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o	AnTRoPoCEno	DA	BAíA	DE	GuAnABARA:	
CARACTERíSTICAS	SEDIMEnTARES,	ELEMEnToS-TRAço	E	

RAZÕES	ISoTÓPICAS	DE	CHuMBo	EM	TESTEMunHoS

RESUMO

Variações das características sedimentológicas, 
dos elementos-traço e dos isótopos estáveis de chumbo 
ao longo de dois testemunhos coletados na área mais 
interna da Baía de Guanabara foram associadas a 
eventos históricos, tornando possível estudar e delimitar 
diferentes fases de seu Antropoceno. A ocorrência 
de sedimentos mais finos em plena “Pequena Idade 
do Gelo”, logo após o descobrimento e das guerras 
para ocupação, associada à tendência crescente no 
conteúdo de matéria orgânica, observadas em ambos os 
testemunhos, indicaram a primeira ação antrópica direta 
sobre a Baía de Guanabara, sendo aí considerado o início 
de seu Antropoceno. Alterações quali-quantitativas 
de palinomorfos verificadas no testemunho T8, à 
época, corroboram para esta delimitação. Variações no 
testemunho T3 das concentrações de prata, molibdênio 
e chumbo, bem como das razões isotópicas, durante 
o século XVIII (ciclo da mineração), marcam o início 
da segunda fase do Antropoceno que, acompanhada 
de aumentos nos teores de cobre, manganês, sódio 
e enxofre em meados do século XIX, se estende até 
o início do século XX (início da terceira fase). Nesta 
ocasião, o padrão hidrodinâmico da baía é alterado 
bruscamente por modificações antrópicas em mais de 
10 km de sua orla ocidental, propiciando a deposição de 
partículas sílticas e consequente maior acumulação dos 
elementos-traço danosos ao ambiente, até o começo dos 
anos 50, quando tem início a quarta e última fase. Esta, 
marcada pela construção do Canal de Imunana, obra 

que envolveu construção de barragem e transposições 
de leitos fuviais a fim de atender à necessidade 
crescente de abastecimento de água, ocasionou a 
decantação de partículas predominantemente argilosas 
e a tendência de estabilização dos elementos-traço em 
níveis máximos, em meio a quantidades bem elevadas 
de matéria orgânica. No testemunho T8, considerado 
representativo das condições ambientais gerais da baía, 
os resultados das análises isotópicas de chumbo e das 
Taxas de Suprimento Local (TSL) de onze elementos-
traço ratificaram a importância da ação antropogênica 
do início do século XX. Foi também percebida alguma 
melhoria ambiental através de análise integrada do 
cálcio, fósforo e enxofre, entre meados dos anos 70 e 
o final dos 90, provavelmente atrelada aos resultados 
dos esforços empreendidos, a partir de então, para 
preservação da área nordeste da baía. Já no testemunho 
T3, localizado próximo à franja de mangue litorâneo 
preservado nesta região, a análise das TSLs mostraram 
atraso médio de oito anos para impor os efeitos 
resultantes da redução da energia hidrodinâmica geral 
da baía sobre a hidrodinâmica litorânea local. As análises 
isotópicas de chumbo agruparam suas sub-amostras em 
dois grupos principais, anterior e posterior à adição de 
chumbo na gasolina, a partir de 1923. Ferro, magnésio 
e lítio são indicados, nesta ordem, como os melhores 
normalizadores geoquímicos dos sedimentos da área 
interna da baía.

Palavras-chave: Antropoceno; Baía de Guanabara; 
Elementos-Traço; Isótopos de Chumbo.
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ABSTRACT

Variations of sediment, trace elements and stable 
isotopes of lead characteristics over two sediment 
cores collected in the interior of Guanabara Bay, 
were associated with historical events, making it 
possible to study and delimit different phases of its 
Anthropocene. The occurrence of finer sediments 
in full “Little Ice Age”, soon after the discovery and 
wars for occupancy associated with the growing 
trend in organic matter levels, observed in both 
cores, indicated the first direct human impact in 
Guanabara Bay, and then considered the beginning of 
the Anthropocene recorded in the bay. Changes in the 
qualitative and quantitative analysis of palynomorphs 
in the sediment core T8 at that time, corroborate 
these informations. Variations in the concentrations 
of silver, molybdenum and lead in sediment core T3, 
as well as isotope ratios during the eighteenth century 
(the mining cycle), marking the beginning of the 
second phase of the Anthropocene, followed by the 
increases in the levels of copper, manganese, sodium 
and sulfur in the mid-nineteenth century, extends to 
the early twentieth century (Stage Three).  On this 
occasion, the standard hydrodynamic of the Bay is 
abruptly altered by human disturbances in more than 
10 km from its western edge, allowing the deposition 
of siltic particles and consequent greater accumulation 
of trace elements harmful to the environment, until 
the early ‘50s, when begins the fourth and final phase. 
This, marked by construction of the Imunana channel, 
work involving dam construction and transpositions 
of fluvial beds to supply the growing need for water, 
caused the settling of particles predominantly clayey 
and stabilization trend of trace elements at peak levels 
associated with the high levels of organic matter as 
well. In sediment core T8, considered representative 
of the general environmental conditions of the 
bay, the results of  isotopic analysis of lead and 
Local Supply Rate  (TSL) of eleven trace elements 
ratified the importance of anthropogenic activities 
and impact the early twentieth century. It was also 
observed some environmental improvement through 
integrated analysis of calcium, phosphorus and sulfur, 
between the mid 70s and late 90s, probably linked to 
the results of efforts, since then, to preserve the area 
northeast of the bay. However in sediment core T3, 

located near the coastal mangrove fringe preserved in 
this region, the TSLs analysis showed average delay of 
eight years to impose the effects of reducing overall 
hydrodynamics energy of the Bay to the local coastal 
hydrodynamics. The isotopic analysis of lead grouped 
their sub-samples into two main groups, before and 
after the addition of lead in gasoline from 1923. Iron, 
magnesium and lithium are given, in order, as the best 
geochemical normalizing sediments of the inner area 
of   the bay.

Keywords: Anthropocene; Guanabara Bay; Trace 
Elements; Lead Isotopes. 

InTRoDução	E	oBJETIVoS

APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

A Baía de Guanabara e sua bacia hidrográfica 
contribuinte, localizadas no Estado do Rio de Janeiro 
e abrangendo 13 municípios numa área de cerca de 
7600 Km2, é um dos ambientes mais degradados do 
Brasil, tanto do ponto de vista ambiental quanto social, 
refletindo seu processo de ocupação em seus diferentes 
estágios e que vem sofrendo drástica destruição nas 
últimas décadas, com o pleno desenvolvimento do 
modelo urbano-industrial. Sua paisagem de paraíso 
tropical foi sendo alterada, inicialmente com a 
exploração do pau-brasil, depois com sua ocupação 
e defesa, que levariam a criação da Cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro pelos portugueses, em 
1565, continuando com os ciclos econômicos da cana-
de-açúcar nos séculos XVI a XIX, mineração no século 
XVIII, café nos séculos XVIII e XIX e, finalmente, com 
o da industrialização do século XIX aos nossos dias, 
segundo Amador (1997). 

Esses modos de produção acarretaram a 
ocupação do entorno e das ilhas da Baía de Guanabara 
descaracterizando-a por retirada de grande parte 
da vegetação natural composta de mata atlântica 
e manguezais. Concorreram ainda para essa 
descaracterização obras de aterramento, tanto de ilhas 
para construção de aeroportos, quanto da orla, como as 
realizadas do Caju a Copacabana entre 1902 e 1906 e, 
a partir da década de 50, para construção da Avenida 
Brasil, aterro do Flamengo, ponte Rio - Niterói, rodovia 
Niterói - Manilha e Linha Vermelha. Arrasamento de 
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morros e retilinizações de alguns canais fluviais que na 
baía deságuam, entre outras intervenções implantadas 
formalmente com a concepção “sanitarista”, no século 
XVIII, e intensificados a partir do início do século XX. 
A finalidade de tais intervenções seria a e de propiciar 
sustentação para a expansão urbana e industrial. No 
entanto, tais expansões acabaram por se instalar de 
forma desordenada devido ao crescimento populacional 
em escala geométrica. 

Atualmente, a região da bacia hidrográfica da 
Guanabara, que é dividida em 32 sub-bacias, com 91 
rios e canais (KJERFVE et al., 1997), conta com uma 
população de cerca de 11 milhões de habitantes e cerca 
de 12.000 indústrias (PEREIRA et al., 2007). Centenas 
delas responsáveis pelo lançamento de quantidades 
expressivas de poluentes na Baía de Guanabara e nos 
vários rios e riachos que a alimentam, além do esgoto 
doméstico in natura. Ainda contribuem com carga 
poluidora na baía 14 terminais marítimos de carga e 
descarga de produtos oleosos, 2 portos comerciais entre 
eles o segundo mais importante de país com 1700 navios/
ano (FERNANDEZ et al., 2005), diversos estaleiros e 
marinas, 2 refinarias de petróleo, 2 aeroportos, 2 bases 
navais, mais de 1000 postos de combustíveis, além de 
uma complexa rede de transporte de matérias-primas, 
combustíveis e produtos industrializados permeando 
zonas urbanas altamente congestionadas. 

