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ABSTRACT 

Existing coastal sedimentation models have Pit properly incorporated the 
fundamental role of Holocene sea-level history In the development of modem coastal 
regions. For example the classical work by COLEMAN and WRIGHT (1975), although ana 
lyzing the Influence of as many as 400 parameters on the geometry of deltaic sand 
bodies, did not address the effects of Holocene sea-level oscillations. Previous 
work on the central portion of the Brazilian coastline Indicated that the relative 
sea level changes and the longshore currente have played an essential role in the 
construction of the coastal plains. Detailed mapping and radiocarbon dating have 
allowed us to establish the different phases involved In the deposltlcnal history of 
the plain situated at the Paraíba do Sul river mouth. This history is not In kee£ 
lnb «fith the classical model of wave .dominated delta. 

RESUMO 

Os modelos de sedimentação costeira existentes não têm levado em considera 
cão o papel fundamental desempenhado pelas variações do nível médio do mar durante o 
Holoceno na fonnação das atuais regiões costeiras. Por exemplo, a obra clássica de 
COLEMAN e WRIGHT (1975), apesar de analisar a influência de cerca de 400 parâmetros 
na geometria de corpos arenosos deltáicos, não Incorporou os efeitos das oscilações 
holocênicas do nível do mar. Estudos prévios efetuados- na porção central do litoral 
brasileirc indicaram que as variações do nível do mar e a deriva litorânea desempe 
nharam un papel fundamental na construção das planícies costeiras. Cartografia de 
detalhe e datações pelo carbono-14 permitiram estabelecer as diversas etapas envolv^ 
das na história deposicional da planície situada na desembocadura do Rio Paraíba do 
Sul. Esta evolução não é compatível com o modelo de "clássico delta dominado por on 
das". 

I . INTRÓITO 

Por ocasião da segunda circular referente ao 1* Simpósio de Geologia Regio 
nal RJ-ES (10 a 14/08/87), foi oferecida como uma das opções de excursão geológica, 
o roteiro "Delta Quaternário do Rio Paraíba do Sul", e que corresponderia a un clás 
8lco "delta dominado por ondas". 

Após un estudo minucioso apoiado em riumerosas datações pelo radlocarbono e 
baseando-se em leis fundamentais da Física, em particular as da Hidrodinâmica, foi 
possível reconstituir as diversas etapas de fonnação da planície costeira do Rio Pa 



A M » tolSáapoatodt Geóloga R«|ÍMMIRJ-ES 71 

raíba do Sul (MARTIN et ai. 1984). Ficou então evidenciado que o modelo clássico de 
"delta dominado por ondas" não poderia ser aplicado a esta planície costeira bem co 
DD aquelas dos Rios Doce, Jequitinhonha, São Francisco e Pamaiba (MARTIN et ai. 
1963; SUOUTO et ai. 1985). 

É importante ressaltar que o estudo em questão que cobriu cerca de 3.000 km 
do litoral brasileiro efetuou-se sem idéias preconcebidas sendo que, no início dos 
trabalhos, não existia uma posição em favor deste C J daquele modelo. Entretanto, 
contrariamente ao que ocorre usualmente foi possível contar com um apoio essencial 
que permitiu uma melhor compreensão da evolução desta parte do litoral brasileiro. 
Este elemento favorável consistiu na possibilidade de poder dispor, praticamente em 
tempo integral, de um laboratório de datação pelo carbono-14, o que permitiu a obten 
cão de cerca de 600 datações de testemunhos diretos ou indiretos de antigas posições 
do nível relativo do mar e Beste modo estabelecer uma cronologia adequada dos even 
tos. Assim, introduziu-se no modelo evolutivo em elaboração um elemento essencial 
que até então não havia sido considerado, representado pelo papel desempenhado pelas 
variações do nível médio relativo do mar na sedimentação litorânea arenosa e, em par 
tlcular, pelo seu abaixamento médio no decorrer doe últimos 5.000 anos. .A deriva li 
torânea, que constltue também jn elemento essencial, não foi freqüentemente levada 
em consideração ou então não foi corretamente interpretada. De fato, pode-se mo» 
trar facilmente que o regime de ondas atuando no transporte litorâneo não tem neces 
seriamente a mesma direção que a do vento dominante. Assim, na planície costeira do 
Rio Grande do Sul, o transporte litorâneo efetua-se de sul para norte enquanto que 
as dunas costeiras se deslocam no sentido NE-SW (VUJW0CK, comunicação pessoal). Si 
milannente, com freqüência, os problemas decorrentes da intensidade do regime de on 
dos não costumam ser levados em conta: é evidente que a ação de um forte regime de 
ondas oceânicas durante um período de dois dias poderá ser equivalente no que concer 
ne o volume transportado de areia, â ação de um regime fraco durante dois meses. 

Apesar do presente modelo proposto para a evolução das planícies costeiras 
do litoral brasileiro ter sido apresentado em numerosas reuniões científicas' bem co 
mo ter sido publicado em revistas nacionais e estrangeiras, toma-se necessário tra 
zer novamente os fatos e dados sobre os quais repousa. 

