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CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTADO DA ARTE DOS
PROCESSOS GEOLÓGICOS CENOZÓICOS

ATUANTES NA BAÍA DE SEPETIBA

RESUMO

Este trabalho pretende resumir o estado atual 
do conhecimento dos processos geológicos atuantes 
no Cenozóico da Baía de Sepetiba, assim como 
caracterizar seus ambientes sedimentares a partir de 
informações da literatura.  Sabe-se que a complexidade 
da evolução geológica desta baía e a grande variedade de 
processos sedimentares atuantes pré e pós Holocênicos 
Superior, culminando com o fechamento da Restinga 
de Marambaia após sucessivos eventos eustáticos, 
transformaram este sítio geológico, anteriormente de 
alta energia, em um sítio de baixa energia. Este conjunto 
favoreceu a implantação tanto de litofácies dominada 
por ondas, como por marés, tornando esta baía peculiar 
em relação a outras situadas no contexto marinho – 
parálico clássico. A riqueza de elementos morfogenéticos 
da área de estudo pode propiciar uma ampla investigação 
geológica no sentido de buscar a compreensão dos 
processos geológicos com vistas a fornecer subsídios em 
função da explosão econômica prevista para este setor da 
costa na próxima década. Estes estudos do meio físico 
podem ser úteis também na discriminação de possíveis 
caminhos de migração de plumas de contaminação, no 
caso de eventuais desastres ambientais.

Palavras–chave: Restinga de Marambaia; Baía de 
Sepetiba; Sedimentação Cenozóica.

ABSTRACT

This study pretends resume the actual stage of 
knowledge about the Cenozoic geological processes 
featuring at Sepetiba Bay and also characterize the 
sedimentary environments basing in literature data. 
This complex geological site is known by the great 
variety of sedimentary processes acting before and after 
Late Holocene, which finalized with the closure of 
Marambaia sand ridge after several eustatic events that 
transformed it in a low energy geological site. These 
conditions promoted the deposition of wave and tidal 
facies, becoming a peculiar bay in a marine – paralic 
context. The richness of morphogenetic elements of 
the study area is able to promote a big geological survey 
to clarify all geological processes involved, since a big 
economic explosion is waited for the next decade to this 
area. These studies can also be useful for evaluate possible 
ways of contaminant migration in case of environment 
hazards.

Key words: Marambaia sand ridge; Sepetiba Bay; 
Cenozoic Sedimentation.

1. INTRODUÇÃO

A baía de Sepetiba é parte de uma grande 
reentrância localizada na costa sul do Estado do Rio de 
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Janeiro entre as latitudes 22°53’ e 23°05’ S e entre as 
longitudes 44° 01’ e 43° 33’W.  Perfaz a porção oeste do 
gráben da Guanabara (Ferrari 1990) com cerca de 500 
km², é limitada a norte pela Serra do Mar, ao nordeste 
pela Serra de Madureira, a sudeste pelo maciço da Pedra 
Branca e ao sul pela restinga da Marambaia. A leste, na 
altura de Barra de Guaratiba a baía é ligada ao mar por 
um estreito canal, assim como na parte oeste, por entre a 
cadeia de ilhas (Itacuruçá, Jaguanum, etc.) que limitam 
com a ponta da restinga de Marambaia.

Pode-se também dizer, que a bacia é contribuinte 
à baía de Sepetiba (Figura 1) e está inserida em uma 

área de 2654 Km2, onde as diversas formas de relevo 
que cobrem esta bacia estão associadas a fatores 
geológicos, litológicos e paleoclimáticos apresentando 
dois conjuntos geomorfologicamente distintos: o 
serrano, representado por montanhas e escarpas da 
vertente oceânica da Serra do Mar, maciços costeiros 
(Pedra Branca, Mendanha, Ilha da Marambaia) e, o 
da baixada, onde estão inseridas as bacias sedimentares 
cenozóicas, representadas por uma extensa planície 
flúvio-marinha, atravessada por rios que desembocam 
na baía de Sepetiba. Ocorrem ainda colinas residuais de 
transição entre estes (SEMADS 2001).

