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RESUMO
O presente trabalho tem por finalidade
aprofundar os conhecimentos sobre os diferentes
processos sedimentares atuantes na dinâmica
sedimentar holocênica registrada na Baía de Sepetiba
e na sedimentação quaternária registrada na região da
Baixada de Jacarepaguá, ambas localizadas na zona oeste
da cidade do Rio de Janeiro. Os resultados alcançados
a partir do levantamento de seções transversais à linha
costa, utilizando a técnica GPR (Ground Penetration
Radar), permitiram visualizar três cordões litorâneos
preservados no registro sedimentar: uma barreira antiga,
posicionada junto aos maciços litorâneos, uma barreira
interna e outra externa (praia atual) empilhados em um
arranjo progradacionaL.
Palavras-chave: Baía de Sepetiba; Baixada de
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ABSTRACT
This study aims to deepen the knowledge about
the different sedimentary processes active in the
holocenic sedimentary dynamics registered in the
Sepetiba Bay and in the quaternary sedimentation

recorded in the Jacarepaguá lowland region, both
located in the west region of the Rio de Janeiro city.
The results from the surveys of cross sections to the
coast line, performed using the GPR (Ground Radar
Penetration) technique, allowed to identified three
barriers preserved in the sedimentary record: an
ancient, positioned next to coastal ridge, one internal
and one external barrier (actual beach) stacked in a
progradational arrangement.
Key words: Sepetiba Bay; Jacarepaguá Lowlands;
stratigraphic analysis; barrier island systems, GPRGround Penetration Radar
1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por finalidade
aprofundar os conhecimentos sobre os diferentes
processos sedimentares atuantes na dinâmica
sedimentar holocênica registrada na Baía de Sepetiba
e na sedimentação quaternária registrada na região da
Baixada de Jacarepaguá, ambas localizadas na zona oeste
da cidade do Rio de Janeiro, no contexto de uma ótica
estratigráfica moderna, onde os registros sedimentares
preservados nestas áreas estão vinculados ao balanço
existente entre o influxo sedimentar e a criação de espaço
deposicional.
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Essas duas regiões do litoral do Rio de Janeiro
encontram-se no contexto do Gráben da Guanabara
(Figura 1), conforme proposto por Zalán & Oliveira
(2005). Mais especificamente, a Baia de Sepetiba,
segundo esses autores, localiza-se no Sub-Gráben
Guandu-Sepetiba, enquanto que a Baixada de
Jacarepaguá posiciona-se externamente ao limite sul do
Gráben da Guanabara.
Aparentemente, os depósitos sedimentares da
Baixada de Jacarepaguá encontram-se em um mesmo

contexto tectônico dos depósitos observados na Região
dos Lagos podendo, assim, este segmento do litoral
fluminense compor um gráben externo ao Gráben
da Guanabara, posicionando-se como um segmento
exumado dos grábens do Rifte Marinho.
A origem dessas feições geotectônicas estaria
associada a um balanço isostático entre o soerguimento
da Serra do Mar e a subsidência da Bacia de Santos
durante o Neocretáceo e o Terciário (Macedo 1989,
Pereira 1992, Zalán & Oliveira 2005).

Figura 1 – Imagem Landsat com a interpretação estrutural detalhada do Gráben da Guanabara, segundo Zalán & Oliveira (2005).

2. ÁREA DE ESTUDO
A Baixada de Jacarepaguá estende-se a partir da
Pedra da Gávea, em direção a oeste, por cerca de 20 km.
A mesma possui de 4 a 6 km de largura, totalizando
uma área de aproximadamente 120 Km2 (Figura 2).
A planície costeira de Jacarepaguá é toda circundada
por maciços pré-cambrianos, compostos por granitos,
gnaisses e pegmatitos, com 800 a 1000 metros de altura.
Conforme os estudos de Roncarati & Neves
(1976), o relevo da área pode ser dividido em quatro
grandes feições geomórficas: (a) montanhas com
altitudes de até 1025 metros, formadas por rochas do
embasamento cristalino; (b) um clinoplano periférico
definindo uma zona de transição entre as montanhas