Segundo Francioni et al., (2007), a bacia da 
Guanabara hospeda o segundo mais importante distrito 
industrial do Brasil, despejando nas águas da baía cerca 
de 20 toneladas/segundo de esgoto bruto. Esta carga 
orgânica, por outro lado, disponibiliza, anualmente, 
aproximadamente 3,2 X 109 mols de fósforo e 6,2 X1010 
mols de nitrogênio que, aliada à grande quantidade de 
luz solar e à temperatura da água elevada ao longo do 
ano, proporciona um dos ecossistemas mais produtivos 
com uma rede de produção primária média de 0,17 mols 
de carbono por metro quadrado por dia (CARREIRA et 
al., 2002). 

Assim, a Baía de Guanabara, que até então 
recolhia a carga sedimentar de sua bacia hidrográfica 
vinculada por constituir-se em espaço natural de 
acomodação desses sedimentos, passou a recolher o 
excedente sedimentar provocado pelas intervenções 
antrópicas, somado ao aumento de resíduos 
domésticos (lixo em geral e esgoto) e industriais 
(óleo, metais pesados, substâncias tóxicas e carga 

orgânica) vinculados à expansão das atividades no 
seu entorno, acarretando a aceleração da perda de 
área de superfície e de profundidade. Amador (1997), 
baseado em mapas antigos, iconografias, documentos, 
relatos e textos históricos, além de cartas geológicas, 
imagens de satélite e fotointerpretação, calculou que 
sua superfície, excluindo as ilhas e considerando 
seu limite externo o arco formado entre as pontas 
de Copacabana e de Itaipú, e as ilhas do Pai, Mãe e 
Menina; era de 468 Km2 em 1500 e atualmente é de 
377 Km2. Com base em cartas batimétricas antigas 
e recentes, registros ecobatimétricos e testemunhos 
de sondagem, calculou que a velocidade média de 
sedimentação aumentou de 18 cm . 100 anos-1 no 
final do século XIX para 24 cm . 100 anos-1 no início 
do século XX, alcançando recentemente 81 cm . 100 
anos-1, com valores absolutos chegando a 500 cm . 
100 anos-1. 

Conforme o citado autor, apesar de seu embrião 
remeter ao pré-cambriano quando ocorreram os 
primeiros rasgos estruturais, a Baía de Guanabara 
instalou-se com a formação da Serra do Mar, do 
Maciço Litorâneo e do “graben” da Guanabara durante 
a “reativação Wealdeniana” ocorrida no Cenozóico, 
quando a drenagem para o então recém-nascido 
Oceano Atlântico dirigiu-se primeiramente para a 
Bacia de Campos (Terciário Inferior) e depois para 
a Bacia de Santos (Terciário Superior ao Quaternário 
Medio). O sistema de drenagem da bacia da Baía de 
Guanabara se instalou no último período interglacial 
(Sangamon), há cerca de 200.000 anos AP, através da 
captura por erosão remontante de rios que antes se 
dirigiam para a baía de Sepetiba. Durante o Pleistoceno 
Superior (Wisconsin) depósitos fluviais da Formação 
Caceribu, encontrados tanto no continente quanto 
no assoalho da baía, indicam posição do nível do mar 
cerca de 100 metros abaixo do nível atual, clima seco, 
sistema de canais anastomosantes com canais largos 
e rasos, e linha de costa a dezenas de quilômetros da 
atual, sobre a plataforma continental (AMADOR - 
1980, 1997).

Posteriormente, há 16.000 anos AP, tem início 
o afogamento gradual por águas marinhas da bacia 
fluvial pleistocênica, evento denominado Transgressão 
Guanabarina (AMADOR, 1980), tendo seus detalhes 
de esculpimento associados às oscilações climáticas 
e de variações do nível do mar acontecidas durante o 
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Holoceno, há cerca de 6000 anos. O referido autor então 
a classifica como um estuário originado pelo afogamento 
marinho de uma bacia fluvial complexa condicionada 
por compartimentos estruturais. 

CAMADA SEDIMENTAR REFERENTE AO 
ANTROPOCENO

O termo “Antropoceno” foi primeiramente 
publicado por Crutzen & Stoermer (2000) ganhando, 
no entanto, maior notoriedade através de publicação 
intitulada “Geologia da humanidade” na Revista 
Nature (CRUTZEN, 2002), na qual o primeiro autor, 
premiado com o Nobel de Química, em 1995, por seu 
estudo sobre a formação e decomposição do ozônio na 
atmosfera, a define como fruto dos crescentes efeitos 
dos seres humanos sobre o meio ambiente global. 
Atribuiu o termo ao período mais recente em que 
formas dominadas pelo homem vêm complementando 
o Holoceno, tendo iniciado, segundo ele, na última 
metade do século XVIII, quando análises de ar retidas 
em gelo polar mostraram o início de crescentes 
concentrações de dióxido de carbono e metano em 
escala global, coincidente com a invenção da máquina a 
vapor por James Watt, em 1784, portanto início da era 
industrial no planeta que, no Brasil, chegou com certa 
defasagem temporal. 

Crutzen (op. cit.) descreve como eventos 
caracterizadores deste período:

– A rápida expansão da humanidade, em números 
e em exploração per capita de recursos da Terra, que 
continua em ritmo acelerado. Durante os últimos três 
séculos, a população aumentou dez vezes, para mais de 
6 bilhões e espera-se chegar a 10 bilhões de habitantes 
neste século; 

– A população de gado, grandes produtores de 
metano, aumentou para 1,4 bilhões;

– Cerca de 30 a 50% da superfície do planeta 
terra é explorada por seres humanos. Florestas 
tropicais desaparecem a um ritmo acelerado, 
liberando dióxido de carbono e aumentando 
fortemente as espécies em extinção. Construção 
de barragens e desvio de rio tornaram-se comuns. 
Mais do que a metade de toda a água doce acessível 
é usada pela humanidade. A pesca remove mais de 
25% da produção primária em regiões oceânicas com 
ocorrência de ressurgência, e 35% em plataformas 

continentais de clima temperado; 
– O uso de energia aumentou 16 vezes durante o 

século XX, aumentando para 160 milhões de toneladas 
por ano as emissões atmosféricas de dióxido de enxofre, 
o que é mais que o dobro da soma de suas emissões 
naturais e;

– Fertilizantes nitrogenados são aplicados na 
agricultura em quantidade maior do que a fixada 
naturalmente em todos os ecossistemas terrestres. A 
produção de óxido nítrico pela queima de combustíveis 
fósseis e biomassa também sobrepuja as emissões 
naturais. A queima de combustíveis fósseis e a agricultura 
têm causado aumento substancial dos gases responsáveis 
pelo “efeito estufa”, de cerca de 30% para o dióxido de 
carbono e de mais de 100% para o metano, atingindo 
seus maiores níveis em 400.000 anos e continuando a 
subir.

Até agora, esses efeitos têm sido largamente 
causados por apenas 25% da população mundial. 
As consequências são, entre outras, precipitação 
ácida, poluição fotoquímica do tipo nevoeiro (smog) 
e o aquecimento do clima. Assim, de acordo com as 
últimas estimativas do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC), a Terra vai aquecer de 1,4 
a 5,8°C, em média, durante este século. 

Crutzen (2002) conclui expondo que, com 
exceção de uma catástrofe global, como o impacto de 
um meteorito, uma guerra mundial ou pandemia; 
a humanidade continuará a ser uma grande força 
ambiental por muitos milênios. A tarefa difícil pela 
frente está nas mãos de cientistas e engenheiros na 
orientação da sociedade para a gestão sustentável do 
meio ambiente durante a era do Antropoceno. Isso 
requer comportamento humano adequado em todas 
as escalas, e pode envolver projetos de geo-engenharia 
em larga escala internacionalmente aceitos como, por 
exemplo, para “otimizar” o clima.

Crutzen & Steffen (2003) acataram as 
considerações de Ruddiman (2003) com relação ao 
início do Antropoceno e concluíram por sua divisão 
em quatro etapas ou fases distintas descritas na Tabela 
I: 
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Os autores pontuaram que, de muitas maneiras e não 
somente no clima, o ser humano influencia o ambiente 
global, sendo claramente perceptível e sobrepujando, 
por vezes, a variabilidade natural. Todos os componentes 
do sistema Terra - atmosfera, terra, mar, zona costeira 
– estão sendo significativamente afetados por atividades 
antrópicas. O período do Antropoceno, desde 1950, 
destaca-se como aquele em que as atividades humanas 
rapidamente passaram de uma simples influência sobre 
o ambiente, para seu domínio, de várias formas:

– Impactos antropogênicos na estrutura do sistema 
Terra (por exemplo, cobertura do solo, estrutura da 
zona costeira) e funcionamento (por exemplo, ciclos 
biogeoquímicos), agora igualam ou excedem em 
magnitude as forças da natureza, muitos em escala global;

– As taxas de alterações antropogênicas são quase 
sempre muito maiores do que a variabilidade natural. 
Como exemplo expuseram o estudo de Falkowski et 
al. (2000), no qual observaram que a concentração 
atmosférica atual de gás carbônico foi atingida a uma 
taxa, pelo menos 10 e, possivelmente, 100 vezes mais 
rápida do que os aumentos naturais desse gás durante os 
últimos 420 mil anos;

– Todas as alterações do Sistema Terra estão 
ocorrendo ao mesmo tempo, e em muitos casos 
acelerando de forma simultânea.

Blum & Eswaran (2004) descreveram o 
Antropoceno como uma época em que o impacto das 
atividades humanas sobre os ecossistemas excedeu 
a resultante das forças naturais. Do ponto de vista de 

recursos do solo e sedimentos, o Antropoceno pode 
ser descrito como uma época de degradação, incluindo 
desertificação, levando a criação de sedimentos e suas 
decantações. Esclareceram que as forças antropogênicas 
não estão agindo da mesma forma e com a mesma 
intensidade em todas as partes do mundo, e nem têm 
causado os mesmo impactos em todo lugar. Para fins 
de discussão sobre impactos antropogênicos nos solos e 
sedimentos, o início do século XVIII foi sugerido, pois 
os três últimos séculos têm documentado as mudanças 
da terra e da ecologia em geral.

