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RESUMO

ABSTRACT

A Baía de Sepetiba, no litoral do Rio de Janeiro, Brasil,
é um exemplo de baía formada por ilha barreira (Restinga
da Marambaia) que a protege da ação das ondas oceânicas
e lhe confere um ambiente de sedimentação calmo. As
condições de relevo submarino, circulação marinha e
deposição de sedimentos é fruto da história geológica da
baía. Essa evolução geológica está intimamente ligada
às variações do nível do mar durante o Quaternário,
principalmente no Holoceno. Vários são os indícios
observados na região, destacando-se uma discordância
observada na sísmica e testemunhos; ciclos deposicionais
de granocrescência ascendente ou granodecrescência
ascendente; assembléias de foraminíferos; conteúdos
palinológicos; sambaquis; e, como resposta às flutuações
dentro do tempo histórico, efeitos erosivos e migração do
mangue sobre a planície de maré. Esses indícios apontam
ciclos alternados de transgressão e regressão que, embora
pareçam defasados nas diferentes metodologias, com suas
resoluções intrínsecas, agrupam-se de forma geral em
duas transgressões e duas regressões. A comparação dos
resultados dos trabalhos de vários autores, associados aos
resultados de dados coletados e processados, colocam a
curva proposta por Suguio em vários trabalhos, como a
mais aplicável aos estudos na região até o estabelecimento
de uma curva local com base em novos dados.
Palavras-chave: variação do nível do mar; Baía de
Sepetiba

Sepetiba Bay, at the Rio de Janeiro coast, Brasil, is
an example of a bay formed by a barrier island (Restinga
da Marambaia) that protect it by the action of the
oceanic waves and confers to it a quiet environment
of sedimentation. The submarine relief conditions,
marine circulation and sediments deposition are
the result of the geologic history of the bay. This
geological evolution is closely on the sea level changes
at the Quaternary, mainly at the Holocene. There are
many indications we can observe in the region, being
distinguished a unconformity observed in seismic and
cores studies; depositional cycles of coarsening upward
or fining upward; foraminifera assemblage; palinological
contents; sambaquis; and like a result by the sea level
fluctuations at the historical time, erosional activities
and a mangrove migration on the tide plain. These
indications suggest alternated cycles of transgression
and regression that, although they seem unbalanced in
the different methodologies, they are grouped in two
transgressions and two regressions of the sea level. The
results of many authors researches associated with the
results of this data, put the curve proposed by Suguio
like the most applicable to the studies at the region of
Sepetiba Bay, until the establishment of a local curve
with new data.
Key-words: sea level change; Sepetiba Bay
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INTRODUÇÃO
A Baía de Sepetiba, uma das três grandes baías do
litoral do Estado do Rio de Janeiro, localiza-se no litoral
sudeste brasileiro, margeando a Bacia Sedimentar de
Santos, entre as coordenadas 22º 53’ S a 23º 04’ S e 43º
34’ W a 44º 02 W, (Figura 1).
Seu limite sul é marcado pela presença de longo
e estreito cordão arenoso, a Restinga da Marambaia,
enquanto que, sua porção oeste, portal de comunicação
entre a baía e o oceano, distingue-se pela presença de
numerosas ilhas, lajes e afloramentos rochosos.
As condições atuais de relevo submarino, circulação
marinha e deposição de sedimentos é fruto da história
geológica da baía, levando-nos à busca do entendimento
desta história evolutiva do meio físico local, para que
possamos entender os mecanismos atuantes em suas
diversas nuances e tenhamos condições de projetar
cenários futuros através de modelagens computacionais
do meio ambiente local.
A evolução geológica de um ambiente marinho
costeiro está intimamente ligada às variações do nível do
mar observadas durante o Quaternário, principalmente

no Holoceno, encontrando-se marcadas no registro
sedimentar da baía e planície costeira adjacente, quer
seja na seqüência estratigráfica, ou na biota (atual e
pretérita), ou ainda, em registros arqueológicos.
O presente trabalho tem por objetivo apresentar
os indícios das variações de nível do mar holocênicas
observadas na região da Baía de Sepetiba, tomando
como base o conhecimento existente na bibliografia
disponível (Kneip 1987; Kneip & Pallestrinni 1987;
Kneip et al. 1987; Pereira 1998; Borges 1998; Coelho
1999; Santos 2000; Laut 2003; Silva 2003; Silva 2006),
dados sísmicos e de testemunhagens.
CARACTERIZAÇÃO REGIONAL
Geografia Física
A Baía de Sepetiba apresenta formato elipsoidal,
com 40 Km de comprimento e 16 Km de largura
(Borges 1990), e área total de espelho d’água de
aproximadamente 305 Km2. A largura é variável, sendo
mais ampla em sua extremidade oeste e mais estreita em
sua extremidade leste. A comunicação com o Oceano
Atlântico se dá, principalmente, pela embocadura oeste,