Deseja-se esclarecer que a atitude aqui tomada não é gerada por um espírito 
polêmico ou até mesmo por uma postura anti-cientiflca. É comum pensar-se ser deten 
tor da verdade, porém a história da ciência traz esclarecimentos interessantes Sobre 
as dificuldades que as novas idéias encontram para se implantar. Assim, a teoria da 
deriva dos continentes foi combatida de maneira ultrajante pela grande maioria da co 
munidade geológica e geofísica, até que, de repente, produziu-se uma reviravolta na 
opinião. Atualmente, é difícil compreender como as maiores sumidades das ciências 
geológicas puderam rejeitar os dados precisos e evidentes apresentados por Wegener, 
é verdade que este se enganou na interpretação dos mecanismos que provocaram a derl 
va, entretanto os argunentos geológicos, morfológicos e paleontologlcos que empregou 
não poderiam ter sido refutados. 

II . INTRODUÇÃO 

Associadas às desembocaduras dos principais rios que despejam suas águas no 
Oceano Atlântico, ao longo da costa brasileira, existem zonas de progradação que 
BACOCCOLI (1971), tomando por base a definição de SOOTT e FISHER (1*69), interpretou 
como deltas. Alguns, como o do Rio Amazonas, seria do tipo altamente destrutivo, 
dominado por mares, enquanto que outros, como os dos rios Pamaiba, Jaguaribe, São 
Francisco, Jequitinhonha, Doce e Paraíba do Sul, seriam do tipo altamente destruU 
vo, dominado por ondas. Além disso, BACOCCOLI (op. cit.) atribuiu a todos esses cfel 
tas uma idade holocênlca, ao mesmo tempo em que propôs um esquema evolutivo segundo 
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o qual essas planícies costeiras teriam se formado a partir do máximo da transgres 
são flandriana (última grande transgressão quaternária;, passando em alguns casos 
por una fase estuarina intermediária, até constituírem deltas típicos cuja constru 
cio resultaria em avanço generalizado da linha de costa. 

Entretanto, existem também ao longo do litoral brasileiro vastas zonas em 
progradação sem qualquer ligação com uma desembocadura fluvial atual ou pretérita 
(MARTIN et ai. 1983). Una dessas áreas mais dignas de nota situa-se em Caravelas 
(BA) onde, excetuando-se as-fácies fluviais, ocorrem todos os outros tipos de depôs! 
tos sedimeritares existentes nos "deltas quaternários brasileiros". Por esta razão, 
BACOCCOLI (op. cit.) chegou a sugerir que a acumulação dos sedimentos poderia repre 
sentar uni possível delta do rio Mucuri, inexpressivo curso fluvial localizado na por 
cão sul da área. Desta maneira, a região de Caravelas representaria um caso típico 
de "delta destrutivo dominado por ondas" construído sem a presença de um rio! 0 fa 
to de ter sido possível a formação de zonas de progradação sem aporte sedimentar flu 
vial chamou Imediatamente a nossa atenção. É evidente que, neste caso, seria neces 
sário procurar alhures a fonte de sedimentos arenosos que serviram para a prograda 
ção. 

Un exame dos parâmetros considerados por diferentes autores que têm estuda 
do os deltas mostra que nenhum deles levou em conta o papel da flutuação do nível re 
lativo do mar. Essas variações podem resultar da mudança real do nível do mar (eus 
tasia) e das modificações do nível dos continentes (tectoniano e isostasia). As va 
riações de volume de água dos oceanos (glácio-eustasia) e as modificações de volume 
das bacias oceânicas (tectono-eustasia) fazem sentir os seus efeitos em escala mun 
dial. Por outro lado, as modificações da superfície do geóide (geoido-eustasia ) e 
as modificações do nível da crosta terrestre influem em escala local ou regional. 
Então é evidente que as variações de nível relativo do mar hão foram forçosamente as 
mesmas em todos os pontos da Terra, Pesquisas realizadas na parte central (nordes 
te, leste e sudeste) do litoral brasileiro mostraram que esta passou nos últimos 
5.000 anos por uma fase de emersào da ordem de 4 a 5 m. Porém, esta não é a situa 
cio, por exemplo, na costa atlântica e do Golfo do México dos Estados Unidos, que co 
nheceram uma evolução muito diferente. Nestas áreas, o nível relativo do mar situa 
va-se cerca de 5 m abaixo do atual e elevou-se progressivamente até chegar à sua po 
sição de hoje. Portanto, pode-se dizer que nos últimos 5.000 anos, o litoral brasi 
leiro caracterizou-se por processo de emersão, enquanto que o litoral oriental dos 
Estados Unidos esteve em submersao. Desta maneira, evidentemente a dinâmica Iitorâ 
nea não foi a mesma nos dois casos. Naturalmente, os modelos de sedimentação deitai 
ca idealizados a partir de exemplos de costa em submersao não podem ser aplicados dl 
retamente no Brasil. Os estudos anteriores realizados nas planícies costeiras do 
Rio Doce (ES) por BANDEIRA et ai. (1975) e do Rio Paraíba do Sul (RJ) por LAMEGO 
(1955) e BEURLEN et ai. (1975), por falta de dados na época, não consideraram o pa 
pel desempenhado pelo abaixamento do nível relativo do r.ar. 

