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O    É com grande satisfação que o Serviço Geológico do Brasil - CPRM, no 

papel institucional de subsidiar o Estado na formulação de políticas públicas para o 
desenvolvimento sustentável, dá continuidade à série de publicações que vem divulgando 
sobre o mapeamento da geodiversidade, discorrendo desta vez sobre o Estado do Rio 
de Janeiro.

Trata-se de um trabalho de abordagem multidisciplinar, que envolve profissionais  
de diversificadas formações em geociências, oferecendo compreensão e recomendação 
integradas sobre o complexo físico da paisagem, envolvendo os elementos abióticos 
para o planejamento territorial ambiental de diferentes recortes do território brasileiro.

 O Brasil é detentor de riquíssima geodiversidade. Com base nessa premissa, a 
abordagem da temática envolve uma análise integrada entre a geologia, a geomorfologia 
e a pedologia, num enfoque genuinamente geossistêmico. Informações sobre o potencial 
hídrico superficial e subterrâneo também são consideradas na análise.

Tendo o homem forte ligação com o espaço físico, a sustentabilidade do 
desenvolvimento nacional passa necessariamente pela harmonia entre as necessidades humanas 
e as respostas do todo natural, sem comprometer a capacidade de atender as carências das 
futuras gerações.

O Serviço Geológico do Brasil - CPRM sente-se honrado em contribuir, com o 
esforço e o conhecimento dos seus pesquisadores, para a promoção de planos de ordenamento 
territorial que considerem cada vez mais a geodiversidade, não só como condicionante no 
planejamento e gestão de ocupação, a orientação na implementação de políticas públicas, 
a prevenção de desastres naturais e o auxílio às obras de infraestrutura, mas também pela 
existência de potenciais recursos do patrimônio geológico a preservar. 

A expectativa é de que esta produção científica seja capaz de abrir novas 
fronteiras do conhecimento, gerando valor e mais qualidade de vida para o ser humano.

ALICE SILVA DE CASTILHO                                                                                                        
Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial                                                                                               

Serviço Geológico do Brasil - CPRM
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Geodiversidade é a variação natural (diversidade) 
da geologia (rochas minerais, fósseis, estrutu-
ras), geomorfologia (formas e processos) e solos.  
Essa variedade de ambientes geológicos, fenô-
menos e processos faz com que essas rochas, 
minerais, fósseis e solos sejam o substrato 
para a vida na Terra. Isso inclui suas relações, 
propriedades, interpretações e sistemas que se 
inter-relacionam com a paisagem, as pessoas 
e culturas.

Galopim de Carvalho (2007) nos traz a seguinte defi-
nição para geodiversidade:

Biodiversidade é uma forma de dizer, numa só 
palavra, diversidade biológica, ou seja, o conjun-
to dos seres vivos. É, para muitos, a parte mais 
visível da natureza, mas não é, seguramente, 
a mais importante. Outra parte, com idêntica 
importância, é a geodiversidade, sendo esta 
entendida como o conjunto das rochas, dos 
minerais e das suas expressões no subsolo e nas 
paisagens. No meu tempo de escola, ainda se 
aprendia que a natureza abarcava três reinos: o 
reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. 
A biodiversidade abrange os dois primeiros e a 
geodiversidade, o terceiro.

Para Brilha, Pereira e Pereira (2008), geodiversidade 
“é a variedade de ambientes geológicos, fenômenos e 
processos activos que dão origem a paisagens, rochas, 
minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que 
são o suporte para a vida na Terra”.

Em termos de autores brasileiros, Veiga (2002) nos 
diz que “a geodiversidade expressa as particularidades 
do meio físico, abrangendo rochas, relevo, clima, solos e 
águas, subterrâneas e superficiais”.

INTRODUÇÃO

Toda vida existente na superfície do planeta se 
desenvolve sobre um substrato de origem rochosa que 
recobre, como uma fina casca, rochas em estado plásti-
co e um núcleo de composição metálica (Fe-Ni) sólido.  
Os materiais recobertos por essa fina camada de rochas se 
comportam como “um sistema vivo”, com movimentos de 
convecção das rochas fundidas e em estado plástico, com 
os movimentos das placas tectônicas gerando cadeias de 
montanhas, com os terremotos e os vulcões.

Essa “casca rochosa” tem um conjunto de caracterís-
ticas de composição, estruturas, formas de alteração física 
e química das rochas e formas (relevo), que caracterizam 
o que chamamos de geodiversidade.

DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO  
DA GEODIVERSIDADE

O termo ‘geodiversidade’ é relativamente recente (foi 
utilizado pela primeira vez em 1940 pelo geógrafo argen-
tino Federico Alberto Daus) e é muito menos conhecido 
que o tema ‘biodiversidade’ sem, entretanto, ser menos 
importante, pois é sobre o substrato rochoso e aquoso 
que a biodiversidade se desenvolve.