Figura 1 – Localização da área objeto do estudo (alterado de Villena, 2004).
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que consiste em sua entrada principal, localizada entre o
continente e a Ilha da Marambaia e, secundariamente, a
leste pelo estreito Canal de Guaratiba.
A principal feição que se observa na área é o longo
cordão arenoso da Restinga de Marambaia, que em
alguns pontos chega a poucas dezenas de metros, e faz a
separação entre a baía e o oceano aberto.
Conforme a descrição de Pereira (1998), a rede fluvial
que escoa para a baía é limitada pela Pedra de Guaratiba,
pelas serras Prata do Cabuçú, Madureira, Gericinó,
Tinguá, São Pedro, Santana, Catumbi, Araras, Caçador,
Leandro, Itaguaçú e Lajes, terminando na Ponta de
Mangaratiba. As desembocaduras dos rios concentram-se
na face Norte/Nordeste onde desembocam os principais
rios da região, entre eles o Rio Guandu.
Em 1962, foram realizadas as obras de retificação
dos canais de vários rios, além da transposição de água
do Rio Paraíba do Sul para a baía, com vistas a assegurar
o fornecimento de energia elétrica e água potável para a
Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A vazão de água
doce que agora escoa pelo sistema Rio Guandu/Canal
de São Francisco passou a ser, em média, de 168m3/s,
o triplo da descarga média natural afluente à baía, com
picos de 300 m3/s gerados para aumento da produção
de energia em horários críticos (ECOLOGUS 2005).
Houve então o rompimento do equilíbrio natural,
ocasionando aumento na descarga sólida, ou seja, do
transporte de sedimentos para a baía.
Meteorologia
O clima na região caracteriza-se como um
microclima típico de região litorânea tropical,
influenciada por: latitude e longitude, proximidade do
mar, topografia, natureza da cobertura vegetal e ação
da circulação local ou secundária (brisas marítimas e
terrestres). A pluviosidade varia entre 1500 e 2500mm/
ano, com máxima precipitação no verão (IEF/RJ-DCN
1989; apud Coelho 1999).
Os ventos apresentam direção predominante
de NE/SW ou de ENE/SSW (ETEP-ECOLOGUS/
SEMA-RJ 1998), com fluxo e refluxo determinado pela
topografia e pela proximidade da área com o mar, o
que gera no local uma circulação tipo brisa marítima/
terrestre.
A entrada de frentes frias pode ocasionar rajadas
de até 70Km/h (Pereira 1998), acarretando alteração
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do sistema de correntes superficiais da baía. Os ventos
de direção SE ajudam a espalhar os sedimentos trazidos
pelo rio Guandu, assoreando o canal principal; e os de
SW provocam o empilhamento da água da baía em
direção ao canal de Barra de Guaratiba, ocasionando um
fenômeno descrito como maré meteorológica, que pode
provocar a inundação nas áreas baixas de manguezal.
Verifica-se predominância de chuvas nos meses de
primavera e verão (setembro a março) os mais chuvosos,
sendo os de outono e inverno (maio a setembro) os mais
secos.
Batimetria
A Baía de Sepetiba apresenta as menores
profundidades e declividades no seu setor leste, ou seja,
no fundo da baía (Borges 1990), com aumento para
oeste, onde as profundidades atingem entre 8 e 10m no
canal central Stevenson et al. (1998) e Borges (op. cit.).
Na Figura 2 podemos observar o Mapa Batimétrico
com baseado nos dados das folhas de bordo do acervo do
Centro de Hidrografia da Marinha (Villena 2003).
Villena (2003, 2004), tomando como base o relevo
de fundo, divide a baía em dois setores distintos a partir
do meridiano 618000E (aproximadamente 43º 50’ W):
— Setor Oeste – caracterizado por relevo
acidentado, com o afloramento de várias ilhas/
lages e a presença das maiores profundidades
encontradas na baía. Este setor tem a maior
parte de sua área dominada por gradiente
elevado que se relaciona às encostas de ilhas,
taludes dos canais, lajes, etc. Destoando desta
descrição geral temos a Baía da Marambaia,
que apresenta relevo suave e baixos valores de
gradiente. Stevenson (1998) e Borges (1990)
descrevem os canais observados: canal de
passagem de água oceânica oriunda da entrada
entre a Ilha da Marambaia e a Ilha Grande;
canal a sul da Ilha de Jaguanum; canal entre
a Ilha de Jaguanum e a Ilha de Itacuruçá e,
por fim, o canal entre a Ilha de Itacuruçá e o
Continente. Sente-se nitidamente, neste setor,
um acentuado controle do embasamento no
relevo submarino.
— Setor Leste – de relevo mais suave e assimétrico,
com a porção mais profunda do setor deslocada
para sul, junto à Restinga da Marambaia.
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Figura 2 – Relevo de Fundo da Baía de Sepetiba (retirado de Villena, 2004).

Observa-se o cone de sedimentação do Rio
Guandu nesta área, sendo destacado pela inflexão
das isobatimétricas numa forma convexa na
porção NE da baía. Os valores de gradiente
são bem menores, indicando uma região mais
suave, principalmente no centro da baía. A
margem Norte apresenta alguns valores de
gradiente elevados relacionados ao flanco do
leque de deposição sedimentar dos rios que ali
desembocam. A margem sul, por sua vez, junto
à Restinga da Marambaia, mostra uma faixa
contínua de elevado gradiente, desde a Ponta da
Pombeba até a entrada dos Canais do Pedrinho,
Pau Torto e Bacalhau. Estas características de
relevo e gradiente denotam menor influência
do embasamento e um maior controle do relevo
pela sedimentação, cujo aporte principal se dá na
margem norte-nordeste da baía através dos rios
Guandu, Piracão, Piraquê e outros de menor
importância. No fundo da baía, em seu extremo
Leste, vemos o afunilamento em direção aos
Canais do Pau Torto, Pedrinho e Bacalhau (Soares
1997), que fazem a comunicação com o Canal de
Guaratiba, sendo notada inflexão pontiaguda das
isobatimétricas na direção destes canais.

