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Resumo
A Enseada do Bananal, localizada na ilha Grande,
em sua face interna à Baía da Ilha Grande, é uma enseada
de baixa dinâmica oceanográfica, com pouco aporte de
sedimentos terrígenos. O relevo de fundo é marcado por
uma pequena faixa marginal rasa (< 6m de profundidade);
o gradiente é alto nas margens/afloramentos rochosos
submarinos e mais baixo na porção central da enseada. A
cobertura sedimentar, com prevalência de areias junto à
costa e lamas na porção mais central, denotam o reduzido
aporte de sedimentos, sendo estes trazidos pelos pequenos
córregos que nela deságuam, pelo escoamento direto das
chuvas nos costões e por deslizamentos de terra, como o
ocorrido em 31 de dezembro de 2009 e que gerou um
cone de detritos bem mapeado.
Palavras chave: batimetria,
morfologia submarina, sonografia

sedimentologia,

Abstract
The Bananal Sound, located in Ilha Grande, in
its inner face to the Ilha Grande Bay, is an inlet of low
dynamic oceanographic, with little input of terrigenous
sediments. The bottom relief, with a small strip marginal
shallow (<6 m deep), the gradient, high on the banks /
outcrops submarines and lowest in the central portion of
the sound; the sedimentary cover with a prevalence of sand
along the coast and mud in more central portion, denote
a cove with little sediment delivery, which are brought by
small streams that flow into it, by direct runoff from rainfall

in the cliffs and landslides, as occurred on December 31,
2009 and generated a cone debris and mapped.
Keywords: bathymetry, sedimentology, submarine
morphology, sonography
Introdução e Objetivos
A região da Baía da Ilha Grande destaca-se no
cenário do Rio de Janeiro como polo de turismo, pesca
e, mais recentemente, de aquicultura. Essas atividades
podem ser conflitantes entre si e principalmente, em
relação à preservação ambiental, visto que todas elas, cada
uma de sua forma, têm seu fator de impacto ambiental.
A Ilha Grande, outrora um ponto pesqueiro de
importância, inclusive com indústria de processamento
de pescado (basicamente sardinha), sentiu muito o
declínio desta atividade na região. Atualmente, a ilha
está muito dependente do turismo, apesar de ter alguns
empreendimentos de aquicultura de bivalves, algas e mais
recentemente, peixes.
Estando a ilha inserida em local de preservação
ambiental, existe uma preocupação no desenvolvimento
sustentável da região, sendo grande o investimento colocado
na realização de estudos que avaliem os impactos ambientais
gerados pela indústria da aquicultura e do turismo.
O presente trabalho apresenta os resultados do
levantamento batimétrico, sonográfico e sedimentológico
realizado na Enseada do Bananal, como parte de projeto
“Fortalecimento da aquicultura marinha sustentável
na região da Costa Verde do Estado do Rio de Janeiro:
apoio à avaliação e ao monitoramento ambiental para a
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demarcação de áreas de cultivo”, financiado pela FAPERJ.
Os trabalhos realizados na enseada do Bananal tiveram como objetivo o conhecimento e mapeamento da
superfície do fundo. Este conhecimento foi conseguido
através da descrição do relevo submarino da área de estudo,
a representação cartográfica da profundidade, o gradiente e
ainda o imageamento sonográfico dos afloramentos observados. Ao nível dos processos sedimentares pretendeu-se
representar o limite costão/areia e o depósito detrítico do
deslizamento de encosta ocorrido em dezembro de 2009.
Localização da área de Estudo

Nesta base temos a costa representada por imagem
de satélite IKONOS, com resolução métrica, que data
de 2006.
Navegação e Posicionamento
A navegação, durante a realização dos levantamentos
geofísicos e da amostragem sedimentar, foi feita à bordo
do barco “Eterno” (Figura 1), uma traineira alugada para
este fim, na qual era montado todo o equipamento de
pesquisa.