e as planícies paludais; (c) duas planícies paludais com
topografia plana, com cotas máximas de 3 a 4 metros
e mínimas próximas ao nível do mar, e (d) barreiras
alongadas (externa e interna), constituídas pelas areias
depositadas por correntes litorâneas sob a forma de
restingas, que se erguem como obstáculos alongados
entre o mar e as planícies paludais. A barreira externa
possui cotas mínimas de 3 a 4 metros e máximas de 6,5
metros e a barreira interna, até 11 metros (Figura 3).
Por sua vez, a Baía de Sepetiba localiza-se entre a
Baixada de Jacarepaguá e a enseada de Angra dos Reis
(RJ). Segundo a caracterização feita por Borges et al.
(1989), esta baía é limitada ao norte e a leste pelo maciço
rochoso cristalino; ao sul pela Restinga de Marambaia e
a oeste por um conjunto de ilhas formadas por rochas
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cristalinas do Pré-Cambriano Superior (Figura 4). A
mesma possui uma forma alongada, com eixo maior de
45 km e o menor de 16 km, apresentando uma área total
de 300 Km2, sendo que a comunicação com o oceano
é feita a oeste, através de amplos e profundos canais e,
a leste, por pequenos canais de maré, junto à Barra de
Guaratiba (Figura 5).
3. PROCESSOS DEPOSICIONAIS
HOLOCÊNICOS NA BAÍA DE SEPETIBA
Estudos morfológicos realizados por Borges et al.
(1989), a partir da comparação entre as cartas batimétricas
originais da Baía de Sepetiba e aquelas produzidas nos
anos oitenta, demostraram a existência de diferentes áreas
de sedimentação e erosão (Figura 5). A área 1, na parte
nordeste da baía, é uma região de intensa sedimentação
devido ao aporte fluvial relacionado à desembocadura do
Rio Guandu e do canal de São Francisco. As áreas 2 e 3,
definidas por aqueles autores, são claramente erosivas. Na
região 2, a comparação das cartas batimétricas demonstra

uma substancial redução da largura da restinga, a qual
passou de 360 metros, em 1868, para 120, em 1981. Da
mesma forma, na área 3, o recuo de 151m observado na
praia interna da Baía da Marambaia, bem caracteriza essa
área como uma zona de erosão intensa.
As áreas de erosão e deposição observadas na Baía
de Sepetiba são consequência do modelo de circulação
interna da baía (Figuras 5 e 6). Tal modelo é composto
por correntes de fundo, caracterizadas pelo deslocamento
de águas frias e salgadas; por correntes compostas
pela mistura de águas oceânicas e fluviais, e ainda por
correntes superficiais erosivas (Pereira 1998).
Na região nordeste da baía, excluindo-se a área de
influência da descarga fluvial, ocorre áreas de deposição
dominadas pela ação de maré. São também registrados
pacotes de lamas negras, como produto de intensa
atividade orgânica, intercalados a corpos arenosos de
granulação fina a média. No domínio leste da baía
desenvolve-se uma região de mangue, bem caracterizada
pela presença de plantas com raízes aéreas e adventícias e
pela presença de vários canais de maré (Figura 7).

Figura 2 – Imagem Landsat mostrando o posicionamento da Baia da Guanabara, Baixada de Jacarepaguá e Baía de Sepetiba.
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Figura 3 – Mapa
apresentando os
quatros domínios
geomórficos, proposto
por Roncaratti &
Neves (1976), para a
região da Baixada de
Jacarepaguá.

Figura 4 – Esboço geológico
mostrando a distribuição
das principais litologias do
embasamento que circundam
a Baía de Sepetiba (Fonte:
Programa ZEE – UFRJ).
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Figura 5 – Mapa mostrando
a dinâmica de circulação das
correntes no interior da Baía de
Sepetiba, bem como as principais
zonas de erosão, baseado em
Borges et al. (1989) e Pereira
(1998).

Figuras 6A e 6B – Modelo de distribuição das plumas de sedimentos observadas na Baia de Sepetiba, segundo Costa et al.
(2005).
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Figuras 6A e 6B (cont.) – Modelo
de distribuição das plumas de
sedimentos observadas na Baia
de Sepetiba, segundo Costa et al.
(2005).

Figura 7 – Seção transversal à costa no Manguezal de Guaratiba (RJ), segundo Dias-Brito et al. (1982).

4. EVENTOS DEPOSICIONAIS DA
BAIXADA DE JACAREPAGUÁ
O empilhamento estratigráfico preservado na
região da Baixada de Jacarepaguá reflete a atuação de
três ciclos deposicionais distintos de idades pliocênica,
pleistocênica e holocênica (Figura 8).

condições de clima semi-árido, tendo como processos
deposicionais dominantes as corridas de lama, as
enxurradas e os fluxos de detritos. Estes sedimentos
pliocênicos, segundo Abreu & Souza Cruz (1998),
estão provavelmente relacionados à Formação Barreiras,
unidade que se estende por grande parte do litoral
brasileiro.

