
Hélio Heringer Villena, Silvia Dias Pereira, Mauro Cesar Geraldes, Hernani Aquini Fernandes Chaves et al.  •  263

Hélio Heringer Villena1, Silvia Dias Pereira1, Mauro Cesar Geraldes2, Hernani Aquini Fernandes Chaves2, 
Friedrich Wilhelm Herms1, Marcio Gomes Ferreira3, Elaine Reis Almeida1, Iná P. Barros1 e Jessika Rosa 

Mafia1.

1. Faculdade de Oceanografia da UERJ – Rua São Francisco Xavier, 524 sala 4001 no Bloco E, Maracanã, Rio de Janeiro, CEP 20550-900: heliovillena@gmail.
com; silviadp@uerj.br; fwherms@terra.com.br, inapbarros@hotmail.com, jessica.masia@gmail.com;
2. Faculdade de Geologia da UERJ - Rua São Francisco Xavier, 524 sala 4002 no Bloco A, Maracanã, Rio de Janeiro, CEP 20550-900 mauro.geraldes@gmail.
com; hernani@uerj.br;
3. C&C Technologies do Brasil – Av. das Américas, 11889, 3º andar – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 22793-082:  marciogomesf@gmail.com

MoRFoLoGIA	DE	FunDo	E	CoBERTuRA	SEDIMEnTAR	DA	BAíA	
DE	PARATY

RESUMO

A Baía de Paraty, que se localiza no interior da Baía 
da Ilha Grande, tem sua ocupação iniciada nos séculos 
XVI e XVII como ponto de ligação entre Minas Gerais, 
São Paulo e o Rio de Janeiro. Atualmente o Município de 
Paraty tem uma vocação natural à pesca, ao turismo e à 
aquicultura, centrando nessas atividades a sua economia. 
O relevo de fundo da baía corresponde ao característico 
de um local abrigado dos embates das ondas oceânicas, 
no qual deságuam rios com considerável carga de 
sedimentos, gerando uma tendência ao assoreamento, 
num processo que é altamente influenciado pelas ações 
antrópicas na região. A morfologia de fundo da baía 
reflete a ação de deposição sedimentar, apresentando 
sua margem NW, mais próxima às desembocaduras dos 
rios, com relevo mais suavizado e feição típica de cone 
de deposição, tendo a planície costeira mais desenvolvida 
e presença de manguezais em vários pontos da costa.  
Na outra margem, SE, temos a predominância de 
costões rochosos e, na porção submersa, a presença do 
canal principal da baía.  As maiores profundidades se 
encontram na boca da baía e adentram a esta na área do 
canal, sendo a batimetria atenuada conforme se aproxima 
do fundo da baía. Em termos de cobertura sedimentar, 
predominam os sedimentos lamosos, com presença de 
areias em pontos específicos da baía.

Palavras–chave:	 batimetria, sedimentos, 
assoreamento, Paraty.

ABSTRACT

The Paraty Bay located within the Bay of Ilha 
Grande in the state of Rio de Janeiro, Brazil, was 
historically occupied in the sixteenth and seventeenth 
centuries as a connection point between the states of 
Minas Gerais, São Paulo, and Rio de Janeiro. In the 
present day, the Paraty County economical activities 
are mainly concentrated on fishing, tourism, and 
aquaculture. The bottom topography of the Paraty Bay 
is sheltered from the ocean gravity waves action and 
receives river discharge contributions with considerable 
sediment loads that generate a tendency to siltation 
as a result of a process highly influenced by anthropic 
activities in the region. The morphology of the bay 
reflects the action of sediment deposition, with its 
NW margin, closest to the rivers outfall, presenting a 
smooth relief featuring a typical cone deposition, and 
having a more developed coastal plain and the presence 
of mangroves at various points of the coast. In the SE 
margin, rocky coastlines are predominant and, in the 
submerged portion, the presence of the main channel of 
the bay stands out. The largest depths are found in the 
mouth of the bay and into the channel area, where the 
relief is attenuated as it approaches the bottom. In terms 
of sedimentary cover, muddy sediments are dominant 
with the presence of sand at specific points.