A Enseada do Bananal localiza-se na Ilha Grande,
em sua face interior da Baía da Ilha Grande, Sudeste do
Brasil, entre as 23º 06’ e 23º 07’ Sul/ 044º 15’ e 044º
17’ Oeste.
Metodologia
Tendo em vista os objetivos atrás definidos, foi
planeado o levantamento batimétrico com a escala
adequada. A escala selecionada foi de 1/5.000, com linhas
de sondagem espaçadas de 50 metros e com a direção
N-S, cruzando a enseada.
Preparação da Base Cartográfica
A representação gráfica dos dados obtidos foi feita
em mapas gerados no programa OASIS MONTAJ 7.5
(Geosoft, 2011). A projeção cartográfica utilizada foi
a Universal Transversa de Mercator (UTM) dada sua
praticidade por ser um sistema métrico de projeção e pela
pouca distorção que gera em pequenas áreas. A área de
estudo encontra-se dentro da Zona 23S da projeção UTM.
O Datum para a referência cartográfica foi o WGS
84 por estar sendo usado como padrão internacional,
através de regulamentação da Organização Hidrográfica
Internacional (OHI), sendo por isso, inclusive, adotado nas
cartas náuticas da Diretoria de Hidrografia e Navegação.
A base cartográfica terá as características abaixo:
- grid de coordenadas UTM;
- coordenadas Geográficas, representadas por cruzetas;
- escala numérica (no AUTOCAD) e gráfica;
- indicação do Norte, conforme convenção internacional;
- espaço na extremidade direita, para a legenda e
tabela de cores dos grids a serem exibidos.

Figura 1 – Embarcação ETERNO.

O posicionamento da embarcação foi realizado
utilizando DGPS Hemisphere, modelo R130, com
precisão submétrica e correção diferencial por satélite
(banda L), acoplado a um notebook equipado com
software Hypack 2012 de navegação e armazenamento
de dados.
Batimetria
A aquisição dos dados batimétricos foi realizada
com um ecobatímetro analógico/digital Syquest, modelo
Bathy 500DF (Figura 2), com precisão de 0,5% da
profundidade obtida e resolução de 10 cm.
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A calibração da velocidade do som foi feita com
base em placa de aferição descida abaixo do transdutor
acústico por cabo de aço, graduado a cada 2 metros. A
calibração foi realizada sempre no início da sondagem
diária e repetida no final do dia. O local escolhido era
representativo da área a sondar e a calibração era efetuada
a 75% da profundidade.
A correção do efeito de maré foi feita com base na
leitura de régua de maré instalada no Porto de Angra
dos Reis e nivelada a partir da Referência de Nível
RN-1, implantada no portal de entrada do prédio da
administração do porto (Figura 3).
Figura 2 – Detalhe do ecobatímetro utilizado.

Figura 3 – Ficha catalográfica da Estação Maregráfica de Angra dos Reis (FEMAR, 2010).

As profundidades foram referenciadas ao Nível de
Redução (NR) da Diretoria de Hidrografia e Navegação
da Marinha do Brasil (DHN) para a área.
O processamento dos dados e a redução de maré
foram feitos no módulo de tratamento de dados do
Hypack 2012, sendo gerado um arquivo “.xyz” com
as coordenadas e a profundidade reduzida. Estes dados

batimétricos foram inserido no Oasis Montaj 7.2 para
geração dos mapas.
Uma vez adquiridos os dados, o processo de
geração de mapas tem de ser iniciado com um controle
de qualidade, para verificação dos dados, correção dos
mesmos e eventual eliminação de dados anómalos.
Esta verificação é efetuada após projeção do perfil de
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cada coluna de dados (coordenada X, coordenada Y e
sondagem reduzida). Os dados espúrios e spikes são
corrigidos ou eliminados, seguindo o procedimento da
Geosoft (2011).

Em seguida, a partir da base cartográfica inicial, foi
elaborado o mapa de posicionamento, contendo as linhas
de navegação do levantamento, (Figura 4).

Figura 4 – Localização das linhas de sondagem na Enseada do Bananal.

Procedeu-se, então, à elaboração da malha dos
dados (gridagem) para a geração dos mapas batimétricos,
utilizando-se como algoritmo de interpolação o método
de mínima curvatura do Oasis Montaj 7.2. Após a
geração da malha batimétrica foi feito o controle de

qualidade, extraindo-se da rede os valores dos pontos
em que havia dado real coletado. Essa amostragem foi
analisada, valendo-se da exibição de perfil dos dados e da
amostragem dos grids (Figura 5).