Os autores informaram que, para os solos, as 
principais ameaças induzidas por atividades antrópicas 
são descritas em uma comunicação da Comissão Européia 
para o Conselho e Parlamento Europeu, intitulada “Rumo 
a uma Estratégia Temática de Proteção do solo”. No 
documento são apontadas oito principais ameaças ao solo: 

– Erosão criando sedimentos nos cursos d’água; 
– Diminuição da matéria orgânica; 
– Contaminação difusa e local, respectivamente 

devido à deposição atmosférica e às práticas de uso 
específico da terra e de deposição de resíduos, lamas 
de depuração e outros produtos finais das atividades 
industriais e urbanas; 

– Impermeabilização ameaçando sua utilização 
multifuncional; 

– Compactação e deterioração física; 
– Declínio da biodiversidade; 
– Salinização, inundações e deslizamentos de terra 

e; 

Tabela I:	Fases	do	Antropoceno	global	conforme	Crutzen	&	Steffen	(2003)
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– Acidificação devido à deposição atmosférica, 
considerada uma ameaça indireta. Notaram que a 
criação de novos sedimentos é o resultado mais relevante 
de muitos desses impactos sobre o solo.

Nota-se a preocupação de Blum & Eswaran (2004) 
com parâmetros e eventos de caráter planetário para 
definição do Antropoceno em escala global, não sendo 
assim considerado que cada país ou região do planeta 
tenha momentos distintos do registro do início desta 
era, por exemplo, em seus sedimentos, conforme sua 
evolução histórica/social/econômica. 

Impactos antropogênicos sobre bacias 
hidrográficas durante o Antropoceno vêm sendo 
recentemente estudados e documentados em todos 
os continentes, em relação às alterações nos recursos 
naturais, nos regimes hidrológicos, e à degradação 
geral da qualidade da água nos sistemas aquáticos 
continentais e costeiros, entre outros impactos que 
ocorrem com diferenças espaço-temporais, em função 
de seus diferentes níveis de “desenvolvimento” geral. 
Neste sentido, visando determinar seus Antropocenos 
locais, uma série de estudos mais recentes empregando 
diferentes parâmetros foi iniciada (HOLMGREN et 
al., 2010; CAI et al., 2011). 

Mullins et al. 2011, por exemplo, apresentaram 
registros de alterações climáticas e ambientais 
holocênicas no centro do Estado de Nova Iorque 
(EUA), inferidas da variação dos isótopos estáveis 
de oxigênio e carbono, além das características 
sedimentares, ao longo de dois testemunhos, no lago 
Cayuga. Foi possível dividi-los em três intervalos: 
o primeiro relacionado ao início do Holoceno (11,6 
a 8,8 . 103 anos); “Hypsithermal”, correspondente ao 
período do Holoceno onde foram observadas as mais 
altas temperaturas devido à maior insolação no verão, 
em média 5 % maior que a atual (8,8 a 4,4 . 103 anos); 
e a que cobre o período Neoglacial (4,4 . 103 anos ao 
presente). 

Para a região estudada por Mullins et al. (2011), 
o início do Holoceno começou de forma abrupta, 
com elevação do nível de água do lago gerando lâmina 
d’água relativamente profunda. Entre 10,8 e 9,2 . 103 
anos, um clima anomalamente fresco e seco prevaleceu 
em momento de insolação máxima, o qual tem sido 
referido como “intervalo climático pós-Younger Dryas”, 
que durou cerca de 1.600 anos. O “Hypsithermal” 
foi o período mais quente, úmido e biologicamente 

produtivo do Holoceno na região, sendo caracterizado 
em escalas centenária a multi-centenária de 
variabilidade. O período Neoglacial caracterizou-se por 
condições climáticas mais frias e secas, níveis do lago 
em queda, e várias anomalias climáticas proeminentes. 
Em aproximadamente 2,4 . 103 anos, a concentração 
de matéria orgânica aumentou abruptamente em cerca 
de 5%, e o nível do lago diminuiu, sendo sua flora 
dominada por Chara sp. durante o mais frio intervalo 
do Neoglacial.

Inúmeras variáveis dos sedimentos mostraram 
maior variabilidade a partir de 2.0 . 103 anos, continuando 
até hoje. Dados arqueológicos da literatura sugerem que 
as populações nativas norte-americanas podem ter sido 
grandes o suficiente para impactar a cobertura do solo 
por volta de 2,4 . 103 anos, sendo hipótese dos autores 
que o Antropoceno teria começado nessa época na 
região.

Também foram encontradas evidências 
paleolimnológicas para o Período Medieval Quente 
(1,4 a 0,5 . 103 anos), mais aquecido e úmido do 
que atualmente, bem como para a Pequena Idade do 
Gelo (500 a 150 anos AP), um período mais frio do 
que hoje. A comparação deste último período com 
o citado por Barth (2003) com base em estudos 
palinológicos na Baía de Sepetiba (825 a 265 anos 
AP); indica que, no hemisfério sul esta fase mais fria 
iniciou e terminou antes do verificado no hemisfério 
norte, apresentando ainda duração superior, de mais 
de dois séculos (350 anos no norte e 560 no sul). 
Demonstra assim que, mesmo eventos de caráter 
global possuem ação diferenciada conforme a posição 
geográfica. 

Ao considerar, ainda, que a pressão antrópica 
sobre os distintos ambientes se deu, também, de 
forma espaço-temporalmente diferenciada, conforme 
seus distintos níveis de desenvolvimento econômico e 
social; justifica-se plenamente a necessidade de estudos 
localizados sobre os registros deixados destas distintas 
evoluções para, ao menos, investigar se as fases 
descritas por Crutzen & Steffen (2003) são percebidas 
e confirmadas nos “Antropocenos” locais, e/ou se 
existem ações antrópicas localizadas que alterariam a 
classificação sugerida.

A Baía de Guanabara vista como espaço de 
acomodação de cargas sedimentares naturais e 
antropogênicas, de áreas conturbadas e industrializadas 
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sob a influência de sua bacia de drenagem; constitui-
se num excelente ambiente para essa investigação. 
Por ter sofrido ações antrópicas praticamente desde o 
descobrimento do Brasil, pode ser considerada como 
representativa do Antropoceno brasileiro.

OBJETIVOS

Propõe este estudo estabelecer as fases do 
Antropoceno da Baía de Guanabara através de 
investigações de sinais da ação antrópica sobre seus 
sedimentos, baseadas nas variações das características 
sedimentares, dos elementos-traço e dos isótopos 
estáveis de chumbo ao longo de dois testemunhos, 
atrelando tais variações a eventos históricos 
ambientalmente relevantes ocorridos em seu entorno 
e interior.

Para atendimento a este objetivo maior, objetivos 
secundários foram necessários serem atingidos, tais 
como: 

– Estimar a idade das sub-amostras nos testemunhos; 
– Explicar as variações dos parâmetros analisados à 

luz dos eventos, tanto naturais quanto antropogênicos, 
pelo que a Baía de Guanabara passou ao longo do 
tempo;

– Identificar, dentre os elementos-traço, aqueles 
cujas concentrações aumentaram, os que não se alteraram 
substancialmente, e os que diminuíram ao longo do 
tempo em ambos os testemunhos; 

– Determinar os Fatores de Enriquecimento, bem 
como as variações locais no suprimento dos elementos-
traço cujas concentrações aumentaram em direção ao 
recente, em ambos os testemunhos; 

– Quantificar aumentos e reduções dos elementos-
traço, antes e depois da detecção de atividades 
antropogênicas nos sedimentos; 

– Definir, entre os elementos-traço que 
apresenta ram comportamento mais conservativo 
ao longo dos testemunhos, aqueles que melhor se 
prestam como normalizadores geoquímicos dos 
sedimentos da baía; 

– Pesquisar as variações das razões isotópi-
cas do chumbo ao longo dos testemunhos anali-
sados, a fim de também correlacioná-las a eventos 
históricos de forma geral, especificamente verifican-
do se há alguma alteração a partir do momento em 
que este metal foi adicionado à gasolina, se disse-

minando de forma mais eficiente pela atmosfera; e 
– Pesquisar registros fotográficos que ratifiquem os 

resultados obtidos.

LoCALIZAção	DoS	TESTEMunHoS	E	
METoDoLoGIA	DE	PESquISA	

LOCALIZAÇÕES DOS TESTEMUNHOS

Os testemunhos T3 (Lat. 22o45’16”S; Long. 43o 

04’29”W) e T8 (Lat. 22o44o28”S; Long. 43o06’45”W) 
se localizam na parte norte-nordeste da Baía de 
Guanabara, estando o T3 mais próximo da APA de 
Guapimirim, junto à franja de manguezal associada à 
atual desembocadura do rio Iriri, tendo sido coletado 
em lâmina d’água inferior a 1 metro. O T8 se localiza 
ao norte da ilha de Paquetá sob camada d’água de 
cerca de 4 metros, estando protegido de aumentos na 
energia hidrodinâmica provocados por frentes frias que, 
por vezes, adentram a baía de sul para norte, agindo de 
forma bastante eficaz sobre a dinâmica de suas águas 
e dos seus sedimentos. Um terceiro testemunho, T16 
(Lat. 22o45’80”; Long. 43o04’72”), coletado a cerca de 4 
metros de profundidade foi utilizado inicialmente para 
estimativa das idades das sub-amostras do T8 (Figura 1). 
Os testemunhos acima citados foram coletados em 2001 
com testemunhador a percussão utilizando tubos de 
PVC, por equipe do Laboratório de Geologia Marinha 
da Universidade Federal Fluminense (LAGEMAR/
UFF).