4.1. Sedimentos Pliocênicos
Estes sedimentos são representados por um
conglomerado basal, de caráter polimítico, clasto
suportado, contendo seixos de quartzo, de rochas ígneas
e metamórficas, depositado sobre a topografia irregular
do embasamento. Associados aos conglomerados
e sobrepondo-se aos mesmos, ocorrem camadas
gradacionais arenosas que variam texturalmente de
areias conglomeráticas a areias médias, com matriz
argilosa e oxidada. Todo este conjunto sedimentar
está associado aos depósitos de leques aluviais em

4.2. Sedimentos Pleistocênicos
A região da Baixada de Jacarepaguá sofreu um
período de erosão intensa que antecedeu a deposição
dos sedimentos pleistocênicos. Este evento, associado a
uma queda do nível do mar para posições bem abaixo
do nível atual, esculpiu os maciços do embasamento
e retrabalhou os depósitos pretéritos. Segundo Souza
Cruz & Barrocas (1987), durante o intervalo de mar
baixo, instalou-se na baixada um sistema fluvial,
desenvolvido sob condições de clima úmido. O registro
desse sistema fluvial é constituído por conglomerados
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e areias, depositados ao lado de argilas da planície
de inundação. Sobre estes sedimentos fluviais, de
maneira concordante, depositaram-se, por processos
de enxurrada e fluxos de lama esporádicos, estratos
arenosos grossos, mal selecionados, com matriz argilosa,
e oxidados, os quais são associados a leques aluviais. Esses
depósitos de leques aluviais afloram em toda a periferia
da baixada, constituindo geomorfologicamente o
clinoplano periférico presente nas bases das montanhas
(Figura 9). Estes sedimentos, no extremo norte da área,
gradam para depósitos arenosos de coloração escura,
caracterizados por uma matriz argilosa rica em material
carbonoso, também depositados em contexto de leques
aluviais, provavelmente em condições de clima mais
úmido.
Segundo Abreu & Souza Cruz (1998), ainda no
Pleistoceno, teve inicio um processo transgressivo que
retrabalhou, quase na sua totalidade, os sedimentos
anteriormente depositados, iniciando, assim, um

novo ciclo deposicional. Este ciclo desenvolveu-se a
partir da formação de depósitos litorâneos de areias de
fundo de enseada, ricas em carapaças de organismos
marinhos, resultantes do retrabalhamento pelo mar
transgressivo.
No clímax da transgressão, segundo estes autores,
formou-se a restinga interna. Atribui-se a gênese dessa
restinga à ação combinada da corrente litorânea, que
fluía de oeste para leste e tangenciava a larga abertura da
enseada, com a corrente circular, induzida no interior
da enseada. Na região de interação entre as correntes
litorânea e circular, iniciou-se a deposição das areias
que deram a origem à raiz da restinga interna. Por
correlação com os estudos realizados na região costeira
do Rio Grande do Sul por Villwock & Tomazelli (1995),
o sistema deposicional Laguna - Barreira Interna da
Baixada de Jacarepaguá estaria associado a um evento
transgressivo – regressivo ocorrido no Pleistoceno, em
torno de 120 000 anos.

(Modiicado de Roncaratti & Neves - 1976)

Figura 8 – Gráfico cronoestratigráfico proposto por Roncaratti & Neves (1976), para a Baixada de Jacarepaguá.
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Figura 9A – Mapa geológico da Baixada de Jacarepaguá;

Figura 9B – Seção geológica Norte – Sul, segundo Roncaratti & Neves (1976), para a Baixada de Jacarepaguá.
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4.3. Sedimentos Holocênicos
A evolução Holocênica proposta para a Baixada
de Jacarepaguá por Maia et al. (1984), baseia-se em
datações radiométricas realizadas em amostras coletadas
na região (Figura 10). Segundo estes autores, por volta de
5100 anos AP, ocorreu um novo máximo transgressivo,
quando o nível do mar atingiu cotas entre 4 e 5 metros
acima do nível atual. Durante esta transgressão, formou-

se uma nova ilha barreira que se desenvolveu de oeste
para leste, isolando do mar aberto uma ampla laguna.
À medida que a laguna se formava, a ação das correntes
induzidas pelo vento retrabalhando e erodindo as areias
da face interna da restinga gerou as cúspides atuais
observadas na laguna interna. As datações obtidas
permitem também confirmar que a primeira fase lagunar
(laguna interna) já estava estabelecida antes da época do
máximo transgressivo de 5100 anos AP.

Figura 10 – Datações radiométricas realizadas por Maia et al (1984).