A geodiversidade tem várias definições, todas simi-
lares, podendo ser citadas com objetivos diferentes, tal 
como a de Daus, na década de 1940, que empregou o 
termo para diferenciar áreas da superfície da Terra com 
conotação voltada para a geografia cultural. Em 1993, na 
Conferência de Malvern sobre Conservação Geológica e 
Paisagística, esse termo foi aplicado na gestão de áreas 
de proteção ambiental em complemento ao termo bio-
diversidade em um estudo integrado do meio ambiente 
(biológico e não biológico).

A partir do final da década de 1990, alguns autores 
internacionais passaram a divulgar suas definições para 
geodiversidade, de acordo com a área de atuação de cada 
um e o objetivo de suas pesquisas. Apresentamos, a seguir, 
algumas dessas definições para o termo ‘geodiversidade’.

Eberhard (1997) define ‘geodiversidade’ como “a 
diversidade natural entre aspectos geológicos, do relevo 
e dos solos”.

Gray, em 2004, escreve o primeiro livro dedicado à 
geodiversidade, cuja definição é similar à apresentada por 
Eberhard (1997). Segundo sua concepção, cada cenário 
da diversidade natural (ou paisagem natural) estaria em 
constante dinâmica por meio da atuação de processos de 
natureza geológica, biológica, hidrológica e atmosférica.

Owen, Price e Reid (2005) trazem uma definição que 
aponta a inter-relação entre os sistemas físico, biótico e 
cultural (Figura 1.1):

Figura 1.1 - Relação de interdependência entre os meios físico, 
biótico e a sociedade. Fonte: Adaptado de Bertrand (1972).
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O Serviço Geológico do Brasil – CPRM apresenta 
a seguinte definição, na qual todo o presente trabalho  
se baseia: 

O estudo da natureza abiótica (meio físico) 
constituída por uma variedade de ambientes, 
composição, fenômenos e processos geológicos 
que dão origem às paisagens, rochas, minerais, 
águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos 
superficiais que propiciam o desenvolvimento da 
vida na Terra, tendo como valores intrínsecos a 
cultura, o estético, o econômico, o científico, o 
educativo e o turístico (CPRM, 2006).

USO PRÁTICO DA GEODIVERSIDADE

O conhecimento da geodiversidade de uma área 
possibilita a identificação das características de rochas, 
relevo e solos, bem como, de forma fundamental, as  
adequabilidades e restrições ao uso e ocupação dos ter-
renos ali existentes.

Com base nessas informações, é possível planejar e 
subsidiar atividades econômicas produtivas, de proteção 
ambiental e de uso sustentável de uma área, constituin-
do-se em ferramenta valiosa para a gestão territorial  
(Figura 1.2).

Verifica-se a importância de se ter esse tipo de conhe-
cimento sobre uma região ao tomarmos como exemplo 
uma área onde o estudo da geodiversidade indicou que o 
seu substrato é formado por rochas graníticas pouco tec-
tonizadas, com relevo constituído por morros altos, declivi-
dade elevada, camada de solo pouco espessa e vários locais 
onde essa camada é inexistente (afloramentos de rocha). 
Com base nessas informações, seria possível inferir que:

 - Trata-se, inicialmente, de uma área propícia à ex-
ploração mineral para rocha ornamental ou brita 
para construção civil;

 - A alta declividade torna difícil a ocupação urbana, 
não só pela dificuldade de acesso e construção como 
também pelo risco de quedas de blocos;

 - A pouca espessura de solo, a declividade e a dificul-
dade para armazenamento ou extração de água do 
subsolo tornam a área imprópria para agricultura.

 - A alta declividade e as cotas topográficas elevadas 
podem ser propícias à instalação de mirantes para 
aproveitamento da paisagem do entorno, favorecendo 
a implementação de atividades turísticas na área e a 
criação de reservas e parques para proteção ambiental.

A par disso, podem ser citados vários exemplos práti-
cos em que o planejamento adequado de uso e ocupação 
de determinados ambientes teria evitado o aparecimento 
de sérios problemas.

Dentre eles, pode-se citar a ocupação inadequada de 
áreas inundáveis para uso habitacional, como se observa na 
Baixada Fluminense (Rio de Janeiro, RJ), onde a construção 
de casas e conjuntos habitacionais se processa ao longo 
das planícies de inundação dos rios que cortam a região, 
sem se levar em conta o tipo de terreno e a sazonalidade 
das enchentes que ocasionam, quase todos os anos, a 
inundação de inúmeras moradias.