Todos os testemunhos estão inseridos numa área 
classificada inicialmente por Amador (1980) como 
sendo de baixa energia hidrodinâmica, ou seja, as 
correntes de maré ali não são intensas, propiciando 
a sedimentação de material mais fino. Portanto, 
apresentam grande possibilidade de suas colunas 
sedimentares não conterem eventos erosivos, salvo se 
os testemunhos tivessem alcançado épocas de regressão 
marinha importante.

De fato, Barreto et al. (2007) ao realizarem análises 
palinológicas ao longo do testemunho T8, verificaram 
bem próximo à sua base, entre 230-235 cm (profundidade 
abaixo das sub-amostras aqui analisadas), a existência de 
discordância, ou superfície erosiva, atrelando-a a uma 
regressão marinha. 
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Esta discordância erosiva concorda com a “Síntese 
da Evolução Geológica da Baía de Guanabara”, de 
Amador (1980). Baseando-se em sua descrição elaborou-
se curva de variação do nível do mar desde o início 
do Holoceno (Figura 2), na qual se observa elevação 
gradativa do nível médio das águas marinhas desde 100 
metros abaixo do nível atual, acerca de 16000 anos AP, 
atingindo 3 a 4 metros acima do mesmo entre 6000 e 
5000 anos AP (ótimo climático de Bigarella et al., 1970 
apud Amador, 1980), o que o autor denominou de 
“Transgressão Guanabarina”. 

Embora o autor não tenha mencionado quantos 
metros abaixo do atual nível do mar chegaram as águas 
marinhas antes de 4000 anos AP, a superfície erosiva 
encontrada em T8 e a sua profundidade de coleta, 
em aproximadamente 4 metros de profundidade, 
nos permitiram estimá-la em 6 metros. Já a sua idade 
aproximada, de cerca de 4500 anos AP, foi inferida a 

partir da datação de 4210 anos AP a 222 cm do topo 
de sua coluna (Barth et al., 2004), e sua extrapolação até 
235 cm, onde aparecem registros de superfície erosiva. 

Figura 1:	Localização	dos	testemunhos	estudados,	bem	como	
o	 P3	 onde	 Godoy	 et al.	 (1998)	 determinaram	 a	 taxa	 (ou	
velocidade)	de	sedimentação.

Figura 2:	Variação	do	nível	do	mar	desde	o	início	do	Holoceno,	
estimado	das	informações	de	Amador	(1980)	e	do	testemunho	
T8,	para	o	qual	é	apresentada	a	abrangência	total	e	a	estudada.

Nova transgressão aconteceu entre 3800 e 3000 
anos AP, com o nível do mar chegando a 1,5 metros acima 
do atual, ocasião na qual ocorreu, segundo o autor, a 
edificação de praias fósseis suspensas. O contorno da baía 
neste período era semelhante ao atual, no entanto com 
seus seguimentos truncados pela sedimentação marinha 
e fluvial mais recente, formando em sua retaguarda 
lagunas e extensos manguezais que adentravam em 
muitos quilômetros os canais fluviais. A partir daí não 
foram verificados registros de flutuações importantes, 
com o nível do mar gradativamente regredindo ao 0 
metro atual. 

Portanto, para a parte do T8 estudada, não 
são esperadas quaisquer superfícies erosivas já que, 
no período abrangido pelo mesmo, o nível médio 
do mar esteve, a princípio, sempre acima do atual. 
Não obstante, há que se considerarem possíveis 
reduções nas cargas sedimentares aportadas devidas a 
truncamentos de canais fluviais, que deslocariam suas 
desembocaduras por ação da dinâmica costeira sobre 
o terreno afogado, quando da segunda transgressão 
marinha citada.

A localização mais próxima à costa do testemunho 
T3, portanto mais perto de fontes, propicia maiores 
taxas de sedimentação, sendo mais atuais os pacotes 
recolhidos para análise. Espera-se ser o T3 mais sensível 
às variações do nível do mar e das fontes de suprimento 
de sedimentos, bem como aos consequentes processos 
tanto erosivos, quanto deposicionais que, em sua 
localidade, são passíveis de ocorrerem.
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METODOLOGIA

Para a determinação dos parâmetros investigados 
foram empregadas as metodologias descritas a seguir:

– Datações	– Foram obtidas datações de três sub-
amostras do T8, sendo duas destas utilizadas para estimativa 
da idade de todas as sub-amostras analisadas. Foram 
determinadas a partir de conchas coletadas ao longo de 
testemunho e enviadas ao Center for Applied Isotope Studies, 
University of Georgia (USA). No laboratório este material 
foi atacado com HCl diluído para remover qualquer 
contaminação superficial. Lavado e seco posteriormente 
foi tratado a vácuo, com ácido fosfórico concentrado, para 
recuperar o dióxido de carbono, o qual foi criogenicamente 
purificado de outros produtos da reação e cataliticamente 
convertido em grafite. Razões 14C/13C do Grafite foram 
determinadas utilizando espectrômetro acelerador de 
massa CAIS 0,5 MeV, sendo comparadas a taxas medidas 
com ácido oxálico I, conforme normas de referência NBS 
SRM 4990. As razões 13C/12C das sub-amostras foram 
medidas separadamente empregando a razão isotópica 
estável do espectrômetro de massa, expressa como δ13C, 
com erro inferior a 0,1 ‰. As datas foram estimadas em 
anos de radiocarbono antes de 1950, utilizando meia-vida 
do 14C de 5568 anos.

As idades das sub-amostras do T3 foram estimadas 
a partir da velocidade de sedimentação por Pb210, 
calculada por Peixoto (2005).

– Análises	granulométricas – Foi utilizada difração 
a laser, cujo princípio se baseia no espalhamento da luz 
para determinar a distribuição do tamanho das partículas. 
As análises foram feitas através do equipamento Malvern 
Mastersizer Microplus, MAF 5001, do Laboratório de 
Sistemas Particulados – PEQ / COPPE / UFRJ, o qual 
determina a distribuição de tamanhos de partículas na 
faixa de diâmetro entre 0,5-550 µm. O resultado da 
análise é a distribuição relativa do volume das partículas 
na faixa de classes de tamanho. A partir deste resultado 
foi calculada a mediana da distribuição do volume, que 
corresponde ao diâmetro médio da amostra.

Sub-amostras de sedimentos contendo partículas 
com diâmetro superior a 0,5 µm foram analisadas pelos 
métodos de peneiramento e pipetagem para as frações 
grossa e fina, respectivamente, e separadas por via úmida 
utilizando-se peneira com malha de 0,062 mm. O 
material retido na peneira foi depositado em um béquer 
e colocado para secar em estufa a 50 oC por 72 horas, para 

posterior peneiramento em jogo de peneiras e pesagem 
das distintas classes de tamanho. O material que passou 
pela peneira (fração fina) foi depositado em proveta para 
a execução do método de pipetagem com a finalidade 
de quantificar o peso de suas classes de tamanho. As 
sub-amostras foram, então, classificadas baseando-se na 
distribuição dos pesos nas distintas classes de tamanho e 
expressas em phi (Ф).

Análises estatísticas tradicionais foram realizadas 
para definir os parâmetros estatísticos: média, mediana, 
moda, desvio padrão, assimetria e curtose.

– Matéria	 orgânica - As concentrações de 
matéria orgânica nos testemunhos foram determinadas 
utilizando-se o equipamento CS infrared analyser 
(ELTRA Metalyt 1000CS), do Instituto Oceanográfico 
do Mar Báltico (Alemanha). 

– Elementos-traço	 e	 Isótopos	 do	 chumbo – 42 
camadas de 2 cm de espessura foram coletadas ao longo 
dos testemunhos T3 (22) e T8 (20) para determinações 
das razões isotópicas do chumbo e das concentrações de 36 
elementos-traço. Cerca de 2 gramas da fração pelítica das 
sub-amostras (partículas com tamanho inferior a 0,062 
mm) foram separadas no laboratório da Faculdade de 
Geologia da UERJ e enviadas para o Activation Laboratories 
LTD, em Ontário (Canadá). Análises, com erro calculado 
em duplicata e utilizando a referência NIST981 para 
calibração das razões, envolveram digestão total com 
os ácidos nítrico, hidroclorídrico, hidrofluorídrico e 
perclórico, e determinação das concentrações utilizando 
Espectrofotômetro de Massa por Indução de Plasma 
(ICP-MS) para os elementos-traço, e Espectrofotômetro 
de Massa por Indução de Plasma de Alta Resolução (HR 
ICP-MS) para os isótopos de chumbo, em sub-amostras 
com concentração de chumbo igual ou superior a 15 ppm.

Imagens de satélite da região, esboço topográfico 
delas derivado, fotografias, assim como informações 
gerais sobre alguns elementos-traço pesquisados, foram 
obtidos da literatura formal e a partir de sites de domínio 
público, como o Google Earth e Wikipédia.

RESuLTADoS,	DISCuSSão	E	ConCLuSão

Foi possível caracterizar e delimitar o Antropoceno 
nos sedimentos dos testemunhos coletados na área 
mais interna da Baía de Guanabara, região mais 
criticamente impactada por atividades antrópicas 
dos seus arredores e interior; através das variações 
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das características sedimentares, dos elementos-
traço e dos isótopo de chumbo ao seu longo. Além 
disso, foi possível associar importantes variações a 
eventos históricos ambientalmente marcantes. No 
entanto, primeiramente serão abordadas considerações 
sobre a estimativa da idade das sub-amostras.

