaraí 1978 650.00 2.412,20 Lodos ativados 

Palmares 1979 100.00 2.512,20 Vala de oxidação 

Penha 1979 1,686.00 4.198,20 Lodos ativados /Fil.biológ. 

Jd. Gramacho 1994 374.00 4.572,20 Lagoa de estabilização 

Paquetá 1998 27.00 4.599,20 Secundário 

ETIG 1998 525.00 5.124,20 Lodos ativados 

São Gonçalo 1998 765.00 5.889,20 Primário convencional e lodos ativados 

Pavuna Meriti 2000 1,000.00 6.889,20 Primário 

Sarapuí 2000 1,000.00 7.889,20 Primário 

Alegria 2001 5,000.00 12.889,20 Primário 

Mocanguê 2002 15.00 12.904,20 Biológico/Nível secundário 

Icaraí 2003 975.00 13.879,20 Primário/Emissário Submarino 

Toque-Toque 2004 220.00 14.099,20 Biológico/Nível secundário 

Jurujuba 2005 30.00 14.129,20 Biofiltro aerado 

Barreto 2007 120.00 14.249,20 Biológico/Nível secundário 
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METODOLOGIA 

ÁREA DE ESTUDO 

          A Baía da Guanabara se localiza no Estado do Rio de Janeiro (entre as longitudes 

43o00’ e 43o20’ W, e as latitudes 22o40’ e 23o05’ S), possui 384 Km² de área e 328 Km² de 

espelho d’água. Circundada por 15 municípios, dos quais nove integralmente (Duque de 

Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Nilópolis, São Gonçalo, Magé, Guapimirim, 

Itaboraí e Tanguá) e 6 parcialmente (Rio de Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu, Cachoeiras de 

Macacu, Rio Bonito e Petrópolis). (Lima, 2006). 

          A avaliação em questão será realizada em dois pontos distintos: um próximo ao 

canal central, onde há renovação diária da água e outro próximo à Ilha do Governador, 

que recebe uma grande carga de poluentes (figura 1). A escolha desses pontos permitirá 

analisar os processos em condições bem diferentes de qualidade da água, sendo mais 

adequados para responder a questões científicas. 

 

 

Figura 1 - Pontos de coleta  
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 METODOS 

Os dados deste relatório levam em consideração as coletas mensais de água 

superficial. As amostras foram fracionadas e fixadas in situ, quando necessário, para os 

seguintes parâmetros:  

O oxigênio dissolvido (OD) foi coletado sem formar bolhas em frascos de vidro de 

125 mL. 

Uma alíquota de água para os nutrientes inorgânicos (amônio, nitrito, nitrato e 

fosfato) foi refrigerada até chegar ao laboratório, em seguida as amostras foram filtradas 

usando filtros Whatman GF/F e analisadas ou congeladas no mesmo dia. Os nutrientes 

foram analisados seguindo os métodos descritos em Aminot & Chaussepied (1983) e 

Grasshoff et al. (1983). 

O potencial hidrogeniônico (pH) e a temperatura foram medidos utilizando um 

medidor de pH Instrutherm (modelo PH-1500). Foi utilizado um CTD (Condutivity, 

Temperature and Depth) para medir a temperatura e a salinidade nos pontos de coleta. 

Nutrientes (nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato e fosfato) foram analisados por 

colorimetria  num analisador automático por análise por injeção em fluxo (FIA) fabricado 

pela FOSS modelo FiaStar 5000, segundo as especificações recomendadas pela FOSS 

conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 2 - Metodologia  Certificada pela FOSS 

Nutriente Application Note Acc to ISO Revision 

N Amoniacal 5220 11732:2005 5 

Nitrito 5200 13395-1996 2 

Nitrato 5201 13395-1996 2 

Fosfato 5240 15681-1 4 

 

Os coliformes fecais foram analisados quantitativamente pelas técnicas de tubos 

múltiplos e membrana filtrante com incubação a 35°C durante 24 a 48 horas (Strandridge; 

Delfino,1981). 
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CRONOGRAMA  
(Cronogramas submetido e realizado, com justificativa para eventuais descompassos) 

 
 

Ano 2015 

Ativ. / Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Levantamento 
bibliográfico 

R R R          

Levantamento de 
dados 

R R R R R R R R     

Coletas de 2015 R R R R R R R R     

Análises R R R R R R R R R    

Processamento dos 
dados 

R R R R R R R R R R   

Relatório     R R     R R 

 
R=REALIZADO 
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RESULTADOS  
(Análises e discussão dos resultados) 

 

           Os gráficos apresentados neste relatório apresentam os resultados das análises 

realizadas nas águas superficiais nos pontos A e D, já localizados no item 4 (Área de 

Estudo). Para uma comparação inicial, separamos os dados de acordo com os regimes das 

marés (vazante e enchente).  A figura 2 mostra a variação dos fatores físico-químicos. 