Outro exemplo seria a área escolhida para a cons-
trução do conjunto habitacional destinado a hospedar 
desportistas e demais componentes das diversas equipes 
participantes dos Jogos Pan-Americanos de 1997, na Barra 
da Tijuca (Rio de Janeiro, RJ), na qual prédios e vias públicas 
foram construídos sobre solos compressíveis formados 
por turfas e argilas moles, implicando o aparecimento de 
afundamentos e recalques (Figura 1.3).

Figura 1.2 - Principais aplicações da geodiversidade. Fonte: Silva et al. (2008), p. 182.
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O conhecimento prévio da geodiversidade desses 
terrenos, identificando ambientes fluviolagunares com 
depósitos sedimentares ricos em matéria orgânica, teria 
mostrado que a área apresentava restrições naturais para 
ocupação, necessitando de estudos aprofundados e solu-
ções técnicas específicas para esse tipo de ocupação.

A pesquisa mineral também é beneficiada pelo co-
nhecimento da geodiversidade, que possibilita localizar 
pontos propícios à ocorrência de depósitos minerais, 
como no município de Cantagalo (RJ), onde há depósitos 
de mármore que é extraído para utilização como rocha 
ornamental (Figura 1.4).

Figura 1.3 - Vista parcial do terreno que apresentou afundamento 
na vila olímpica construída na Barra da Tijuca (RJ). Fonte: 

<https://oglobo.globo.com/rio/terreno-da-vila-do-pan-nao-
para-de-ceder-mas-licitacao-para-conter-danos-mais-uma-vez-

adiada-14775512)>. Acesso em: 20 ago. 2017.

Figura 1.4 - Voçoroca no município de Barra Mansa (RJ).  
Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2017).

Figura 1.5 - Pedreira no município de Cantagalo (RJ). Fotografia: Marcelo Ambrósio (2013).

Nas áreas em que há previsão de ocupação com vistas 
a atividades urbano-industriais ou agropecuárias (ou essa 
ocupação já exista), o conhecimento das características de 
solos, rochas e relevo, como também das aptidões e restri-
ções ao uso e à ocupação, mostrará que a sua utilização, 
sem planejamento adequado, poderá levar à instalação de 
processos erosivos intensos, que, além de impactar o meio 
ambiente, acarretará prejuízos financeiros aos usuários e à 
população que reside em seu entorno. 

Exemplo dessa situação se observa na região do Vale 
do Paraíba, onde o desmatamento, desde a época do Brasil 
Colônia, com intensificação na segunda metade do século 
XX, acarretou o desenvolvimento de inúmeros ravinamen-
tos e voçorocas nessa área (Figura 1.5).

Em vista do exposto, é importante frisar que a geo-
diversidade é uma ferramenta de auxílio para a gestão de 
ocupação e uso sustentável dos terrenos, propiciando o 
conhecimento de suas aptidões e restrições de uso.
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INTRODUÇÃO

O Escudo Atlântico, que inclui a área do estado do 
Rio de Janeiro, expõe rochas cristalinas, profundas, que 
formam o embasamento das bacias sedimentares paleo-
zoicas do continente e das bacias sedimentares mesoce-
nozoicas da margem continental brasileira. A exumação 
de grande parte da crosta continental superior permitiu 
a exposição de rochas ígneas plutônicas e metamórficas 
de alto grau pré-cambrianas e paleozoicas no território 
fluminense. Essas rochas são cortadas por plútons e 
diques pós-paleozoicos e são cobertas, localmente, por 
sedimentos cenozoicos em fossas tectônicas e sedimentos 
quaternários continentais e litorâneos.

As rochas cristalinas estão dispostas em faixas con-
tínuas de direção NE-SW, no mesmo formato do limite 
estadual (Figura 2.1). Esse arranjo resulta da justaposição 
de diversos terrenos tectônicos que ocorreu durante a for-
mação do supercontinente Gondwana, do Neoproterozoico 
ao Ordoviciano (630-540 Ma).

A idade das rochas contidas nos terrenos determina a 
sua antiguidade: o Terreno Ocidental contém parte da mar-
gem continental do paleocontinente São Francisco. Sua litos-
fera oceânica entrou em subducção por longo período (do 
Toniano ao Ediacarano), gerando arcos magmáticos no Ter-
reno Oriental alojados em margem continental passiva dis-
tal e em sedimentos dos próprios arcos (Figuras 2.2a e 2.2b).  

O Terreno Cabo Frio foi adicionado no Cambriano (520-490 
Ma), ao final da colagem orogênica. O Terreno Paraíba do 
Sul-Embu teve uma evolução geológica neoproterozoica 
(ediacarana) independente dos demais terrenos. A colisão 
entre os terrenos no Ediacarano (Figura 2.2c) gerou extenso 
magmatismo sin- a tardicolisional (580-546 Ma), e o colap-
so tectônico ao final da colagem orogênica produziu gra-
nitos pós-colisionais cambro-ordovicianos (510 e 485 Ma).

