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RESUMO 

 

FABRI, J. B. Padrões geoacústicos de fundo e sub-fundo na Baía de Sepetiba: 
implicações no conhecimento da geologia do holoceno. 2011. 119f. Dissertação 
(Mestrado em Oceanografia) – Faculdade de Oceanografia. Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. 
 

A Baía de Sepetiba, localizada entre a Baía de Guanabara e a Baía de Ilha 
Grande, Estado do Rio de Janeiro, está inserida em um cenário estratégico para o 
desenvolvimento econômico do Estado. Isto ocorre devido ao aumento da 
concentração populacional, que está diretamente relacionado com o turismo, com a 
presença de portos e de áreas industriais. Sendo assim, se faz necessário estudar 
sua estrutura geológica e dinâmica sedimentar para entender sua evolução ao longo 
do tempo e para uma utilização mais racional desta área. Utilizando-se da sísmica 
rasa de alta resolução e da sonografia de varredura lateral juntamente com dados 
pretéritos de amostragem superficial de sedimentos, o presente trabalho tem como 
objetivo principal analisar sua geologia holocênica. A investigação, em subsuperfície, 
da geologia estrutural e sedimentar dessa baía, através da interpretação de 09 perfis 
sísmicos, baseada na determinação de diferentes tipos de ecotexturas, revelou a 
presença de diferentes pacotes sedimentares depositados ao longo do Holoceno. Ao 
todo, foram encontrados 15 tipos de ecotexturas perfazendo 14 camadas 
sedimentares, que estão relacionados em 4 Grupos de acordo com sua distribuição. 
Já a investigação em superfície através dos registros sonográficos, baseada nos 
diferentes graus de reflexão acústica (backscattering) e parametrizada pelos dados 
de amostragem direta pretérita, identificou 6 padrões sonográficos distintos. Com 
isso foi confeccionado um novo mapa de distribuição textural dos sedimentos 
superficiais da Baía de Sepetiba. Com a correlação dos dados de sísmica rasa com 
os dados sonográficos, foi possível ainda sugerir a provável existência de 
neotectonismo na área de estudo. 
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