Key	 words:	 bathymetry, sediments, siltation, 
Paraty
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1	-	InTRoDução

A ocupação de Paraty iniciou-se no século XVI 
e XVII com o objetivo de ligar o Rio de Janeiro com 
Minas Gerais e São Paulo quando a Serra do Mar era 
considerada uma barreira.  O município e a baía de 
Paraty localizam-se numa das maiores baías do país, a 
baía da Ilha Grande.  

A costa litorânea de Paraty é bastante recortada. 
Com extensão aproximada de 180 quilômetros, 
possuindo várias enseadas, penínsulas, pontas e ilhas, o 
que dificulta a circulação de correntes marítimas.

Nos locais onde a serra e o mar se encontram, 
existe, junto à linha d’água, uma faixa de blocos seixos 
que rolaram das montanhas e tiveram suas formas 
arredondadas devido à ação das ondas.

Na parte sul do litoral paratiense, compreendida 
entre Trindade e o centro histórico, as montanhas da 
Serra do Mar terminam diretamente no oceano. Nesse 
trecho o fundo do mar é formado, em sua maior parte, 
por areia e, a vegetação é a floresta da Mata Atlântica.

Já na parte norte, compreendida entre o centro 
histórico e a divisa com Angra dos Reis, existe uma 
planície separando o mar das montanhas. Nesse trecho, 
as marés mais altas invadem a planície, originando uma 
vegetação típica de mangue.

Os ventos definem a temperatura e a claridade 
da água com os ventos de sul e sudoeste aumentando a 
turbidez e diminuindo a temperatura da água, enquanto 
os de leste e norte esquentam e limpam a água.

Por ser uma baía fechada, abrigada do mar aberto 
por várias ilhas e penínsulas, apresenta-se como um local 
ideal para o turismo. Existem, apenas no município de 
Paraty, cinquenta e cinco ilhas, dez lajes cujas pontas 
estão acima do nível d’água e dezessete lajes submersas e 
mais afastadas da costa.

O turismo corresponde à aproximadamente 80% 
da economia de Paraty, sendo este local um importante 
destino turístico de estrangeiros no Brasil contando com 
diversos produtos, como a visitação ao Centro Histórico, 
praias, cachoeiras, Mata Atlântica e comunidades 
tradicionais (caiçaras, quilombolas e indígenas). A 
exuberância do conjunto arquitetônico do Centro 
Histórico, principal ponto turístico da cidade, está 
diretamente ligada à abundância de água e vegetação que 
o rodeia e que, hoje, estão protegidas por sete unidades 
de conservação. Para desenvolver um turismo sustentável 

é necessário investir não só em obras de infraestrutura 
urbana, mas também em gestão ambiental, sobretudo 
em regiões com maior adensamento populacional e que 
recebem maior fluxo turístico.

A pesca é a segunda principal atividade econômica 
do município e é desenvolvida de forma artesanal ou 
comercial. A maioria dos pescadores artesanais exerce 
seu oficio na região da APA de Cairuçu, que se estende 
pela Baía de Paraty, e os demais, mesmo pescando fora 
destes limites dependem dos manguezais e do aporte de 
água doce existentes na região da APA para garantia da 
biodiversidade pesqueira.

A Baía de Paraty recebe o aporte de diversos rios, 
sendo o rio Perequê-Açú e o rio Mateus Nunes os de 
maior volume d’água. Estes rios originam-se na Serra 
da Bocaina e terminam seus cursos em uma planície 
costeira. Devido a esta fisiografia, a velocidade 
das correntes fluviais diminui ao aproximar-se da 
foz, possibilitando a decantação dos sedimentos 
transportados.

O assoreamento da Baía de Paraty é notado 
empiricamente e está diretamente relacionado ao 
processo de urbanização do distrito de Paraty. A região 
marinha defronte aos bairros da Ilha das Cobras, Centro 
Histórico e Pontal é a mais afetada, pois se localiza 
entre a foz destes rios. Além dos impactos ambientais, 
o assoreamento gera poluição visual e compromete a 
navegação segura. Cabe ressaltar que o principal porto 
da cidade localiza-se no Centro Histórico.

