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Figura 1 – Simulação de possíveis situações de propagação acústica submarina,
envolvendo a detecção de alvos.
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proximidades da Ilha do Cabo Frio, em Arraial
do Cabo/RJ.
A Figura 3 mostra os mais
representativos testemunhos coletados, já
abertos, indicando por círculos as interfaces
das

camadas

do

subfundo

mais

significativas (discordâncias geológicas),
uma vez que influenciam diretamente na
velocidade e atenuação do som. A primeira
foto mostra uma pequena camada de lama
arenosa inserida em um pacote de areias

Figura 4 – Gráfico com os valores de
velocidade

finas. A segunda, uma transição de uma
camada de lama para uma de areia fina e
média. As terceira e quarta fotos mostram
Figura 2 – Testemunhador a pistão, tipo
Kullemberger, sendo operado do AvPqOc
Diadorim na área de pesquisa. Ao fundo, a
Ilha do Cabo Frio e o Farol.

uma transição de areias para cascalhos e
conchas.
A descrição dos testemunhos e a
análise granulométrica permitiram identificar
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sete tipos de sedimentos: areias grossa,
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localizada na plataforma continental, nas

laboratório, antes de serem abertos, foram

Figura 3 – Testemunhos abertos indicando as interfaces nas
camadas de sedimentos
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Figura 5 – Gráfico com os valores de
atenuação, para a freqüência de 1,6 MHz
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