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RESUMO

O entendimento dos processos da sedimentação 
holocênica na planície costeira da baía de Sepetiba na 
região de Itaguaí é relevante, uma vez que esta área tem sido 
considerada estéril em relação à sedimentação marinha.  
Entretanto, neste estudo encontraram-se evidências 
contrárias provenientes dos resultados de fotointerpretação, 
mapeamento de campo (cordões arenosos em cotas 
entre 4 e 5 metros, incrustações de conchas marinhas 
a aproximadamente 4 metros de altitude) e análises 
granulométricas, entre outros. Os sedimentos foram datados 
através da técnica de termoluminescência e os resultados 
mostraram-se coerentes com a possível deposição durante o 
evento transgressivo denominado Transgressão Flandriana 
(5100-5300 anos A.P.). Levantamentos geofísicos com 
o método elétrico e com o radar de penetração no solo 
(GPR) corroboraram esta hipótese. A integração desses 
dados proporcionou a confecção de mapa geológico/
paleogeográfico. Neste trabalho conclui-se que este evento 
transgressivo pode ter proporcionado a acumulação dos 
sedimentos marinhos encontrados nesta área, renovando-
se assim o conhecimento acerca do posicionamento da 
linha de costa na Baía de Sepetiba. 

Palavras–chave: Holoceno; baía de Sepetiba; 
cordões arenosos.

ABSTRACT

This paper aims to comprehend the Holocenic 
sedimentation in the coastal plain of Sepetiba Bay, 
Itaguaí County, state of Rio de Janeiro, since some 
doubt remains about the origins of the sandy deposits 
outcropping in the area. The relevance of the study 
is based on some new evidences that points out such 
deposits as marine sediments, since that these, have 
been considered, by some authors, absent in this 
area. This paper deals with the results of mapping 
surveys, fotointerpretation, granulometric studies, 
biological evidences, thermoluminescence (TL) ages 
of sediments, and geophysical surveys (GPR and 
electrical sounding - SEV). All of those presented 
evidences lead us to interprete these sedimentary 
deposits as marine sandridges, related to the clímax of 
Flandrian transgression.

Keywords: Holocene; Sepetiba bay; sandridge.
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1. INTRODUÇÃO

Entre as coordenadas (616/626 E; 7463/7470 
N UTM) (Figura 1), encontra-se inserida na planície 
costeira da baía de Sepetiba no município de Itaguaí. 
A grande variedade de processos sedimentares atuantes 
pré- e pós- Holocênicos, o fechamento da restinga 

de Marambaia após sucessivos eventos eustáticos, 
transformaram este segmento costeiro, inicialmente 
de alta energia, em um sítio de baixa energia (Góes 
1994). Os mecanismos de transporte de sedimentos 
realizados pelas variações do nível do mar favoreceram 
o registro de litofácies geradas por ondas e marés, em 
uma extensão de aproximadamente 8 km, tornando 

Figura 1 – Localização da área de estudo. Acima mapa extraído de ME folha Itaguaí, escala  
1:50.000, abaixo imagem de satélite SPOT, escala aproximada 1: 60.000.
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Figura 2 – Localização da área de estudo (indicado por um retângulo) no bloco subsidente do gráben da 
Guanabara (traduzido de Martin & Suguio 1989).

esta bacia peculiar em relação a outras situadas no 
mesmo contexto. 

Os eventos eustáticos possibilitaram o 
retrabalhamento dos sedimentos continentais e 
biodetríticos da plataforma continental, depositados 
como cordões arenosos por efeito de ondas e correntes 
associadas num ambiente de energia relativamente alta.

Segundo Suguio & Martin (1978) há cerca 
de 5100 A.P. a variação do nível do mar no litoral 
sudeste do Brasil, especificamente em São Paulo, subiu 
aproximadamente de 3,0 a 5,0m. Castro et al. (2007), 
confirmaram a subida do nível do mar para a baixada de 
Jacarepaguá - área contígua a baía de Sepetiba. 