Figura 5 – Exemplo do controle de qualidade da gridagem: em vermelho os dados coletados e em verde os dados interpolados pelo software.
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O passo seguinte foi a geração do mapa de gradiente
ou declive, que consiste na variação da batimetria em
função da distância e é realizado a partir dos dados
batimétricos. O declive é calculado pela derivada da
batimetria. Neste procedimento foi utilizada a ferramenta
de “Horizontal Gradient” do Oasis Montaj 7.2 (Geosoft,
op. Cit.), sendo feita a derivada em relação à coordenada
Norte (Y) e depois em relação à coordenada Este (X),
conjugando-se as duas malhas resultantes para obtenção
da resultante, que é vista no mapa de Gradiente.

Sonar de Varredura Lateral
O levantamento sonográfico foi executado de
acordo com um planejamento de forma a cobrir as
Irregularidades e anomalias identificadas nos mapas de
batimetria e gradiente (Figura 6).

Figura 6 – Mapa Batimétrico com os sonogramas de varredura lateral posicionados.

Para a realização do estudo foi utilizado um
Sonar de Varredura Lateral de pequeno tamanho,
leve e de baixo custo, marca Tritech, modelo Starfish
450, que funciona na frequência acústica de 400 kHz
e tem uma escala lateral até 100 metros para cada
lado. Este equipamento é composto pela consola,
montado na cabine do barco e na qual é conectado o
sistema de posicionamento DGPS Hemisphere R130,
cabo de conexão e transdutor, montado na lateral da
embarcação (Figura 7).
Figura 7 – Detalhe do Sonar de Varredura Lateral.
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Os dados foram coletados usando-se o software
Starfish Scanline 2.1 que acompanha o equipamento,
sendo feita a exportação dos dados no formato internacional para dados de varredura lateral (“.XTF”).
Para a realização do mosaico foi utilizado o software
Hypack 2012, em sua extensão para sonar, importando-se
os dados “.XTF”, configurando-se os parâmetros de transformação e gerando um mosaico GEOTIFF que foi importado para o Geosoft 7.2 e exibido sobre a batimetria.

Sedimentos Superficiais
A caracterização da cobertura sedimentar foi
realizada a partir da análise de amostras de sedimentos
colhidas com um amostrador Van Veen, conjugandose esses resultados com os do sonar de varredura
lateral. A localização das amostras coletadas vista na
Figura 8.

Figura 8 - Mapa de localização dos pontos de amostragem efetivamente executados na Baía de Paraty

Os sedimentos foram acondicionados em sacos
plásticos, devidamente identificados e mantidos sob
refrigeração até o início da análise no Laboratório de
Oceanografia Geológica da UERJ.
A composição granulométrica dos sedimentos
depende, em grande parte, do material fornecido pelo
continente, especialmente através de rios. A distribuição
granulométrica dessas partículas está intimamente ligada
à interação de vários fatores, principalmente condições
hidrodinâmicas, relevo de fundo e fatores físico-químicos.
As amostras foram então submetidas aos processos
de análise granulométrica segundo KRUMBEIN &

PETTIJOHN (1938), LORING & RANTALA (1992)
e PONZI (1995). Primeiramente foi feita a lavagem
para retirada dos sais, procedendo-se a secagem e
pesagem inicial da amostra. Sendo feita a retirada da
matéria orgânica por ataque de peróxido, lavando- se as
amostras, secando e pesando, passando ao ataque por
ácido clorídrico para retirada dos carbonatos e, mais uma
vez, lavando-se, secando-se e pesando-se as amostras. A
fração grosseira (grãos maiores do que 0,062 mm) sofreu
tamisação a seco, utilizando-se peneiras com intervalo
de 0,5 phi. Para a classificação de tamanho de grão
será utilizada a escala de Wentworth. A fração lamosa
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foi analisada utilizando-se o método de pipetagem
(SUGUIO, 1973), no qual as amostras são colocadas em
provetas de 1000 ml com silicato de sódio (antifloculante)
para então serem coletadas frações de 20ml, de acordo
com o intervalo de tempo e profundidade de introdução
da pipeta (SUGUIO, 1973).

