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Abstract.  O objetivo  deste  trabalho  é  apresentar  os  resultados  da  descrição  de  testemunhos 
obtidos a partir de sondagens realizadas na planície deltaica ao sul do rio Paraíba do Sul. Esta 
planície é limitada ao norte pelo rio Paraíba do Sul e pelo Cabo de São Tomé ao sul. A oeste 
planície  é limitada por falésias erosivas em elevações de sedimentos Terciários da formação 
Barreiras e pelo oceano Atlântico a leste. Verticalmente as sucessões apresentam engrossamento 
para o topo. Da base para o topo foram obtidas as seguintes associações de fácies: a associação de 
fácies 1 pode ser associada com depósitos do prodelta ou pelo menos o topo deste; a associação 2 
é  característica  de  um ambiente  sob  influência  de  maré;  e  a  associação  3  é  associada  com 
ambiente  de  praia,  sendo  os  depósitos  dos  cordões  arenosos.  As  discordâncias  erosivas 
interpretadas  na  fotografia  aérea  indicam  que  a  progradação  do  delta  é  interrompida 
periodicamente por ciclos erosivos. O evento erosivo é caracterizado por regime de ondas de alta 
energia e são registrados como associações de fácies de areia grossa e estrutura maciça. 
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1. Introdução

A planície deltaica ao sul do rio Paraíba 
do Sul está localizada entre as latitudes 21° 
56’ 32” e 21° 36’ 53” e entre as longitudes 
41° 07’ 31” e 41° 00’ 34”.  O limite  norte 
desta  planície  é  representado  pelo  rio 
Paraíba  do  Sul,  estando  o  ponto  mais  ao 
norte na praia de Atafona, e o limite sul pelo 
Cabo de São Tomé. A planície é limitada por 
falésias  erosivas  de  suaves  elevações 
constituídas  por  sedimentos  Terciários  da 
formação  Barreiras  a  oeste  e  pelo  oceano 
Atlântico a leste. 

A planície deltaica é um subambiente do 
Complexo Deltaico do Rio Paraíba do Sul 
que consiste na porção terrestre da bacia de 
Campos (Silva, 1984). 

A  planície  deltaica  é  constituída  por 
cristas arenosas que são formadas na linha 
de  praia  e  a  medida que novas cristas são 
formadas, as mais antigas são incorporadas 

na planície deltaica. As cristas de praia são 
organizadas por feixes de cristas com mesma 
orientação (Figueiredo Jr., 2003). O contato 
entre  estes  feixes  são  angulares  e  definem 
uma linha de discordância erosiva. Esta linha 
é  o  traço  da  superfície  de  erosão  com  a 
superfície topográfica (Fig. 1).

O objetivo deste trabalho é apresentar os 
resultados  adquiridos  da  descrição  de 
testemunhos  provenientes  de  sondagens 
realizadas na planície deltaica ao sul do rio 
Paraíba do Sul.

Este  trabalho  faz  parte  do  projeto  de 
pesquisa  “Atafona,  RJ:  Avaliação  do 
Processo  de  Erosão  Marinha”  financiado 
pelo CNPq. Este projeto tem como objetivo 
o estudo da evolução geológica do delta no 
sentido  de  determinar  o  tempo de  duração 
das  fases  erosivas,  bem  como  o  período 
entre estas. Além disto, visa à compreensão 
dos processos e identificação dos fatores que 
causam a erosão costeira.



2. Métodos e Técnicas

Em uma primeira etapa foi feito o mapa 
das cristas de praia para a identificação dos 
feixes  de  cristas  arenosas  e  das  linhas  de 
discordância erosiva (Fig. 2). Foi utilizado o 
software  SPRING  para  vetorização  das 
linhas  das  cristas  arenosas  a  partir  de  um 
mosaico de fotografias aéreas ortoretificadas 
do ano de 2000.

Em  uma  segunda  etapa  foi  feito  um 
trabalho  de  campo  para  identificação  das 
linhas de discordância erosiva. Os pontos de 
sondagem foram estrategicamente marcados 
o  mais  próximo  possível  às  discordâncias 
erosivas.  Isto  foi  necessário,  pois  para  a 
datação  do  final  do  evento  erosivo  é 
necessário coletar material datável (conchas 
ou  madeira)  que  tenha  sido  depositado 
durante este evento.

Também  foram  feitas  sondagens  dos 
dois  lados  da  discordância  para  fins  de 
correlação e caracterização da geometria das 
camadas sedimentares.

As  sondagens  foram  feitas  nas  cavas, 
região  baixa  entre  duas  cristas,  com  o 
objetivo de alcançar maiores profundidades. 
Com  isto,  foi  possível  coletar  lama  do 
prodelta.

Para a testemunhagem foi utilizado um 
martelete  tipo  rompedor  de  concreto 
adaptado para martelar em tubo de 7,5 cm de 
diâmetro.  Foram  utilizados  tubos  de 
alumínio  com  6  m  de  comprimento,  que 
permitiram uma  recuperação  média  de  4,5 
m. No total foram feitas 25 sondagens.

Na  última  etapa,  os  testemunhos 
recuperados foram descritos  e  fotografados 
no  Laboratório  de  Processamento  de 
Testemunhos  do  Lagemar/UFF.  A  coluna 
estratigráfica foi editada digitalmente.