No Jurássico e no Cretáceo Inferior (145-126 Ma), ocor-
reu intrusão de enxames de diques de caráter toleítico rela-
cionados à quebra do Gondwana e à formação do oceano 
Atlântico Sul. No Cretáceo Superior (82-74 Ma), a reativação 
de antigas estruturas possibilitou a ascensão de magmatis-
mo alcalino de caráter básico precursor seguido de volu-
moso magmatismo alcalino ácido no Paleoceno (65 Ma), 
ao longo de um alinhamento WNW-ESE de complexos 
intrusivos que corta o território fluminense.

No Eoceno Inferior, forte distensão associada ao Rifte 
Continental do Sudeste gerou bacias sedimentares ao longo 
do rio Paraíba do Sul e na região litorânea, que também fo-
ram afetadas por vulcanismo ultrabásico alcalino (52-48 Ma). 
No Mioceno, sedimentos continentais da Formação Barrei-
ras foram depositados ao longo do litoral fluminense, do 
Cabo de Búzios para norte. No Quaternário, sedimentos 
continentais e marinhos recobriram parte das áreas de 
escudo no interior e no litoral fluminense. 

Figura 2.1 - Compartimentação tectônica do território fluminense. Fonte: Heilbron; Eirado; Almeida (2016a).
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A seguir, os vários elementos da geodiversidade flumi-
nense serão apresentados de forma cronológica e resumida. 
Informações cartográficas e textuais mais detalhadas são 
encontradas no “Mapa geológico e de recursos naturais do 
estado do Rio de Janeiro” (HEILBRON; EIRADO; ALMEIDA, 
2016a) e em seu texto explicativo (HEILBRON; EIRADO; 
ALMEIDA, 2016b) e referências nele contidas. 

A MARGEM CONTINENTAL DO 
PALEOCONTINENTE SÃO FRANCISCO:  
O TERRENO OCIDENTAL

Antes da formação do Gondwana, a porção litosférica 
em que se localiza o atual Cráton do São Francisco este-
ve rodeada por oceanos e margens passivas. O Terreno 
Ocidental representa a margem passiva do paleoconti-
nente São Francisco, com unidades de cobertura (grupos  
Andrelândia e Raposo) e embasamento (complexos Man-
tiqueira e Juiz de Fora). 

O embasamento do Terreno Ocidental foi construído, em 
sua maior parte, durante a acreção de arcos magmáticos no 
Paleoproterozoico (Riaciano), entre 2,2 e 2,05 Ga (HEILBRON 
et al., 2010), representados pelos complexos Mantiqueira e 
Juiz de Fora (Figura 2.3). O Complexo Mantiqueira ocorre de 
forma restrita no território fluminense, ao longo da divisa 
com o estado de Minas Gerais, próximo a Santa Isabel 
do Rio Preto e Resende. É constituído por hornblenda- 
biotita-gnaisses e anfibolitos. O magmatismo, do tipo de 
arco magmático cordilheirano, ocorreu entre 2,1 e 2,0 Ga, 
com forte herança arqueana (HEILBRON et al., 2010).  

O Complexo Juiz de Fora contém rochas juvenis de outro 
arco paleoproterozoico com atividade magmática principal 
entre 2,14 a 2,09 Ga (HEILBRON et al., 2010; MACHADO 
et al., 1996; NOCE et al., 2007; SILVA et al., 2005). Meta-
morfismo granulítico de intensa deformação dúctil afetou 
as rochas do complexo, gerando granulitos félsicos e 
máficos quase sempre miloníticos. Rochas do Complexo 
Juiz de Fora ocupam grande parte das regiões Noroeste e 
Sul fluminense. 

Durante o Meso- e o Neoproterozoico, episódios dis-
tensivos afetaram o interior e a borda do Cráton do São 
Francisco (TUPINAMBÁ; MACHADO; HEILBRON, 2007). 
No Neoproterozoico, a distensão crustal gerou bacias de 
margem passiva onde se depositaram metassedimentos 
dos grupos Andrelândia (EBERT, 1968) ou Megassequ-
ência Deposicional Andrelândia (PACIULLO et al., 2000) e 
Raposo (EIRADO et al., 2016). A aplicação da Estratigrafia 
de Sequências no sul de Minas Gerais (PACIULLO, 1997) 
permitiu reconhecer no Grupo Andrelândia seis litofácies 
de dois ciclos deposicionais separados por discordâncias 
regionais. No domínio proximal, a sequência é transgres-
siva sobre o embasamento cristalino e ciclos deposicionais 
anteriores e, no domínio distal, ocorrem sedimentos clás-
ticos e químicos e rochas vulcânicas de oceano profundo. 
Rochas do Grupo Andrelândia têm ocorrência restrita 
aos contrafortes da serra da Mantiqueira entre Resende 
e Itatiaia. Os metassedimentos, migmatíticos, são cons-
tituídos por quartzitos, biotita-gnaisses bandados e  
silimanita-granada-biotita-gnaisses.