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE 
ESTUDO

2.1. Geologia
As unidades litológicas da bacia da baía de Sepetiba 

ocorrem em geral disseminadas entre si, com litologias 
de idade Proterozóica apresentando nítida direção 
estrutural NE-SW e sedimentos Neógenos espalhados 
na baixada. Algumas unidades ocorrem isoladamente, 
principalmente as unidades de idade Cenozóicas e 

algumas Proterozóicas. Os sedimentos fluvio-marinhos 
de idade Neógena encontram-se espraiados nas áreas 
baixas e ao redor das elevações compostas pelas rochas 
Proterozóicas, formando a baixada de Sepetiba e a 
restinga da Marambaia (ZEE/RJ 1996).

2. 2 Clima e Vegetação 
O clima da baía de Sepetiba é totalmente 

influenciado por sua localização, morfologia das 
feições estruturais e vegetação. A proximidade do 

Figura 1 – Bacia contribuinte à baía de Sepetiba.
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mar e os movimentos de massa de ar geram micro 
climas associados a constantes mudanças no regime 
pluvial. A classificação climática feita por Köppen 
ajuda a distinguir e delimitar algumas características 
climatológicas da área em estudo. Nas partes mais 
montanhosas o inverno é mais seco e o verão é 
mais quente e chuvoso, neste caso a precipitação 
pluviométrica é superior às zonas de baixada. Já nos 
compartimentos mais rebaixados o clima é tropical 
quente e úmido quando há presença de cobertura 
vegetal (floresta). Deste modo, pode-se considerar 
que o clima da região da baía de Sepetiba é brando 
subtropical, pertencendo ao grupo A, conforme 
Köppen. A precipitação média anual da baía está entre 
1.000 e mais de 2.230 mm. O período de precipitação 
pluviométrica máxima acontece no verão e o de 
precipitação mínima, no inverno (SEMADS 2001).

A vegetação nativa se encontra em estágio de 
degradação ou em poucas áreas em regeneração ou 
preservadas. Nas zonas mais baixas o desmatamento 
é mais progressivo do que nas montanhas e sopés de 

montanhas ao redor. Os tipos de vegetação encontrados 
na planície costeira de Itaguaí são: vegetação de mangue, 
vegetação de mangue degradado, campo/pastagem, áreas 
inundadas e inundáveis (SEMADS 2001).

2.3. O Complexo Costeiro
Neste contexto atual da baía de Sepetiba estão 

envolvidos os seguintes elementos: uma laguna 
(baía de Sepetiba) e uma ilha–barreira (restinga de 
Marambaia), um delta dominado por processos 
fluviais (delta do Canal de São Francisco), um estuário 
(estuário do rio Cação) e uma planície de maré em 
grande parte coberta por manguezais, destacando-se o 
mangue de Guaratiba. Este sistema tem como controle 
eventos posteriores ao intervalo glacial Würm, mais 
exatamente pós Transgressão Flandriana (Brönnimann 
et al. 1981).

A Figura 2 apresenta os conceitos geomórficos 
implicados na área de estudo, assim como os principais 
elementos acima mencionados que descreveremos no 
decorrer deste trabalho.

Figura 2 – Imagem de satélite da baía de Sepetiba apresentando os principais elementos dos sistemas parálico 
e marinho observados na área de estudo.
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Figura 3 – Detalhe da carta topográfica da Capitania do Rio de Janeiro de 1767, grifado em cinza estão os 
principais rios, assim como a então “ilha” da Madeira àquela época desconectada do continente (extraído de 
Carelli, 2008).

2.3.1. Estuário do Rio Mazomba-Cação
A bacia do rio Mazomba-Cação abrange cerca de 96 

km², sendo delimitada pelas serras do Gado, Itaguassú, 
Mazomba, Pacheco e Leandro, entre cotas altimétricas 
de 80 a 1.200 m, que são maiores a oeste, e a leste a bacia 
do rio Itaguaí.

O rio Mazomba nasce a 1.080 metros, na serra 
da Mazomba, e se desenvolve por cerca de 26 km. 
Posteriormente passa a ser denominado de rio Cação, 
onde tem início o canal de Arapucaia ou do Martins. 
Banha as localidades de Mazomba, Mazombinha e a 
cidade de Itaguaí.

Em 1941, o DNOS construiu o Canal da 
Arapucaia, derivando as águas do rio Mazomba para o rio 
Cação. O rio Mazomba e seus afluentes foram também 
por esta época todos dragados. Com a construção do 
Canal Arapucaia, o Mazomba passou a constituir um 

rio isolado, o Mazomba-Cação que deságua na baía 
de Sepetiba entre as localidades da Ilha da Madeira e 
Brisamar. 