De acordo com Martin & Suguio (1989), a área de 
estudo está limitada por duas falhas como apresentado 
na Figura 2, e também foi descrita por Zalán e Oliveira 
(2005) como parte integrante do sub-gráben Guandu 
Sepetiba.

Martin & Suguio (1989) consideraram a região 
da área em estudo sujeita à submersão, baseando-se na 
ausência de depósitos marinhos que existem a oeste no 
município de Mangaratiba e só reaparecem na região de 
Pedra de Guaratiba, já no município do Rio de Janeiro, 

fora dos limites da referida falha.  Entretanto, Roncarati 
e Barrocas (1978) sugeriram não só a existência de cordão 
de praia de enseada, como também um paleosistema 
deltaico na área. 

Embora Martin & Suguio (1989) tenham 
considerado a planície costeira de Itaguaí como estéril 
em relação à sedimentação marinha, os dados obtidos 
levam a uma interpretação positiva de sedimentação 
marinha na área. 

Os cordões arenosos, mencionados neste trabalho 
foram mapeados na planície costeira da baía de Sepetiba, no 
município de Itaguaí/RJ. Dados geofísicos preliminares, 
levantados com radar de penetração no solo (GPR), 
em linhas transversais aos cordões (Almeida, 2005), 
confirmaram a presença de um material resistivo (areia) 
intercalado lateralmente com material condutivo (argila) 
que poderia representar saturação por água, o que foi 
chamado de intercordões. Os cordões arenosos estudados 
são observáveis em aerofotogramas e imagens de satélites. 
A extensão em planta destes litossomas varia entre 1000 
a 1200m de comprimento, e 40 a 50 m de largura, com 
elevação acima de 3,0m (da base para o topo), alguns 
intercalados lateralmente com sedimentos argilosos e 
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dispostos paralelamente entre si, distando de três a cinco 
quilômetros da linha de praia atual. Litologicamente, 
estes corpos na superfície são compostos principalmente 
de um arenito muito fino e bem selecionado e, observa-
se, em pontos isolados, acumulações conchíferas 
parcialmente soterradas (Carelli et al. 2004). Carelli et 
al. (1998), relataram também incrustações de conchas em 
um matacão na Ilha da Madeira, situada nas imediações 
da área de estudo. 

A relevância em se considerar ou não a existência 
de sedimentação marinha nesta área, consiste no fato 
da região do gráben da Guanabara ser área fonte da 
sedimentação Cenozóica da Bacia de Santos. Desta 
forma, um melhor entendimento no que se refere 
às áreas subsidentes dentro do gráben pode ser útil 
no estabelecimento dos modelos de sedimentação 
Cenozóica da bacia de Santos.

O trabalho foi realizado com base em investigações 
geomorfológicas, sedimentológicas, biológicas, pré-
históricas e geocronológicas, suportados por dados de 
sondagens e informações geofísicas. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Conforme descrito anteriormente existem na 
literatura duas hipóteses sobre a sedimentação na planície 
costeira de Itaguaí: a primeira, de origem marinha 
e a segunda oposta a esta idéia. Seguindo a primeira 
hipótese, este estudo foi focado nos cordões arenosos 
que serão referenciados a partir de agora por cordão A, 
cordão B e cordão C (Figura 3).  Para o desenvolvimento 
deste trabalho algumas vertentes de investigação foram 
importantes e foram divididas em atividades de caráter 
geológico (itens 2.1; 2.2 e 2.3), datações geocronológicas 
(itens 2.4 e 2.5) e técnicas geofísicas (item 2.6) que serão 
abordadas a seguir.

2.1. Fotointerpretação e Topografia
Para a interpretação fotogeológica das feições e a 

tradução do seu significado em aspectos geomorfológicos 
foram utilizados: 

• Carta topográfica, folha Itaguaí, SF.23-Z-A-
VI-3, MI 2744/3, ME. Escala 1: 50.000 (1999).