Figura 2.2 - Estágios pré- (a, b) e sincolisionais (c) da faixa Ribeira no território fluminense. Fonte: Peixoto (2018).



EVOLUÇÃO GEOLÓGICA DO TERRITÓRIO FLUMINENSE

19

No restante do Terreno Ocidental, a sequência sedi-
mentar ocorre em extensa faixa NE-SW metamorfizada em 
fácies granulito e intensamente deformada, denominada 
por Eirado et al. (2016) de Grupo Raposo, dividido em duas 
unidades litológicas (Figura 2.4). A Unidade Arcádia-Areal 
é composta, predominantemente, por gnaisses bandados 
miloníticos contendo camadas de quartzitos e rochas 
calcissilicáticas. Lentes de rochas metaultramáficas são 
encontradas na unidade. A Unidade Conservatória contém 
granada-silimanita-biotita-gnaisses, camadas de quartzitos 
e lentes de rocha manganesífera (gondito).

AS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES E OS ARCOS 
MAGMÁTICOS TONIANOS E EDIACARANOS 
DO TERRENO ORIENTAL

Outro fragmento litosférico sujeito à sedimentação 
plataformal e oceânica e que alojou arcos magmáticos 
no Neoproterozoico foi identificado no Terreno Orien-
tal. Os sedimentos, sujeitos a intenso metamorfismo e 
fusão parcial, pertencem aos grupos São Fidélis e Italva.  

Figura 2.3 - Embasamento do Terreno Ocidental: a) Gnaisse 
bandado do complexo Mantiqueira; pedreira desativada em Juiz  
de Fora (MG); b) Charnockito do complexo Juiz de Fora, rodovia  

BR-040, Três Rios (RJ). Fotografias: Monica Heilbron (2002).

Figura 2.4 - Unidades do grupo Raposo: a) (granada)-biotita-
gnaisse migmatítico da unidade Conservatória; b) (granada)-

biotita-gnaisse milonítico da unidade Arcádia-Areal.  
Fotografias: Monica Heilbron (2008).
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Afloramentos do embasamento, que corresponderiam a 
uma crosta continental distendida e mesmo crosta oce-
ânica, ainda não foram encontrados. O Terreno Oriental 
alojou diversas etapas de magmatismo, incluindo os arcos 
magmáticos Serra da Prata e Rio Negro e numerosos corpos 
plutônicos sin- a pós-colisionais. 

A cobertura sedimentar metamorfizada mais extensa 
no território fluminense pertence ao Grupo São Fidélis, 
ocorrendo do oeste da Baía de Guanabara até o limite com 
o Espírito Santo, ocupando a planície costeira, a escarpa e o 
reverso da serra do Mar. A unidade basal é constituída por 
kinzigito, rocha típica de terrenos granulíticos e migmatíticos 
(FISCHER, 1861) e ocorre em uma grande extensão do litoral 
brasileiro (GRADIM et al., 2014; KUHN; STUWE; THROW, 
2004; LEONARDOS; FYFE, 1973). Trata-se de um (silimanita)-
-biotita-gnaisse granatífero, localmente com cordierita e 
grafita (Figura 2.5a). Texturas migmatíticas são frequentes, 
com leucossoma com microclina e granada e melanossoma 
rico em biotita, granada, silimanita e cordierita. A unidade 
de topo contém (silimanita)-(granada)-biotita-gnaisse com 
intercalações de rocha calcissilicática, anfibolito e quartzito 
puro ou feldspático. O gnaisse predominante é migmatítico, 
bandado e contém porfiroblastos de feldspato. A idade 
máxima de sedimentação para os quartzitos dessa unidade 
é concomitante ao magmatismo do Complexo Rio Negro 
(613 Ma); a idade do metamorfismo granulítico foi estimada 
entre 602 e 570 Ma (LOBATO et al., 2015). 

O Grupo Italva ocorre na Região Serrana fluminense 
entre Cantagalo e Italva (Figura 2.6a). Representa uma 
sequência sedimentar e vulcânica depositada em ambiente 
de arco e retroarco magmático, dividida em três unidades 
(PEIXOTO; HEILBRON, 2010): Macuco, constituída por 
(silimanita)-granada-biotita-gnaisse finamente bandado; 
São Joaquim, contendo grafita-mármores calcíticos de grão 
grosso e anfibolitos (Figura 2.6a); Euclidelândia, represen-
tada por (granada)-(silimanita)-biotita-muscovita-gnaisse 
homogêneo rico em pegmatitos. A idade de sedimentação 
pode ser estimada por meio da idade U-Pb de 840 Ma em 
anfibolitos sinsedimentares (HEILBRON, MACHADO, 2003).