Cobertura Sedimentar
Os sedimentos são oriundos de fonte externa
através da rede de drenagem fluvial que deságua na
parte norte/nordeste da baía (Suguio et al. 1979),
destacando-se o Rio Guandu, enquanto que a matéria
orgânica resultante da produtividade do manguezal,
os carbonatos gerados pela biota local, bem como a
areia resultante da erosão da restinga, são considerados
como oriundos de fonte interna (Brönnimann et al.
1981).
Pereira et al. (2003, 2004), define a distribuição
textural dos sedimentos superficiais na baía (Figura 3).
A distribuição dos sedimentos apresenta sedimentos
arenosos na entrada da baía e canal central, onde
as profundidades são maiores e as correntes mais
intensas. Outra área de sedimentos arenosos pode ser
observada na parte SE, parecendo estar relacionada
às dunas da restinga e aos ventos de tempestade
(quadrante S). Os depósitos transicionais (areia
com lama e lama com areia) localizam-se na posição
intermediária entre a entrada e o fundo da baía. Os
depósitos de lama com areia entre o continente e a
Ilha de Itacuruçá estão relacionados ao aporte fluvial
de areia e menor intensidade da corrente oceânica
de fundo, que possibilita a deposição da lama. Os
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Figura 3 – Mapa de Distribuição Textural dos Sedimentos Superficiais da Baía de Sepetiba (retirado de Pereira et al. 2004).

sedimentos lamosos depositam-se nas áreas mais
abrigadas e rasas do centro para o fundo da baía, com
sua presença na área S-SW sendo devido à circulação
local, que segundo Borges (1998) entra pelo canal
central, contorna a baía passando pela desembocadura
dos rios, e retorna pelo sul margeando a Ponta da
Pombeba.
ETEP-ECOLOGUS/SEMA-RJ (1997) admite 3
fontes para os sedimentos que entram vindo do oceano:
canais de Barra de Guaratiba (pouca expressão), região
entre a Ilha Grande e o Morro da Marambaia; e Baía
da Ilha Grande (penetram pelos canais de entrada da
baía).
Circulação
No interior da Baía de Sepetiba, as correntes
predominantes relacionam-se ao fenômeno de maré
e, em certos locais, apresentam velocidades elevadas,
podendo chegar a valores acima de 1,5 nós no canal
principal, entre as ilhas de Jaguanum e Itacuruçá (DHN
1986). Os picos de velocidades máximas ocorrem
próximo à metade do período de enchente ou vazante.
FEEMA/GTZ (1998) acrescenta, além destes fatores, o

aporte de água doce através da bacia hidrográfica.
Segundo Luiz Carlos Ferreira da Silva (comunicação
verbal), massas de águas frias e densas (ACAS – Água
Central do Atlântico Sul), relacionadas à Corrente das
Malvinas, adentram a baía junto ao fundo de seus canais
principais na Porção Oeste. Próximo à desembocadura
do rio Guandu, após sofrer processo de aquecimento no
interior da baía, esta corrente ascende, contornando toda
a baía e saindo pelos mesmos canais por onde entrou,
agora pela superfície, gerando uma superposição de
correntes.
Bronnimann et al. (1981) descreve uma
circulação superficial, gerada por ventos, que se dispõe
em forma de células de circulação. A corrente penetra
pela entrada principal e segue costeando o litoral norte
da baía, até a altura da desembocadura dos principais
rios. Neste ponto, que coincide com o estreitamento
da restinga, formam-se duas correntes, a primeira
segue costeando o litoral nordeste da baía e a outra
cruza a baía em direção à restinga, contra a qual se
choca e bifurca-se, gerando uma corrente que segue,
junto ao litoral sul da baía, para leste e outra que segue
para oeste.

Hélio Heringer Villena, Silvia Dias Pereira, Hernani A. F. Chaves, Marcelo Sperle Dias e Josefa Varela Guerra•43

[UERJGEO]20120322 BSepetiba.indb 43

10/07/2012 17:17:46

BAÍA DE SEPETIBA - ESTADO DA ARTE

Stevenson et al. (1998), propõe uma circulação no
interior da baía em forma de giro no sentido horário,
tendo como base estudos de Bronnimann et al. (op.
cit) e Moura et al. (1982), além de dados de um dos
flutuadores do Projeto Coroas, lançado na Corrente
do Brasil (15m de profundidade) na latitude de 25ºS,
seguindo para SW até 28º 30’ S, retornando para N
mais próximo da costa, acompanhando a Corrente
proveniente do sul, e penetrando na Baía de Sepetiba,
efetuando o referido giro.
Ondas e Marés
O regime de ondas no interior da baía, segundo
MULTISERVICE (1990 apud ETEP-ECOLOGUS/
SEMA-RJ 1997), é dominado por ondas geradas
pelo vento, basicamente os ventos de Leste, Sudeste e
Nordeste.
A tabela I, vista abaixo, apresenta as alturas
significativas das ondas obtidas pela aplicação dos
modelos teóricos de Sverdrup e Neumann.
Tabela I – Características das ondas oceânicas que penetram
na Baía de Sepetiba (retirado de MULTISERVICE, 1990,
apud ETEP-ECOLOGUS/SEMA-RJ, 1997).

Guaíba, no período de coleta de dados de corrente de
Baptista Filho (2004).

Figura 4 – Maregramas das campanhas de sizígia, representado
na curva superior, e de quadratura, representado na curva
inferior (retirado de Baptista Filho 2004).