3. Resultados

3.1. Descrição dos testemunhos

As  fácies  foram  agrupadas  em 
associações  de  fácies.  Pois  segundo  Della 
Fávera  (2001)  para  a  interpretação 
ambiental, é importante definir a associação 
de fácies, uma vez que uma dada fácies pode 
ocorrer  em  vários  ambientes  distintos, 
resultante de um mesmo processo.

Foram  selecionados  dois  testemunhos 
representativos  da  estratigrafia  da  planície 
deltaica ao sul do rio Paraíba do Sul (Fig. 1).

3.1.1. Descrição do testemunho nº 7

Associações  de  fácies  da  base  para  o 
topo:

Associação  1:  apresenta  uma  sucessão 
de fácies com estratificação cruzada tabular 
de  laminações  inclinadas  (30-45°)  de areia 
fina  alternando  com  lama.  Esta  fácies 
aparece  alternando  com  camadas 
centimétricas  de  areia  média,  com  finas 
laminações de lama e camadas de areia fina. 
Na areia aparecem laminações plano paralela 
milimétricas de lama micácea. Apresenta cor 
cinza.

Associação  2:  apresenta  alternância  de 
fácies de areia fina com engrossamento para 
o  topo,  com  laminações  plano  paralelas 
descontínuas  com  ou  sem  laminações 
milimétricas  de  lama.  Estas  alternam  com 
fácies  de  areia  grossa  de  espessura 
centimétrica  e  com  estrutura  de  aspecto 
maciço. Cor amarelada.

Associação 3:  camadas de areia média 
de aspecto maciço, com variação gradual de 
tons  de  castanho  escuro  na  base  para 
castanho claro no topo devido a presença de 
umidade.

3.1.1. Descrição do testemunho nº 17

Associação 1: apresenta tendência para 
engrossamento granulométrico para o topo. 
Constituída por camada de lama com e sem 
laminação;  camadas  decimétricas  de  areia 
fina com suave laminação sem lama; camada 
com  suave  estratificação  cruzada  do  tipo 



espinha  de  peixe  com  laminações 
milimétricas com lama; camada de areia fina 
com  laminação  plano  paralela  com 
laminações  milimétricas  de  lama;  uma 
camada  centimétrica  de  areia  fina  com 
estratificação  suavemente  ondulante  com 
interdigitação de areia grossa no topo.

Associação 2: alternância de camadas de 
areia  média  com ou  sem finas  laminações 
plano paralelas; laminações milimétricas de 
lama  com  espaçamento  centimétrico  a 
decimétrico. Cor cinza claro.

Associação  3:  alternância  gradativa  de 
areia  fina  com  areia  média  com  ou  sem 
suave  laminação  plano  paralela.  Cor 
amarelada.

4. Discussões

Figueiredo  Jr.  et  al. (2003) 
indentificaram  três  radarfácies  com 
levantamento feito com GPR. Estes dados de 
GPR nos fornecem importantes informações 
sobre  a  geometria  do  pacote  sedimentar. 
Baseando-se nas características estruturais e 
texturais  das  sucessões  de  fácies  dos 
testemunhos, foi possível correlacionar cada 
uma das radarfácies com as associações de 
fácies sedimentares  interpretadas (Fig. 3).

O  radarfácies  “C”  poder  ser 
correlacionado com a associação de fácies 3, 
por outro lado os radarfácies “A” e “B” não 
tem  seus  limites  correlacionados  com  as 
associações 1 e 2.  O radar fácies “A” está 
associado  com  depósitos  de  washover e 
sedimentos  erodidos  das  cristas  arenosas  e 
depositados nas cavas. Este tipo de depósito 
não está presente nos testemunhos descritos. 

As associações 1 e 2 estão relacionadas 
ao  radarfácies  “B”,  que  consiste  num 
conjunto  de  superfícies  sigmoidais 
mergulhando na direção do oceano. 

5. Conclusões

A partir da descrição dos testemunhos, 
conclui-se  que  as  associações  de  fácies 

indicam um engrossamento  granulométrico 
para o topo. Esta sucessão progradacional é 
marcada basicamente pela  sucessão de três 
diferentes ambientes.

A  associação  de  fácies  1  pode  ser 
associada com depósitos do prodelta ou pelo 
menos do topo deste depósito. A associação 
2 é característica de ambiente sob influência 
da  maré,  dada  a  presença  de  estruturas 
indicativas de bidirecionalidade de corrente 
trativa  e  de  regime  de  fluxo  inferior.  A 
associação 3 é relacionada a ambiente praial, 
que são os depósitos dos cordões arenosos.

As discordâncias  erosivas interpretadas 
na fotografia aérea indicam que o processo 
de  progradação  é  periodicamente 
interrompido por  ciclos erosivos.  O evento 
erosivo,  caracterizado por regime de ondas 
fortes, está associado a fácies sedimentares 
de  areia  muito  grossa  de  estrutura  com 
aspecto maciço.
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Fig. 1. Colunas estratigráficas do furo 17 e do furo 7
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Figura 2. Mapa da planície deltaica a sul do rio Paraíba do Sul. Cada feixe de cristas arenosas está representado com 
uma cor diferente. Discordância erosiva está representada pela linha vermelha.

Figura 3. Segmento de seção de GPR. A, B e C são radarfácies interpretados
 (Figueiredo Jr. et al.., 2003)
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