As amostras resultantes da pipetagem foram secas
em estufa e pesadas, obtendo-se os pesos relativos de
cada intervalo de classe de um phi (como na Tabela
I). Estes pesos foram posteriormente usados para o
cálculo dos valores percentuais desses intervalos. Todo o
procedimento está descrito na Figura 9.

Figura 9 - Fluxograma do encadeamento das análises granulométricas (retirado de VILLENA, 1999).
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A última fase da análise granulométrica é a análise
estatística dos resultados e a sua classificação, sendo
usado planilha de Excel para os cálculos e classificação da
amostra segundo Sheppard.
Os dados das análises granulométricas foram
importados para o Oasis Montaj 7.2, procedendo-se a
gridagem dos dados de percentual de grossos (areia), de
lama, de carbonatos e de matéria orgânica, sendo usado
o método de mínima curvatura e os mesmos mecanismos
de controle de qualidade usados na batimetria. O dado de
textura sedimentar (ou seja, a classificação Sheppard), foi
transformada numa classificação numérica, procedendose a gridagem pelo módulo Sea Floor, específico para

sedimentos superficiais. Por fim, foram gerados mapas
para cada um dos parâmetros calculados.
Resultados e Discussão
A Enseada do Bananal tem um relevo assimétrico,
como pode ser visto no Mapa Batimétrico abaixo (Figura
10), com a margem E, mostrando áreas mais profundas
na porção N-NW. As profundidades variaram de pouco
mais de 24 metros, porção norte da área de levantamento,
a pouco mais de 1 metro acima do nível de redução
na porção central da enseada, onde há uma baliza de
sinalização náutica em área de afloramento rochoso.

Figura 10 – Relevo de fundo da Baía de Parati com a demarcação do nítido limite da área mais profunda e identificação dos perfis nos afloramentos rochosos.

Na morfologia do fundo são perceptíveis 04 grupos
de afloramentos rochosos, sendo estes identificados pelas
letras A, B, C e D.
Um nítido lineamento NE-SW, demarcado pela
linha preta tracejada na Figura 6, passa pelo limite exterior
dos afloramentos rochosos observados, separando a
porção mais rasa à E-SE-S, nas colorações entre amarelo
e rosa, da porção mais profunda à N-NW-W, denotada
pelas colorações entre verde e azul escuro.

Os maiores valores de gradiente, denotados
pelos tons de laranja, vermelho e rosa na Figura 11,
são localizados nas margens da enseada e junto aos
afloramentos rochosos.
Pode-se observar que coincidentemente com o
lineamento NE-SW, demarcado pela linha preta tracejada,
existem tendências de gradiente, principalmente
denotadas pela coloração laranja.

62 · Hélio Heringer Villena, Silvia Dias Pereira, Marcos Bastos Pereira, Alessandro Mendonça Filippo,

Morfologia de Fundo e Cobertura Sedimentar da Enseada do Bananal - Ilha Grande - RJ

Figura 11 – Mapa de Gradiente do fundo marinho.

O primeiro dos afloramentos (A), localiza-se mais à
leste, sendo o mais expressivo, tanto em área quanto em
relevo (Figura 12). Este perigo à navegação, que tem a forma
arredondada, denotando uma concentração de rochas num

alinhamento NW-SE, é demarcado na Carta Náutica por
uma baliza devido à pequena lâmina d’água na maré baixa.
Seu limite inferior está por volta dos 20 metros em AM
alguns pontos chega a aflorar nas marés de sizígia.

Figura 12 – Perfis de batimetria (vermelho) e gradiente (verde) sobre o afloramento A, destacando-se as duas massas anomalias batimétrica A e B.
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O segundo (B), apresenta-se como um
alinhamento de rochas de direção NW-SE, parecendo
um prolongamento do relevo observado na costa, que

se mostra como um aponta (Fiugura 13). Tem menores
proporções em área e relevo que o afloramento anterior.