Os artifícios empregados de forma diferenciada 
nos testemunhos permitiram estimativas, em geral, 
bem precisas, claramente comparáveis e validadas pelas 
variações dos parâmetros investigados, e pela história.

Em T3 (Figura 3) as idades foram estimadas por 
interpolação a partir da taxa de sedimentação de 67 cm 
. 100 anos-1, calculada por Peixoto (2005), aplicada à 
camada superficial até 70 cm, e a partir daí em direção à 
base, a taxa natural de 19,4 cm . 100 anos-1, calculada por 
Amador (1980) na região. A contraposição de linhas de 
tempo calculadas por este método, sobre as variações do 
cobre, chumbo e zinco, que se apresentaram crescentes 
em direção ao recente, aliado ao fato citado por vários 
autores de que as maiores variações seriam encontradas 
a partir do início do século XX; foram elementos 

balizadores para a assunção das estimativas realizadas, 
ratificadas posteriormente pela variação e história de 
determinados elementos-traço. 

Em T8 (Figura 3b) empregou-se, após várias 
tentativas, o artifício de estimar a taxa de sedimentação 
com base em dois pontos datados no testemunho, 
próximo à base e em sua parte intermediária, 
procedendo às estimativas das linhas de tempo a partir 
da datação basal até 100 anos AP, verificando se os 
centímetros restantes até o recente contemplavam as 
taxas de sedimentação obtidas neste período, calculadas 
na região por Amador (1980), Godoy et al. (1998) e a 
obtida em T3. Efetuou-se o cotejo das linhas de tempo 
com a variação do cobre, chumbo e zinco empregando 
como fatos balizadores que, da base até 500 anos AP os 
parâmetros não apresentariam variações importantes, 
sendo estas observadas dentro dos últimos 100 anos. 
Atendidos tais critérios, passou-se à estimativa da idade 
das sub-amostras a partir da datação basal até cerca de 
100 anos AP, a partir daí interpolando-as considerando 
os centímetros restantes, até o recente.

Figura 3:	Variação	das	concentrações	de	chumbo,	zinco	e	cobre	com	a	profundidade.	Em	T3	(a),	disposição	de	linhas	decadais	
e	seculares	calculadas	a	partir	das	velocidades	de	sedimentação.	Em	T8	(b)	dispostas	conforme	a	taxa	de	3,0	cm	.	100	anos-1,	
calculada	a	partir	das	datações	de	970	e	4300	anos	AP	a	97	e	197	cm,	respectivamente.
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Com relação às características sedimentares dos 
testemunhos, verificaram-se em T3 (Figura 4), mais 
próximo ao continente e junto à área de manguezais, 
sedimentos classificados como lamosos em quase toda 
extensão, exceto pela aparição localizada de lentes de 
areia fina, sugerindo ser produto de fluxos de tempestade. 
No entanto, as variações de seus diâmetros médios nas 
classes de tamanho deste grupo de sedimentos mais finos 

Em cerca de 1520 os sedimentos vão afinando cada 
vez mais até, aproximadamente, 1620, a partir de então 
variando no entorno do silte fino até, aproximadamente, 
1835. Observa-se, no final do século XIX, transição 
para sedimentos argilosos, permanecendo nesta 
classe até a primeira amostra do século seguinte, no 
entorno de 1910. Marcantes foram a abrupta variação 
verificada na amostra seguinte, já na década de 1920, e 
o afinamento progressivo das amostras localizadas entre, 

(Figura 4b) puderam ser claramente associadas a eventos 
naturais e antrópicos. De sua base, estimada em cerca 
do ano de 1370, até próximo de 1500, se observou a 
mais ampla variação, com os sedimentos tornando-se 
progressivamente de maior tamanho, sendo por isso 
associada a um estado regressivo do nível mar o que 
aumentaria, mesmo que quase insensivelmente, a energia 
hidrodinâmica local devido à redução da lâmina d’água.

aproximadamente, 1940 e 1970.
A busca das fontes responsáveis pelas variações 

observadas levou-nos, por um lado, a refletir sobre 
possíveis pulsos de menor amplitude na variação do 
nível do mar, ao longo de sua tendência de diminuição 
progressiva desde cerca de 3800 anos AP. 

Por outro lado, indicou não ser o rio Iriri, com 
canal fluvial meândrico de baixa competência e foz 
atualmente adjacente à localidade do T3, a principal 

Figura 4:	Classificação	dos	sedimentos	com	descrição	visual	e	sua	representação	ao	longo	do	T3,	com	a	escala	vertical	em	cm	(a);	
e	variação	do	diâmetro	médio	na	escala	Φ,	de	silte	grosso	(Φ=5)	a	argila	média	(Φ=9)	ao	longo	do	tempo	(b).	
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fonte de sedimentos, e sim os rios localizados ao 
nordeste, principalmente Guapi, Guaraí e Caceribu 
(Figura 5). Estes rios fazem parte de uma ampla rede 
de drenagem que foi antropicamente alterada, segundo 
Dantas et al. (2008), no início dos anos 50 com a 
construção do canal de Imunana e barragem associada, 
envolvendo a transposição de rios para fins de drenagens 
de terras antes não servidas, e para abastecimento de 
água à população que cada vez mais se expande ao redor, 

incluindo a de Niterói. O afinamento crescente dos 
sedimentos, iniciado nos anos 40 e se estendendo até os 
70, foi considerado reflexo desta ação. 

As fracas variações verificadas a partir daí até o 
recente, inclusive um sensível afinamento ao longo 
dos anos 90, foram associados à continuidade das 
modificações na rede de drenagem influente, com a 
construção de novas barragens e retirada de maiores 
volumes de água para abastecimento. 

A escala temporal mais abrangente de T8, 
considerado mais representativo da região interna da 
baía por sua localização propícia a influência de várias 
fontes, inclusive da parte noroeste mais poluída; permitiu 
verificar tendência geral regressiva com alguns pulsos, 
através da tendência ao aumento da granulometria de 
sua base até o início do século XX, a partir daí indicando 
tendência transgressiva numa primeira vista, através da 
tendência ao crescente afinamento até o recente (Fig. 
6). Entretanto, a distribuição das amostras ao seu longo 
deixou descoberta a camada sedimentar associada ao 
período de 434 a 97 anos AP, isto é, entre cerca de nosso 
descobrimento até o início do século XX.

Outra observação preliminar importante se refere 
ao abrupto afinamento verificado na amostra estimada 

em 434 anos AP (1566), época em que estaríamos sob a 
ação da Pequena Idade do Gelo, segundo Barth (2003). 
Durante essa época não seriam esperadas decantações 
de sedimentos mais finos, pois uma pequena redução 
da lâmina d´água associada ao esfriamento do clima 
promoveria aumento da hidrodinâmica local dificultando 
essa deposição. Esta modificação, também percebida 
em T3, indicou-nos sinal da primeira ação antrópica 
direta sobre a baía, registrada em seus sedimentos, 
considerado fruto dos esforços de guerra dos portugueses 
contra os franceses e tupinambás para dominação do 
novo território, estes últimos apresentando redução 
significativa de população só alcançada novamente, em 
termos numéricos, no século XIX segundo Amador 
(1997). 

Figura 5:	Imagem	modificada	do	Google Earth com	a	localização	de	T3	e	dos	principais	rios	que	contribuem	
com	carga	sólida	em	suspensão	na	região	nordeste	da	Baía	de	Guanabara.
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Duas transições importantes caminhando da parte 
intermediária do testemunho em direção ao recente 
foram encontradas: a primeira de sedimentos arenosos 
para siltosos entre as amostras estimadas nos anos de 
1903 e 1914, e de sedimentos siltosos para mais argilosos 
a partir dos anos 40, no entanto com abrupta inversão 
dessa tendência entre 1951 e 1959. A busca pelas causas 
das anomalias mais marcantes verificadas levou-nos a 
dois eventos antropogênicos considerados relevantes 
especificamente sobre a baía. 

O primeiro se vinculou à alteração produzida em 
mais de 10 km de sua orla ocidental próxima de sua 
entrada, desde a área do atual Porto do Rio de Janeiro até 
Botafogo, que teria alterado o padrão hidrodinâmico da 
baía, tornando-a menos energética e, conseqüentemente, 
possibilitando a deposição de sedimentos mais finos. Tais 
alterações, continuadas com o aterramento para criar a 
Urca e demais transformações, foram efetuadas durante a 
gestão do Prefeito Pereira Passos (1902-1906), e constituiu-

se de enrocamentos dispostos retilineamente a certa 
distância do antigo contorno da orla, nos quais a energia 
das ondas que adentram a baía se dissipa ou é minimizada. 
A retaguarda dos enrocamentos era então aterrada com 
resíduos de morros arrasados e com sedimentos dragados 
de sua área externa. Registros fotográficos possibilitaram 
constatar as alterações produzidas, inclusive ao longo do 
tempo, de algumas localidades desta área, como a região 
do bairro da Glória, por exemplo (Figura 7).

Figura 6:	Variação	do	diâmetro	médio	e	sua	classificação	ao	
longo	de	T8,	com	descrição	visual;	alguns	pontos	com	a	idade	
estimada,	 e	 com	 o	 posicionamento	 do	 período	 referente	 à	
Pequena	Idade	do	Gelo,	mencionado	em	Barth	(2003).