Para a maré vazante os valores de temperatura variaram entre 18,7 e 34,4 °C, para 

a salinidade entre 22,5 e 35,1 PSU (Unidade Prática de Salinidade), para o pH 7,4 a 8,7 e 

para o oxigênio dissolvido entre 0,34 e 9,6 mL/L. Para a maré enchente os valores de 

temperatura variaram entre 21,1 e 32,9 °C, para a salinidade entre 22,7 e 34,1 PSU, para o 

pH 6,8 a 8,5 e para o oxigênio dissolvido entre 0,85 e 8,9 mL/L. 

          Podemos notar diferenças marcantes entre os pontos A e D visto que, o ponto A está 

localizado numa área menos poluída, mas de uma maneira geral, graficamente não são 

percebidas variações importantes dos fatores físico-químicos na variação das marés e sim 

na sazonalidade (períodos secos ou chuvosos). 
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Maré Vazante Maré Enchente 

  

  

  

  

Figura 2 – Variação dos fatores físico-químicos ao longo dos anos nas marés enchentes e vazantes nos 
pontos de coleta na Baía da Guanabara 
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Na figura 3 plotamos as concentrações dos coliformes fecais no regime de marés. 

Percebemos a grande diferença entre o ponto A, menos poluído, e o ponto D mais poluído. 

Nota-se também que na maré vazante os valores são mais elevados, possivelmente pelo 

carreamento das águas do fundo da Baía. 

Maré Vazante Maré Enchente 

  
Figura 3 – Variação da concentração dos coliformes fecais ao longo dos anos nas marés enchentes e 

vazantes nos pontos de coleta na Baía da Guanabara 

 

Na figura 4 a seguir, é mostrada a variação das concentrações dos nutrientes 

(nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato e fosfato). As variações destes nutrientes encontram-

se na tabela 3. 

Tabela 3 – Variação das concentrações de nutrientes 

 Ponto A Ponto D 

 
Máximo 

(µmoles/L) 
Mínimo 

(µmoles/L) 
Máximo 

(µmoles/L) 
Mínimo 

(µmoles/L) 

Nitrogênio Amoniacal 81,13 0,56 205,4 11,02 

Nitrito 0,10 5,35 11,19 0,73 

Nitrato 0,20 22,75 9,31 0,00 

Fosfato 0,20 7,75 12,46 1,19 

 

            Percebe-se claramente que as maiores concentrações, tanto na maré enchente 

como na maré vazante, são as do nitrogênio amoniacal. Esta forma de nitrogênio é a 

primeira substância formada a partir da oxidação da matéria orgânica, dando um ótimo 

indicativo de poluição por despejos orgânicos, sendo também um rejeito industrial ou 

agrícola. O fosfato também é um excelente indicador, devido a estar na constituição 

química dos sabões e detergentes, principalmente, os não biodegradáveis (fig 4). 

          Graficamente não se consegue detectar diferenças entre os regimes de marés, 

sendo necessário um teste estatístico para mostrar se há uma variação significativa, mas 
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fica clara a variação do nitrogênio amoniacal entre os pontos de coleta. Os demais 

nutrientes não se apresentam com valores tão elevados quanto o nitrogênio amoniacal. 

Maré Vazante Maré Enchente 

  

  

  

  

Figura 4 – Variação dos nutrientes ao longo dos anos nas marés enchentes e vazantes nos pontos de coleta 
na Baía da Guanabara. 
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Os valores descritos pela resolução CONAMA 357/2005 encontram-se na tabela 4. 

Tabela 4 - Valores estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 – Águas Salinas – Classe 2. 