Figura 3 – Imagem spot (1996) da região de estudo com destaque no retângulo amarelo a área dos 
paleocordões A, B e C.
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• Aerofotogramas da FUNDREM de 1976, escala 
1:40.000 e 1:8.000; 

• Aerofotogramas da EMBRAERO de 2005, 
escala 1:30.000 

• Imagens de satélite SPOT de 1996 na escala 
1:60.000;

• Levantamento planialtimétrico do município 
de Itaguaí, da Embraero de 2005. 

A metodologia utilizada na fotointerpretação, 
denominada “Sistemática das Chaves”, baseada em 
Lima (1989), agrega os métodos das “Chaves” (Lueder 
1959; Miller 1961) e da “Lógica Sistemática” (Guy 
1966; Soares & Foiri, 1976).  

Foram levantados perfis topográficos perpen-
diculares aos cordões arenosos para avaliar as variações 
topográficas existentes na área e determinar suas 
elevações máximas. Para tanto, utilizou-se dos dados 
da rede de monitoramento contínuo do IBGE e da 
TRIMBASE para apoio planimétrico. Na altimetria 
foi utilizada a RN 3068-J para determinar a ondulação 
geoidal aplicando-se o resultado aos demais pontos para 
o transporte das coordenadas.

2.2. Coleta de Amostras e Análise Granulométrica 
Foi aberta uma trincheira de aproximadamente 

250 metros de comprimento perpendicular aos cordões 
A e B, com vistas ao reconhecimento de estruturas 
sedimentares, descrição mineralógica e também coleta 
de amostras para análises  granulométricas. Também 
foram coletadas amostras do cordão C. Foi analisada a 
morfometria dos grãos e aplicado a análise discriminante 
multivariável aos resultados das análises granulométricas 
(Sahu, 1964) a fim de se tentar definir o ambiente 
deposicional dos sedimentos. Confeccionou-se a curva 
de frequência acumulada, de onde foram retiradas 
informações para análise estatística e caracterização das 
amostras, como: diâmetro médio (MZ); desvio padrão; 
grau de assimetria (SK

1
) e curtose.

A determinação dos ambientes de sedimentação 
para cada amostra foi obtida através da plotagem dos 
resultados num gráfico empírico (segundo Sahu, 
1964), onde linhas de demarcação separam os diversos 
ambientes. Além das amostras coletadas na área, para 
calibração dos resultados, repetiu-se o método para 
duas outras amostras, uma delas coletada na linha de 

praia atual (Município de Itacuruçá/ baía de Sepetiba/
RJ) e outra de ambiente fluvial (Distrito de Cacaria/
Seropédica/RJ).  

Também foi considerado o grau de assimetria 
(SK

1
) das amostras para estabelecimento do ambiente 

de sedimentação. 

2.3. Sondagens Geomecânicas 
Oito furos de sondagens (SP 01, 02, 03, 04, 06, 07, 

08 e 09) (Figura 4) foram executados pela empresa Solus 
Sondagens e Estudos Geotécnicos LTDA, contratada 
especificamente para este trabalho, onde um furo (SP 
05) foi descartado, as sondagens serviram para elaborar 
perfis de correlação estratigráfica. 

2.4. Termoluminescência (TL)
As amostras de sedimentos para datações deste 

estudo, foram coletadas nos dois cordões arenosos A e 
B (Figura 5), obedecendo às mudanças granulométricas 
e mineralógicas.  As análises foram executadas pela 
FATEC (Faculdade de Tecnologia de São Paulo) para 
datação (TL). Utilizou-se a metodologia de análise da 
paleodose e análise da dose anual. 

2.5. Carbono 14
Neste trabalho quatro amostras de moluscos foram 

datadas pelo método 14C (laboratório Beta Analytic 
Radiocarbon Dating/Miami) nos pontos (Figura 6) a 
seguir:

Ponto 1 - 4,2m de altitude em relação ao nível do 
mar atual na localidade Ilha da Madeira;

Ponto 2 - 0,50m de profundidade em Itaguaí;
Ponto 3 - Em um concheiro parcialmente soterrado 

no cordão B;
Ponto 4 - 1,40m de profundidade na área do 

cordão B.
As amostras foram pré-tratadas com HCl, lavadas 

sucessivamente com água destilada e removidas de 
eventuais compostos orgânicos pela raspagem da 
superfície das amostras com instrumentos metálicos. 