O rápido aumento da granulometria entre 1951 e 
1959, constatado em T3 de forma inversa, foi explicado 
como redução no fornecimento de finos para áreas mais 
afastadas das fontes, devida a um provável lapso de reação 
ambiental causado pela transposição de canais fluviais, 
construção de barragem e do canal de Imunana. Até que 
as novas condições de equilíbrio da rede hidrográfica an-
tropicamente estabelecida e bastante influente na região 
fossem atingidas, o fornecimento de sólidos em suspensão 
poderia diminuir a ponto de sua pluma não atingir, ou 
reduzir sua influência sobre a localidade do T8.

Figura 7:	Fotografias	da	região	da	Glória	em	1902	(a)	e	em	
1903	(b),	após	início	da	construção	da	Av.	Beira	Mar.	A	cha-
miné	alta	era	da	companhia	de	esgoto	inglesa	que	ali	se	insta-
lou	à	época	(FonTE:	http://www.flickr.com/photos/quadro)
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As variações dos percentuais de matéria orgânica ao 
longo dos testemunhos (Figura 8) comprovaram, através 
de sua tendência geral crescente com algumas variações 
compreendidas à luz da história local; ser a região que 
os contém sítio preferencial de produção e acumulação, 
tanto da matéria orgânica localmente produzida, quanto 

da transportada e lá depositada. Mais relevante, no 
entanto, foi a constatação, em ambos os testemunhos, 
dos efeitos da ação antrópica sobre essa tendência mais 
crescente a partir da fase inicial de nossa colonização, 
confirmando o início do Antropoceno da Baía de 
Guanabara a partir daí.

Nota-se nítida mudança na tendência, de decréscimo 
para acréscimo de matéria orgânica, em 1525 (T3) e 1500 
(T8). A partir daí aumentos mais relevantes são verificados 
entre 1835 e 1900 (T3), associado à época que a cidade do 
Rio de Janeiro e arredores começaram a vivenciar grande 
crescimento populacional e industrial, e entre 1500 e 1921 
(T8), pontuando, na escala temporal deste testemunho, 
o início de nosso processo civilizatório como detonador 
do maior fornecimento de matéria orgânica para a baía. 
Ambas as curvas continuam a evoluir com variações até 
as camadas mais recentes, onde atingem valores máximos. 

Com relação aos elementos-traço, dos 36 analisados, 
7 (Berílio, Bismuto, Mercúrio, Antimônio, Tálio, Urânio 
e Tungstênio) foram prontamente descartados por seus 
teores se encontrarem abaixo ou próximo ao limite de 
detecção do método de determinação. Com os demais se 
efetuou uma primeira classificação conforme suas relações 
com a profundidade, baseada nos valores do coeficiente de 
correlação de Pearson entre cada elemento e suas variações 
quantitativas nas sub-amostras dos dois testemunhos 
(Tabela II). Maior atenção foi dada aos resultados obtidos 
em T8 por representar as condições ambientais médias da 
região, vez que sua localização e ação de fluxo e refluxo 
da maré garantem o alcance de plumas, tanto de áreas 

Figura 8:	Variação	dos	percentuais	de	matéria	orgânica	com	a	profundidade	e	parâme-
tros	estatísticos	no	T3	(curva	azul)	e	T8	(curva	vermelha).	Alguns	anos	localizados	
nas	curvas,	estando	envolto	em	circulo	os	referentes	ao	início	de	nossa	colonização.

bastante industrializadas, a noroeste, quanto de áreas 
ainda protegidas, a nordeste da Baía de Guanabara.

As análises conjuntas das variações das 
concentrações (absolutas e normalizadas) e dos Fatores 
de Enriquecimento (FEs) dos onze elementos-traço 
selecionados por possuírem, geralmente em ambos 
os testemunhos, crescimentos em direção ao recente 
(elementos escritos em azul na Tabela II); localizaram 
de forma geral maiores tendências de crescimento e 
variações a partir do início do século XX. 

Foi possível verificar ainda, em T3, que apresentou 
maior adensamento amostral a partir do século XX, 
aumentos de concentrações e conseqüentes enriquecimen-
tos de alguns metais e outros elementos-traço, nas amostras 
datadas em 1751 durante o ciclo da mineração (prata, 
molibdênio e chumbo, Fig. 9), e em 1835, quando o 
Brasil começou a industrializar-se (cobre, manganês, sódio 
e enxofre). A boa relação encontrada entre os eventos 
ambientalmente relevantes e os elementos-traço associados 
ratificaram os resultados, mesmo com o menor adensamento 
amostral na parte médio-inferior do testemunho. 

Sinais de alterações no comportamento das curvas 
foram também observadas, de forma geral, na altura de 
1950. 
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Tabela II:	Classificação	dos	elementos-traço	conforme	suas	relações	com	a	profundidade.

Figura 9:	Variações	das	con-
centrações	 absolutas	 e	 nor-
malizadas	 (parte	 superior)	
e	 dos	 Fatores	 de	 Enrique-
cimento	 (parte	 inferior)	 da	
Prata,	Molibdênio	e	Chum-
bo	ao	longo	do	testemunho	
T3,	nestes	últimos	apresen-
tando	as	equações	das	retas	
de	tendência	das	curvas	nor-
malizadas	 com	 os	 seis	 ele-
mentos	empregados.
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A busca de informações gerais sobre certos metais 
ajudou na compreensão de suas variações, indicando 
utilização pretérita de alguns deles, por vezes em outros 
continentes, mas que de alguma forma foram impressas 
no sedimento da baía. Isto também foi notado pelos 
tempos iníciais de enriquecimentos antrópicos de alguns 
elementos (FE	 >	 1), calculados das equações das retas 
de tendência relativas às distribuições normalizadas das 

concentrações nas amostras (Tabela III). Os valores 
médios obtidos em T3 mostram enriquecimentos de 
cobre, chumbo e zinco a partir do século XVIII, e dos 
demais durante o século XIX. Já, a maior abrangência 
do T8 e a ausência de dados durante os citados séculos 
acabaram por localizar o início do enriquecimento da 
grande parte dos elementos (exceto molibdênio e telúrio) 
em tempos anteriores ao nosso descobrimento. 

Tabela III:	Fator	de	Enriquecimento	(FE	ou	x)	=	1	nas	equações	das	retas	de	tendência	dos	Fatores	de	Enriquecimento	dos	
metais	abordados	e	seus	distintos	normalizadores	geoquímicos,	em	T3	(acima)	e	T8	(abaixo),	este	último	com	a	escala	de	tempo	
em	anos	AP.	Valores	hachurados	correspondem	aos	mínimos	e	máximos.

A análise integrada das Taxas de Suprimento Local 
(TSLs) dos onze elementos escolhidos permitiu sua 
divisão em quatro grupos: 

– Os que apresentaram, em ambos os testemunhos, 
variações atuais de TSLs positivas, isto é, indicam 
crescimento atual no fornecimento local de metal nas 
duas localidades – cobre (Figura 10), chumbo, telúrio 
e sódio;

– Os que apresentaram comportamento crescente 
atual em um dos testemunhos, não sendo verificado 
o mesmo no outro, indicando alterações importantes 
no fornecimento local do metal considerado. A prata 
(Figura 11a) mostrou importante crescimento em T3, 
enquanto que em T8 notou-se tímido decaimento, 
sugerindo que T3 estaria recebendo fornecimento atual 

Figura 10:	Variação	da	Taxa	de	Suprimento	Local	do	cobre	
nos	últimos	500	anos,	em	T3	(esquerda)	e	T8	(direita).
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– Os que também apresentaram comportamento 
diferenciado recente, mas foram separados por melhor 
refletirem as condições de eutrofização natural e antrópica 
pelo que Baía de Guanabara passou ao longo do tempo - 
fósforo e enxofre. O relevante decréscimo recente da TSL 
do enxofre (Figura 12a) em T3 corroborou a hipótese 
levantada com o zinco quanto à melhoria das condições 
ambientais desta localidade da baía. Na mesma direção 

Figura 11:	Variação	da	Taxa	de	Suprimento	Local	da	prata	(a)	e	zinco	(b)	nos	ultimos	500	anos,	em	T3	(esquerda)	e	T8	(direita).

Figura 12:	Variação	da	Taxa	de	Suprimento	Local	do	enxofre	(a)	e	fósforo	(b)	nos	ultimos	500	anos,	em	T3	(esquerda)	e	T8	
(direita).

deste metal através de suas fontes mais próximas, não 
chegando, ainda, a influenciar T8. 

O zinco (Figura 11b), bastante associado a fontes 

de esgoto doméstico, apresentou tímido crescimento em 
T8 e notório decaimento em T3, sugerindo melhorias 
no esgotamento sanitário da área que o influencia; 

apontou o crescimento recente da TSL do fósforo (Figura 
12b) que, sendo bem associado à produção primária, 
também indica melhoria da qualidade ambiental. 
No entanto, redução e aumento nas TSLs mais atuais 
do fósforo e enxofre, respectivamente, verificados em 
T8 indicam que esta localidade e, portanto, a Baía de 
Guanabara de forma geral, apresenta piora recente na 
qualidade ambiental e; 
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– Os metais que apresentaram reduções de 
suprimentos recentes em ambos os testemunhos, por 
vezes da mesma ordem que o crescimento verificado 
imediatamente abaixo sugerindo que processos de 
migração de metais para níveis abaixo na coluna 
sedimentar após a sedimentação, o que seria corroborado 
pelo estado mais fluido das lamas superficiais - cádmio, 
manganês (Figura 13) e molibdênio.

De forma geral, variações evidentes de TSL, por 
vezes opostas nos testemunhos, foram verificadas no 
início do século XX e nos anos 50, ratificando a influência 
das alterações antrópicas introduzidas no ambiente da 
Baía de Guanabara naquelas ocasiões.