Parâmetro Valor Máximo 

Temperatura Não especificado 

Salinidade Não especificado 

pH Entre 6,5 e 8,5 

Oxigênio Dissolvido Maior que 3,5 mL/L 

NID 50 (µmoles/L) 

Fosfato 1,5 (µmoles/L) 

Coliformes Fecais 1000 NMP 

 

Na tabela 5 e 6, encontram-se os resultados das análises realizadas nos pontos de 

coleta na baía da Guanabara. 

          Tabela 5 – Resultado das análises realizadas no ponto A. Os valores em vermelho 
não condizem com as referências da resolução CONAMA 357/2005 (anormal).  

Data 
Temp. 
(ºC) 

Salinid. 
NID 

 
Fosfato 

(µmoles/L) 
OD 

(mL/L) 
pH 

Coliformes 
Fecais (NMP) 

20/04/2011 28.60 27.60 1.15 1.11 7.84 8.25 - 

17/05/2011 24.30 31.90 21.51 1.29 5.99 8.10 - 

21/06/2011 21.61 34.52 24.43 0.44 8.14 8.20 200 

19/07/2011 21.78 33.38 23.89 0.61 2.60 8.26 79 

16/08/2011 22.37 33.58 18.33 0.80 5.23 - 2400 

13/09/2011 22.18 33.87 34.70 1.51 5.38 8.12 400 

18/10/2011 20.87 33.34 87.26 1.17 6.25 8.07 43 

17/11/2011 20.27 33.70 77.41 1.49 3.96 8.23 1100 

19/12/2011 21.48 32.38 5.19 1.12 6.27 8.10 240 

25/01/2012 21.21 32.02 4.88 1.39 8.57 8.44 4 

27/02/2012 18.74 35.15 3.14 0.47 6.19 8.06 4 

28/03/2012 24.31 32.34 7.08 2.42 7.38 8.32 240 

26/04/2012 24.58 32.43 23.48 2.19 4.85 8.05 1 

21/05/2012 23.04 31.64 29.33 1.88 2.53 8.01 43 

25/06/2012 22.90 31.22 37.62 1.27 1.09 8.65 40 

19/07/2012 21.80 32.35 46.60 2.57 - 7.98 29 

20/08/2012 21.21 33.83 50.78 2.57 - 7.99 240 

19/09/2012 22.58 33.65 40.55 2.50 4.74 8.34 120 

17/10/2012 21.50 33.23 24.87 2.05 3.64 8.24 43 

27/11/2012 22.37 32.36 21.37 1.85 3.18 8.37 30 
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13/12/2012 32.97 22.73 11.52 1.95 - 8.41 23 

29/01/2013 25.22 26.63 37.14 2.65 2.52 8.26 240 

25/02/2013 25.90 31.34 8.89 4.95 3.03 8.25 1 

22/03/2013 25.56 27.02 24.24 7.75 3.21 7.98 460 

25/04/2013 23.30 32.10 45.43 6.75 5.42 8.27 11 

14/05/2013 25.00 32.40 29.70 4.93 5.01 8.19 15 

11/06/2013 23.50 31.30 22.30 2.80 4.06 8.13 4 

11/07/2013 23.60 30.00 17.19 1.08 3.69 8.19 23 

27/08/2013 22.56 33.22 14.47 0.84 4.94 8.21 240 

20/09/2013 24.80 30.80 9.29 2.18 6.33 8.32 1 

23/10/2013 24.00 32.50 10.56 0.31 5.65 8.30 9 

18/11/2013 23.50 33.00 17.95 0.21 5.71 8.55 93 

03/12/2013 24.20 32.00 40.61 1.92 4.37 8.12 4 

22/01/2014 - 30.90 9.34 0.36 4.80 8.42 14 

20/02/2014 27.20 32.00 2.81 0.44 3.80 8.36 4 

17/03/2014 25.80 32.70 17.64 0.68 5.36 8.43 93 

14/04/2014 - 32.40 21.59 1.47 - 8.16 240 

20/05/2014 23.90 33.50 28.78 2.13 - 7.95 300 

13/06/2014 23.60 32.80 35.29 2.13 3.04 8.09 93 

15/07/2014 22.40 33.10 43.73 2.92 3.76 8.18 9 

12/08/2014 21.70 33.40 70.85 2.28 4.23 8.17 93 

09/09/2014 22.50 33.50 15.42 3.24 2.58 8.16 7 

23/10/2014 23.70 34.10 38.19 1.65 2.49 8.39 23 

18/11/2014 23.90 32.00 25.97 0.73 3.35 8.38 7. 