Temperatura e Salinidade
A baía, segundo Carvalho et al. (1979, apud Silva,
2003), pode ser considerada como um volume d’água
isotérmico, com temperaturas superficiais variando entre
20,5 e 23,5ºC.
Miranda et al. (1977) baseado em perfilagem
contínua de temperatura e salinidade, descreve uma frente
salina entre a Ponta de Castelhanos, na Ilha Grande, e a
Ponta Grossa da Marambaia, na Ilha da Marambaia.
Baptista Filho (2004), com base em 2 campanhas,
uma na quadratura e outra na sizígia, em 4 pontos de
coleta, mapeia as tendências (Figuras 5 a 8).
INDÍCIOS GEOLÓGICOS

O regime de maré na baía, por sua vez, é do tipo
micromaré (amplitudes inferiores a 2,0m) semidiurno,
com desigualdade diurna. Os fatores que influenciam
a maior ou menor defasagem dos períodos de maré são
o contorno de costa e a batimetria da baía. A diferença
de altura entre duas preamares ou duas baixa-mares
sucessivas provoca correntes de intensidades diferentes
(vazante e enchente) ETEP-ECOLOGUS/SEMA-RJ
(1997).
Estudos da DHN (1986) definem a amplitude de
maré da baía entre 1,1m (sizígia) e 0,3m (quadratura)
com defasagem de tempo de 15 minutos entre a maré na
entrada e no fundo da baía.
A Figura 4 mostra as curvas de maré, digitalizadas
a partir de registros da Estação Maregráfica da Ilha

Perfilagem Sísmica
Os estudos de perfilagens sísmica monocanal, na
região, tiveram início no final da década de 80, com
o trabalho de Figueiredo et al. (1989). O trabalho
desenvolvido pelo referido autor concentrou-se numa
pequena área do cone de deposição do Rio Guandu,
utilizando-se de um sistema UNIBOOM (Boomer).
Os resultados da interpretação sismoestratigráfica
realizada por Figueiredo et al. (op. cit.) evidenciou quatro
“unidades sísmicas” (Figura 09), que são descritas abaixo:
• Unidade Azul – a mais profunda das quatro,
caracterizando-se por poucos refletores
internos, sendo localmente limitada pelo
embasamento.
• Unidade Roxa – situada acima da unidade azul,
apresentando refletores internos, o que indica uma
composição arenosa, conforme o autor. O topo

44• Hélio Heringer Villena, Silvia Dias Pereira, Hernani A. F. Chaves, Marcelo Sperle Dias e Josefa Varela Guerra

[UERJGEO]20120322 BSepetiba.indb 44

10/07/2012 17:17:47

I NDÍCIOS

desta unidade é marcado por um refletor ondulado
e contínuo, que a separa da seqüência sobreposta.
• Unidade Laranja – separa-se da unidade verde
através de um refletor forte, contínuo e irregular.
É composta por intercalações de areia e lama, com
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espessura de aproximadamente 5m, conforme
dados de testemunhagens realizadas pelo autor.
• Unidade Verde – caracterizada pela presença de
refletores paralelos contínuos, com maior espessura
(±8m) na porção norte, em relação à porção sul.

Figura 5 – Percentuais de ocorrência das direções (8 rumos geográficos) das correntes de fundo em maré de sizígia (retirado de
Baptista Filho 2004).

Figura 6 – Percentuais de ocorrência das direções (8 rumos geográficos) das correntes de fundo em maré de sizígia (retirado de
Baptista Filho 2004).
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Figura 7 – Percentuais de ocorrência das direções por 8 rumos geográficos das correntes de fundo em maré de quadratura
(retirado de Baptista Filho 2004).

Figura 8 – Velocidades médias vetoriais nos 8 rumos geográficos dos dados

Encontrada preenchendo depressões e canais
fluviais, sendo composta por sedimentos finos,
de acordo com a testemunhagem feita pelo autor.
A interpretação de Figueiredo et al. (1989)
é de que a unidade mais superficial (Verde) seja a
mais recente, tendo sido depositada na última fase

transgressiva. As outras 3 unidades, localizadas
abaixo da discordância erosiva observada, teriam sido
depositadas em ambiente subaéreo, durante períodos
de nível de mar mais baixo.
Borges (1998), com base em 41 perfis sísmicos
de alta resolução (Figura 10), delimita 2 unidades
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Figura 9 – Perfil sísmico indicando as unidades sismoestratigráficas verde, laranja, roxa e azul, com a respectiva localização no
mapa (alterado de Borges 1998)

Figura 10 – Mapa de localização das linhas sísmicas realizadas por Borges, destacando-se os perfis A e B, além da testemunhagem VC1 (alterado de Borges 1998).
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sismoestratigráficas na Baía de Sepetiba (TOPO e
FUNDO), separadas por uma descontinuidade (Figura 12).
A descontinuidade foi mapeada em quase todos os
registros sísmicos e delimita interface entre os sedimentos
pré-holocênicos e os holocênicos (Figura 11).
A unidade TOPO distribui-se pela baía, com
espessura de 9 a 11m na porção norte, afinando em
direção à restinga. Dentro desta unidade (Figura 12)
pode ser identificado o paleodelta do Rio Guandu.
O limite superior da unidade FUNDO, a
discordância, representa o relevo aproximado da área
há cerca de 6900 anos passados, conforme datação de
fragmento de madeira coletada no testemunho VC1,
logo abaixo da discordância (-3,17m).
Coleta de dados sísmicos, realizada em 27 de
junho de 2005, utilizando perfilador de sub-fundo
EDGETECH, modelo GEOSTAR Full-Spectrum,
operando com freqüências entre 2 e 10kHz, possibilitou
a aquisição de 03 perfis sísmicos (Figura 13) para
utilização no trabalho de tese em andamento.