2.6. Geofísica

2.6.1. Radar de penetração no solo (GPR)
Em 2006, Almeida et al., através de levantamento 

geofísico na parte nordeste da área de estudo, utilizando 
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Figura 5 – Localização dos cordões arenosos A, B e C (amarelo) e trincheiras (vermelho) onde 
foram coletadas as amostras para datação TL.

Figura 4 – Mapa de localização dos furos das sondagens executadas pela empresa Solus Sondagens 
e Estudos Geotécnicos LTDA para este estudo (sp – furo de sondagem).
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o GPR e dados de eletrorresistividade (SEV) em perfil 
perpendicular aos cordões arenosos, obteve informações 
que contribuíram para o mapeamento destes cordões 
em subsuperfície. Segundo os autores foi detectada a 
presença de depósitos arenosos e argilosos. Assim, de 
modo a se obter dados mais conclusivos a respeito da 
geometria dos cordões arenosos, novos levantamentos 
preferencialmente perpendiculares aos cordões 
foram executados para ajudar a compor o modelo 
de sedimentação para a área de estudo (Figura 7). 
Contratou-se a firma IDS-Sollum para aquisição de 
novos dados de GPR e de eletroressistividade: sondagem 
elétrica vertical (SEV’s) e caminhamento elétrico (CE). 

Os equipamentos empregados neste trabalho 
utilizaram antenas de  80 MHz, 200 MHz e 600 MHz.

2.6.2. Eletroressistividade (SEV e CE)
Neste trabalho utilizaram-se os dados de sondagem 

elétrica vertical (SEV) obtidos por Almeida et. al. 
(2006), além dos dados de caminhamento elétrico (CE) 
obtidos pela IDS-Sollum.  

3. RESULTADOS

3.1. Evidências Geológicas

3.1.1. Dados Geomorfológicos 
O levantamento planialtimétrico permitiu 

posicionar os cordões A e B entre as cotas de 4 e 5 
metros. Pode-se também observar, a existência de pelo 
menos 02 cristas individualizadas, o que se mostrou 
bastante coerente com as informações obtidas da 
fotointerpretação (Figura 8). 

3.1.2. Dados Sedimentológicos 
Os sedimentos coletados na trincheira que cortou 

os cordões A e B, apresentaram em sua parte superior 
predominância de areia grossa a muito grossa, composta 
principalmente de grãos de quartzo sub-angulosos 
a sub-arredondados com quantidades subordinadas 
de feldspato, mas não foi possível observar nenhuma 
estrutura sedimentar. A partir de aproximadamente 1,0m 
de profundidade notou-se o aumento da granulometria 

Figura 6 – Mapa de localização das amostras de conchas coletadas para 14 C. 1 - Ilha da Madeira; 
2 - Itaguaí; 3 - Concheiro; 4 - cordão B.
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Figura 8 – Levantamento planialtimétrico dos 
cordões A, B e C apresentando cristas entre 4 e 5 
metros de altitude.

Figura 7 –  Localização dos levantamentos com GPR executados pela IDS-Sollum.
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da areia, nos cordões A e B com grânulos angulosos a 
sub-angulosos e também um aumento na ocorrência de 
feldspatos na ordem de 30% apresentando um incipiente 
alinhamento dos grãos. A mudança granulométrica é tão 
nítida que sugere um retrabalhamento na parte superior 
das camadas. Foi possível elaborar um croqui preliminar 
das camadas. Observou-se também grande quantidade 
de conchas nas imediações do cordão B (Figura 9).