Assim, resolvemos empreender um estudo pormenorizado das planícies coetei 
ras situadas nas desembocaduras dos rios Paraíba do Sul, Doce, Jequitihhonha, Sao 
Francisco, Jaguaribe e Pamaíba. Este estudo baseou-se em fotointerpretacão, traba 
lhoe de campo e numerosas datações ao radiocarbono, que permitiram mapear slstematt 
camente e reconstruir com precisão as etapas sucessivas da evolução geológica duran 
te o Quaternário. 

Se, de um lado, BAC0CC0LI (op. cit.) reconhecia que a sua experiência de 
campo limitava-se a breves excursões aos deltas dos rios Paraíba do Sul, Doce, Jequi 
tlnhonha e São Francisco, grande foi a nossa surpresa ao confrontarmos os mapas obU 
dos por nós com os publicados por aquele autor. Mesmos reconhecendo-se a natureza 
bastante eequemática dos mapas daquele autor, pode-se ainda constatar grandes dife 
renças. Assim, por exemplo, os limites das planícies costeiras dos rios Paraíba do 
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Sul, São Francisco, Jaguarlbe e Pamaiba são mil to imprecisos. Segundo aquele au 
tor, a planície costeira do Rio Sao Francisco ocuparia uns superfície de 2.000 km*, 
enquanto que na realidade ela não passa de 750 km*. No caso da planície do Rio Ja 
guariba,BACOCOOLI atribuiu una superfície de cerca de 300 km* quando, na realidade, 
pode-se verificar no terreno que não ororre propriamente uma .planície costeira qua 
temeria mas somente una área de dunas móveis sobre sedimentos do Grupo Barreiras. 
Além disso, foi possível constatar que parte dessas planícies costeiras apresenta 
também sedimentos de Idade plelstocénlca e não somente holocênica conforme admitia 
este autor. 

Prossegulndo as pesquisas foi constatado que o mapa da planície costeira do 
Rio São Francisco, utilizado por COLEMAN e WRIGHT (1975) como modelo de "deltas alta 
mente destrutivos, dominados por ondas" era grosseiramente falso. 

Desta maneira, sem considerar os modelos deltálcos previamente estabeleci 
doa, decidimos reconstruir a evolução dessas planícies costeiras durante o Quaterna 
rio com base em dados e experiência prévia em outras partes do litoral brasileiro. 
Em vista desta reconstrução pode-se questionar se o termo delta seria o mais apro 
prlado para referir-se as zonas de progradacão situadas nas desembocaduras doe prln 
clpais rios brasileiros que despejam suas águas no Oceano Atlântico. 

III. .AFINAL, 0 QUE é UM DELTA? 

0 termo delta é bastante antigo, datando de cerca de 400 anos A.C., quando 
HERÓDOTO o empregou pela primeira vez ao se referir à planície aluvlal situada entre 
os dois distributaries principals do Rio Nilo, a qual exibia una grande semelhança 
com a quarta letra do alfabeto grego. 

Em 1832, LYELL Introduziu o termo na literatura geológica, deflnlndo-o em 
1853 como "um terreno aluvlal formado por um rio em sua desembocadura, sem contudo 
possuir uma forma definida" (In: MOORE e ASQUISH, 1971). 

BARRELL (1912) empregou o termo para designar "un deposito parcialmente 
subárco construído por um rio de encontro a um corpo permanente de água" (In; LE 
BLANC, 1975). Estudando o delta do Rio Mlssissipl, TROWNBRIDGE (1930) concluiu que 
o substantivo delta e o adjetivo deltálco deveriam ser usados para denominar os se 
dimentoe depositados por um rio nas vizinhanças de sua desembocadura. BATES (1953) 
definiu um delta como "um depósito sedimentar construído por un fluxo de jato dentro 
de un corpo permanente de água". Esta definição Incorporaria tanbém os leques subma 
rinoe, que sao acumulados nas desembocaduras dos canhões submarinos. Segundo 
BJOOCCOLI (1971), alguns autores utilizaram ainda o termo para designar toda acumula 
cão resultante da perda de velocidade de una corrente aquosa ao- penetrar em um corpo 
de água mais volumoso, sejam os depósitos assim formados, subaéreos ou subaquáticos. 

A medida que novas acumulações costeiras foram sendo descritas e estudadas, 
a exemplo dos deltas dos rios Colorado (McKEE, 1939 e THOMSON, 1968), RÓdano 
(OCMKENS, 1970), Niger (ALI£N, 1970) e Orenoco (VAN ANDEL, 1968), o conceito de dei, 
ta foi sofrendo modificações para poder acomodar novas observações. Deste modo, 
7I9HER et ai. (1969) adotaram una definição mais generalizada segundo a qual un dei 
ta seria "um sistema deposlclonal alimentado por um rio £ que resulta na progradacão 
Irregular da linha de costa". WRIGHT (1978) enfatiza ainda mais este caráter generl 
co ao definir un delta como "acumulações costeiras subaouosaa a subaéreaa construí
da» a partir de, sedimentos trazidos por un rio, adjacentes ou em estreita proxlmlda-
Á 22B 2 DEES» incluindo os depósitos que foram modelados secundariamente pelos di-
vtnos agentes da bacia receptora, tal» como, ondas, correntes e mares". Por esta 
definição, un delta pode englobar praticamente' todo o espectro de formas de acumula 
toes costeiras, tais como, praias, dunas, planícies de marés, pântanos, manguezals, 