A análise dos perfis L2, L3 e L4 permitiu confirmar
a discordância descrita anteriormente por Figueiredo et
al. (1989) e Borges (1998). Esta discordância separa
sedimentos marinhos, localizados acima, de sedimentos
não marinhos, localizados abaixo, depositados em nível
de mar mais baixo, confirmando o descrito por Borges
(op. cit). Na Figura 14, é mostrado um trecho do perfil
L4, sendo indicada a discordância, deixando nítidos os
dois pacotes sedimentares, acima e abaixo dela.
TESTEMUNHAGEM
Entre os vários estudos realizados na Baía de Sepetiba
e em sua área de entorno, valendo-se das mais variadas
técnicas de testemunhagem, alguns se concentram na
descrição da estratigrafia, quer seja pela granulometria dos
sedimentos, quer seja pelo conteúdo micropaleontológico/
palinológico, ou, ainda, pelas razões de isótopos estáveis.
Em alguns casos, inclusive, sendo realizadas datações por
C14 de restos vegetais ou conchas.

Figura 11 – Perfil sísmico A, no qual podemos identificar a discordância (alterado de Borges 1998).
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Figura 12 – Perfil sísmico B, no qual temos a unidade TOPO, na qual está destacado o paleodelta do Guandu, a descontinuidade e a unidade FUNDO (alterado de Borges 1998).

Figura 13 – Mapa de localização dos perfis sísmicos de alta resolução obtidos na campanha de 2005.
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Figura 14 – Trecho do perfil sísmico de alta resolução L2: a) figura JPG na qual é delineada, a discordância que marca a subida
do nível do mar; b) mesma figura, agora tratada no programa PHOTOSHOP com filtro EMBOSS, o que destaca a discordância em alto relevo.

Dentre os vários trabalhos analisados foram
selecionados os estudos de Pereira (1998), que coletou
7 testemunhos; Coelho (1999), que realizou estudo
palinológico em um testemunho; Borges (1998), que
coletou e analisou 7 testemunhos; Santos (2000), que
procedeu a análise palinológica em um testemunho
incluindo datação de concha coletada a 4,9m do topo
do mesmo; Laut (2003), que procedeu à avaliação
em um testemunho no que tange ao seu conteúdo
de foraminíferos; Silva (2003), que efetua a descrição
sedimentológica e análise de foraminíferos em testemunho
coletado na porção central da baía; ECOLOGUS (2005),
que apresenta a descrição de uma sondagem, objetivando
a geologia de engenharia; e, Silva (2006), que realiza a
avaliação da ocorrência de foraminíferos em 4 testemunhos
coletados na Baía de Sepetiba.
Pereira (1998) encontrou em seus testemunhos a
predominância de silte com níveis de areia muito fina
(Figura 16).

A descrição do testemunho Bvc1 de Borges (op.
cit.), que é apresentada na Figura 16, mostra uma
discordância separando dois pacotes sedimentares
distintos, denominados pela autora como “TOP” e
“BOTTOM” em seu levantamento sísmico.
A unidade “TOP” tem espessura de 2,8m, sendo
composta, segundo a autora, por “três ambientes
sedimentares marinhos diferentes”:
1. Lama bioturbada com fragmentos de concha no
topo;
2. Zona laminada característica de canal de maré;
3. Areia lamosa a lama na base da unidade.
A unidade “BOTTOM” localiza-se abaixo
da discordância, estendendo-se até a base do
testemunho (5,0m). Sua composição é de areia média,
semiconsolidada com coloração marrom escura,
caracterizando um ambiente de exposição subaérea,
deixando nítida a ocorrência de variação no nível do
mar.
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Figura 15 – Seção estratigráfica de perfil na planície sedimentar de Guaratiba, Baía de Sepetiba, RJ (alterado de Pereira 1998).

Figura 16 –
Esquema descritivo
do testemunho
Bvc1, mostrando
suas 2 unidades
(alterado de
Borges, 1998)

Os testemunhos coletados na Baía de Sepetiba
(T01, T02, T03 e T04) foram selecionados com base em
03 perfis sísmicos de alta resolução realizados em 2005
(FIGURA 17).
T01 – Neste testemunho podemos observar uma
primeira camada lamosa mais escura do topo até 0,5m,
seguindo-se uma transição até 0,75m e depois uma
camada de lama mais clara até 1,2m e, abaixo desta nova
camada de lama mais escura com maior teor de areia;
T02 – Podemos notar neste testemunho uma
camada superficial de lama, entre o topo e 0,15m, bem
fluida. Abaixo segue uma predominância de composição
mais arenosa.
Os resultados da granulometria destes dois
testemunhos mostram a predominância de silte como
principal constituinte do primeiro, com maiores
percentuais de areia na base (44,2%), com a diminuição
até o nível –80 cm (6,3%) e tendência de aumento
(16,2%) a –60 cm. O segundo testemunho (T02) tem
um percentual de areia maior, variando de 32,6% em
1,6m a 79,6% em 0,4m.
T03 – Este testemunho teve coloração bem escura,
próxima do negro, em seus primeiros 0,15m, seguindose uma lama de coloração acastanhada, cuja compactação
aumenta em direção à base, até a profundidade de 1,2m.
Abaixo desta, e até 1,7m, temos segunda camada com
uma lama mais compacta e escura.
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Figura 17 – Mapa de localização dos testemunhos coletados.