Após este máximo transgressivo, o mar iniciou um
período de leve rebaixamento, que colocou o mesmo
em posições pouco abaixo do nível atual. Por volta de
3800 anos AP, o nível do mar elevou-se novamente,
atingindo o máximo em 3500 anos AP. Durante este
novo máximo transgressivo, os efeitos conjuntos de
marés de sizígia e ressacas de tempestades arrombavam o
extremo oeste da restinga, formando depósitos de leques
de arrombamento, que foram datados em 3780 +/- 200

anos AP (Figura 11a).
Segundo Maia et al. (1984), há aproximadamente
3700 anos AP, já estava formada uma segunda ilha de
barreira (barreira externa), a partir da atuação dos mesmos
mecanismos de ação de correntes litorâneas, repetindose desta forma a construção de uma laguna (laguna
externa), consideravelmente menor que a anterior. Após
este máximo transgressivo, o nível marinho começou a
baixar lentamente até atingir o nível atual (Figura 11b).
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Figura 11A – Esboço paleogeográfico para a Baixada de Jacarepaguá em 3500 (BP), segundo Maia et al.
(1984).

Figura 11B – Esboço paleogeográfico para a Baixada de Jacarepaguá, a partir de 3500 (BP) até o
presente, segundo Maia et al. (1984).
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Ainda associados aos sedimentos holocênicos,
ocorrem depósitos de tálus no sopé do relevo
montanhoso, ocasionados por escorregamentos do
material desagregado do embasamento cristalino, sendo
os mesmos constituídos por seixos e matacões imersos
em matriz argilosa e arenosa.
Atualmente, o assoreamento das duas lagunas
(interna e externa) vem ocorrendo, principalmente, pela
deposição das vazas orgânicas, nas partes mais profundas,
por turfas nas margens, que são mais rasas e mais
concentradas em água doce e, também, por depósitos de
mangue, nas margens de água salobra.
5. EVOLUÇÃO ESTRATIGRÁFICA DAS
BAIXADAS LITORÂNEAS DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO
Na ótica da estratigrafia moderna, como salienta
Catuneanu (2006), a interação entre a variação do
nível do mar e a sedimentação controla tanto a lamina
d’água, ou seja, o espaço deposicional, bem como os
deslocamentos transgressivos e regressivos da linha
de costa. Os deslocamentos da linha de costa são os
elementos críticos no contexto da estratigrafia de
sequências, uma vez que determinam as características
do empilhamento estratigráfico e definem as tendências
deposicionais, quer sejam progradacionais, agradacionais
ou retrogradacionais.
Assim, é importante separar o conceito de
migração da linha de costa, quer seja transgressão
(migração da linha de costa em direção ao continente)
ou regressão (migração da linha de costa em direção ao
mar), dos conceitos de retrogradação e progradação.
Retrogradação significa o empilhamento de fácies
marinhas sobre fácies não marinhas. O mesmo marca o
registro sedimentar do movimento transgressivo da linha
de costa, que é resultado da ação erosiva das ondas sobre
os sedimentos depositados, gerando um perfil inclinado
para a praia. Por outro lado, a progradação registra o
empilhamento sedimentar onde ocorre a superposição
de fácies não marinhas sob fácies marinhas, pela chegada
de sedimentos alimentada por um sistema fluvial ou
pela continuo empilhamento de material movimentado
pelas ondas ou pelo movimento das correntes associadas
à deriva litorânea (Bates & Jackson 1987). Isto significa
dizer que o arranjo progradacional não depende do