-:"; lagunas, llhaa-barreira», baía», além de depósitos dr canal e desembocadura» fluvl 
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ais. vê-se portanto, que o conceito de delta é atualmente bastante amplo, utiliza 
do para designar conjuntos de fácies que têm em comun apenas o fato de constituírem 
zonas de progradação associadas a um curso fluvial, tendo sido construídas original 
mente a partir de sedimentos carreados por este rio. ~ 

- Fatores que controlam a formação de um delta 

Para que um delta seja formado é necessário que um rio (corrente aquosa) 
carregado de sedimentos flua rumo a un corpo permanente de água em relativo repouso. 
As velocidades tas correntes fluviais diminuem a partir da desembocadura para as par 
tes mais distais, de modo que sedimentos sujeitos a velocidades cada vez menores 
(mais finos) e de formas cada vez menos esféricas (mais angulosas) são depositadas 
neste sentido. 

Além disso, para que os sedimentos transportados por um rio se acumulem na 
sua desembocadura e resultem na formação de um delta e necessário que a energia do 
melo atinja o nível suficiente para retrabalha-los e dispersa-los ao longo da costa. 
A condição "sine-que-non" para que ocorra a construção deltaica e que haja um 
"deficit" de energia do meio receptor em relação ao aporte sedimentar sendo, desta 
maneira, os sedimentos empilhados em.tomo da desembocadura fluvial. A energia do 
rio, expressa principalmente pela velocidade de suas águas, manterá geralmente um ou 
mais canais escavados através dos próprios sedimentos. Com o prosseguimento dos pro 
cesaos deposicionais o delta progradará para dentro do corpo aquoso. Deste modo, o 
rio se vê obrigado a avançar através dos seus próprios depósitos, alterando assim o 
seu comportamento, o que gera condições peculiares de sedimentação e consequentemen 
te formando corpos sedimentares com diferentes características. 

vários são os fatores que condicionam os processos de sedimentação deltaica, 
os quais mudam bastante dando, em conseqüência, diferentes tipos de deltas. Cs del^ 
tas quaternários são formados da combinação desses fatoes; deste modo, alguns ocor 
rem ao longo de costas com amplitude de maré desprezível e energia de onda mínima, 
enquanto que outros são originados sob condições de grande amplitude de maré ou de 
intensa atividade de ondas. Por outro lado, os deltas podem ser construídos sob con 
diçôes de clima tropical úmido, em regiões submetidas a intensos processos químicos 
e biológicos ou em regiões árticas ou de desertos, onde a atividade bllóglca e os 
processos químicos são praticamente nulos. A despeito das diversidades ambientais, 
determinadas pela combinação de diferentes fatores que condicionam os processos ó£l 
tálcos, todos os deltas de progradação ativa apresentam ao menos um atributo em, co 
nun, isto é, um rio fornece sedimentos terrígenos à zona costeira e à plataforma 
interna mais rapidamente do gue eles podem ser removidos por processos litorâneos. 

COLEMAN e WRIGHT (1971 e 1975) discutem sobre os vários processos costeiros 
e seus efeitos e significados na formação de deltas. Segundo estes autores os fa 
tores mais importantes são: clima, flutuações de descarga fluvial e de carga sedi, 
mentar, processos associados à desembocadura fluvial, energia das ondas, regime das 
marés, ventos, correntes litorâneas, declividade da plataforma, tectônlca e geome 
tria da bacia receptora. Embora todos estes fatores tenham alguma influência, somen 
te poucos processos atuam mais intensamente na formação dos diferentes tipos de o M 
tas. Segundo MORGAN (1970), quatro são os fatores fundamentais que influem na sedi. 
mentação deltaica: (a) regime fluvial; (b) processos costeiros*, (c) fatores cllmáu 
cos e (d) comportamento tectônlco. 

IV . PAPEL DAS VARIAÇÕES DO NÍVEL RELATIVO DD MAR E DO TRANSPORTE LITORÂNEO DE S EM 
MENTOS ARENOSOS NA CONSTRUÇÃO DAS PLANÍCIES COSTEIRAS "" 

1 - Papel das variações do nível relativo do mar. 



AMrioIStavfcíodeGeolocb RcftoMlM-ES 73 

A regra de BRUUN (1962) estabelece que, u n vez atingido o perfil de equili 
brio da zona litorânea, uma elevação subsequente do nível do mar Irá perturbar este 
equilíbrio, qie será então restaurado mediante translaçãb run» ao continente. 
Cono conseqüência, o prisma pralal irá sofrer erosão e o material erodido será 
transferido e depositado na antepraia. Esta transferência provocará una elevação do 
assoalho da antepraia em magnitude a.. igual à elevação sofrida pelo nível do mar 
a_, mantendo-se assim constante a espessura da lâmina de água. 