Ao considerar x=0 nas equações das retas de 
tendência associadas às curvas de variações de TSLs, 
tanto da concentração absoluta quanto das normalizadas 
desses elementos-traço (Tabela IV); os resultados 
mostraram que em T8, de forma geral e com exceção do 
fósforo, os elementos sinalizam o início do século XX, 
anterior à alteração da orla ocidental da baía, como a 
época de origem do aumento de suprimento de metais 
para a localidade, e para a Baía de Guanabara como um 
todo, se considerada dela representativa.

Em T3 as estimativas mostraram diferença média, 
para mais, de 8 anos em relação ao T8, sinalizando o 
atraso dos efeitos vinculados ao aumento de suprimento 
de metais sobre os sedimentos desta localidade “mais 
protegida” e relativamente distante de grandes fontes 
poluidoras da Baía de Guanabara. Também, sua 
posição próxima à costa torna propício o retardo na 
sobreposição dos efeitos da hidrodinâmica litorânea, 
pelos decorrentes da alteração da hidrodinâmica geral Figura 13:	Variação	da	Taxa	de	Suprimento	Local	do	manga-

nês	nos	ultimos	500	anos,	em	T3	(esquerda)	e	T8	(direita).

Tabela IV:	Cálculo	das	equações	das	 retas	de	 tendência	 referentes	às	 Taxas	de	Suprimento	Locais	 (TSL)	das	concentrações	
absolutas	e	normalizadas	dos	metais	nos	últimos	500	anos,	considerando	TSL	(ou	x)	=	0,	em	T3	e	T8,	este	último	com	a	escala	
de	tempo	convertida	em	anos.
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da baía devida à modificação de seu litoral ocidental. 
Tal lapso de reação do ambiente foi verificado nos 
gráficos, nesta época, através dos comportamentos 
opostos das TSLs em boa parte dos elementos, isto é, 
enquanto geralmente em T8 foi verificado aumentos 
importantes no início do século XX, em T3 notou-se 
tendência ao decréscimo de concentrações.

Os percentuais de aumentos e reduções médios 
verificados nos últimos 500 anos (Tabela V) permitiram 
a classificação quantitativa de todo o elenco de 
elementos-traço levantados, excetuando aqueles em 
que predominaram concentrações abaixo do limite de 
detecção do método empregado.

– O grupo de elementos-traço que apresentaram 
tanto reduções quanto aumentos de até 20%, conside-
rados fracos (na cor mostarda), foram o alumínio, asta-
to, cobalto, ferro, potássio, lítio, magnésio, molibdênio, 
níquel, escândio, estrôncio, telúrio, titânio, vanádio, 
além do bário, gálio, ítrio e cromo que não apresenta-
ram qualquer variação em ambos os testemunhos. Este 
resultado obtido com o cromo foi surpreendente tendo 
em vista sua indicação por Baptista Neto et al. (2006) e 
Perin et al. (1997) como um dos poluentes preocupan-
tes atualmente. No entanto o exame variações dos seus 
FEs (Figura 14), indicaram enriquecimentos durante a 
década de 30 em ambos os testemunhos, que podem ser 
associados ao desenvolvimento industrial da época, e na 
década de 80, somente no T3. Deduziu-se, então, ou 
que este metal migrou na coluna sedimentar para níveis 
mais abaixo, ou que atualmente suas emissões foram res-
tringidas e mais localizadas; e

Tabela V:	 Percentuais	 de	 redução	 e	 de	 aumento	 dos	 29	
elementos	 químicos	 nos	 últimos	 500	 anos,	 calculados	 em	
ambos	os	testemunhos	com	base	na	média	das	concentrações	
absolutas	obtidas	nas	sub-amostras	anterior	e	posteriormente	
a	esta	idade	estimada.

Figura 14:	Variação	dos	Fatores	de	Enriquecimento	do	cromo	
nos	últimos	100	anos	ao	longo	de	T3	(a)	e	T8	(b),	calculados	
com	os	elementos-traço	normalizadores	utilizados.

– Os metais pesados que apresentaram percentuais 
de aumento importantes em ambos os testemunhos 
foram o cobre, chumbo, zinco, prata e cádmio, em azul 
escuro na ela acima;

– Os elementos-traço, em azul claro, que mostraram 
aumentos de até 50%, considerados moderados, foram o 
manganês, o sódio que indica maior influência marinha, 
fósforo e enxofre, este último não apresentando variação 
em T3, mas atingindo 30% em T8.

– Os que apresentaram reduções consideradas 
moderadas como o zircônio (30% em ambos os 
testemunhos) e importantes como o cálcio (50% nos 
dois testemunhos). O exame do comportamento deste 
último elemento, analisado conjuntamente com as 
variações de fósforo e enxofre, além de informações 
obtidas de Figueira (2006) referentes às carapaças 
calcárias geralmente desgastadas de foraminíferos 
bentônicos; indicaram, que este elemento é bastante 
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requerido na região para equilibrar o pH mais ácido da 
água intersticial. Através do comportamento conjunto 
dos elementos supracitados, verificado na Figura 
15, pode ser ratificada a melhoria mais recente das 
condições ambientais de T3, bem como, em T8, entre 
meados das décadas de 70 e 90, sendo esta última muito 
provavelmente fruto dos esforços do Prof. Amador e de 
outros, para instituir a Área de Preservação Ambiental 
de Guapimirim, na época, e outras que surgiram a partir 
daí, principalmente na área norte e nordeste da baía. No 
entanto, o indício de piora recente dessas condições em 
T8 justificam investigações futuras.

Foram utilizados seis elementos-traço como norma-
lizadores geoquímicos, sendo cinco citados na bibliografia, 
e o magnésio, escolhido pelos comparativos menores 
intervalo de valores, variância, erro-padrão e desvio-padrão. 
Notou-se também que, em geral, a curva normalizada 
com o magnésio de um determinado elemento-traço 
apresenta maior similaridade com a de concentração 
absoluta, tanto nos gráficos de variação da concentração 
dos elementos-traço com o tempo, quanto nos de Taxa 
de Suprimento Local (TSL), indicando-o como um bom 
normalizador, de forma geral, em ambos os testemunhos. 

Entretanto, o ferro se mostrou como elemento 
normalizador mais intermediário, tanto nos cálculos 
das distintas equações relacionadas às curvas de Fatores 
de Enriquecimento (FE = 1, vide Tab. III), quanto das 
vinculadas à Taxa de Suprimento Local (TSL = 0, vide 
Tabela IV), neste último sendo possível perceber alguns 
anos coincidentes com os calculados com a concentração 
absoluta.

Através da verificação da média das correlações de 
Pearson médias obtidas com os 6 normalizadores no uni-
verso dos 29 elementos-traço analisados quanto aos FEs 
(Tabela VIa), como também as obtidas com estes normali-
zadores e a concentração absoluta nos 11 elementos onde 
a TSL foi examinada (Tab. VIb), conclui-se que o ferro, 
magnésio e lítio, nesta ordem, são os metais que melhor se 
prestam a compensar os demais elementos em análise dos 
efeitos da variação da granulometria, em sedimentos da 
área interna da baía onde a grande quantidade de matéria 
orgânica e condições redutoras comandam os processos de 
fixação de metais nos sedimentos (PERRIN et al., 1997; 
MACHADO et al., 2004).

Figura 15:	 Concentrações	 absolutas	 de	 cálcio,	 enxofre	 e	
fósforo	ao	 longo	de	 T3	 (esquerda)	 e	 T8	 (direita),	 e	 ela	de	
correlação	desses	elementos.	Escala	vertical	em	centímetros	
com	algumas	idades	estimadas.	Partes	em	amarelo	indicam	
épocas	de	melhorias	nas	condições	ambientais.

Tabela VI:	Valores	médios	de	correlação	obtidos	para	cada	normalizador,	referente	aos	dados	de	Fator	de	Enriquecimento	nos	29	ele-
mentos	(a)	e	aos	de	Taxa	de	Suprimento	Local	dos	11	elementos	selecionados	(b),	nos	dois	testemunhos	e	com	a	média	dos	mesmos.

As análises da variação dos isótopos de chumbo em 
separado, ao longo dos testemunhos, possibilitou localizar 
variações importantes, ratificando conclusões anteriores. 
Os decréscimos verificados em T3 (Figura 16, parte su-

perior), entre cerca de 1500 e os séculos XVIII/XIX, indi-
cou alterações de fontes mais influentes promovidas pelos 
ciclo da mineração e início do da industrialização que se 
seguiu, ambos desencadeando o crescimento da atividade 
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portuária no interior da baía. Sugerem, por consequin-
te e em consonância com o aumento da concentração de 
certos elementos-traço, como anteriormente descrito, a 
segunda fase do Antropoceno na Baía de Guanabara, na 
qual se observa influência antrópica direta mais nociva ao 
seu ambiente, mas ainda considerada não impactante. 

A inexistência de amostras em T8 durante este 
período impossibilitou análises correlatas (Figura 16, 
parte inferior). No entanto, notórias variações foram 
encontradas em ambos os testemunhos, por vezes com 

picos invertidos numa mesma época na parte mais 
recente, de maior adensamento amostral. Principalmente 
os picos verificados no início do século XX e nos anos 
50, entremeados por outros mais ou menos importantes, 
refletem mais uma vez a marca das alterações antrópicas 
introduzidas especificamente nestas ocasiões, e mostra a 
introdução de chumbo de diferentes origens, portanto 
com diferentes assinaturas isotópicas, requerido na 
consolidação do modelo urbano-industrial e/ou deste 
modelo decorrente, gerando as inconstâncias verificadas. 