16/01/2015 30.30 33.30 15.22 0.51 2.90 7.63 1100 

24/02/2015 30.00 31.10 7.59 0.84 4.79 8.01 - 

24/03/2015 27.50 33.80 47.89 2.88 2.44 7.74 15 

27/04/2015 25.80 30.20 44.00 0.48 3.72 8.20 240 

26/05/2015 22.70 27.00 6.98 0.48 9.64 7.04 9 

26/06/2015 22.60 31.00 22.33 0.69 4.82 8.50 4 

14/07/2015 24.40 32.80 18.28 0.52 6.52 8.18 - 

19/08/2015 27.70 33.20 8.08 0.61 3.60 7.68 2400 
 

 

 

 

 

 

 

 



                   
                    

 

23 
 

 
 
Tabela 6 – Resultado das análises realizadas no ponto D. Os valores em vermelho 
não condizem com as referências da resolução CONAMA 357/2005 (anormal). 

Data 
Temp. 
(ºC) 

Salinid. 
NID 

(µmoles/L) 
Fosfato 

(µmoles/L) 
OD 

(mL/L) 
pH 

Coliformes 
Fecais (NMP) 

20/04/2011 28.30 28.30 37.00 6.20 1.46 7.74 - 

17/05/2011 25.20 28.30 151.58 8.25 1.83 6.77 - 

21/06/2011 26.55 34.46 131.71 7.56 1.17 7.63 2000 

19/07/2011 22.78 31.37 115.79 2.55 7.54 8.01 9200 

16/08/2011 23.69 32.05 184.18 6.64 4.36 - 0 

13/09/2011 22.74 33.51 205.42 10.61 2.17 7.81 4 

18/10/2011 21.45 32.77 68.27 1.20 3.57 7.84 24000 

17/11/2011 22.25 32.02 72.16 2.44 3.38 8.24 24000 

19/12/2011 24.80 29.18 20.47 3.76 0.35 7.84 2400 

25/01/2012 25.19 28.18 14.69 3.25 2.62 8.19 240 

27/02/2012 24.34 32.96 80.63 5.21 1.67 7.80 2400 

28/03/2012 25.29 31.45 48.40 5.47 4.00 8.16 7500 

26/04/2012 25.68 30.48 127.90 5.87 4.65 8.02 4 

21/05/2012 23.76 28.02 173.02 5.87 5.55 7.84 2100 

25/06/2012 23.66 30.49 142.22 7.05 1.64 7.99 2100 

19/07/2012 
 

31.50 163.68 8.72 - 7.55 1600 

20/08/2012 23.95 28.19 186.11 6.11 - 7.60 1100 

19/09/2012 25.14 31.24 96.31 5.20 5.13 7.51 2400 

17/10/2012 21.32 33.45 103.84 6.40 3.72 8.31 4600 

27/11/2012 23.82 30.49 92.52 8.40 0.85 8.02 150 

13/12/2012 26.66 29.49 74.03 7.45 - 8.31 2300 

29/01/2013 25.73 23.91 - - 1.24 8.00 240 

25/02/2013 26.83 28.92 75.35 2.85 6.42 8.35 20 

25/03/2013 26.22 25.70 80.05 6.20 2.82 7.94 - 

25/04/2013 24.50 27.60 89.56 8.95 3.76 8.23 11000 

14/05/2013 24.70 29.30 119.50 3.83 3.56 8.11 210 

11/06/2013 25.30 28.50 118.44 5.72 1.54 7.75 2100 

11/07/2013 24.10 22.50 154.96 6.67 0.98 7.77 24000 

27/08/2013 23.74 31.19 89.81 4.07 2.41 7.80 24000 

20/09/2013 26.10 28.20 96.02 6.97 5.16 8.04 11 

23/10/2013 26.30 31.40 36.86 2.96 5.15 8.20 2300 

18/11/2013 24.50 29.80 82.95 5.44 2.45 8.30 150 

03/12/2013 25.90 29.40 74.29 4.26 3.98 8.02 11 

22/01/2014 
 

29.20 39.75 1.63 3.96 8.18 43 

10/02/2014 28.40 29.00 60.26 3.60 4.99 8.26 150 

10/03/2014 28.70 28.70 58.55 3.81 5.98 8.47 24000 

14/04/2014 
 

28.30 78.01 4.92 - 7.97 2300 

20/05/2014 25.20 27.50 38.40 4.15 - 7.83 24000 
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13/06/2014 23.60 28.30 101.77 6.15 2.18 7.78 4600 