Testes de campo e de laboratório, executados por SCHWARTZ (1965 e 1967) e 
DUBOIS (1976 e 1977), comprovaram a hipótese de BRUUN (op. clt.). Bribora esta regra 
tenha sido estabelecida para fases de subida do nível do mar, também parece ser váll_ 
da para a situação inversa, isto é, o equilíbrio desfeito deverá ser restaurado tam 
bem quando ocorre a descida do nível do mar. De fato, o abaixamerito do nível relaU 
vo do mar, diminuindo a espessura da lâmina de água, irá gerar um desequilíbrio no 
perfil da zona litorânea tornándo-o mais "agradado". Em conseqüência, as ondas irão 
movimentar os sedimentos inconsolidados da antepraia rumo à praia e provocando, des 
ta maneira, uma progradacão da linha de costa. Et" ' *"~ -ênria de material ira 
cessar quando a profundidade for equivalente á que existia exteriormente. Ccmparati^ 
vãmente, este processo é semelhante àquele no qual um perfil de tempestade se recupe 
na por transferência de sedimentos da antepraia para o prisma de praia em perfil de 
"swell", processo este amplamente registrado na literatura (DAVIES, 1972; KING,1972; 
KOMARp 1973; SWIFT, 1976). Da mesma maneira, este mecanismo é verificado durante o 
ciclo mensal das marés. Durante as marés de sizígia, correspondente a una "pequena 
transgressão'', ocorre erosão na pós-prala e, em contrapartida, durante as mares de 
quadratura, correspondente a una "pequena regressão", se produz sedimentação na pós-
prala. 

2 - Papel do transporte litorânea de sedimentos arenosos. 

0 transporte de sedimentos ao longo de una praia arenosa é promovido princi 
palmente pelas correntes je oerlva litorânea geradas pelas ondas. De fato, próximo 
ás praias as ondas n£L encontram profundidades suficientes para sua propagação, ocor 
rendo então a sua arrebentação. Este fenômeno é accmpanhaoo pela liberação de gran 
de quantidade de energia, que será traduzida em parte na colocação em suspensão das 
areias e parcialmente na formação da corrente de deriva litorânea. Naturalmente, es 
te fenômeno ocorrerá se as ondas atingirem obllquamente a linha de praia. A veloci 
dade desta corrente é lenta, mas a sua ação se faz sentir em una zona onde as areias 
foram colocadas em suspensão pela arrebentação das ondas e, portanto, o volume de a 
rela transportado por este melo será considerável. 

vários cálculos mostraram que a velocidade da corrente de deriva litorânea 
e maxima quando as ondas atingem a linha de praia com ângulos variando entre 46 e 
SB (LARRAS, 1961). A ação combinada das águas de espralamento de arrebentação das 
ondas e das correntes de deriva litorânea provoca o transporte pulsatório das arei 
as. Evidentemente, o sentido de transporte dependerá da direção de incidência das 
frentes de ondas que atingem a praia. 

Certamente, durante un período de abaixamento do nível relativo do mar, par 
to da areia fornecida para o restabelecimento do perfil de equilíbrio irá transitar 
•o longo da praia em conseqüência deste mecanismo. Este transporte prosseguirá até 
9 » as areias sejam retidas por u m armadilha ou bloqueadas por un obstáculo. Isto 
explica as grandes diferenças que podem existir em uma região subrtida a un abaixa 
•snto uniforme do nível do mar. Os depósitos arenosos serão pouco desenvolvidos ou 
•amo ausentes nas zonas onde há predominância de trânsito litorâneo a multo impor 

—fates nas regiões onde un obstáculo ou una armadilha tenha permitido a retenção das 
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linha costeira, ilhas ou fundos rasos (baixios) formando zonas de baixa energia, pan 
toes do eabasanento cristalino, desembocaduras fluviais importantes, etc. 

3 - Bloqueio do transporte litorâneo de sedimentos arenosos por fluxo fluvi 
ai Junto à foz. 

Bi deterninadas condições, o fluxo de água Junto à desembocadura de um rio 
irá constituir um obstáculo, que tenderá a bloquear o transporte das areias, do mes 
mo modo que um molhe artificial em uma região costeira. Essas estruturas marítimas, 
ancoradas em terra, são geralmente construidas de modo a estender-se além da zona de 
arrebentação impedindo completamente o trânsito litorâneo dos sedimentos. Como re 
sultado, os sedimentos ficarão retidos de encontro ao molhe, fazendo com que a linha 
de costa a barlsmar desta estrutura prograde rapidamente. A sotamar, a deriva lito 
rânea continua atuante, removendo os sedimentos e provocando o avanço do mar por ero 
são da linha de costa. KCHAR (1973), desenvolveu modelos de computador para simular 
o crescimento e a forma de equilíbrio dos deltas nos quais a ação das ondas é a for 
ça dominante na redistribuição dos sedimentos. Deste modo este autor chamou a aten 
ção para o fato de que, em presença de ondas que se aproximam da costa segundo um Sn 
guio agudo, o fluxo fluvial se comporta à semelhança de um molhe constituindo una 
barreira â deriva litorânea. Assim a planície a barlamar da desembocadura prograda 
muito mais rapidamente do que a sotamar'que, por sua vez: irá caracterizar-se como 
um» região com "deficit" de sedimentos. 

Os mecanismos atuantes na foz de un rio podem ser esquematizados da seguin 
te maneira (MARTIN et ai., 1963): 

(a) Em períodos de alta descarga fluvial, correspondente a una fase de en 
chente, o fluxo de água Junto à desembocadura irá constituir um obstáculo que tende 
rá a bloquear o transporte litorâneo das areias. Isto irá ocasionar acumulação de 
areias a barlamar da foz e possível erosão a sotamar. Entretanto, a erosão da por 
ção a Jusante da corrente é freqüentemente compensada pelo aporte de sedimentos gros 
seiros supridos pelo próprio rio. 