O assoreamento é um processo natural, todavia, 
tem sido potencializado pela remoção da mata ciliar e 
da Mata Atlântica; implantação de empreendimentos 
agrícolas e construção civil nas encostas; e retificação 
parcial dos leitos dos mencionados rios. 

A decisão em se retificar parcialmente o leito 
destes rios foi em decorrência de uma epidemia que 
atormentava a população da cidade, na década de 60. 
Segundo ela, na região retificada dos rios a circulação 
hidrodinâmica era muito lenta, facilitando o acúmulo 
de lodo; esta água “parada” auxiliava na proliferação da 
epidemia. Os sedimentos, que então ficavam retidos 
nas curvas dos rios, passaram a depositar-se na Baía de 
Paraty.

A Prefeitura de Paraty, visando diminuir 
os impactos do assoreamento da região, realiza 
dragagens periódicas na foz dos rios Perequê-Açú e 
Mateus Nunes. Esta medida não pode ser vista como 
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Figura 1: Embarcação	AquALABoR

uma solução para o problema, pois os sedimentos 
mantêm sua taxa de deposição nos ambientes onde 
há baixa energia.

A falta de saneamento básico, que a princípio é 
considerada como um problema puramente ambiental 
(que prejudica a fauna e a flora marinha) traz também 
consequências negativas à economia e à sociedade 
paratiense. Em relação ao desenvolvimento econômico, 
há danos à atividade pesqueira (queda dos estoques) e ao 
turismo (poluição visual). Para a sociedade, há o risco de 
proliferação de doenças.

2	–	MATERIAL	E	MÉToDoS

O levantamento batimétrico realizado para a 
definição da morfologia do fundo marinho dividiu 
a baía de Paraty em duas (2) subáreas com escalas de 
levantamento diferenciadas, a saber:

- Área I – baía de Paraty entre o alinhamento das 
pontas do Estreito e de Cantagalo e o fundo da 

baía. Nesta área, onde temos o centro urbano de 
Paraty, os impactos ambientais dessa ocupação 
são mais sentidos e, portanto, demanda um 
mapeamento em escala mais detalhada para a 
caracterização com vistas a ações e intervenções a 
serem realizadas.  Assim sendo, foi realizado um 
levantamento batimétrico na escala 1/10000, com 
linhas de sondagem espaçadas de 100 metros e 
direção NW-SE;
- Área II - Baía de Paraty entre o alinhamento das 
pontas do Estreito e de Cantagalo e o alinhamento 
entre as pontas do Garitu-Mor e Grossa de Paraty.  
Nesta área a ocupação urbana é menor, sendo 
realizado um levantamento na escala de 1/40000, 
com linhas de sondagem espaçadas de 400 metros 
e direção NW-SE;
O levantamento, realizado entre 26 de fevereiro 

e 03 de março de 2010, utilizou a embarcação 
AQUALABOR que opera regularmente em Paraty 
(Figura 1).
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A correção do efeito de maré foi feita com base 
na leitura de régua de maré instalada no Cais de 
Paraty (Figura 2) e nivelada a partir da Referência de 
Nível RN-1, implantada no pedestal do monumento 
da Praça da Bandeira, sendo as profundidades 
referenciadas ao Nível de Redução (NR) da Diretoria 
de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha do 
Brasil para a área.

O posicionamento da embarcação foi realizado 
utilizando DGPS MAX da CSI WIRELESS, submétrico, 
dinâmico e em tempo real, dotado de recepção da 
correção diferencial, acoplado a um notebook equipado 
com software de navegação.

A aquisição dos dados batimétricos foi 
realizada com um ecobatímetro analógico/
digital Odom, modelo Hydrotac III (Figura 3), 
com precisão de 0,5% da profundidade obtida e 
resolução de 10 cm.