15/07/2014 23.30 28.70 110.16 4.26 3.05 7.98 4600 

12/08/2014 23.30 28.50 102.61 3.60 1.98 7.78 1100 

09/09/2014 23.80 29.70 110.34 12.00 1.11 8.19 1100 

23/10/2014 24.90 31.20 186.63 12.46 2.28 8.32 210 

18/11/2014 24.40 32.00 79.53 2.37 3.28 8.24 150 

16/01/2015 31.50 30.20 78.31 5.93 2.13 7.69 11000 

24/02/2015 34.40 26.30 127.24 6.87 4.45 7.89 - 

24/03/2015 28.50 31.00 72.95 6.28 1.66 8.12 2400 

27/04/2015 26.30 30.00 173.56 5.70 1.96 7.90 930 

26/05/2015 26.20 24.60 68.73 4.70 8.78 8.23 240 

26/06/2015 22.20 27.41 192.56 4.11 4.01 7.85 7 

14/07/2015 25.40 28.80 112.36 3.27 8.98 8.26 - 

19/08/2015 24.50 34.10 74.67 3.65 3.33 7.68 2400 

 

Para se ter uma visão geral da qualidade da água nos pontos de monitoramento, 

foram calculadas médias interanuais (com desvio padrão), como podemos observar na 

tabela 7. 

Tabela 7 – Médias interanuais com desvio padrão dos parâmetros analisados nos dois pontos de coleta. 

Ponto A 

Ano/Parâmetro 
Temperatura 

(ºC) 
Salinidade 

(PSU) 
pH 

OD 
(mL/L) 

NID 
(µmoles/L) 

Fosfato 
(µmoles/L) 

2011 22.61±2.51 32.70±2.06 8.17±0.08 5.74±1.74 32.65±31.73 1.06±0.37 

2012 23.10±3.47 31.91±3.08 
8. 

24±0.22 
4.68±2.39 25.10±16.90 1.93±0.63 

2013 24.26±1.03 31.03±2.16 8.23±0.14 4.50±1.21 23.15±14.77 3.03±2.51 

2014 23.86±1.72 32.76±0.90 8.24±0.16 3.71±0.97 28.15±19.19 1.64±1.00 

2015 25.94±2.85 31.94±2.15 7.94±0.47 4.87±2.09 19.27±17.19 0.78±0.75 

Ponto D 

2011 23.68±1.71 31.71±2.08 7.73±0.47 3.05±2.25 119.34±67.40 5.38±3.35 

2012 24.44±1.40 30.49±1.79 7.94±0.28 3.31±1.69 108.61±54.50 6.25±1.51 

2013 25.33±0.99 28.04±2.73 8.04±0.20 3.29±1.70 92.53±37.03 5.26±1.88 

2014 25.07±2.09 29.19±1.33 8.09±0.24 3.20±1.55 87.82±44.05 5.36±3.60 

2015 27.14±3.52 29.26±2.67 7.99±0.24 4.40±2.70 113.06±51.28 4.71±1.38 

 

Na tabela acima observamos as médias ao longo dos cinco anos de monitoramento, 
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nos pontos A e B separadamente. As temperaturas médias anuais no ponto A são menores 

que no ponto D devido à proximidade do canal central e à profundidade. Houve um 

aumento gradativo na temperatura média de 12,8% no ponto A e de 12,7% no ponto D 

entre os anos de 2011 e 1015. 

A salinidade teve variação inversa à temperatura, possivelmente pelo regime 

pluviométrico, não só na própria Baía da Guanabara, mas como em toda sua bacia de 

drenagem. Os valores de salinidade diminuíram em 2,3% no ponto A e 7,72% no ponto D 

entre os anos de 2011 a 2015. O ponto D tem uma maior diluição em razão de receber 

maior descarga de rios nas suas proximidades. 

Os valores médios interanuais de pH, tanto no ponto A como no ponto D, não 

sofreram variações importantes. Os valores mais baixos no ponto D refletem a maior carga 

de esgoto recebida neste ponto. 