(b) Em períodos de baixa descarga fluvial, o obstáculo representado pelo 
fluxo fluvial irá praticamente desaparecer e, consequentemente, a meia-cúspide cons 
trulda a barlamar, na fase anterior, experimentará un acelerado processo de erosão. 
Os sedimentos erodidos serão deslocados para sotamar, originando un esporâb arenoso 
que tenderá a obstruir parcialmente a foz. Este evento ficará registrado na piam 
cie costeira sob a forma de una linha de truncamento das cristas praiais. Se o pe 
ríodo de baixa vazão durar bastante tempo o esporão arenoso poderá atingir largura 
suficiente que permita resistir, até certo ponto, às condições de alta energia da fa 
se de enchente subsequente. Muitas vezes, somente a extremidade do esporâb arenoso 
será destruída e a barragem provocada pelo fluxo fluvial será deslocada no sentido 
da deriva litorânea. Sobre a linha de truncamento, a barlamar da desembocadura, se 
rá construído un novo sistema de cristas praiais a> imentado pelos sedimentos trans 
portados ao longo da costa. 

Em conseqüência deste fenômeno pode-se verificar o aparecimento de una for 
te assimetria entre as partes da planície costeira situadas de un lado e de outro da 
desembocadura. Enquanto, a barlamar da desentxwadura, a linha de costa avança a eus 
to da incorporação gradativa de sedimentos arenosos trazidos pela deriva litorânea, 
a sotamar, a progradação se processa principalmente em função dos aportes fluviais. 
Nrsste processo, podem ser desenvolvidos esporoes arenosos na margem da desembocadii 
m , a sotamar, pelo njtrabalhamento de barras de desembocadura que, por ação da re 
fração de ondas, evoluem para ilhas lunadas. Uma vez formadas, essas ilhas e espo 
ròes passam a desenvolver zonas protegidas na sua porção interna, que são rapidamen 
te colonizadas por manguezais e passam a captar os sedimentos finos carreados pelo 
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rio. Alem disso, os deslocamentos da desembocadura são marcados por una sucessão de 
degraus realçados por discordancies nos alinhamentos das cristas pralals. Deste no 
do, a parte da planície a barlanar será fonnada por faixas de cristas pralals essen 
claimants de origem marinha, enquanto que a porção a sotamar será constituída por 
una alternância de faixas arenosas entremeadas por zonas baixas areno-argilosas. 

Quando as frentes da ondas incidem paralelamente à linha de praia, e somen 
te neste caso, os sedimentos transportados pelos cursos fluviais defronte de sua de 
atmTjuiadui'a serão retrabalhados e depositados em ambos os lados da foz para formar 
ua delta em cúsplde altamente destrutivo dominado por ondas. 

V . EVOLUÇÃO PALEO20GRAFICA DA PLANÍCIE COSTEIRA DO RIO PARAÍBA DO SUL 

V.l TRABALHOS PRÉVIOS 

A planície costeira do Rio Paraíba do Sul foi estudada anteriormente por 
LAMEDO (1955), BACOCCOLI (1971), ARAÚJO et ai. (1975), ARGENTO (1979), DIAS (1981), 
DIAS e GOROU (1979 e i960) e DIAS et ai. (1983, 1984a, b). Entretanto nenhum des 
tea autores considerou o papel desempenhado pelo abaixamento do nível relativo do 
mar na evolução paleogeográflca. 

Segundo ARAÚJO et ai. (op. clt.)'la construção do complexo dei talco holocênl 
co do Rio Paraíba do Sul lnlciou-se, depois que o mar atingiu seu nível mais alto na 
transgressão flandrlena desenvolvendo-se em duas fases distintas: una abandonada e 
outra atuante". A reconstrução paleogeográflca desses autores foi baseada na idéia 
anterior de LAMBO (op. elt.), que teria reconhecido várias fases de deltacão: dei 
ta de tipo Klsslsslpl, delta do tipo RÓdano, delta do tipo Paraíba e delta de maré 
da Lagoa Feia. Não se pode negar a existência, no eixo Campos-Sào Tome, de vest£ 
glos de um delta do tipo dominado por processos fluviais. Entretanto, um delta des 
te tipo não poderia ter sido construído mar adentro em litoral de alta energia. En 
tio é necessário admitir que os sedimentos transportados pelo Rio Paraíba do Sul de 
posltamn-ae numa zona de fraca energia. A existência na frente dos sedimentos flu 
viala de sedimentos lagunares ricos em canchas de moluscos lagunares demonstra que 
durante una parte da sua história o Paraíba do Sul decembocava dentro de una laguna 
onde ele constituiu un delta lntralagunar. Parece evidente que o modelo de ARAÚJO 
et ai. foi estabelecido baseando-se em modelos desenvolvidos em outras regiões do 
•undo onde as condições de energia e de variação do nível relativo do mar são comple 
tenente dlferentea. ~ 

V.2 MODELO PROPOSTO POR MARTIN ET AL. (1963, 1964) 

Com base no mapeamento geológico, datações ao radlocarbono e experiências 
prévias em outras partes do litoral" brasileiro, tomou-se possível reconstruir os se 
guintes estágios evolutivos. ~ 

- 1* estágio 

Correspondente a una fase de clima semi-árido, com nível marinho abaixo do 
atual, quando foram depositados os sedimentos da formação Barreiras. 