rebaixamento eustático, e caso ele ocorra, teremos um
modelo definido como de regressão forçada, quando a
linha de costa migra em direção ao oceano em função da
queda eustática ou relativa do nível do mar.
O registro sedimentar observado na Baixada
de Jacarepaguá (Figura 8) demonstra um arranjo
essencialmente progradacional, a partir do Holoceno. Esse
arranjo foi bem demonstrado por Roncaratti & Neves
(1976) para os depósitos relictos preservados na Baixada
de Jacarepaguá. Contudo, o registro dessas progradações
em direção ao oceano sempre foi uma questão em aberto.
Buscou-se assim, realizar um levantamento por meio
do método Ground Penetration Radar (GPR) para se
investigar a região mais externa aos cordões litorâneos
atuais das baixadas de Jacarepaguá e Grumari.
5.1. Aplicação do Método GPR
O método geofísico GPR tem por princípio a
propagação de uma onda eletromagnética refratada e
refletida. Essa metodologia permite avaliar as condições
geológicas locais através dos contrastes das propriedades
físicas dos materiais de subsuperfície, por exemplo, a
permissividade dielétrica, que pode ter como origem
as diferenciações litológicas e outras heterogeneidades
naturais ou não, preservadas no registro sedimentar.
Além disso, esse levantamento propicia a execução de
perfis contínuos, possibilitando a identificação com
maior precisão das variações laterais, decorrentes das
mudanças litológicas.
O GPR é um método geofísico que tem como
objetivo detectar feições naturais ou culturais no
subsolo. Ele utiliza o princípio da reflexão de ondas
eletromagnéticas, com frequências que variam de 10
a 1400 MHz. Este método possui muitas aplicações
como a visualização de estruturas no solo e em
rochas, assim como a definição de sua espessura e
caracterização.
O GPR possui princípios similares aos da sísmica.
Assim como na sísmica de reflexão, o princípio básico
é o tempo que um sinal leva para ser detectado após
ter sido refletido em uma interface (Travassos 2007).
Além da diferença de princípios físicos entre os dois
métodos, na sísmica o tempo de aquisição é dado em
ms, e no GPR, em ns. No primeiro método, o tipo
de onda é elástico, já no segundo (GPR), a mesma é
eletromagnética.
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O funcionamento do método é baseado em
um pulso de energia eletromagnética irradiado no
subsolo por uma antena transmissora (Tx), parte da
energia sofre refração e outra parte, reflexão. A energia
refletida é captada pela antena receptora (Rx), assim o
sinal amplificado, formatado, é armazenado em tempo
real.
As reflexões da onda eletromagnética em
subsuperfície ocorrem nas interfaces de materiais com
diferentes propriedades dielétricas. A propriedade
física envolvida neste fenômeno é a permissividade
dielétrica, que é expressa pela constante dielétrica “K”
(Mane, 2007) (Figura 12).
A velocidade das ondas é controlada pela constante
dielétrica e pela condutividade da subsuperfície, e é
dada pela equação: V = c / √K, onde c é a velocidade

da luz no vácuo, e K é a constante dielétrica. Quanto
maior for o K menor será a velocidade.
O que determina a profundidade da investigação e
a resolução dos dados é a frequência da antena, quanto
maior for a frequência, maior será a resolução dos dados
e menor será a profundidade da investigação (Souza
2005). Os dados de investigações em terrenos resistivos
possuem um melhor resultado, pois em terrenos
condutivos o sinal do GPR sofre forte atenuação.
Para aquisição dos dados, utilizou-se o equipamento
RAMAC/GPR da MALA GeoScience , e o software Reflex
2D para processamento e interpretação dos perfis realizados.
O par de antenas coplanares usadas no equipamento foi
de frequência de 100 MHz, uma vez que esta frequência
oferece a melhor relação entre profundidade de penetração
e resolução para a escala de trabalho aqui utilizada.

Figura 12 – Princípio de Funcionamento do Método GPR, segundo Mane (2007).

5.2. Resultados Obtidos
Foram realizadas seções perpendiculares à linha de
costa de forma a observar o modelo de empilhamento
dos sedimentos holocênicos preservados abaixo do
cordão litorâneo atual. Na região de Grumari foram
selecionadas duas seções, denominadas I e II (localizadas,

respectivamente, nas coordenadas 650090E/7450401S
e 649776E/7450038S) e na área de Jacarepaguá foram
escolhidas duas seções, uma na área da Praia da Reserva
(III) e uma na região da Barra da Tijuca (IV) (localizadas,
respectivamente, nas coordenadas 660580E/7453636S e
665917E/7454317S) (Figura 13).
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Figura 13 A– Praia de Grumari. Localização das seções selecionadas para o estudo.

Figura 13 B e C– Localização das seções selecionadas para o estudo. Praia da Reserva - Recreio
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Figura 13 B e C (cont.)– Localização das seções selecionadas para o estudo. Praia da Reserva - Recreio

A interpretação dos dados de GPR seguiu o método
de análise sismoestratigráfica, baseado nas terminações
dos refletores (onlap, downlap, toplap e truncamentos) e
na geometria e padrão dos refletores (Mitchum Jr. et al.
1977).
Na seção I (Figuras 14a e 14b) é possível
nitidamente mapear dois complexos lagunares,
similares aos observados na Baixada de Jacarepaguá. O
reconhecimento desses depósitos é baseado no padrão
atenuado das reflexões nas posições de 120 a 170 m e de
300 e 350 m da seção. Atenuações de sinais de reflexão
em sedimentos costeiros holocênicos em Guichen
Bay, sudeste da Austrália, em contexto deposicional
semelhante ao da área de Grumari, foram tidas como
representativas de sedimentos argilosos lagunares
(Bristow & Pucillo, 2006; Switzer et al., 2006).
Utilizando-se também o padrão de reflexão, a posição
dos dois cordões é estabelecida com base em padrões
morfológicos e de definição dos refletores.
Provavelmente, em função do modelo evolutivo
proposto para o litoral fluminense, pode-se admitir uma
contemporaneidade entre a barreira interna da região de
Grumari, com aquela mapeada na Barra da Tijuca. Tanto