O oxigênio dissolvido teve uma variação semelhante à do pH. Como o ponto A é 

menos poluído, tende a ter valores maiores. A variação do oxigênio dissolvido está ligada à 

renovação da água nos regimes de marés e aos processos de fotossíntese realizados pelas 

microalgas marinhas (fitoplâncton). Portanto, mesmo num ambiente poluído e eutrofizado, 

se houver floração de algas, o oxigênio dissolvido pode ter elevadas concentrações, não 

sendo este parâmetro um bom indicador de qualidade de água. 

O comportamento das variáveis físico-químicas normalmente está mais ligado aos 

fatores climáticos, tais como a pluviosidade, evaporação, cobertura de nuvens e a própria 

sazonalidade (mudança de estações) do que a fatores antropogênicos. 

Tanto o NID quanto o fosfato podem ser considerados indicadores de poluição, pois 

derivam da degradação da matéria orgânica ou de substâncias químicas, como os 

surfactantes (detergentes e sabões). Estas variáveis, encontram-se com valores 

diferenciados entre os pontos A e D devido à sua localização, conforme relatado 

anteriormente. 

O NID no ponto A teve tendência à diminuição na média interanual de suas 

concentrações, no ano de 2014, quando houve um ligeiro aumento, mas considerando-se 

os 5 anos de monitoramento, a diminuição neste ponto foi de 41%. O ponto D teve uma 

diminuição gradual de 2011 a 2014 de 26,4%, mas em 2015 os valores médios 

aumentaram na ordem de 22,3%. Não é possível saber o motivo real deste aumento, mas o 

ano de 2015 foi um ano atípico em termos climáticos, devido a ser um ano do fenômeno El 
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Niño. 

O fosfato no ponto A indicou um aumento nas suas concentrações médias entre os 

anos de 2011 e 2013, mas em 2014 e 2015 estes valores diminuíram. Entre o maior valor 

encontrado em 2013 e o menor em 2015, a diminuição foi de 74,2%. No ponto D os valores 

oscilaram entre o aumento e a diminuição entre 2011 e 2014, mas em 2015 encontramos o 

menor valor, com uma redução de 12,1% em relação ao ano de 2014. 

O principal agente de indicação de qualidade da água, para recreação ou prática 

esportiva, são os valores de coliformes fecais, que, em geral, segundo a Resolução 

CONAMA 357/2005, para águas salinas classe 2 (águas destinadas à pesca amadora e à 

recreação de contato secundário), não deve ultrapassar 2500 coliformes em 100mL 

(NMP/100mL = número mais provável em 100mL). Neste estudo, destacaremos os valores 

para contato primário, que é de 1000 NMP/100 mL, pois fatalmente o contato com os 

atletas com a água da Baía da Guanabara é inevitável. 

 
Tabela 8 - Médias interanuais com desvio padrão do número de coliformes fecais. 

Ano/Parâmetro Ponto A Ponto D 

2011 238 ±391 9200±10487 

2012 68±86 2207±2098 

2013 91±146 5822±9539 

2014 105±109 7599±10274 

2015 628±965 2829±4132 

 

Na tabela acima podemos perceber, para os coliformes fecais, a grande diferença 

entre os pontos A e D, o que já era esperado, devido à localização desses pontos.       

Notamos que as águas do ponto A estão dentro dos limites sugeridos pelo CONAMA, mas 

o ano de 2015 teve os valores médios mais elevados. No ponto D todos os valores 

estiveram acima do limite, observando-se uma diminuição no ano de 2015 em relação ao 

de 2014. 

Não podemos explicar com certeza o porquê do aumento médio em 598% nos 

valores de 2015 no ponto A, mas este ano foi atípico, tanto em relação aos fatores 

climáticos, como econômicos no país. 

Na figura 11 podemos observar as variações dos coliformes fecais nos pontos A e D, 
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onde se destoam no ponto A os meses de janeiro e agosto de 2015 com valores acima dos 

estipulados pela Resolução CONAMA 357/2005. 

 

 

TENDÊNCIAS DAS VARIÁVEIS AVALIADAS 

            Com o intuito de estabelecer o direcionamento das variáveis avaliadas neste 

estudo, foram traçadas linhas de tendência (regressão do tipo linear) para os pontos A e D 

separadamente. Como podemos observar nas figuras 5 a 11, a linha vermelha é a linha de 

tendência. 