- 2» estágio 
V 

Correspondente ao pico positivo máximo da penúltima grande transgraasão 
quando o nível do mar, em tomo de 120.000 anos antes do presente, se encontrava 
• * 2A acima do nível atual. Os sedimentos da Formação Barreiras foram erodldos e 



7» S M U M C S C M Ü M B * GMfc«B-NécfcolU-ES 

parte Inferior dos vales da região foi afogada. 

- 3* estagio 

Corresponde à formcção da planície costeira pleistocênica. Encostadas nas 
falésias esculpidas nos sedimentos da Formação Barreiras na fase anterior, foram de 
positadas cristas praiais ao mesmo tempo que entradas de muitos vales foram fechadas 
por barras arenosas formando-se lagunas. Cem o abaixamento do nível relativo do 
mar, uma rede hidrográfica no prolongamento doe vales entalhados nos sedimentos da 
Formação ctarreiras ou orientada pelos cordões litorâneos, instalou-se sobre os terra 
ços pleistocênicos. 

- 4» estágio 

Corresponde â fase final da última transgressão. Durante esse evento a pia 
nície costeira pleistocênica foi em parte destruída e afogada. A rede de drenagem 
que havia se instalada sobre os terraços marinhos pleistocênicos foi afogada da mes 
ma maneira que alguns vales escavados nos sedimentos da formação Barreiras. Associa 
da ao afoganento da planície costeira pleistocênica houve a formação de uma ilha bar 
reira que isolou de um contato direto com o mar o que restou dos terraços marinhos 
pleistocênicos. Atrás das ilhas barreiras instalou-se uma vasta laguna. A existên 
cia dessa fase pode ser comprovada pelos sedimentos lagunares presentes. 0 aspecto 
morfológico da planície costeira do Rio Paraíba do Sul nessa época, era muito seme 
lhente ao apresentado atualmente por grandes trechos da costa leste dos Estados Urd_ 
dos onde existem terraços marinhos pleistocênicos com lagunas e ilhas barreiras na 
frente. Essa barreira é, ainda hoje, reconhecível na região entre São Tome e a Ia 
goa de Carapebus. No entanto, em conseqüência de problemas neotectônicos locais, es
sa barreira continua a deslocar-se atualmente em direção ao continente. Em canse 
querela desse deslocamento, sedimentos lagunares podem ser encontrados na praia atu 
ai do lado externo da barreira. 

- 5» estágio 

Corresponde à construção do delta intralagunar. Durante todo o período de 
existência da laguna o Rio Paraíba do sul constituiu um vasto delta (delta do tipo 
Nisslseipi de LAMEGO). Nessa fase o rio apresentava vários canais e um deles, de dî  
reção E-W, ocupava uma posição próxima ao atual. A medida que o nível relativo do 
mar abaixava, após 5.100 anos BP., a laguna tendia a ressecar e o braço E-W (mais 
curto) passou a assumir a descarga total do Rio Paraíba do Sul. 

- 6» estágio 

Corresponde a formação das cristas de praia holocênicas. A partir de 5.100 
anos BP., o abaixamento do nível relativo do mar foi acompanhado pela transferência 
de areias da plataforma continental para a praia. Essas areias foram retrabálhadas 
pelas correntes de deriva litorânea tendo contribuído na construção doa terraços are 
nosos holocênicos. ** 

V.3 DINÂMICA ATUAL E SUBATUAL NAS YI73IUNÇAS DA DESEMBOCADURA 

Na região da desemboc&iura do Rio Paraíba do Sul atuam ondas provenientes 
do NE e SSE. As primeiras são geradas pelos ventos alíseos e aa últimas estão rela 
cionadas à penetração de massas de ar polar através do continente sulanericano. A» 
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ondas de SSE, especialmente freqüentes no outono e Inverno, são quase sempre mais 
fortes que as de NE e, portanto, desempenham U R papel multo sais Importante no trans 
porte litorâneo de sedimentos. Por vezes, verifica-se a superposição de ondas das 
duas direções, 1st» é, as ondas de NE se superpõem às ondas de SSE que são caracter^ 
zadas por grandes comprimentos de ondas» Neste caso, só as ondas do SSE desempenha 
rão ua papel no transporte litorâneo e o deslocamento dos sedimentos se processara 
principalmente do sul para o norte. Isto é confirmado pela geometria dos cordões to 
locênleos (OGHDEUEZ et ai., 1903) que indica un constante transporte do sul para o 
norte e também pelo bloqueio de areias com acumulação acelerada à montante da corren 
te (porção sul) de um quebra mar perpendicular à coata, construído em 1982 na. entra 
da de Barra do Furado. 