As análises granulométricas mostram predomínio
da fração silte na totalidade do testemunho, o que se
mostra coerente com a sua localização na porção final da
frente de deposição do cone do rio Guandu. Os maiores
percentuais de areia observados localizam-se na sua base
(5% a 1,65m e 3,1 % no topo).
T04 – Este testemunho é composto, em sua
totalidade de material com alto teor de areia, sendo a
coloração um pouco mais escura, tendendo ao cinza,
do topo até 0,7m, passando a uma coloração mais
amarelada até 1,55m e depois voltando a escurecer até
a base.
As análises granulométricas indicam a
predominância da fração areia, sendo este o único
testemunho a apresentar, embora em pequena
quantidade, a fração cascalho. Aparentemente a coleta
parece ter atingido a porção aflorante da camada arenosa
holocênica anterior à deposição do cone atual. Entre
0,3m e 1,0m há uma nítida alteração na sedimentação,
com aumento na contribuição de finos entre 1,0 e 0,7m,
seguindo-se um aumento brusco no teor de areia em
0,6m e novo ciclo granodecrescente até 0,3m. A partir

deste nível a sedimentação se homogeiniza em termos
de areia.
INDÍCIOS PALEONTOLÓGICOS E
PALINOLÓGICOS
A biota característica de uma região reflete as
condições ambientais reinantes no local em determinado
momento. Esta constatação, sobre a importância do meio
ambiente para a vida no planeta, tem levado a mudanças
expressivas na forma de condução das pesquisas sobre
a flora e a fauna, dando-se mais ênfase ao organismo
inserido no contexto de seu ambiente.
Assim sendo, segundo Debenay et al. (1998), os
estudos de distribuição de flora e fauna em estuários e baías,
antes reportada como uma simples relação com a distância
do mar, devido à salinidade e ao tempo de residência da
água no sistema são, agora, executados de forma mais
complexa, observando-se as múltiplas interações envolvidas (distância do mar, profundidade da coluna d’água,
tipo de cobertura sedimentar, renovação de água, marés,
correntes geradas pelos ventos, taxa de evaporação, etc.).
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Em termos de fauna, os foraminíferos, organismos
predominantemente marinhos, são observados no
registro geológico desde o Cambriano, ocorrendo,
atualmente, nos mais variados ecossistemas marinhos e
costeiros (Silva, 2003).
Segundo Halvorson (2002), estes organismos são
importantes nos estudos biológicos e estratigráficos por
sua rapidez de resposta às mudanças ambientais, por
serem abundantes, por seu ciclo de vida curto e pelo bom
potencial de preservação de suas testas no sedimento
marinho.
No universo da flora, destaca-se o estudo dos polens
e esporos (Palinologia), com ênfase, principalmente,
na composição e morfologia de suas paredes (Erdtman
1952; apud Silva 2003).
O estudo das assembléias de foraminíferos e de
grãos de pólen/esporos nos sedimentos marinhos tem
sido amplamente utilizado para a determinação de
paleoambientes, paleoclima e paleogeografia (Halvorson
2002).
FORAMINÍFEROS
Vários estudos sobre foraminíferos foram
executados na região da Baía de Sepetiba e seu entorno,
entretanto, a maioria deles é taxonômico, ecológico ou
restrito aos sedimentos superficiais.
Na Figura5 temos a localização dos testemunhos A,
B, E e F de Pereira (1998), utilizados por Laut (2003) e
Silva (2003), S1 de Silva (2003) e BS02 e BS03 de Silva
(2003).
Silva (2003), analisando testemunho (S1), com
comprimento total de 2,34m, identifica 4 fases evolutivas
na baía (Figura 18).
Laut (2003) realizou a avaliação do conteúdo de
testas de foraminíferos em testemunho de 5,3 m de
comprimento (testemunho E), coletado na Planície de
Guaratiba.
O estudo identificou 8 biofácies, a saber:
BIOFÁCIES I – associação Ammoastuta inepta
correspondente a um ambiente de estuário dominado
por maré, semelhante à fácies mangue. Foraminíferos
resistentes a grandes variações de salinidade.
BIOFÁCIES II – associação de Textularia earlandi,
caracterizando um manguezal com maior influência
marinha, maior densidade de espécies e presença de

Figura 18 – Esquema mostrando o testemunho de Silva
(2003), à esquerda, e a descrição das fases observadas à
direita.

Textularia earlandi sem deformações, típica de alta
salinidade.
BIOFÁCIES III – associação de Ammoastuta salsa,
retratando um ambiente semelhante ao atual, porém,
com maior influência de água doce ou grande dos
parâmetros físico-químicos.
BIOFÁCIES IV – associação de Elphidium
atlanticum. Está associada a um ambiente fluvial com
ação de correntes. Menores números de espécies e de
exemplares encontrados em todo o testemunho.
BIOFÁCIES V – associação de Ammonia beccarii,
caracterizando um ambiente de deposição lagunar.
BIOFÁCIES VI – associação de Elphidium
atlanticum apenas entre 3,2 e 3,6m, sem foraminíferos
aglutinantes, caracterizando um ambiente de baía.
BIOFÁCIES VII – associação de Triloculina
oblonga, tipificando uma baía mais rasa, passando a
estuário.
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BIOFÁCIES VIII - associação de Elphidium
galvatonensis, indicando um ambiente de baía a
plataforma interna.
A seguir, as indicações dos paleoníveis de mar
descritos por Laut (op. cit):
••Primeiro nível marinho correspondendo a uma
transgressão, com o mar subindo 4,8m acima
do atual. Há a formação de uma baía de 10 a
40m de profundidade, o que é indicado pela
presença de espécies calcáreas (BIOFÁCIES
VIII), correspondendo ao máximo transgressivo
holocênica (5100 anos passados).
••Segundo nível marinho, composto por uma
baía um pouco mais rasa que a anterior, sendo
marcada pela BIOFÁCIES VII.
••Primeiro nível regressivo, marcado pela
BIOFÁCIES III, indicando um ambiente
estuarino, correlacionando-se há 4900 anos
passados.
••Novo evento trangressivo (± 3500 anos passados),
com o nível do mar ficando a cerca de 3m
acima do atual. Representa a BIOFÁCIES VI.
PALINOLOGIA
Os trabalhos de Pereira (1998) e Silva (2003) valemse dos pólens e esporos para a avaliação das oscilações
climáticas holocênicas na região da Baía de Sepetiba.
Pereira (op. cit.), tendo como base a avaliação
feita em testemunho coletado na planície de maré de
Guaratiba (D na Figura 56), identifica 4 fases distintas:
• 1º Fase (5,3 a 4,5m) – caracterizada pela
predominância de tipos polínicos de clima
úmido;
• 2º Fase (4,5 a 3,0m) - composição polínica de
clima mais seco
• 3º Fase (3,0 a 1,5m) - composição polínica volta
a ter caráter mais úmido;
• 4 º Fase (1,5 a 0,1m) – composição mostra-se
muito alterada em relação às fases anteriores,
podendo indicar a interferência antrópica na
região.
Silva (2003), analisando um testemunho na planície
costeira de Guaratiba (Testemunho E de Pereira, 2003),
identifica cinco zonas, cujas descrições encontram-se