Figura 2: nivelamento	da	Régua	de	maré	no	Cais	de	Paraty

Figura 3: Detalhe	do	ecobatímetro	utilizado

Diariamente, ao início e final do trabalho, 
procedeu-se a calibragem do ecobatímetro (Figura 4), 
ajustando-se a velocidade de propagação do som com 
base em placa de aferição arriada abaixo do transdutor 
por cabo de aço graduado a cada 2 metros, até uma 
profundidade máxima que representasse 75% da 
profundidade máxima a ser medida.

A navegação, integração e armazenamento de 
dados e o processamento preliminar dos dados de 
posicionamento e batimetria foi feita no software Hypack 
da Coastal Oceanographics, instalado no notebook de 
bordo.

Terminado o campo, foi feito o processamento 
dos dados e a redução de maré, sendo gerado um 
arquivo. xyz com as coordenadas de posicionamento e a 
profundidade reduzida.

Os dados batimétricos foram importados para 
o Software Oasis Montaj 7.2 para geração dos mapas.  
Todas as ferramentas do programa utilizadas nesse 
processamento são descritas no manual eletrônico do 
mesmo elaborado pela GEOSOFT (2010).

A

B
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Primeiramente foi feito um controle de qualidade 
para verificação dos dados de entrada, sendo plotado o 
perfil de cada coluna de dados (coordenada X, coordenada 
Y e profundidade reduzida) e verificada a existência de 
dados espúrios e spikes para correção dos mesmos.

Figura 4: Calibragem	do	ecobatímetro

foi analisada ante os dados reais e a diferença entre o real 
e o calculado, valendo-se da exibição de perfil dos dados 
e da amostragem dos grids (Figura 6).

Figura 5: Localização	das	linhas	de	sondagem	nas	áreas	I	e	II

Em seguida, a partir da base cartográfica inicial, 
foi elaborado o mapa de posicionamento, contendo 
as linhas de navegação do levantamento, para a Baía 
de Paraty (Figura 5).  Neste mapa pode-se observar o 
espaçamento inicial das linhas mais internas, Área I, com 
afastamento de 100 metros aproximadamente e na Área 
II, mais externa, o afastamento de 400 metros. 

Procedeu-se, então, a gridagem dos dados para a 
geração dos mapas batimétricos, utilizando-se como 
algoritmo de interpolação o método de mínima curvatura 
do Oasis Montaj 7.2. Após cada grid gerado foi feito 
o controle de qualidade, realizando-se a amostragem 
do grid nos pontos em que havia dado real coletado e 
calculada a diferença para cada ponto. Essa amostragem 

Figura 6: Exemplo	do	controle	de	qualidade	da	gridagem

A partir dos dados batimétricos, através do cálculo 
da primeira derivada da batimetria, ou seja, a variação da 
batimetria em função da distância, foi gerado o mapa de 
gradiente de fundo da baía.
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Neste processamento foi utilizada a ferramenta de 
“Horizontal Gradient” do Oasis Montaj 7.2, sendo feita 
a derivada em relação à coordenada Norte (Y) e depois 
em relação à coordenada Este (X), conjugando-se os dois 
grids para obtenção do grid da resultante,  visto no mapa 
de gradiente.

O estudo sedimentar, por sua vez, baseou-se em 
coleta de amostras superficiais do sedimento de fundo 
para se definir a distribuição textural. As coletas foram 
feitas a bordo de uma lancha rápida, utilizando-se 
amostrador de fundo tipo Van Veen (Figura 7), que 
apresenta boa recuperação em águas rasas. A Figura 8 é a 
foto da operação de amostragem.

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). 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 foi utilizada a escala de Wentworth. A fração lamosa 
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 apresentados na Tabela I.

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.

A última fase da análise granulométrica é a 
estatística dos resultados, sendo os dados passados para o 
computador e obtidas as definições de cada amostra, tais 
como sua caracterização geológica e textural. 

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 
distribuição textual, ou seja, a classificação Sheppard, foi 
transformada numa classificação numérica, procedendo-
se a gridagem pelo módulo Sea Floor, específico para 
sedimentos superficiais. 