a barreira interna como a externa estão limitadas por
uma superfície de ravinamento associada ao nível de base
atual. Na seção não interpretada (Figura 14a) podem ser
observadas ao menos duas radarfácies: uma formada por
refletores contínuos (a), associados a depósitos arenosos, e
uma segunda (b), de caráter descontínuo, provavelmente,
vinculada a depósitos finos de laguna.
Na seção II foi possível mapear três radarfácies
distintas (Figura 15a): uma radarfácies caracterizada por
refletores contínuos e paralelos, provavelmente associados
a sedimentos arenosos que compõem os depósitos mais
superficiais da região de Grumari (a); uma radarfácies
composta por refletores com um padrão de distribuição
clinoforme, imbricados em direção ao continente (b),
provavelmente associados a corpos arenosos desenvolvidos
como depósitos de embocadura de barreira (tidal inlet),
acumulados atrás da barreira, e uma radarfácies formada
por refletores descontínuos, vinculados a corpos arenosos
depositados em situações de face de praia. O arranjo
dessas radarfácies mostra claramente a distribuição de
três barreiras em um arranjo progradacional, protegendo
lagunas preenchidas por leques de lavagem. Todo esse
conjunto é limitado por uma superfície de ravinamento.
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Figura 14 – Seção I não interpretada (14a) e interpretada (14b).

Figura 15 – Seção I não interpretada (15a) e interpretada (15b).
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Clinoformas arenosas migrando em direção ao
continente a partir de cordões praiais foram também
registrados através de GPR por Rodriguez & Meyer (2006)
e por Mallinson et al. (2010).
Rodriguez & Meyer (2006) investigaram o sistema
de cordões costeiros da Península Morgan, no Alabama,
EUA. Nesse sistema, foram identificadas clinoformas
arenosas progradantes tanto no lado voltado para o oceano,
quanto no lado voltado para o continente. As primeiras
foram interpretadas como indicativas da progradação de
fácies de ante-praia e face de praia (foreshore-shoreface). Já
para as clinoformas da face interna foram aventadas duas
interpretações: registro de um delta de enchente (flood-tidal
delta) ou, alternativamente, registro de múltiplos depósitos
de canais de lavagem (washover channels) produzidos por
sucessivas tempestades que cortaram a barreira. Os autores
optaram por adotar esta segunda alternativa, a qual é
também considerada no presente estudo.
Mallinson et al. (2010) investigaram o sistema
de barreira externa (outer bank barrier islands) na costa
da Carolina do Norte, EUA, interpretando, a partir da
análise de seções de GPR, que os registros de superfícies
canalizadas, preenchidas por clinoformas direcionadas
para o continente, segundo padrão bastante similar
ao observado na Seção II, representariam depósitos de
embocadura de barreira/delta de maré de enchente (inlet/
flood tidal delta), acumulados sobre depósitos lagunares.
Sendo assim, considerando-se a configuração
geomorfológica e a dinâmica de preenchimento da área
de Grumari, bem como a posição desses depósitos em
relação à barreira externa, optou-se por interpretar as
clinoformas observadas na Seção II como registro de
construção de um delta de enchente (flood tidal delta)
em contexto de depósito de embocadura de barreira
(tidal inlet), construído por ondas de mar aberto,
sobrelevação temporária (storm surge) e/ou correntes
de maré confinadas que adentravam o sistema lagunar

através de abertura do cordão arenoso.
Situação similar foi registrada por FitzGerald
et al. (2000), em depósitos quaternários da Baía de
Massachussets, EUA. Nessa região, FitzGerald et al. (2000)
registraram, através de perfis de GPR, clinoformas em
sistema costeiro com barreira, progradando em direção
ao continente, interpretadas como registro de tidal inlets.
Nesse contexto, as clinoformas registradas na Seção II
são correlacionáveis ao padrão de preenchimento de
peleotidal inlet definido como “migration (prograded) +
conformable fill”, ou seja, clinoformas produzidas pela
migração e preenchimento concordante junto aos canais de
embocadura (inlets), segundo a classificação de Hine et al.
(1979, apud FitzGerald et al. 2000; sua fig. 6). Depósitos
similares, identificados em GPR como clinoformas de
formato sigmóide, dirigidas para o continente no domínio
de retrobarreira, com dimensões semelhantes às observadas
na Seção II, foram igualmente interpretados por Fornari
(2010) como registros de deltas de maré de enchente (flood
tidal deltas) na região entre Jaguaruna e Laguna, no Litoral
de Santa Catarina.
As seções III e IV foram levantadas junto ao cordão
litorâneo externo (atual praia da Barra e do Recreio). Nas
mesmas podem ser observadas três radarfácies bem definidas.
Na Seção III (Fig. 16) a radarfácies “a” é caracterizada
por refletores contínuos associados a depósitos arenosos
posicionados atrás da Barreira Externa. A radarfácies “b”
é caracterizada por refletores descontínuos, vinculados aos
depósitos da face de praia atual. Observa-se nessa seção
o truncamento da face de praia atual com uma face de
praia pretérita. Na Seção IV (Figura 17), além de uma
radarfácies composta por refletores contínuos (a), observase também uma radarfácies caracterizada por clinoformas
progradantes (c), interpretada como evidência de um perfil
de praia pretérito, incluindo depósitos de antepraia e face
de praia, à semelhança do que foi constatado e interpretado
na Seção III.