abaixo:
• Zona (6300 a 5700 anos passados) – composição
polínica de clima tropical úmido;
• Zona 2 (5700 a 3800 anos passados) composição polínica de clima mais úmido a
menos úmido;
• Zona 3 (3800 a 1600 anos passados) - composição
polínica de clima tropical mais úmido;
• Zona 4 (1600 a 700 anos passados) - composição
polínica de clima frio e seco;
• Zona 5 (700 a 115 anos passados) - composição
polínica de clima mais seco a úmido;
• Zona 6 (115 a 46 anos passados) - composição
polínica de clima úmido com indícios de
alterações devido à ação antrópica
As variações do nível do mar são uma realidade
dentro do registro geológico e, no Período Quaternário,
de fundamental importância na evolução sedimentar das
planícies costeiras, das baías, e da plataforma continental
de forma geral.
Como vimos, várias são as evidências das flutuações
do nível do mar durante o Quaternário, com estudos
desenvolvidos em todo o mundo, concentrando-se,
principalmente, no período mais recente (Pleistoceno
Superior/Holoceno).
Em termos de Brasil, vários são os trabalhos
realizados em busca do estabelecimento de curva de
variação do nível do mar.
Suguio et al. (2005) apresenta um resumo descritivo
dos paleoníveis de mar observados desde 120000 anos
passados, mas no presente trabalho nos detivemos nos
últimos 18000 anos, época em que o nível do mar esteve
120 a 130 metros abaixo do atual, havendo, então o início
da transgressão que “afogou” nossa plataforma continental.
Corrêa (1996) descreve, na plataforma do Rio
Grande do Sul, indícios de paleoníveis de mar em –130
a –120m (17500 anos passados), -70 e –60m (11000
anos passados), -45 e –32m (9000 anos passados) e –25
e –20 m (8000 anos passados).
A transgressão iniciada há cerca de 17500
anos, inicialmente conhecida como Flandriana, hoje
denominada Santista, conforme Suguio (2005),
ultrapassou o nível de mar atual há cerca de 7000 anos.
O máximo transgressivo ocorreu há cerca de 5500,
atingindo 3 a 5m acima do que temos hoje, conforme
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Suguio (2005).
Até este ponto da evolução das curvas de variação
do nível do mar no Holoceno há um consenso na
bibliografia. A partir deste máximo começam as
divergências.
Alguns autores (Martin & Suguio, 1989; Suguio
& Tessler 1992, Suguio et al. 2005) consideram que
a partir do máximo transgressivo holocênico (5100 a
5500 anos passados) houve uma redução progressiva e
gradual do nível do mar, havendo indícios de um evento
regressivo, com mínimo há aproximadamente 3800 anos
atrás (1,5 a 2m abaixo do atual). Há 3000 anos atrás,
aproximadamente, ocorreu nova elevação, atingindo 2 a
3m acima do atual, abaixando por volta de 2800 anos,
subindo novamente para 1,5 a 2m acima do atual. A
partir de então, o que se observa no registro geológico é
o abaixamento contínuo e gradual.
Ângulo & Lessa (1997) questionam as oscilações
após o Maximo transgressivo, considerando que seriam
fruto de datações realizadas em material não confiável,
oriundo de sambaquis. Os indícios arqueológicos, como
visto anteriormente, servem apenas, para indicar uma
posição máxima, além da qual o mar não esteve. Na
Figura 65, mostrada acima, podemos observar a curva de
variação do nível do mar proposta por Angulo & Lessa
(1997).
Com referência à Baía de Sepetiba, o problema está
na ausência de estudos voltados ao estabelecimento de
uma curva de variação do nível do mar para a região.
A curva mais próxima, estabelecida por Martin &
Suguio (1989), é a de Angra dos Reis, que se apresenta
incompleta para o período entre 5500 e 3800 anos
passado.
O que se tem disponível para a Baía de Sepetiba
são indícios indiretos, não localizados plenamente no
universo tetradimensional (x, y, z, t), a partir de dados
sísmicos e de sedimentologia, micropaleontologia
(foraminíferos, polens e esporos), isótopos estáveis e
arqueológicos.
Pereira (op. cit.) realizou, no testemunho E, análise
granulométrica, micropaleontológica, de isótopos
estáveis, além de datação. Sua descrição textural é
mostrada, bem como os resultados obtidos com relação
aos ciclos transgressivos e regressivos. O primeiro ciclo,
definido a partir da base do testemunho até 3,0m, tem
idade inicial de aproximadamente 6130 ± 40 anos