As obras de saneamento da baixada de Sepetiba 
(1935 a 1945) e a transposição das águas do rio Guandu 
(na segunda metade do século XX), para melhorar o 
abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro, 
retificaram toda a bacia de drenagem da baía de Sepetiba, 
alterando drasticamente a fisiografia local. Aliado a esses 
fatos, a industrialização e a urbanização da região com 
sucessivos aterros vêm levando a uma transformação 
radical da paisagem e a um cenário de intensa degradação 
ambiental.  Por exemplo, a localidade da Ilha da Madeira 
à foz do rio Cação, tem essa denominação por ter sido 
no século XVIII uma porção de terra desconectada 
do continente conforme é possível observar em cartas 
topográficas datadas de 1767 (Figura 3).

O expressivo desenvolvimento do estuário do 
rio Cação em aproximadamente trinta anos, é função 
do intenso fluxo de sedimentos em suspensão que 
convergem diretamente para o interior da baía, fruto 

da proximidade da linha de costa com a sua nascente 
na serra do Mazomba. Guardado as devidas proporções, 
o cone de sedimentos em suspensão à sua foz pode ser 
comparado ao transportado pelo Canal de São Francisco 
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para onde é desviada grande parte da carga fluvial do 
rio Guandu. Sabe-se ainda que a influência da maré no 
estuário do rio Cação se faz sentir até 1 km a jusante do 
cruzamento com a BR 101, localizada a cerca de 8 km a 
montante da baía (SEMADS 2001).

São também conhecidos no estuário do rio Cação-
Mazomba vários problemas ambientais causados por 
indústrias implantadas nas adjacências do Porto de 

Sepetiba. Por exemplo, pode-se citar o caso da Cia 
Mercantil e Industrial INGÁ que contaminou durante 
trinta anos a baía de Sepetiba com os elementos: 
Zn, Cd, Pb, Mn, Ni, Co e As.  Sabe-se ainda que 
os problemas de contaminação na área não foram 
sanados, pois ainda se observa imenso rejeito, a céu 
aberto, isolado da baía por frágeis sistemas de diques 
de contenção (Figura 4).

Figura 4 – Foz do rio Cação e o rejeito da Cia Ingá Mercantil a céu aberto (em vermelho) 
apresentando também os diques de contenção vazando.

Soma-se ainda, o recente episódio de dragagem 
da baía pelo Porto de Itaguaí (final do ano 2000), 
proporcionando o advento de condições oxidantes, 
ainda mais perigosas para disponibilização dos elementos 
químicos acima referenciados. 

Além disto, durante a evolução geológica desta 
bacia este sítio foi transformado de alta energia, em um 
sítio de baixa energia (Góes 1994), o que favoreceu a 
implantação de fácies formadas por ondas e marés, 
tornando esta área peculiar em relação a outras, situadas 
no contexto costeiro-estuarino clássico.

2.3.2. Delta do Canal de São Francisco
A baía de Sepetiba fica protegida da ação do mar pela 

restinga de Marambaia e, devido às suas características de 
semi-confinamento, ocorre um processo de sedimentação 
progressiva provocado pelo material transportado pelos 
rios que nela desembocam. Esses rios são também 
responsáveis pelo aporte de água doce, sendo o Canal do 
São Francisco o maior contribuinte.

O acúmulo de sedimentos provoca uma diminuição 
gradual da lâmina d’água da baía de Sepetiba, sendo que, 
em alguns pontos, verifica-se a formação de deltas, como 
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é o caso da desembocadura do Canal de São Francisco, 
formada principalmente por sedimentos aluvionares 
(CPRM 2001).

Roncarati & Barrocas (1978), compararam as 
cartas batimétricas de 1935 e 1978, e relataram o 
constante assoreamento para o interior da baía, assim 

como a ampliação da planície de maré. Percebe-se uma 
rápida expansão do “delta do Canal de São Francisco”, 
formando uma enorme cunha sedimentar em sub-
superfície, promovendo a diminuição da profundidade 
média das águas da baía de Sepetiba em resposta às 
modifi cações impostas ao sistema (Figuras 5A e B).