Figura 16 – Seção III mapeada na região da Reserva de Marapendi.
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Figura 17– Seção IV mapeada na região da Barra da Tijuca

A presença de uma face de praia antiga, recuada
em relação a atual, registrada nas Seções III e IV, indica
uma clara progradação da linha de praia ocorrida desde
a implantação do cordão externo (linha de praia antiga
registra nas seções). Pela seção III nota-se que esta
progradação provocou uma regressão da linha de costa
de cerca de 70 m, considerando-se o recuo da face de
praia.
5.3. Variação relativa do nível do mar na costa
brasileira nos últimos 10.000 anos
Os eventos de regressão e transgressão, nos últimos
10.000, foram de extrema importância para observar a
variação relativa do nível do mar, durante este período.
Esses eventos foram reconhecidos através de diferentes
indicadores: geológicos, biológicos e pré-históricos.
Entre os indicadores geológicos estão: os terraços
de construção marinha, os terraços de abrasão marinha e
as rochas praiais (beach rocks). Os terraços de construção
marinha se situam acima do atual nível do mar, quando
mapeados podem evidenciar os distintos níveis máximos,
relacionados a diferentes episódios transgressivos do
Quaternário (Martin et al. 1987, 1988). Os terraços
de abrasão marinha representam superfícies erosivas,
sustentadas por rochas mais antigas do embasamento,
podendo ser sedimentares ou cristalinas. No caso das
beach rocks, estas são constituídas por sedimentos de
antigas praias com fragmentos biodetríticos. Detalhes
sobre a granulometria e estruturas sedimentares
primárias, definem com precisão a posição do nível
médio do mar (Suguio 2003).
Os indicadores biológicos estão representados por

restos biogênicos, colônias ou traços fossilizados de seres
vivos, encontrados nas imediações do nível do mar atual.
Para um melhor resultado, estes organismos devem
conter distribuição vertical restrita, para obter a posição
do nível do mar (Martin et al. 1986a).
Os indicadores pré-históricos são representados pelos
sambaquis. Estes são os únicos vestígios arqueológicos
utilizáveis nos estudos sobre a variação do nível do mar.
Os sambaquis são montes artificiais que podem chegar
a 20 m de altura e centenas de diâmetro. São compostos
predominantemente de conchas de moluscos, podendo
conter também variedades de biodetritos. Em geral os
sambaquis fornecem informações sobre a posição limite
da paleolinha de praia.
Sete estágios de evolução foram propostos por
Suguio & Martin (1987), para as planícies costeiras das
regiões sul e sudeste do Brasil (Souza et al. 2001). Os
estágios 5 a 7 representam os estágios holocênicos. Estes
foram divididos em: 1) máximo da regressão pliocênica;
2, 3 e 4) transgressões/regressões do Pleistoceno
inferior, médio e superior, respectivamente; 5) máximo
transgressivo holocênico; 6) construção de deltas e 7)
construção de terraços marinhos holocênicos. (Souza
et al. 2001). Souza & Suguio (2001) reagruparam
estes estágios, para a planície de Itapoá-SC, em 5,
sendo os estágios 4 e 5 representados pela formação de
ilhas-barreira no máximo transgressivo do Holoceno
e formação de barreiras regressivas durante a regressão
marinha, respectivamente.
Estudos realizados, em Santa Catarina, mostraram
que no intervalo entre 11.000 a 6.500 anos AP, a
velocidade de ascensão do nível do mar migrou de 0,6
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cm/ano para 1,6 cm/ano. A linha de costa se deslocou
para oeste, à medida que a transgressão se desenvolvia.
Duas fases de estabilização se evidenciaram: uma entre
32 a 45 m e outra entre 20 a 25 m. As mesmas são
representadas por camadas de cascalho biodetrítico e
concentrados de minerais pesados, indicando antigas
linhas de praia. Evolução semelhante à descrita acima
pode ser sugerida para a maior parte da costa brasileira.