O Terreno Oriental alojou magmatismo associado à 
subducção de grande parte do oceano Adamastor em es-
tágio anterior à colisão com o Terreno Ocidental, gerando 
os arcos magmáticos Serra da Prata, Rio Negro e Trajano 
de Morais. O magmatismo mais antigo a atingir o Terreno 
Oriental é representado pelas rochas da Suíte Serra da 
Prata (PEIXOTO, HEILBRON, 2010), que ocorre entre as 
cidades fluminenses de Macuco e Italva (Figura 2.6b). 
Predomina nessa suíte hornblenda-biotita-gnaisse com 
enclaves anfibolíticos, seguido de biotita-leucognaisse, 
ambos afetados por intensa migmatização (Figura 2.6b). 
Heilbron et al. (2012) obtiveram idades U-Pb de 861 ± 
34 Ma para o magmatismo e 601 ± 2,5 Ma para o me-
tamorfismo da Suíte Serra da Prata. Entre 630 e 600 Ma, 
novo arco magmático foi instalado no Terreno Oriental, 
representado pelo Complexo Rio Negro, que aflora desde 
o litoral sul do Rio de Janeiro até o noroeste fluminense.  

Figura 2.5 - Cobertura sedimentar e arco magmático do Terreno 
Oriental: a) Kinzigito do grupo São Fidélis em Dores de Macabu 

(RJ); b) Gnaisse tonalítico migmatítico do complexo Rio Negro em 
Cantagalo (RJ). Fotografias: Miguel Tupinambá (2010).

Duas séries magmáticas calcialcalinas estão presentes no 
complexo (TUPINAMBÁ et al., 2012): médio-K (predomi-
nante), com quartzo-diorito, tonalito e granodiorito-tron-
dhjemito-gnaisses e alto-K, com gnaisses de composição  
quartzo-monzodiorito a quartzo-monzonito, passando a 
granodiorito e granito (Figura 2.5b). A Suíte Trajano de Morais, 
situada entre Nova Friburgo e a cidade homônima, contém 
gnaisses dioríticos ricos em biotita e gnaisses leucocráticos 
de uma série magmática ultrapotássica ainda não datada.

O EMBASAMENTO E A COBERTURA 
SEDIMENTAR DO TERRENO CABO FRIO:  
OS REGISTROS AFRICANOS

O Terreno Cabo Frio contém um embasamento gnáis-
sico paleoproterozoico (Complexo Região dos Lagos) e 
uma cobertura metassedimentar neoproterozoica (Grupo 
Búzios-Palmital). A orientação das estruturas e a evolução 
tectônica desse terreno o diferem dos demais (HEILBRON, 
2016; SCHMITT et al., 2016). A foliação tem direção NNW e 
baixo mergulho para SSE (ortogonal à estrutura do Terreno 
Oriental adjacente), com dobramento de várias fases de 
plano axial recumbente a vertical. 
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O Complexo Região dos Lagos aflora na região homô-
nima, Araruama, Cabo Frio e Macaé, e contém ortognaisses 
tonalíticos a granodioríticos e biotita-gnaisses granitoides 
porfiríticos (Figura 2.7a). São rochas calcialcalinas meta-
luminosas em duas séries magmáticas de médio e alto-K, 
com idade de cristalização entre 1,95 e 2,09 Ga (SCHMITT 
et al., 2004). 

A cobertura metassedimentar do Terreno Cabo Frio 
é representada pelos grupos Búzios e Palmital. O Grupo 
Búzios aflora entre Cabo Frio e Armação dos Búzios, no 
litoral fluminense, e é composto por cianita-silimanita 
-granada-biotita-gnaisses migmatíticos, com intercala-
ções de anfibolitos e rochas calcissilicáticas (Figura 2.7b).  
O Grupo Palmital ocorre próximo ao contato tectônico com 
o Terreno Oriental e contém paragnaisses de composição 
semelhante à dos gnaisses do Grupo Búzios, com ausência 
de cianita. Quartzitos e rochas calcissilicáticas ocorrem em 
intercalações. O Grupo Búzios apresenta história e ambiente 
tectônico peculiares, com base em idades U-Pb e razões 
isotópicas de Hf de zircão detrítico, que indicam fontes 
juvenis meso- e neoproterozoicas e magmatismo básico 
sinsedimentar de cerca de 610 Ma (FERNANDES et al., 2017). 