Os resultados do teste de Sahu (1964) (Figura 
10) demonstraram a existência de sedimentação 
em ambientes marinho raso para os cordões A e B, 
embora também se tenha encontrado indicadores de 
sedimentação fluvial para profundidades acima de 
1,0m no cordão A, onde a granulometria grossa e o 
mal selecionamento sugere ambiente deposicional 
fluvial. Esta diferença poderia estar associada ao 
retrabalhamento por ondas da porção superior de um 
sistema fluvio-deltaico. Para a amostra C o método 
indicou sedimentação unicamente em ambiente praial.   
O método demonstrou sua comprovada eficácia ao 
relacionar corretamente as amostras de Itacuruçá e 
Cacaria como marinha e fluvial respectivamente.

Também as medidas do grau de assimetria (SK
1 
< 

1) indicaram para o cordão A e cordão B classificação 
de mar raso e para o cordão A na profundidade de 1,0m  
(SK

1 
 > 1) classificação fluvial (Reineck & Singh, 1986), 

demonstrando coerência entre as duas metodologias.

3.1.3. Dados de Sondagens Geomecânicas 
Os perfis litológicos em todas as áreas apresentaram 

uma alternância entre areia e argila em profundidade, 
mas algumas vezes, foi relatada a ocorrência de lentes 
de cascalho (SP 02, 03, 04 e 09) e presença de conchas 
(Anomalocardia brasiliana, SP 04), o que já havia sido 
observado na abertura da trincheira. 

As sondagens foram divididas em intervalos 
litológicos de acordo com a predominância do material 
encontrado.  Pode-se resumir que os critérios usados para 
estabelecer correlações entre os poços foram baseados 
nas condições de energia dos ambientes aquosos que 
presidiram a sedimentação, tendo como base o estudo 
das litologias reconhecidas nas amostras recuperadas 
em escala macroscópica.  Assim, as argilas foram 
consideradas como indicadoras de ambientes de menor 
energia em fase de aumento do nível relativo do mar, 
enquanto a presença de litologias mais arenosas sugeriu 

a retomada de condições litorâneas de embate de ondas, 
ou seja, mais energéticas. A Figura 11 apresenta o perfil 
de correlação entre os sedimentos dos cordões A e B, e a 
Figura 12 o perfil a área central.

Através dos dados obtidos pelas perfurações pode-
se observar que o embasamento cristalino nas áreas 
central e dos cordões A e B encontra-se mais profundo 
que na área do cordão C onde o embasamento é atingido 
a apenas 13 metros.

3.2 Evidências Temporais

3.2.1 Dados Pré - Históricos 
Carelli et al. (2004) relataram a ocorrência de 

acumulações conchíferas parcialmente soterradas 
em pontos isolados na área de estudo encontradas no 
cordão B. Nas proximidades desta acumulação foram 
encontrados soterrados a aproximadamente 0,5 m de 
profundidade, no cordão B seixos de gnaisses elipsóides 
medindo entre 0,03m e 0,08m, incompatíveis com a 
granulometria e mineralogia dos sedimentos dos cordões, 
assim como fragmentos de ossos (Figura 13). Estes fatos 
levam a crer que se trata de restos de acumulações de 
grupos pré-históricos na área de estudo. 

3.2.2. Dados Geocronológicos - 
Termoluminescência (TL)
De acordo com os dados de termoluminescência, 

as idades encontradas para os sedimentos dos cordões 
mapeados são respectivamente:   Cordão A: 6.530 ± 1.120 
anos A.P.; Cordão B: 4.500 ± 810 anos A.P. e Cordão C: 
6.800 ± 975 anos A.P. Os cordões A e C apresentaram 
idade contemporânea sugerindo que tenham sido 
acumulados durante a transgressão Flandriana (5.100 – 
5300 anos A.P.), e o cordão B construído a partir de 
variações eustáticas posteriores.