Figura 13 – Perfis de batimetria (vermelho) e gradiente (verde) sobre o afloramento B.

Os outros dois (C e D), localizam-se mais
internamente na enseada. O afloramento C tem uma
representatividade de área maior e direção ENE-

WSW (Figura 14), enquanto que o D é marcado por
pequenos afloramentos isolados (Figura 15) de direção de
alinhamento coincidente com os dois primeiros (A e B).

Figura 14 – Perfis de batimetria (vermelho) e gradiente (verde) sobre o afloramento C.

Figura 15 – Perfis de batimetria (vermelho) e gradiente (verde) sobre o afloramento D.
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As imagens sonográficas do sonar de varredura
lateral (Figuras 16 a 19), adquiridas sobre os relevos
morfológicos mapeados, permitem visualizar em detalhe
o tipo de afloramentos rochosos que constituem as
anomalias A a D. Da sua interpretação confirma-se a

associação destas anomalias a afloramentos de rochas
bastante competentes e resistentes à erosão.

Figura 16 – Sonograma do afloramento A, composto por duas massas rochosas
A e B.

Figura 17 – Sonograma do afloramento B, composto por alinhamento de
rochas, sendo mostradas 3 delas A, B e C.

Figura 18 – Sonograma do afloramento C, mostrando três imagens em
diferentes pontos A, B e C.
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Figura 19 – Sonograma do afloramento D, mostrando três imagens de rochas
isoladas A, B e C.

Além da observação dos afloramentos rochosos
coincidentes com as anomalias batimétricas, o
levantamento sonográfico possibilitou a identificação de
três outras “feições” de grande interesse.
A primeira destas feições (Figura 20), sedimentar e
de dinâmica de sedimentos no fundo marinho, é vista
nas praias arenosas localizadas no interior da enseada,
parecendo ser superposição de três cunhas de progradação
arenosa. A mais antiga é mais profunda em termos
batimétricos e a mais distal da margem, enquanto que a
mais recente a mais rasa e que alcança a praia atual.

Figura 20 – A) Mapa dos
Sonogramas com a localização
da imagem de detalhe da
cunha arenosa; B) imagem
sonográfica com a visualização
do estaquemaneto do Píer e
as cunhas arenosas com suas
ondulações de areia.
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As três cunhas são marcadas por ondas de areia,
denotando transporte ativo de areias junto ao fundo.
Apenas um estudo mais aprofundado e específico poderá
dizer a origem destas cunhas e se são atuais ou pretéritas.
O levantamento sonográfico possibilitou, ainda, a
delimitação do limite rocha/areia nos costões rochosos das

margens da enseada (Figura 21), um dado de fundamental
importância para estudos ecológicos, para estudos de
geotecnia e de engenharia e ainda para compreender a
dinâmica dos sedimentos de fundo. Da avaliação dos
registos, verifica-se que a enseada é dominada por uma
costa rochosa com poucas áreas de praia arenosa.

Figura 21 – Mapa mostrando o sonograma da costa e a marcação do limite rocha/areia (linha contínua preta).

Foi possível observar no sonograma da linha de
costa, a cunha de detritos do deslizamento de terra
ocorrido em Dezembro de 2009, a qual permite dar
uma ideia da magnitude do evento e da sua importância
como fornecedor de sedimentos terrígenos à enseada.
O movimento de massa desceu a encosta desnudando a
rocha do embasamento e, na linha de costa, dividiu-se
em três braços que se prolongaram pelo mar, gerando

dois cones de deposição, como visto na Figura 22 e
Figura 23. Os detritos lançados ao mar são constituídos
por material muito diversificado e de diferente natureza
(na Figura 22 observa-se a pluma de material detrítico
em suspensão, água castanha e turva que contrasta
bastante com a água limpa e nas Figuras 23 observamse, no fundo do mar, blocos de grandes dimensões e
restos de vegetais (galhos).
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Figura 22 – Foto aérea mostrando a cicatriz do deslizamento na encosta a os cones de deposição no mar (Fonte: VEJA.com, 2010).

Figura 23 – Sonogramas dos cones de deposição do deslizamento: A) Cone mais a Leste e B) Cone mais a Oeste.