Portanto, de forma concordante com Crutzen & 
Steffen (2003), o ano 1950 marcou o início do que seria 
a terceira fase do Antropoceno para os autores, percebido 
em ambos os testemunhos por todas as vias analíticas 
empregadas e intensificado localmente pela construção 
do canal de Imunana. 

Entretanto também foi notada a ação antropogênica 
realizada no início do século XX, verificada em todas as 
análises, que propiciou alteração no padrão sedimentar, 
crescimentos mais importantes de matéria orgânica, 
ambos favorecendo a fixação crescente de metais, até os 
anos 50 quando atingem valores mais elevados. Efetuou-

Figura 16:	Variação	das	relações	Pb
208

/Pb
204

,	Pb
207

/Pb
204

	e	Pb
206

/Pb
204	

ao	longo	de	T3	(parte	supe-
rior),	bem	como	de	T8	(parte	inferior)	nos	últimos	500	anos.

[UERJGEO]20120513 Interacoes Homem.indb   35 03/07/2013   16:13:32



INTERAÇÕES HOMEM – MEIO NAS ZONAS COSTEIRAS BRASIL/PORTUGAL

36  •  Luiz Saavedra Baptista Filho, José Antônio Baptista Neto e Mauro Cesar Geraldes

se, em decorrência, a divisão da segunda fase geral dos 
supracitados autores, em duas para a Baía de Guanabara: 
uma que vai de meados do século XVIII ao início do 
século XX, e outra que se estende daí até os anos 50, 
caracterizada por impactos crescentes em função da 
aceleração do processo de industrialização verificado no 
período, somado à explosão demográfica de seu entorno 
e interior.

A comparação da faixa de variação de uma mesma 
relação istotópica nos dois testemunhos, mostrou que as 
localidades que os representam apresentam influências 
de fontes de chumbo comuns, no entanto certamente 
possuem dominância de fontes distintas. 

Outra informação relevante foi obtida através 
dos gráficos que associam os três isótopos estáveis de 
chumbo (Pb

207
/Pb

206
 contra Pb

208
/Pb

206
), em ambos os 

testemunhos. Notou-se nítida tendência de separação 
das amostras em dois grupos: amostras mais antigas e 
mais recentes.

Em T3 (Figura 17) separou-se esses grupos, com 

apenas uma discordância (amostra 1904), em amostras 
entre 1225 e 1922 e entre 1928 e 2000. Mostrou assim e 
apesar de mascarado por outras fontes neste testemunho, 
que a adição de chumbo na gasolina a partir de 1922 
segundo Nriagu (1990), teve significado ambiental 
sobre a dispersão das amostras.

Em T8 (Figura 18) separou-se as sub-amostras de 
4300 a 97 anos AP (esta última igual a 1903), das de 
92 a 1 ano AP (1908 a 2000), estando as sub-amostras 
limites consecutivas sinalizadas com setas vermelhas. 
Indicou, ratificando mais uma vez, a redução da 
hidrodinâmica geral da baía provocada pela alteração de 
cerca de 10 km de sua orla ocidental; como a principal 
causa da separação das sub-amostras mais antigas das 
mais recentes. A influência da adição de chumbo na 
gasolina pode, também, ser associada à localização das 
amostras 80 e 75 anos AP (1920 e 1925, sinalizadas por 
setas rosas), em áreas extremas do gráfico, acima e abaixo 
respectivamente, da reta de melhor ajuste dos valores das 
amostras. 

Figura 17:	Relações	Pb
207

/Pb
206

	X	Pb
208

/
Pb

206	
nas	 sub-amostras	 do	 testemunho	

T3	 separadas	 pela	 linha	 com	 valor	 da	
relação	Pb

207
/Pb

206	
=	0,845,	em	destaque.	

A	 amostra	 discordante	 está	 hachurrada,	
e	 as	 anterior	 e	 posterior	 à	 adição	 de	
chumbo	na	gasolina	sinalizadas	por	setas.

Figura 18:	Relações	Pb
207

/Pb
206

	X	Pb
208

/
Pb

206	
nas	 sub-amostras	 do	 testemunho	

T8	 separadas	 pela	 linha	 com	 valor	 da	
relação	Pb

207
/Pb

206	
=	0,855,	em	destaque.
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Por fim, com relação à camada sedimentar referente 
ao Antropoceno, esta foi delimitada pela variação 
granulométrica ao longo dos testemunhos estudados, 
a partir do início de nosso processo civilizatório / 
exploratório / colonialista, sendo nesta época observada 
redução pontual da granulometria e início de crescimentos 
relevantes de matéria orgânica a partir de cerca de 1500, 
em pleno período denominado “Pequena Idade do Gelo”. 
A esta época sedimentos relativamente mais grossos 
dominavam em função da pequena redução no nível do 
mar, produtora de energia hidrodinâmica mais eficaz sobre 
os sedimentos da baía de forma geral e, principalmente, 
nas áreas próximas à costa. 

Outra observação relevante foi obtida a partir 
da pesquisa conduzida por Barreto et al. (2007), 
que reconstituíram a história ambiental da Baía de 
Guanabara a partir da variação quali-quantitativa de 

grupos polínicos ao longo do testemunho T8, sem 
terem sido estimadas as idades das sub-amostras. Através 
de nossas estimativas foi possível datar os limites das 
zonas ambientais propostas pelos autores, bem como 
traçar a linha dos 500 anos AP (ano de 1500) sobre a 
distribuição dos grupos polínicos analisados, conforme 
Figura 19. Notam-se a reduções mais proeminentes da 
concentração total de palinomorfos, bem como dos 
grupos “Floresta Ombrófila Densa” e “Pteridófita / 
Briófita”, ambas indicativas de condição ambiental mais 
umida com instalação de exuberante Mata Atlântica, a 
partir da linha de 500 anos AP traçada. Por outro lado, o 
grupo “Vegetação de Campo”, que associa-se tanto a um 
clima mais seco, quanto a deflorestação para a construção 
de vilas e cidades, reverte a tendência de redução anterior 
a esta linha passando a crescer quantitativamente em 
direção ao recente. 

Figura 19:	Zoneamento	do	testemunho	T8	com	base	na	análise	de	palinomorfos	encontrados	em	suas	sub-
amostras,	tendo	sido	a	idade	de	seus	limites	aqui	estimadas.	A	linha	vermelha	pontilhada	corresponde	a	500	
anos	AP	(modificado	de	Barreto	et al.,	2007).

Todos estes efeitos, mesmo que não tidos como 
danosos ou impactantes ambientalmente, foram 
considerados como marcos do início do Antropoceno na 
Baía de Guanabara.

As análises de elementos-traço, aí incluídos os 
isótopos de chumbo, permitiram estender esta primeira 
fase até meados do século XVIII, a partir daí sendo 

verificado o início de uma influência antrópica mais 
danosa, porém ainda não considerada impactante 
devido, tanto às quantidades ainda não muito elevadas, 
quanto às características mais arenosas de seus sedimentos 
superficiais à época. 

Permitiram verificar, ainda, que as ações antrópicas 
mais danosas ao ambiente foram sentidas de forma 
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abrupta nos sedimentos da baía a partir do início do 
século XX, tendo como principal fato detonador as 
obras de Pereira Passos, entre 1902 e 1906, efetuadas na 
orla ocidental da baía, próxima à sua desembocadura. 
Os aterros e enrocamentos construídos resultaram em 
perda da energia hidrodinâmica da baía favorecendo 
intensa sedimentação fina, de matéria orgânica, e 
consequentemente,de metais pesados e outros elementos-
traço, com os quais se associam positivamente em função 
de sua crescente produção. 

A partir dos anos 50 e de forma concordante 
com Crutzen & Steffen (2003), estende-se a última 
fase até então registrada, na qual é percebida de 
forma geral certa constância ou fracas tendências 
ao crescimento, ou mesmo à redução, das elevadas 
concentrações de elementos traços obtidas nessa 
época, até o recente.

Na Tabela VII é apresentado um resumo das fases 
delimitadas pelas informações contidas nos sedimentos 

da Baía de Guanabara, bem como suas causas e 
características. Fica claro que o início do Antropoceno é 
particular de cada lugar e relacionado ao seu processo de 
ocupação. Nota-se que as fases locais do Antropoceno da 
Baía de Guanabara foram delimitadas pelas variações dos 
parâmetros investigados, atreladas às ações antrópicas 
diretas identificadas na história local e registradas nos 
testemunhos. 

Ressalta-se também que, não por coincidência, 
os limites do início das fases II e III de Crutzen 
& Steffen (2003), foram similares. A invenção da 
máquina a vapor, que marca o início da segunda fase, 
e o desenvolvimento decorrente deste invento vincula-
se à necessidade de matéria-prima, conseguida a baixo 
custo nos países colonizados à época. Já os anos 50, 
provavelmente seja um limite comum dos países que 
experimentaram a industrialização, acompanhado de 
crescimento demográfico mais importante durante o 
século XX.

Tabela VII:	 Fases	 globais	 do	 Antropoceno	 definidas	 por	 Crutzen	 &	 Steffen	 (2003)	 e	 locais	 aqui	 definidas	 para	 a	 Baía	 de	
Guanabara,	seus	limites,	causas	e	efeitos	observados	nos	parâmetros	estudados	no	sedimento.

Como anteriormente mencionado, a fase global 
II foi dividida em duas fases bem definidas na Baía 
de Guanabara, tendo como fato desencadeador às 

obras em sua orla ocidental no início do século e 
consequente redução de sua energia hidrodinâmica 
geral.
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