3.2.3 Dados Geocronológicos - Carbono 14
As amostras analisadas apresentaram as seguintes 

idades calibradas:
Ponto 1 - 4,2m de altitude em relação ao nível do 

mar atual na localidade Ilha da Madeira, 2.795 cal A.P.;
Ponto 2 - 0,50m de profundidade em Itaguaí, 

3.440 cal A.P.;
Ponto 3 - Em um concheiro parcialmente soterrado 

no cordão B, 4.660 cal A.P.;
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Figura 9 – Vista parcial 
(1) e em detalhe (2) 
dos cordões arenosos 
A e B e sua variação 
granulométrica em 
profundidade na trincheira 
aberta para este estudo.  
Note-se em detalhe que 
abaixo da linha amarela a 
granulometria apresenta-
se mais grossa que na 
parte superior, assim 
como é visível também 
uma estratificação 
incipiente. Acima a direita, 
croqui representando 
a variabilidades lateral 
e vertical das fácies 
encontradas na trincheira 
mostrada na Figura 9. 
Abaixo foto mostrando em 
detalhe uma concentração 
de Anomalocardia brasiliana 
na trincheira na região do 
cordão B.

Figura 10 – Localização no gráfico de Sahu (1964) os resultados encontrados para as amostras estudadas.
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Ponto 4 - 1,40m de profundidade na área do 
cordão B 5.580 cal A.P.

3.3. Evidências Geofísicas

3.3.1. Dados de Radar de Penetração no Solo 
(GPR) 
Os dados de GPR sugeriram a existência de 

refletores inclinados, em direção à costa, indicando 
possíveis depó sitos de areias regressivas intercalados 
lateralmente com sedimentos mais resistivos – 
intercordões (Figura 14).

3.3.2. Dados de Eletroressistividade (SEV e CE)
Os novos dados obtidos confirmaram os resultados 

de Almeida et al. (2006) e também se mostraram 
bastantes consistentes com aqueles realizados pelos 
levantamentos de GPR, no que se refere a sedimentos 
mais resistivos (mais arenosos) e condutivos (mais 
argilosos), mostrando sedimentos arenosos sotopostos 
a outros argilosos talvez de fundo de baía primitiva 
(Figura 15). Esses resultados podem mais uma vez 
indicar uma interpretação positiva para a sedimentação 
marinha na área de estudo. 

Figura 11 – Perfil de 
correlação para os 
cordões A e B. Nota-se 
a divisão em quatro 
intervalos principais 
alternando as litologias 
areia/argila.

Figura 12 – Perfil de correlação para a área central. Nota-se, 
diferentemente da figura anterior, a divisão em apenas dois 
intervalos principais, alternando as litologias areia/argila.
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4. INTEGRAÇÃO DOS DADOS

4.1. Dados de Mapeamento, Sondagens Geome-
cânicas e Geofísicas.
A partir dos dados de mapeamento de campo 

e fotointerpretação foi possível confeccionar o mapa 
geológico da área do rio Mazomba-Cação (Figura 16) 
destacando-se os cordões A ,B, C, assim como outro 
sistema deltaico ao centro da área já mencionados por 
Roncarati & Barrocas (1978). Já os dados geomecânicos 
e geofísicos puderam ser integrados (Figura 17) 
possibilitando obter informações de subsuperfície 
detalhadas da área de estudo. 

4.2. Dados Geocronológicos
As idades obtidas pelo método do 14C mostraram-

se coerentes com as determinadas pelo método da 
termoluminescência e permitiram elaborar um cenário 
onde se pode estimar dois momentos da linha de costa, 
o 1º utilizando-se as idades TL e do 14C que variou 
entre 6.000 e 5.000 anos A.P. e o 2 º mais preciso com 
idades entre 3.000 e 3.500 anos cal A.P apenas com 
radioisótopos (Figura 18).

4.3. Mapa Paleogeográfico  
Seguindo as alegações de Suguio & Martin (1978) 

o nível do mar para o litoral de São Paulo esteve entre 

Figura 13 – Fotos dos seixos elipsóides e fragmentos de ossos encontrados no concheiro próximo ao cordão B.
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Figura 14 – Os resultados indicam os refletores das acumulações arenosas inclinados em direção a sul (retângulo vermelho) 
intercalados lateralmente com sedimentos mais condutivos (argilosos), que poderia representar saturação por água 
(intercordões).