Figura 5A – Batimetria de 1935 – carta DHN nº. 1610, modifi cado de Roncarati & Barrocas (1978). Nota-se o 
desenvolvimento incipiente do Canal de S.Francisco e as menores profundidades (em vermelho) bem próximas da 
planície costeira (Extraído de Carelli 2008).

Essas entre outras evidências que podem ser 
observadas no sistema Sepetiba estão relacionadas direta 
ou indiretamente à transposição das águas da bacia do 
Paraíba do Sul para o Ribeirão das Lages/Guandu/Canal 
de São Francisco.

A transposição implicou não só no maior volume 
de água imposto ao Ribeirão das Lages/Guandu/
Canal de São Francisco, mas a inúmeras alterações 
geomorfológicas, eventualmente já estabilizadas. 
Estas muito contribuíram nas décadas subsequentes, à 
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ocupação da baía de Sepetiba por sedimentos. Como 
consequência, o Canal de São Francisco passou à 
condição de principal rio da baía de Sepetiba, e com isso 
mais competente para erodir e transportar sedimentos 

promovendo na região de Sepetiba um aumento da 
turbulência e da vazão (CPRM 2001). Este fato pode ser 
observado através da pluma de sedimentos em suspensão 
observados em imagens de satélite (Figura 6).

Figura 5B – Batimetria de 1978 – carta DHN nº. 1610, modifi cado de Roncarati & Barrocas (1978). Percebe-se o 
assoreamento (em vermelho) em direção ao centro da baía associado ao desenvolvimento do Canal de S. Francisco em 
quarenta anos, assim como o estuário do Mazomba-Cação a noroeste da Ilha da Madeira. (Extraído de Carelli, 2008).

2. 3. 3. Planície de Maré de Guaratiba

A entrada de detritos de origem continental fl uvial 
na baía restringe-se à faixa localizada a nordeste, nas 
proximidades das desembocaduras de canais e rios. 
O acúmulo destes e dos demais sedimentos provoca 
a formação de uma ampla área de intermarés, onde, 

devido à baixa energia reinante, e às oscilações de maré, 
se propicia o desenvolvimento de extensas planícies de 
maré (CPRM 2001).

A planície de maré de Guaratiba localiza-se a leste 
da baía de Sepetiba com aproximadamente 40 Km2 e 
representa a transição entre os domínios marinho e 
terrestre, já tendo sido anteriormente estudada por 
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Roncarati e Barrocas (1978), que com base em critérios 
morfológicos subdividiram esta planície em três sub-
ambientes: “Zona Mangue”, “Zona Caranguejo“ e 
“Zona Alga” (Figura 7) que serão apresentados a seguir.  
Ressalta-se que em trabalhos posteriores, autores como 
Brönnimann et al. (1981) propuseram subdividir a 

planície de maré em: a) “Superior” – que englobaria 
a “Fácies Alga e Caranguejo”; b) “Inferior” – onde 
encontraríamos a “Fácies Mangue” e componentes 
de zoneamento fitológico, estando estas alternâncias 
faciológicas subordinadas a variações topográficas, 
conforme apresentado no perfil da Figura 8.

Figura 6 – Imagem de satélite (Landsat 7) mostrando a pluma de sedimentos em suspensão na 
desembocadura do Canal de São Francisco.

Neste contexto, existem ainda outros elementos 
como canais de maré anastomosados e meandrantes nos 
manguezais desta região (Figuras 9 e 10).

Fácies Alga
Esta parte da planície de maré de Guaratiba é 

coberta por extensos tapetes algálicos (cianofíceas), 
apresentando não raro ausência de vegetais superiores 
(Figura 11). Predominam altos índices de salinidade, 
temperatura e consequentemente a intensa evaporação 
provocando desidratação dos sedimentos que variam de 
argilosos a arenosos em direção ao continente.

Fácies Caranguejo
Esta fácies foi assim denominada por Roncarati 

& Barrocas (1978) devido à grande quantidade de 
caranguejos que geralmente vivem neste local em virtude 
de um habitat mais favorável.  Os teores de umidade 
são maiores que na fácies alga, mas podem também 

apresentar gretas de ressecamento em longos períodos 
de exposição.  Segundo  Brönnimann et al. (1981), as 
comunidades de crustáceos que povoam esta fácies, 
são na realidade grupos móveis, flutuantes, pois se 
permanecessem nesta região durante os períodos de longa 
exposição, morreriam fatalmente. Vale a pena ressaltar 
que dependendo das condições topográficas a fácies 
caranguejo pode não ocorrer, passando diretamente da 
fácies alga à fácies mangue.