A partir de estudos realizados, em várias partes
do litoral brasileiro, foram esboçadas curvas parciais
ou completas, dos mesmos trechos, evidenciando as
variações do nível relativo do mar nos últimos 7.000 anos,
baseando-se em dados obtidos dos terraços holocênicos
e de outros indicadores. Essas curvas evidenciam
paleoníveis de mar diferentes do atual (Suguio 2003)
(Figura 18).

Figura 18 – Curvas de variações dos níveis relativos do mar nos últimos 7.000 anos ao longo de
vários trechos do litoral brasileiro (Suguio et al.1985).

Houve a preocupação para que cada curva
abrangesse somente trechos de comportamentos
geológicos uniformes. Para isso foram levados em conta
trechos relativamente curtos (60 a 80 km), porém
que ainda apresentassem um número suficiente de
indicadores datados. Foi possível constatar que em todos
os setores estudados, os níveis relativos do mar estiveram
acima do atual com exceção dos seguintes períodos: a)
entre 7.000 e 6.500 anos AP, o nível médio atual do mar
foi ultrapassado pela primeira vez; b) há cerca de 5.100
anos AP (máximo transgressivo) o nível do mar subiu
entre 3 e 5m acima do atual; c) em torno de 3.900 anos
AP o nível do mar deve ter estado de 1,5 a 2 m abaixo
do atual (Massad et al. 1996); d) há aproximadamente

3.000 anos AP o nível do mar ascendeu entre 2 a 3,5 m
acima do atual; e) há 2.800 anos AP ocorreu novamente
um queda atingindo provavelmente um nível inferior ao
atual; e, f ) há cerca de 2.500 anos AP foi atingido um
nível 1,5 a 2,5 m acima do atual. (Suguio, 2003). Desde
então, tem ocorrido uma tendência ao rebaixamento
contínuo do nível relativo do mar.
Estudos realizados em Pernambuco também
permitiram identificar testemunhos de níveis marinhos
elevados holocênicos. Este foi denominado de Última
Transgressão, a qual alcançou 5 m acima do nível atual
do mar, por volta de 5.100 anos AP.
Este modelo evolutivo é semelhante ao modelo
dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Sergipe

80• Egberto Pereira, Paola Margareth Corpas Braga, Carolina Torres Mendes e Sérgio Bergamaschi

[UERJGEO]20120322 BSepetiba.indb 80

10/07/2012 17:18:58

SEDIMENTAÇÃO QUATERNÁRIA NA PLANÍCIE COSTEIRA DE JACAREPAGUÁ E GUARATIBA – (ESTADO DO RIO DE JANEIRO)

e Alagoas, segundo Suguio et al. (1985) e Dominguez
et al. (1990). Nestes últimos 7.000 anos, a porção
central do litoral brasileiro esteve sob submersão até
aproximadamente 5.100 anos AP e, ignorando-se duas
rápidas oscilações negativas (de submersão), desde
então permaneceu em emersão nos últimos 2.500 anos
(Suguio, 2003). Esta condição é um dos fatores que
contribuíram para o sistema progradacional existente
nos terrenos costeiros.
Os resultados alcançados pelo estudo de seções ao
longo da costa da cidade do Rio de Janeiro corroboram
o modelo de evolução acima discutido. Foi possível
visualizar três cordões litorâneos: Barreira antiga,
posicionada junto aos maciços litorâneos, Barreira
Interna e Barreira Externa (praia atual) empilhados em
um arranjo progradacional. Tal distribuição estratigráfica
contempla uma situação de elevação contínua do nível
relativo do mar (NRM), pois os cordões litorâneos foram
formados pela deriva litorânea, dentro do contexto de uma
regressão normal. No entanto, observam-se no registro
superfícies de ravinamento que se associam a momentos
transgressivos posteriores a uma queda do nível relativo
do mar. Esse movimento fica bem evidenciado na Seção
III, onde se observa um truncamento em “onlap” entre
uma face de praia pretérita, provavelmente formada
durante a queda do NRM entre 2500 e 3000 anos, e a
feição de praia em contexto transgressivo.
Desse modo, a evolução da costa carioca está
relacionada a processos de afogamento de possíveis
vales incisos instalados em grábens cenozóicos, onde
a interação entre as correntes de deriva e as correntes
internas formadas em regiões protegidas, em função
da descarga sedimentar advindas de sistemas fluviais,
permitiu a formação de cordões litorâneos gerando um
sistema ilha-barreira / laguna progradante.
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