3,0 e 5,0 metros em 5.100 anos A.P.  Entretanto, 
segundo os mesmos autores, no litoral do Rio de 
Janeiro provavelmente não tenha passado de 3,0 metros. 
Baseado nas evidências de campo obtidas neste trabalho 
resolveu-se a partir de métodos gráficos, insistir na linha 
de análise de que poderíamos ter depósitos marinhos na 
área de estudo e em altitudes equivalentes às relatadas 
para o Litoral de São Paulo num cenário entre 3.000 e 
6.000 A.P.. 

Assim, com base nos dados obtidos pela 
integração de metodologias interdisciplinares 
experimentou-se inserir um paleo-oceano na cota 

de 5,0m (Carelli et al. 2006), utilizando-se para 
tanto, o levantamento planialtimétrico do município 
de Itaguaí/RJ, executado pela EMBRAERO em 
2005, em conjunto com o programa Autocad 2008, 
com detalhamento de 5m.  A análise dos resultados 
permitiu observar uma coincidência entre os cordões 
arenosos considerados neste trabalho como marinhos, 
e o posicionamento do nível do mar num possível 
máximo transgressivo de 5,0m, ou seja, superior 
aos 3,0m anteriormente sugeridos por Suguio & 
Martin (1978). O mapa paleogeográfico resultante é 
apresentado na Figura 19.
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Figura 16 – Mapa geológico da planície costeira de Itaguaí.

Figura 15 – Dados de eletroressistividade 
indicando, como no GPR, sedimentos resistivos 
(mais arenosos) intercalados lateralmente com 
outros condutivos (mais argilosos), percebe-se no 
CE do meio, sedimentos arenosos sotopostos a 
outros argilosos (em vermelho).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A área de estudo está inserida na porção oeste do 
gráben da Guanabara e vários trabalhos discutem a 
existência de falhas nesta região.  A discrepância entre 
o volume de sedimentos acumulados nos segmentos 
oeste e centro norte desta área, além da coincidência de 
direcionamento dos eixos de paleodrenagens, pode indicar 
novos sistemas de falhas ainda não identificadas que 
poderiam estar atuantes até o presente.  Este fato que deve 
ser considerado com cuidado por empresas que pretendem 
implantar instalações industriais de grande porte na região.

Como foi exposto neste trabalho existem resultados 
relevantes da ocorrência de sedimentação marinha na baía 
de Sepetiba dentro do município de Itaguaí nos últimos 

7.000 anos A.P.  Para tanto foram utilizadas diversas 
abordagens que culminaram com um possível cenário 
há 3.000 anos A.P. com o nível relativo do mar num 
posicionamento entre 4 e 5m, contrariando informações 
obtidas da literatura, vale a pena ressaltar que Roncarati 
e Barrocas (1978) já compartilhavam desta tese a partir 
de estudos de fotointerpretação.  Entretanto, sabe-se 
da ambiguidade existente no que se refere às datações 
geocronológicas e posicionamentos da linha de costa, pois 
os resultados podem estar refletindo fases de subsidência 
ou emergência continental. Sugere-se aqui que, em 
trabalhos futuros, áreas contíguas, como por exemplo, a 
porção leste da baixada de Sepetiba, sejam investigadas 
através de abordagens interdisciplinares para melhor 
correlacionamento espaço-temporal.

Figura 17 – Integração dos dados geomecânicos e 
geofísicos.
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Figura 19 – Mapa paleogeográfico da planície 
costeira de Itaguaí entre 3.000 e 6.000 anos 
A.P. Escala 1:50.000.

Figura 18 – Mapa 
de localização dos 
dados geocronológicos 
e sugestões de 
posicionamentos da linha 
de costa (linha amarela) 
nos últimos 6.000 anos 
A.P.
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