Fácies Mangue
Posicionado na zona de intermaré onde 

vários processos geológicos, hidrológicos, 
químicos e biológicos ocorrem. Os sedimentos são 
predominantemente argilosos e ricos em matéria 
orgânica.  Sua origem está relacionada ao aporte 
continental de sedimentos através dos canais da 
margem Leste da baía e sua redistribuição pelas marés, 
segundo Brönnimann et. al. (1981) (Figura 12). 
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Figura 7 – Mapa de fácies da planície de maré de Guaratiba (Extraído de Roncarati & Barrocas 1978).

Figura 8 – Perfil mostrando a sucessão de ambientes na planície de maré da Guaratiba (Extraído de Brönnimann et al. 1981).
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Figura 9 – Canais anastomosados de Guaratiba (Extraído de Brönnimann et al. 1981).

Figura 10 – Canais meandrantes de Guaratiba (Extraído de Brönnimann et al. 1981).
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Figura 11 – Vista panorâmica da Fácies Alga de Guaratiba (Extraído de Brönnimann et al. 1981).

Figura 12 – Fácies Mangue de Guaratiba (Extraído de  Brönnimann et al. 1981).
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2.3.4 Restinga de Marambaia
A restinga da Marambaia funciona como um 

quebra-mar, isolando a baía das águas do oceano, 
separando ambientes lagunar e marinho. Seu 
comprimento tem cerca de quarenta quilômetros de 
extensão, máximo de cinco quilômetros em sua parte 
mais larga e cinquenta metros na sua parte central onde é 
mais estreita, conforme pode ser observado na Figura 13.

É limitada a oeste pela ilha de Marambaia, e a leste 
pelo morro de Guaratiba.  Cartas topográficas datadas 
de 1767 (Figura 3), mostram a mesma parte central 
bem mais larga, sugerindo que atualmente a restinga da 
Marambaia está sendo submetida a processos erosivos. 

Roncarati & Barrocas (1978) fazem referência 
a lagoas alongadas, paralelas aos cordões de praias, da 
restinga que represaram ou confinaram porções de água 
do mar durante os estágios regressivos, muitas das quais 
já colmatadas, como é possível observar em fotografias 
aéreas e em sobrevôos de helicóptero (Figura 14). 

A restinga de Marambaia, um cordão litorâneo com 
mais de 40 quilômetros de comprimento, não formou 
uma lagoa, mas sim a baía de Sepetiba, separando 
ambientes lagunar e marinho raso (Figuras 15 e 16) e 
apresenta além das lagoas, dunas em sua porção leste, 
muitas das quais estabilizadas por vegetação (Figuras  17 
e 18).

Por ocasião de tempestades, ocorrem 
arrombamentos, podendo ocorrer em alguns pontos de 
sua parte central o transporte de sedimentos para dentro 
da laguna - leque de arrombamento (Figura 19).

Roncarati & Barrocas em 1978, influenciados 
pelo trabalho pioneiro de Lamego (1945) acerca da 
formação de esporões arenosos ancorados em pontos de 
atenuação de correntes litorâneas, e também baseados 
em evidências sedimentológicas e aerofotogramétricas, 
sugeriram a existência de dois cordões arenosos na 
restinga, que se sucederiam paralelamente a partir da 
ilha de Marambaia. Segundo esses autores, a restinga 
se originou de oeste para leste, num modelo evolutivo 
semelhante ao proposto para a baixada de Jacarepaguá 
(contígua a leste da baía de Sepetiba), por Roncarati 
& Neves (1976). Outros autores como Borges (1998) 
discordam desta seqüência evolutiva. Em 2007, 
Carelli et al., prepuseram uma atualização no modelo 
de evolução geológica da restinga da Marambaia 
seguindo o modelo de Roncarati & Barrocas em 1978. 

Os autores sugeriram uma seqüência de sete estágios 
evolutivos (Figuras 20 A até G), são eles: 1 - Formação 
da restinga interna da Marambaia; 2 - Completada a 
restinga interna, novas variações eustáticas passam 
a formar a restinga externa; 3 - Restingas interna e 
externa completas; 4 - Formação das lagunas e cúspides 
de lagunas entre os dois cordões; 5 - Erosão da restinga 
externa e parte da interna; 6 - Reconstrução da restinga 
preservando parte das lagunas no segmento oeste; 7 
- Atuação das correntes oito provocando a erosão na 
parte interna. 