A cobertura sedimentar, vista na Figura 24, mostra
uma composição granulométrica de “areia” a “lama”, com
intercalações de “areia com lama”, “lama e areia” e “lama
com areia”.
A enseada não apresenta aporte fluvial de destaque,
sendo observados pequenos cursos d’água com
reduzida competência de transporte. Apesar do caudal,
aparentemente reduzido, estes canais desempenham
papel muito importante como fornecedores de
sedimentos para o oceano, principalmente em épocas
de grandes chuvas, quando a forma de descarga é do

tipo enxurradas e ganham elevado poder de transporte.
Uma vez em ambiente marinho, as correntes fluviais
e o transporte de sedimentos perdem rapidamente
competência. Como consequência, as partículas mais
grosseiras (areias) tendem a se concentrar junto à costa
enquanto que as mais finas mantêm-se em suspensão e
são transportadas para mais longe.
A dinâmica de ondas é baixa. mas capaz de promover
a ressuspensão dos sedimentos finos, preservando as areias
nas áreas de praia da enseada.
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Essa distribuição textural é confirmada pelo percentual
de finos e de grossos nos sedimentos (Figuras 25 e 26), que

evidenciam a concentração de areias junto à costa e a de
lamas e sedimentos mais finos no meio da enseada.

Figura 24 – Mapa de composição textural, classificação de Sheppard.

Figura 25 – Mapa de percentual de areia nos sedimentos.
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Os percentuais de carbonatos (Figura 27) apresentamse intimamente ligados aos costões rochosos, ambientes

nos quais se desenvolve um sistema ecológico típico, rico
em organismos incrustantes de carapaças carbonáticas.

Figura 26 – Mapa percentual de lama nos sedimentos.

A matéria orgânica, por sua vez (Figura 28) é muito
associada aos sedimentos finos e sua concentração é,

geralmente, inversa à do carbonato, o que se confirma
na enseada.

Figura 27 – Mapa percentual de carbonatos nos sedimentos.
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Outro fator de fundamental importância na
distribuição dos percentuais de matéria orgânica é a
presença de esgoto doméstico sem o devido tratamento.
A distribuição da percentagem de matéria orgânica
nos sedimentos da enseada do Bananal tem muito a ver
com a localização de concentrações urbanas, ou seja,
moradias e pousadas, e a localização dos pequenos cursos
d’água, onde grande parte deste esgoto doméstico pode
estar sendo lançado.
Conclusões
Tendo em vista os dados batimétricos, sonogramas
e de amostragem de sedimentos levantados e todo o
exposto acima, podemos concluir que a enseada, em
sua maior parte, apresenta profundidades inferiores a
20 metros, sendo a faixa de profundidades mais baixas
rasas (< 6 m) restritas às proximidades da costa ou junto
afloramentos rochosos identificados.
Em termos de gradiente, os mais acentuados valores
também se encontram nas proximidades da linha de
costa e dos afloramentos rochosos, conforme confirmado
com as sonografias.
Com base nestes registos, foi possível traçar os
limites rocha/sedimento, não apenas junto à linha de
costa como também na base dos costões.
Importantes deslizamentos de vertente foram
identificados na base da enseada, nomeadamante o
leque deposicional detrítico do deslizamento ocorrido
em dezembro de 2009, observado no sonograma pela
acumulação de blocos e matacões rolados, restos de
troncos, galhos, etc.
A cobertura sedimentar caracteriza-se por sedimentos
de textura entre areia e lama, com os sedimentos arenosos
depositados junto à costa e os mais lamosos na porção
central da enseada, tendo as maiores concentrações de
carbonato de cálcio junto aos costões rochosos, local de
vida incrustante de carapaças carbonáticas. A matéria
orgânica, por sua vez, se concentra mais nas áreas lamosas
e onde haja núcleos habitacionais, neste segundo caso,
provavelmente ligada ao lançamento de esgoto “in
natura”.
As características de relevo e cobertura sedimentar
observadas na enseada do Bananal são típicas de enseadas
rasas, com pequeno aporte de sedimentos, na qual há
ocupação humana.
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