O Grupo Palmital, por outro lado, pode representar sedi-
mentação relacionada ao magmatismo de arco no Terreno 
Oriental, sendo, possivelmente, correlato ao Grupo São 
Fidélis (CAPISTRANO et al., 2017; FERNANDES et al., 2017).

O EMBASAMENTO, A COBERTURA 
SEDIMENTAR E O ARCO MAGMÁTICO 
EDIACARANO DO TERRENO PARAÍBA DO 
SUL-EMBU: A HISTÓRIA INDEPENDENTE

As relações do Terreno Paraíba do Sul-Embu com os 
demais terrenos tectônicos do território fluminense ainda 
são de natureza incerta. Até 2007, esse elemento tectôni-
co era denominado Klippe Paraíba do Sul (TUPINAMBÁ; 
MACHADO; HEILBRON, 2007) e a correlação tectônica com 
o Terreno Embu foi proposta por Heilbron et al. (2013).  
As idades de metamorfismo e deposição sedimentar são 
mais velhas que aquelas obtidas nos demais terrenos e 
excedem a etapa colisional da Faixa Ribeira. O arco mag-
mático alojado nesse terreno tem correlações com arcos 
magmáticos situados a norte, na Faixa Araçuaí. 

Figura 2.7 - Terreno Cabo Frio: a) Biotita-hornblenda-gnaisse 
do complexo Região dos Lagos; pedreira na RJ-168, entrada de 

Macaé (RJ); b) Silimanita-cianita-granada-gnaisse do grupo Búzios; 
praia das Focas, Armação dos Búzios (RJ). Fotografias: a) Miguel 

Tupinambá, 2010; b) Monica Heilbron (2010).

Figura 2.6 - Cobertura sedimentar e arco magmático do Terreno 
Oriental: a) Bandas anfibolíticas em mármore calcítico do grupo 

Italva; pedreira Holcim em Cantagalo (RJ); b) Gnaisse tonalítico da 
suíte Serra da Prata em Macuco (RJ). Fotografias:  

Miguel Tupinambá (2010).



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

22

Os complexos Quirino, Campinho e Taquaral repre-
sentam o embasamento paleoproterozoico desse terreno 
no estado do Rio de Janeiro. Destes, o Complexo Quirino 
apresenta a maior área aflorante, principalmente ao longo 
da Zona de Cisalhamento do Rio Paraíba do Sul. É consti-
tuído por hornblenda-biotita-gnaisses de grão grosso, de 
composição tonalítica a granodiorítica, ricos em enclaves 
de rochas máficas, ultramáficas e calcissilicáticas (Figura 
2.8a). Composto por duas suítes calcialcalinas de médio 
e alto-K, o magmatismo se desenvolveu em ambiente 
de arco magmático cordilheirano entre 2,3 e 2.1 Ga  
(MACHADO et al., 1996; VALLADARES; SOUZA; RAGATKY, 
2002; VIANA, 2008).

O Grupo Paraíba do Sul é a unidade de cobertura 
com maior distribuição areal, distribuído em uma faixa 
NE-SW, de Além Paraíba, na divisa com o estado de Minas 
Gerais, até a divisa com o estado de São Paulo, em Bananal.  
É constituído por biotita-gnaisses bandados e silimanita-
-granada-biotita-gnaisses xistosos (Figura 2.9a), com inter-
calação de mármores dolomíticos, rochas calcissilicáticas, 
anfibolitos, gonditos e quartzitos (metacherts). O Grupo 
Embu tem ocorrência restrita no estado do Rio de Janeiro, 
entre as cidades de Resende e Itatiaia, e contém (granada)-
-(turmalina)-silimanita-muscovita-biotita-gnaisse xistoso 
e biotita-gnaisse fino. Rochas calcissilicáticas, quartzitos, 
anfibolito e gonditos ocorrem intercalados nos gnaisses 
(EIRADO SILVA; HEILBRON; ALMEIDA, 2006). O Grupo 
Bom Jesus do Itabapoana é encontrado entre a cidade 
homônima e Itaocara, na região noroeste fluminense.  
Os metassedimentos da unidade são migmatíticos e gra-
nulíticos, com leucossoma charnockítico com hiperstênio 
e granada e melanossoma rico em biotita, silimanita e 
hiperstênio (Figura 2.9b). No paleossoma são encontra-
dos anfibolitos, gonditos, mármores dolomíticos e rochas 
ultramáficas. Em áreas menos migmatizadas, observam-se 
(silimanita)-biotita-gnaisse com porfiroblastos de feldspato 
e granada (TUPINAMBÁ; MACHADO; HEILBRON, 2007). 