A passagem do estágio cinco para o seis inclui o 
confinamento de porções de água do mar verificado 
pela presença de lagoas alongadas, paralelas aos cordões 
de praia, muitas das quais já colmatadas conforme 
apresentados na Figura 14.

3. CENÁRIOS PARA A EVOLUÇÃO DA BAÍA 
DE SEPETIBA NOS ÚLTIMOS 7.000 ANOS 
A.P.

Seguindo as alegações de Suguio & Martin (1978) 
o nível do mar para o litoral de São Paulo esteve entre 
3,0 e 5,0 metros em 5.100 anos A.P.  Segundo os 
mesmos, no litoral do Rio de Janeiro provavelmente 
não tenha passado de 3,0 metros. Entretanto, Carelli 
2008, encontrou cordões arenosos relacionados a 
antigas praias de enseada na planície costeira de Itaguaí 
entre 4 e 5 metros de altitude através de levantamentos 
planialtimétricos. 

O mesmo autor, baseando-se em dados de 
campo, sedimentológicos, geofísicos, geocronológicos 
e biológicos, mapeou um novo sistema fluvio-deltáico 
de idade aproximada de 6.000 anos A.P., além do delta 
já descrito em Roncarati & Barrocas (1978) de 3.440 
anos A.P., ambos exibindo feixes de cordões arenosos, 
semelhante aos sistemas deltáicos dominados por onda.  
Sendo assim, foi sugerido no referido trabalho que a 
restinga de Marambaia só estaria totalmente fechada 
após 3.440 anos cal A.P., tornando então a baía de 
Sepetiba um sítio de baixa energia com deposição de 
sedimentos finos que viria a constituir a atual planície 
de maré.  Carelli (2008) propôs 4 estágios para a 
evolução da baía de Sepetiba para os últimos 7.000 
anos A.P. As Figuras 21 A, B, C, D apresentam esses 
estágios.
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Figura 13 – Parte mais estreita da restinga da Marambaia, note que a trena estendida é de apenas 50 metros 
(Foto do autor). 

Figura 14 – Sobrevôo de helicóptero mostrando as lagoas em fase de colmatação na restinga da Marambaia.
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Figura 15 – Parte interna da restinga de Marambaia (baía de Sepetiba).  Ambiente de baixa energia 
(Extraído de Brönnimann et al. 1981).

Figura 16 – Parte externa da restinga de Marambaia (oceano Atlântico).  Ambiente de alta energia (Extraído 
de Brönnimann et al. 1981).
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Figura 17 – Estratificação cruzada em duna da restinga de Marambaia (Extraído de Brönnimann et al. 1981).

Figura 18 – Dunas na restinga de Marambaia (Extraído de Brönnimann et al. 1981).
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Figura 19 – Canal de arrombamento na restinga de Marambaia (Extraído de Brönnimann et al. 1981).

Figura 20A – Estágio 1.  Formação da restinga interna da Marambaia (Carelli et al. 2007).
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Figura 20B – Estágio 2.  Completada a restinga interna, novas variações eustáticas passam a formar a 
restinga externa (Carelli et al. 2007).

Figura 20C – Estágio 3.  Restingas interna e externa completas (Carelli et al. 2007).
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Figura 20D – Estágio 4.  Formação das lagunas e cúspides de lagunas entre os dois cordões (Carelli et 
al. 2007).

Figura 20E – Estágio 5.  Erosão da restinga externa e parte da interna (Carelli et al. 2007).
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Figura 20F – Estágio 6. Reconstrução da restinga preservando parte das lagunas no segmento oeste 
(Carelli et al. 2007).

Figura 20G – Estágio 7. Atuação das correntes oito provocando a erosão na parte interna da nova 
restinga (Carelli et al. 2007).
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Figura 21A – Estágio evolutivo da baía de Sepetiba em 6,800 ± 975 anos A.P. com a linha de 
costa na posição de 5m acima da atual, com o aparecimento de um sistema fluvial mais antigo 
que o relatado por Roncarati & Barrocas (1978), compatível em idade com o cordão de praia de 
enseada descrito pelos mesmos (Carelli 2008). Acredita-se que a restinga de Marambaia ainda 
não havia se formado.