RESuLTADoS

A Baía de Paraty é uma baía rasa, com 
profundidades variando entre 12 metros, na boca da 
baía, porção nordeste, a pouco mais de 1 metro acima 
do nível de redução na porção sudoeste, fundo da baía 
(Figura 10).

Figura 7: Coleta	de	sedimentos	com	amostrador	Van-Veen

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 
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Figura 8: Mapa	de	localização	dos	pontos	de	amostragem	efetivamente	executados	na	Baía	de	Paraty
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Tabela I: Tabela	de	Pipetagem	segundo	(SuGuIo,	1973)

Figura 9: Fluxograma	 do	 encadeamento	 das	 análises	
granulométricas	(retirado	de	VILLEnA,	1999).

Figura 10: Relevo	de	fundo	da	Baía	de	Paraty
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O relevo submarino da baía é assimétrico, com 
a margem NW/SW apresentando-se mais rasa que 
a outra margem, junto à qual observamos o canal 
principal da baía. A presença do canal é denotada no 
mapa pelos tons de azul e verde que se alongam da 
boca da baía (Figura 10) em direção ao fundo desta, 
enquanto a porção mais rasa destaca-se pela coloração 
tendendo ao alaranjado, ao vermelho e aos tons de 
rosa observados.

A assimetria detectada na batimetria é evidenciada 
também pelo gradiente (Figura 11), predominando 
baixos gradientes no lado NW/SW da baía, tons verdes a 
azuis no mapa, e maiores gradientes no lado oposto, tons 
vermelhos a rosa, principalmente nos flancos do canal 
principal, áreas de costão rochoso e entorno das ilhas. 

de lama com areia e areia com lama são observados em 
alguns pontos da baía e apenas uma área de areia. 

Figura 11: Mapa	de	Gradiente	do	fundo	marinho

Com base na amostragem analisada, observa-se que 
a baía apresenta uma textura sedimentar com predomínio 
de lama (Figura 12), passando a areia com lama na 
porção mais próxima da boca da baía. Pequenos bolsões 

Figura 12: Mapa	de	textura	sedimentar,	com	classificação	de	
Sheppard,	na	Baía	de	Paraty.

A principal origem dos sedimentos, tendo como base 
o mapa de percentual de areia no sedimento (Figura 13), 
no qual temos os maiores percentuais de areia em tons 
alaranjados, vermelho e pink, são os rios Perequê-Açu e 
Mateus Nunes, que se localizam no Centro Histórico da 
cidade e são os maiores contribuintes de descarga sólida na 
baía. Note-se que os maiores percentuais localizam-se nas 
proximidades da desembocadura destes rios e junto à costa.

O teor de matéria orgânica nos sedimentos da 
baía variaram entre 0,19 e 81,17%. De uma maneira 
geral, as maiores porcentagens de matéria orgânica na 
Baía de Paraty (> 20%) apresentam forte correlação 
com os sedimentos lamosos (Figura 14), com as maiores 
concentrações localizadas a S (81,17%) e a N (48,21%) 
da desembocadura do Rio Perequê-Açu e junto às fontes 
localizadas em algumas ilhas.
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Os percentuais de carbonatos (Figura 15), que 
variam de 0,56 a 71,43 %, tem as maiores concentrações 
à NE da desembocadura do Rio Pereque-Açu, em local 
caracterizado por um concheiro.  

Os teores de carbonato e matéria orgânica 
apresentam distribuição inversamente proporcional, 
quando um aumenta o outro diminui, característica 
normal no meio marinho.

DISCuSSão

A boca da Baía de Paraty localiza-se a uma 
distância aproximada de 25 km da comunicação da 
Baía da Ilha Grande com o oceano aberto (Figura 16). 
Considerando-se este o caminho percorrido pelas ondas 
oceânicas que adentram a Baía da Ilha Grande, esta 
distância, aliada à morfologia geral do fundo marinho 
até a boca da Baía de Paraty, torna-se um atenuante da 
energia das ondas.

Figura 13: Mapa	do	percentual	de	areia	nos	sedimentos	da	
Baía	de	Paraty.