A tendência da temperatura (fig. 5) tanto no ponto A como no ponto D é de aumento. 

Este comportamento corrobora as previsões divulgadas pela mídia de aumento das 

temperaturas na região sudeste nos últimos anos. 

Quando observamos o gráfico da tendência da salinidade (fig. 6), observamos que 

no ponto A tende a uma estabilidade, com um leve declínio em direção a 2015. No Ponto D, 

uma região que recebe afluentes de rios, o declínio é maior, tendendo a uma salinidade 

cada vez menor com o passar dos anos. Como citado, esta tendência de diminuição da 

salinidade está ligada principalmente à ocorrência de chuvas, não só na região da Baía da 

Guanabara como em toda sua bacia de drenagem. 

            Os valores de pH tendem a ter um ligeiro aumento em ambos os postos de coleta. 

Esta tendência, possivelmente está ligada a reações químicas que ocorrem na água do mar 

e ao aumento da temperatura (fig. 7). 

         Os dados de oxigênio dissolvido mostram no ponto A uma tendência a diminuição e 

no ponto D ao aumento. Embora haja uma tendência explícita, a distribuição dos dados é 

muito variável, devido a dispersão deste gás na variação de temperatura e na sua fixação 

através da fotossíntese das microalgas e nos processos de oxidação de substância 

químicas (fig. 8). 

Os valores de concentração de NID para o ponto A tendem a uma ligeira diminuição 

ao longo dos anos. Enquanto no ponto D tendem a uma estabilidade, com um desvio quase 

imperceptível para o aumento. Podemos observar também nestes gráficos a variação dos 

valores (pontos azuis) seguindo a sazonalidade (fig. 9). 

Para o fosfato, tanto no ponto A como no ponto D, as linhas de tendência indicam 

uma diminuição dos valores de concentração ao longo dos anos. Também podemos 
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observar o efeito da sazonalidade na distribuição dos pontos, mais evidenciada no ponto A 

do que no ponto D (fig. 10). 

Ao observarmos a figura 11, notamos que as tendências dos valores de colimetria 

total são inversas. No ponto A a tendência é de aumento, mas esta tendência é influenciada 

principalmente, pelos valores encontrados nos meses de janeiro e agosto de 2015. No 

ponto de D a tendência é para a diminuição, mas de uma maneira geral, as concentrações 

no ponto D são aproximadamente 25 vezes mais elevadas que no ponto A (fig. 11). 
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Figura 5 – Tendência dos valores de temperatura nos pontos de coleta na Baía da Guanabara 
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Figura 6 – Tendência dos valores de salinidade nos pontos de coleta na Baía da Guanabara 
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Figura 7 – Tendência dos valores de pH nos pontos de coleta na Baía da Guanabara 
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Figura 8 – Tendência dos valores de oxigênio dissolvido nos pontos de coleta na Baía da Guanabara 
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Figura 9 – Tendência dos valores de NID nos pontos de coleta na Baía da Guanabara 
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Figura 10 – Tendência dos valores de fosfato nos pontos de coleta na Baía da Guanabara 
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Figura 11 – Tendência dos valores de coliformes fecais nos pontos de coleta na Baía da Guanabara 
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PROJEÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA 2016 

Para a projeção de cada parâmetro estudado, foi realizada a média com seus 

desvios padrões para cada ano, do mês de abril de 2011 até o mês de agosto de 2015 - 

projetando-se por continuidade até o ano de 2016, ano das Olimpíadas do Rio de Janeiro. 

          A projeção para a temperatura média da água nos dois pontos de monitoramento é 

da elevação em relação aos anos anteriores (fig. 12). 

           Na projeção da salinidade, na figura 13, observamos que a salinidade média no 

ponto A tende a se manter com valores próximos aos anos anteriores, visto que, esta área 

recebe uma influência maior de águas oceânicas que entram pela boca da barra. No ponto 

D, que recebe uma influência maior dos rios que deságuam na Baía, a salinidade média, 

possivelmente, será menor que a média dos anos anteriores. 

          Os valores médios de pH projetam-se de forma diferente entre os pontos A e D. No 

ponto A valores ligeiramente menores e no ponto D valores maiores, mas em ambos estes 

valores médios estariam dentro dos valores descritos pelo CONAMA, os quais se 

representam pelas linhas vermelhas plotadas no gráfico (fig. 14). 