Figura 21B – Estágio evolutivo da baía de Sepetiba em 4.660 anos cal A.P. Nota-se a construção 
do 2º cordão arenoso no sistema fluvial mais antigo (azul) descrito por Carelli (2008), assim 
como a provável ausência da restinga de Marambaia. 
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Figura 21C – Estágio evolutivo em 3.440 anos cal A.P. e a construção do 3º cordão arenoso 
no sistema fluvial antigo assim como, o aparecimento de um sistema fluvial mais recente, 
descrito em Roncarati & Barrocas (1978) (preto).  Até este estágio acredita-se que a restinga de 
Marambaia não estivesse completamente formada (Carelli 2008).

Figura 21D – Estágio atual da baía de Sepetiba, com a restinga completamente formada, a linha 
de baía reposicionada, além dos sistemas fluviais, e do cordão de praia indicando a antiga linha de 
costa (Carelli 2008).
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4. PERSPECTIVAS FUTURAS

Sabe-se que as regiões litorâneas são faixas 
limítrofes entre os continentes (terras emersas) e 
os oceanos (terras submersas) sob condições de 
equilíbrio dinâmico. Estas áreas são ocupadas por 2/3 
da população da Terra, ou seja, cerca de 4 bilhões de 
pessoas vivem ao longo da costa litorânea ou em áreas 
próximas (Suguio 2003). 

Em termos de transformação do meio físico, é 
nestas áreas que os rios irão depositar grande carga de 
sedimentos, e um novo conjunto de agentes assume as 

tarefas que pertenciam aos rios.  As ondas executam a 
maior parte do trabalho de modelagem das paisagens 
costeiras enquanto as marés ampliam o intervalo vertical 
de atuação das ondas e as correntes costeiras movem 
os sedimentos lateralmente em direção aos mangues 
ou para alto mar. Também a dinâmica de circulação 
das águas e sedimentos é peculiar na região litorânea, 
devido à mistura de águas doce e salgada, onde seus 
padrões de circulação dependem basicamente da 
oposição entre os regimes de vazão do rio e da maré os 
quais devem ser estudados já que a ocupação humana é 
crescente e inevitável.

Figura 22 – Explosão Econômica esperada para a baía de Sepetiba na próxima década (Fonte: I Seminário da Baía de Sepetiba. 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços – SEDEIS/ RJ (UERJ, Junho 2010).
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Não se pode esquecer o manguezal, levando-se em 
conta que os mangues das planícies costeiras constituem 
verdadeiros berçários para muitas espécies de peixes 
e crustáceos do litoral, que devido a isso, são em sua 
maioria, preservados por lei.  Estes manguezais são 
essencialmente dependentes de um delicado equilíbrio 
dinâmico entre as variações dos níveis de maré, o aporte 
fluvial de sedimentos e as taxas de deposição/erosão.

Sendo assim, as regiões costeiras representam 
também importantes celeiros de fauna e flora, e possuem 
registros geológicos que explicam sua evolução ao longo 
do tempo. Apesar de sua importância, as áreas litorâneas 
brasileiras são carentes de estudos e pesquisas que 
expliquem em detalhes características de sua evolução 
geológica. A baía de Sepetiba, local de importantes 
instalações industriais e terminais marítimos não é 
diferente. Estão previstos pelo governo do estado do 
Rio de Janeiro projetos de diversas indústrias altamente 
impactantes, alguns em fase de implantação, outros de 
expansão (I SBS, 2010 – informação de SEDEIS/RJ), 
são eles: ThysenKrupp CSA; Gerdau; Nuclep, Porto 
de Itaguaí (TECON, CPBS, CSN); DI de Santa Cruz 
(Casa da Moeda, FCC, etc); Keppel Fels; Terminal Ilha 
Guaíba; Coquepar; LLX; Petrobras; Usiminas; CSN; 
Estaleiro Civil e Complexo Industrial; Base Naval e 
Estaleiro de submarinos! Estes projetos podem ser 
visualizados na Figura 22.

Desta forma, renova-se a necessidade de maiores 
informações acerca da área, em função da explosão 
econômica prevista para este setor da costa na 
próxima década, que irá lotear cada espaço da baía de 
Sepetiba, podendo esses estudos ser úteis também na 
discriminação de possíveis caminhos de migração de 
plumas de contaminação, em caso de eventuais desastres 
ambientais.
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