Figura 14: Mapa	de	percentual	de	matéria	orgânica	da	Baía	
de	Paraty.

Outro fator de atenuação das ondas é a direção de 
abertura das baías, NE para Paraty e NW para a da Ilha 
Grande, ou seja, aproximadamente 90º, o que força uma 
refração significativa das ondas para adentrarem na Baía 
de Paraty. 

Se, ao descrito nos dois parágrafos acima, somarmos 
a extensão da Baía de Paraty, desde a sua boca até o fundo 
(± 8 km), e o aporte fluvial significativo do Rio Perequê-
Açu e outros de menos importância, temos descritos os 
principais fatores que conferem à baía as características 
batimétricas descritas anteriormente.

O relevo submarino da Baía de Paraty é assimétrico, 
com a margem NW/SW mais rasa que a outra margem, 
junto à qual observamos o canal principal da baía. A 
presença do canal é denotada, no mapa batimétrico, 
pelos tons de azul e verde que se alongam da boca da 
baía (Figura 17A), na porção NE, em direção ao fundo, 
porção SW, enquanto que nos perfis batimétricos e de 
gradiente (Figura 17B, 17C e 17D) é visível no extremo 
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direito dos perfis com a depressão batimétrica (azul) e 
grande inflexão no gradiente (vermelho). 

Estudo de perfilagem sísmica realizado por Villena 
(2012) apontam um controle da morfologia do canal 
principal da baía por falhamentos (Figura 18) que se 
alinham na direção NE-SW. Esta direção preferencial 
dos falhamentos (NE-SW) ajusta-se perfeitamente ao 
descrito por (ASMUS & GUAZELLI, 1981) sobre 
as estruturas relacionadas ao processo de abertura 
do Atlântico Sul, destacando-se as falhas normais, as 
charneiras ou flexuras, de direção concordante, e as 
estruturas transversais (Zonas de Fratura e Lineamentos) 
em toda a Margem Continental Brasileira. A situação 
estrutural da região é típica de uma Margem Continental 
Passiva, com o predomínio de lineamentos NE-SW na 
parte continental, com ocorrências de estruturas E-W, 
relacionadas às Zonas de Fratura do Rio de Janeiro 
(22/24º S) e Rio Grande (26/28º S).   

Figura 15: Mapa	de	percentual	de	carbonatos	da	Baía	de	Pa-
raty.

Figura 16: Imagem	Google	Earth	da	porção	oeste	da	Baía	da	
Ilha	Grande,	onde	vemos:	1)	abertura	da	baía,	entre	o	con-
tinente	e	a	ilha)	boca	da	Baía	de	Paraty	(alterado	de	Google,	
2012).

Figura 17: Mapa	 batimétrico	 com	 a	 localização	 dos	 perfis	
transversais	à	baia,	destacando	seu	canal	principal.
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Figura 18: Mapa	batimétrico	da	Baía	de	Paraty	mostrando	
a	localização	dos	falhamentos	identificados	em	perfis	sísmi-
cos,	setas	pretas.	(alterado	de		Villena,	2012).

Figura 19: Mostra	trechos	dos	perfis	24	(A),	26	(B),	27	(C),	
28	(D),	29	(E)	e	43	(F),	nos	quais	as	falhas	estão	anotadas	em	
marrom	e	alinhamento	quase	vertical	(Alterado	de	Villena,	
2012).

A análise dos perfis sísmicos, segundo VILLENA 
(op. cit.), como pode ser visto na Figura 19, mostra que 
os falhamentos observados não chegam à superfície do 
fundo marinho, podendo estar relacionados às falhas no 
embasamento, o que é corroborado por sua associação 
aalinhamento com declives acentuados no embasamento 

Figura 17: Continuação

(Figura 19E e F), mas também, em alguns locais, estar 
mais atrelado à acomodação sedimentar (Figura 19A 
e B).  As idades de reativação são diferenciadas, pois 
há falhamentos que atingem apenas o refletor R3, o 
primeiro acima do embasamento, e outras que chegam 
até ao refletor R1, o mais superficial traçado.