Aspectos da dinâmica atual e subabalousforam melhor evidenciados por un estu 
do pormenorizado das vizinhanças da desembocadura abai d> ou» eaun exame rápido Ja 
mostramos seguintes fatos: 

- existência de acentuada assimetria entre as margens sul e norte da foz. 
A parte sul mais desenvolvida, é formada pela acreção de cristas pralals essencial 
mente arenosas, enquanto que a parte norte, menos desenvolvida, é constituída por ai 
ternânela de feixes arenosos separados por zonas argllc-arenosas orgânicas; 

- ocorrência, na parte sul, de un esporão arenoso cuja construção foi acom 
panhada de erosão litorânea acelerada, quando foram destruídas varias casas em Atafo 
na. Em 20 anos (1956-1976) a linha de praia recuou 15Qn nesta localidade. Bn feve 
relro de 1976 que' coincidiu com un período de alta descarga fluvial, o esporão foi 
destruído e começou, a ser construído un novo esporão que em 5 anos atingiu 30Qn de 
comprimento (DIAS, 1981); 

- existência de feixes de cristas pralals escalonadas, separadas entre si 
por superficies de discordância, originadas durante as fases erosivas que acampa 
nham a formação dos esporões arenosos. 

0 mecanismo de bloqueio do transporte litorâneo de areia pelo fluxo do Rio 
Paraíba do Sul parece evidente. Para testar esse modelo foi realizado un estudo se 
dlmentológlco que constou essencialmente de un estudo morfométrico das areias. Com 
efeito, se o modelo de dinâmica costeira aqui discutido (deriva litoral de direção 
S4f e períodos de bloqueio do transporta litorâneo de areia pelo fluxo do Rio Paraí 
ba do Sul) estiver correto, as areias de un lado e do outro da foz devem ser de ori 
gens diferentes. ~ 

Diferenças multo evidentes entre os graus de arredondamento de areias de 
praia atual de un lado e de outro da desembocadura Indicaram que as areias transpor 
tadas pelo rio são depositadas quase que somente ao norte de aua foz, enquanto que 
ao sul as areias devem ser fornecidas principalmente, pela plataforma Interna adjacen 
te. Situação semelhante foi encontrada estudando-se os graus de arredondamento das 
amostras de terraços holocênlcos. De fato, ocorrem dois tipos de areias, o primeiro 
com predominância de graus subanguloaos e subarredondados (como os da parte norte da 
planície) e o segundo can predominância de grãos arredondados e muito arredondados 
(como os da parte sul da planície). RrtantD, na pane norte da planície costeira ocorre 
uaa mistura de grãos carreados pelo rio e fornecidos pela plataforma continental, 
enquanto que na parte sul são encontradas somente areias supridas pela plataforma 
continental interna adjacente (MARTIN et ai., 1984; SUQUIO et ai., 1986). 

' VI . OQCUS0ES 

0 estabelecimento ds un modelo pode ser efetuado de três modos distintos: 
¥ f?.* p* r t l r * átacm r M i* ** P*"1*" M r observados, analisados, medidos, quantlfl 
, «ados, etc,;. b)_a partir de hipóteses viáveis e c) a partir de una combinação em 
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tese não podem contradizer leis fundamentais da Física. 
Mostrar-se-á aqui qual é a natureza dos dados que permitiram o estabelecimen 

to do modelo ora proposto: 
- o fato de que o litoral da região estudada tenha eotado em submersãp até 

cerca de 5.100 anos B.P. e em seguida, globalmente em emersão, é uma realidade oboe£ 
vada; 

- é um fato real observado,o abaixamento do nível relativo do mar Implicar 
num aporte de areia da plataforma próxima para a praia; 

- o litoral da região estudada é de alta energia; 
- a existência de uma vasta laguna entre 6.000 e 4.000 anos B.P. é um fata 

real observado; 
- a separação desta laguna do oceano por uma barreira arenosa é um fato real 

comprovado e não uma hipótese; 
- a construção de um vasto delta nesta laguna pelo Rio Paraíba do Sul é un 

fato comprovado; 
- o fato de que os sedimentos transportados pelo Rio Paraíba do Sul durante 

a construção do delta intralagunar não podiam contribuir para a construção dos terra 
ços arenosos é uma realidade comprovada; 

- a deriva litorânea efetua-se de sul para norte. Trata-se de um fato obser 
vado, estudado e comprovado; 

- o fato do fluxo do Rio Paraíba do Sul bloquear periodicamente o transporte 
litorâneo é uma realidade observada; 

- a deposição das areias transportada? pelo Rio Paraíba do Sul ao norte da 
desembocadura é um fato real estudado e comprovado; 

- o fato das areias do terraço coberto de cordões litorâneos situado ao sul 
da desembocadura não terem sido transportadas pelo Rio Paraíba do Sul é una realidade 
estudada. 

Se a partir de todos estes fatos reais observados, estudados e medidos, não 
meras hipóteses, foi possível construir um modelo de formação da planície costeira do 
Rio Paraíba do Sul, apareceu claramente que este era incompatível com o modelo classic 
co de delta dominado por ondas. Por outro ladc, ao examinar cuidadosamente e com ^ 
senção, o mapa da planície costeira do Rio São Francisco apresentado por COLEMAN e 
WRIGHT (1975), que serve de referência ao modelo de delta dominado por ondas, perc£ 
be-se que seu estabelecimento foi efetuado exclusivamente a partir de hipóteses e não 
de fatos reais. Deste modo, parece ser legítimo duvidar da validei deste modelo. 
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