DA VARIAÇÃO DO NÍVEL DO MAR NA

B AÍA

DE

S EPETIBA

passados, conforme datação de concha encontrada
na base do testemunho. Este ciclo enquadra-se
perfeitamente, por sua idade, nas curvas de variação
de nível do mar disponíveis, bem como coincide com
o resultado de Borges (1998) que mapeou na sísmica
uma discordância erosiva subaérea, datando-a em 6890
± 40. Entre 3m e 2,1m estabelece-se um ciclo regressivo,
com um transgressivo logo a seguir, até 1,0m. Acima de
1m há o rebaixamento gradual contínuo em um ciclo
regressivo.
Santos (2000), analisando o mesmo testemunho
quanto ao seu conteúdo palinológico, define uma
zonação de ciclos transgressivos e regressivos, iniciando
com elevação do nível do mar (transgressão) entre a base
e o nível 3,7m. Segue-se então, uma regressão até 2,4m,
quando um novo pulso transgressivo se instala até 1,95m.
Neste ponto inicia-se uma regressão, até o nível 0,6m,
dentro do qual a autora reconhece, entre 1,35 e 0,9m,
a “Pequena Idade do Gelo”, período no qual ocorreu,
durante o século XVI, uma queda de temperatura fora
dos padrões médios observados pelo homem civilizado.
Laut (2003), valendo-se de material do
mesmo testemunho, realiza estudo do conteúdo de
foraminíferos, apresentando, também, sua interpretação
quanto aos ciclos de regressão e transgressão. O ciclo
basal, assim como nos trabalhos dos demais autores, é
transgressivo até 3,8m, quando há a indicação de uma
pequena regressão até 3,6m. Acima deste pulso, até a
cota de 3,0m, ocorre uma transgressão e, depois, novo
ciclo regressivo até 2,6m. Posteriormente, até 1,4m,
ocorre uma nova transgressão até o nível de 0,2m. No
resto do testemunho, até o topo, começa o pacote atual.
A visualização da litologia do testemunho E (Figura
65), analisado por Pereira (1998), mostra uma “areia com
lama” na base, até 5,1m aproximadamente. A idade deste
pacote é inferida em mais de 6130 ± 40 anos passados,
tendo como base a datação C14 em concha encontrada
no testemunho D, em camada de lama idêntica a que
se sobrepõe a este estrato aqui. Acima desta areia temos
um ciclo granocrescente ascendente, caracterizado por
uma “lama de fundo de baía”, que se estende até 3,9m,
seguida de: “lama com >10% de areia”, até 2,1m; “lama
com areia” até 1,65m e, fechando o ciclo, nova camada
de “areia com lama”, até 1,5m. Sobrepondo este ciclo,
temos uma “lama lagunar” até 0,2m e, por fim, uma
“lama de manguezal” até o topo do testemunho.
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A bibliografia consultada apresentou quatro
datações por C14: Kneip & Pallestrinni (1987), Pereira
(1998), Borges (1998) e Santos (2000). Em seus
trabalhos, nenhum dos autores responsáveis pelas
datações utilizadas aqui, menciona correção para o
fracionamento isotópico. Segundo Suguio et al. (1979)
as amostras marinhas precisam ser corrigidas, somandose 400 anos à datação encontrada. A título de avaliação,
na Figura 19 temos a plotagem das datações após a
aplicação da correção de fracionamento isotópico.
A datação de Pereira (1998), obtida em concha na
base do testemunho D, segundo os ciclos de regressão
e transgressão propostos pela autora, localiza-se em
um ciclo transgressivo, exatamente onde é alocada, nas
curvas de nível do mar, com ou sem correção.
A datação de Borges (1998), por sua vez, obtida
de fragmento de madeira coletado logo abaixo da
discordância erosiva, em ambiente de exposição subaérea,

indica um nível de mar abaixo do atual, localização que
se enquadra nas curvas de nível do mar, com ou sem
correção.
A datação de Santos (2000), também em concha,
coletada na base do testemunho E, pertenceria a ciclo
transgressivo. Sua plotagem nas curvas de variação de
nível do mar está de acordo com isto, considerando-se
ou não a correção de fracionamento isotópico do C14.
Por fim, a datação de Kneip & Pallestrini (1987)
apresenta dois problemas, primeiro é realizada em
um sambaqui, considerado um indicador não muito
confiável, indicando somente o nível máximo onde o
mar poderia ter estado e, em segundo lugar, foi realizada
há mais tempo, numa época em que o método de datação
era menos preciso, vide o erro estimado (± 160 anos).
De acordo com a descrição de Kneip et al. (1984), a
base do sambaqui, hoje a 1,5m acima do nível do mar,
é um depósito arenoso, correspondendo a um nível de

Figura 19 – Gráfico das curvas de variação do nível do mar para os últimos 11000 anos, com a indicação das posições das datações após a correção de fracionamento isotópico.
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mar mais baixo que o atual. A datação mais antiga no
sambaqui do “Zé Espinho” é de 2260 anos (± 160 anos).
A plotagem da datação, sem correção, de Kneip &
Pallestrinni (op. cit.) na curva de nível do mar apresentase, tanto para a curva de Suguio (2005), quanto para
a de Ângulo & Lessa (1997), em nível de mar acima
do atual. Uma vez aplicada a correção a correção de
fracionamento isotópico do C14, a plotagem coincide
com um nível de mar mais baixo que o atual descrito por
Suguio, em vários trabalhos, e demonstrado de forma
indireta por Pereira (1998), Santos (2000), Silva (2003),
Laut (2003) e Silva (2006).
CONCLUSÕES
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aos estudos na região, enquanto uma curva
local não for estabelecida;
5. A busca por dados mais específicos, concretos
e confiáveis sobre os níveis de mar durante o
Holoceno na região é fundamental, fazendo-se
necessárias pesquisas específicas com o intuito
de se estabelecer uma Curva de Variação do
Nível do Mar na região. Há urgência, pois a
área é sujeita à ação antrópica desordenada, o
que pode destruir vários indicadores de posição
do nível do mar no passado.
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