A distribuição dos sedimentos superficiais é 
condicionada pelo aporte de sólidos em suspensão 
através da drenagem fluvial e pela baixa dinâmica 
oceanográfica (ondas, correntes e marés), predominando 
a deposição de lamas na maior parte da baía. Pode-se 
perceber uma faixa de lama com areia próximo á boca 
da baía, na porção NE, exatamente na área mais exposta 
ao embate das ondas oceânicas que adentram a Baía da 
Ilha Grande.  Além disto, podemos ver dois pontos de 
deposição de areia com lama e um ponto de deposição 
de areia, condicionados por componentes locais ainda 
não identificadas.

Em termos de matéria orgânica, de uma maneira 
geral, os maiores porcentuais na Baía de Paraty (> 20%) 
encontram-se onde predominam os sedimentos lamosos 
e próximos às áreas de maior aporte de esgotos sanitários 
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“in natura”, principalmente na área do Centro Histórico 
da cidade.  Esta situação é corroborada por estudo feito 
pela UERJ (2011) e que aponta o problema observado no 
esgotamento sanitário de grande parte do Município de 
Parati onde “na ausência de rede coletora e tratamento, 

os esgotos sanitários são lançados nas redes de águas 

pluviais, que lançam em canais e valas e desembocam 

nos Rios Jaguabara, Perequê Açu e Matheus Nunes, 

sem nenhum tipo de tratamento prévio, ocasionando a 

contaminação destes corpos hídricos”.
Estudo elaborado por Almeida (2012) com base em 

comparação de dados batimétricos da DHN, aquisitados 
em 1970 e de Villena, levantados em 2010, apontam 
uma mudança na morfologia do fundo marinho da Baía 
de Paraty, como pode ser visto nos mapas batimétricos 
de ambos os levantamentos (Figura 20).

Figura 20: Mapas	batimétricos	de	1970	e	de	2010	(alterado	de	Almeida,	2012).

A análise dos mapas acima evidencia o processo 
de assoreamento observado na baía, visto que a tabela 
de cores usadas por ALMEIDA (op. cit.) é a mesma em 
ambos. Os tons de verde e azul evidenciam as maiores 
profundidades enquanto que os tons alaranjados, 
avermelhados e pink mostram as áreas mais rasas. 
Assim sendo, visualmente podemos ver que o mapa de 
2010 tem maior proporção de área em tons de cores 
relacionadas à batimetria mais rasa em comparação ao 
mapa de 1970.

O banco de deposição na margem NW, E, SW, 
além da porção mais central da baía avança, provocando 

o estreitamento do canal principal na porção S e SE 
da baía e na porção mais profunda da mesma, na sua 
embocadura.

Os cálculos feitos por Almeida (2012) apontam 
para um assoreamento da ordem de 38.446.520 m3 e 
erosão localizada de 273.848 m3, conforme podemos ver 
no mapa de assoreamento e erosão (Figura 21).

A rápida deposição deste volume de sedimentos 
pode ter gerado uma sobrecarga na coluna estratigráfica, 
o que explicaria os falhamentos na coluna sedimentar 
que não se relacionam com o embasamento pela 
compactação diferencial dos sedimentos.
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Figura 21: Mapas	 de	 assoreamento	 e	 erosão	 por	 comparação	
batimétrica	entre	os	levantamentos	de	1970	e	2010	(alterado	de	
Almeida,	2012).

Figura 22: Aerofoto	de	1956	com	a	interpretação	da	ocupação	urbana:	área	em	vermelho,	da	área	de	mangue,	polígonos	verde,	
e	do	curso	do	Rio	Perequê-Açu,	traço	azul	(alterado	de	Almeida,	2012).
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Fatores historicamente relacionáveis a processos de 
assoreamento em áreas costeiras são identificados por 
ALMEIDA (op. cit.) na área de entorno da Baía de Paraty, 
destacando-se a retificação de cursos fluviais, ocupação 
urbana desordenada com especulação imobiliária sobre 
a área de manguezal e a consequente redução dos 
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