          Da mesma forma que o pH os valores médios de oxigênio dissolvido também são 

projetados de forma inversa. Sendo no ponto A para valores tendendo à diminuição e mais 

próximos do limite estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 (superiores a 3,5 

mL/L), contudo, atendendo à Resolução. No ponto D para valores menos baixos, em que se 

passaria a atender às determinações desta mesma Resolução (fig. 15). 

Na projeção do NID, tanto o ponto A como o ponto D as projeções tendem a valores 

médios de concentração mais baixos, sendo que no ponto A, as concentrações médias de 

todos os anos estudados são menores que os valores máximos estabelecidos pelo 

CONAMA. No ponto D, embora a tendência seja decadente, a concentração média no ano 

de 2016 foi maior que as concentrações médias de 2012 a 2014. Independentemente deste 

comportamento todos os valores para o NID neste ponto foram superiores aos valores 

máximos determinados na Resolução CONAMA 357/2005 (fig. 16). 

Da mesma forma que o NID, as projeções dos valores médios de fosfato tendem à 

diminuição. Para o ponto A, no ano de 2015 encontrou-se o menor valor médio desta 

substância dentre todos os anos estudados, destacando-se na projeção para 2016 um valor 

abaixo do valor máximo determinado pelo CONAMA. No ponto D a projeção também é 

decadente, mas todos os valores são superiores ao valor estipulado pelo CONAMA (fig. 
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17). 

           Em relação aos coliformes fecais no ano de 2016, o ponto A teve uma concentração 

média bem mais elevada que os três últimos anos, mas ainda abaixo que os valores 

estipulados pela Resolução CONAMA 357/2005 para águas de contato primário. Desta 

forma, traçando-se uma linha e tendência e sua projeção, os valores médios para o ano de 

2016 ainda estariam bem abaixo dos limites máximos para práticas esportivas. No ponto D 

a projeção seria de valores decadentes, mas acima dos valores estipulados pelo CONAMA 

(fig. 18). 
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Figura 12 – Projeção dos valores de temperatura nos pontos de coleta na Baía da Guanabara até 2016 
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Figura 13 – Projeção dos valores de salinidade nos pontos de coleta na Baía da Guanabara até 2016 
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Figura 14 – Projeção dos valores de pH nos pontos de coleta na Baía da Guanabara até 2016 
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Figura 15 – Projeção das concentrações de oxigênio dissolvido nos pontos de coleta na Baía da Guanabara 
até 2016 
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Figura 16 – Projeção das concentrações de NID nos pontos de coleta na Baía da Guanabara até 2016 
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Figura 17 – Projeção das concentrações de fosfato nos pontos de coleta na Baía da Guanabara até 2016 
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Figura 18 – Projeção das concentrações de coliformes fecais nos pontos de coleta na Baía da Guanabara até 
2016 
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CONCLUSÕES 
(Conclusões e Recomendações) 

 
            Os parâmetros avaliados neste estudo fornecem dados suficientes para se avaliar 

a qualidade das águas nos pontos monitorados na Baía da Guanabara, mas devemos 

levar em consideração, que para uma classificação segura, todos os parâmetros devem 

estar dentro dos limites estipulados pela Resolução CONAMA 357/2005, relativo ao meio 

em questão. 

           Existe uma grande variabilidade dos dados, pois a Baía da Guanabara é um 

ambiente muito dinâmico, sujeito a fenômenos sazonais, climáticos, oceanográficos, 

biológicos, entre outros. 

           Os pontos de monitoramento se diferem de maneira radical. Comparando-se os 

dados estudados no ponto A, estas águas se encontram com valores médios interanuais 

dentro dos limites estipulados pela Resolução CONAMA 357/2005 para águas salinas, 

classe 2 (recreação de contato secundário), portanto próprias para este uso. As águas do 

ponto D não se encontram com valores médios interanuais dentro dos limites dessa 

Resolução. 

           De acordo com as projeções realizadas para os parâmetros avaliados, as águas 

adjacentes ao ponto A estarão próprias para o uso nas Olimpíadas do Rio de Janeiro no 

ano de 2016, divergindo do ponto D, onde elas não se encontrarão com valores médios 

interanuais dentro dos limites da Resolução CONAMA 357/2005. 

 

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2015. 
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