A idade de deposição da cobertura sedimentar do 
Terreno Paraíba do Sul-Embu só foi investigada para o 
Grupo Embu. Vinagre da Costa et al. (2017) dataram zircões 
detríticos em três áreas do estado de São Paulo e obtiveram 
idade de 852 Ma (U-Pb LAICPMS) para o grão mais novo, 
seguido de idade metamórfica de 786 Ma. Duffles et al. 
(2016) obtiveram idades metamórficas U-Pb LAICPMS em 
zircões detríticos de quartzito do Grupo Embu em intervalos 
mais novos, de 670-640 Ma e 621-599 Ma. 

O arco magmático ediacarano instalado nesse terreno 
está representado pela Suíte Serra da Bolívia (HEILBRON 
et al., 2013), situado entre a cidade de Carmo e a divisa 
com o estado do Espírito Santo. Destaca-se dos demais 
complexos por apresentar uma série de rochas com baixo 
teor em quartzo (hornblenda-biotita-sienito, monzodio-
rito e quartzo-monzodiorito, e mangeritos, contendo  
hiperstênio). A outra série contém quartzo-diorito a grano-
diorito com hornblenda. Rochas gabroicas e granitos e tipos 
graníticos também pertencem ao complexo (Figura 2.8b).  

A migmatização se intensifica para norte, gerando diatexi-
tos com hornblenda e com hiperstênio, a depender da ra-
zão H20/CO2 durante a fusão parcial. Com base em análises 
químicas, Heilbron et al. (2013) definiram séries subalcalinas 
(mesmo para os gabros) e séries com afinidade alcalina.  
O magmatismo evoluiu entre 506 e 574 Ma, de acordo com 
idades U-Pb SHRIMP em zircão das séries magmáticas do 
complexo (HEILBRON et al., 2013).

Figura 2.8 - Terreno Paraíba do Sul-Embu: a) Enclaves máficos ao 
longo da foliação do complexo Quirino, corte da rodovia BR-040, 

próximo à divisa RJ/MG; b) Leucogabro do complexo Serra da 
Bolívia; rodovia RJ-160, próximo a Santa Rita da Floresta, Carmo 

(RJ). Fotografias: Miguel Tupinambá (2010).
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A COLAGEM OROGÊNICA EDIACARANO-
CAMBRIANA E A GERAÇÃO DE ROCHAS 
PLUTÔNICAS SIN - A TARDICOLISIONAIS

Durante a colisão entre os terrenos da Faixa Ribeira, 
o aumento de temperatura e pressão na crosta espessada 
e a interação com manto astenosférico geraram intenso 
magmatismo a partir de fusão parcial da crosta e intro-
dução de material mantélico juvenil. Peixoto et al. (2017) 
descreveram 25 corpos magmáticos de várias dimensões 
gerados por esses processos, divididos em granitoides 
sincolisionais anatéticos, intrusivos ou híbridos, e tardico-
lisionais, todos mais ou menos gnaissificados, e granitos 
tardicolisionais. Desses grupos serão destacados alguns 
corpos representativos.

Dentre os granitoides sincolisionais gerados por anate-
xia, destaca-se a Suíte Cordeiro (TUPINAMBÁ et al., 2012), 
que ocorre em grande extensão – da cidade do Rio de Janeiro 
até o noroeste fluminense, atravessando a Região Serrana.  

Figura 2.9 - Terreno Paraíba do Sul-Embu: a) Silimanita-biotita-
gnaisse migmatítico com leucossoma rico em turmalina; grupo 

Paraíba do Sul, rodovia BR-393, próximo a Anta (RJ);  
b) Granada-silimanita-biotita-gnaisse migmatítico com  

leucossoma com ortopiroxênio; grupo Bom Jesus do Itabapoana, 
rodovia BR-356, entre Cardoso Moreira e Italva (RJ).  

Fotografias: Miguel Tupinambá (2011).

É composta por gnaisses leucocráticos a hololeucocráticos, 
com texturas variadas, desde migmatítico-nebulítico a 
porções miloníticas (Figura 2.10a). Dependendo da proxi-
midade de fonte orto- ou paraderivada, pode conter biotita 
e hornblenda, ou muscovita e até silimanita. Heilbron e 
Machado (2003) obtiveram idade de cristalização de 576 ± 
2 Ma (U-Pb TIMS em zircão) para amostra dessa suíte 
coletada na localidade-tipo da unidade. 

As suítes Rio de Janeiro e Serra dos Órgãos são repre-
sentativas dos granitoides sincolisionais intrusivos ou híbri-
dos. A Suíte Serra dos Órgãos tem dimensões batolíticas e 
percorre toda a Região Serrana fluminense, sendo a melhor 
representante dos granitoides tardicolisionais. Consiste em 
(granada)-(hornblenda)-biotita-gnaisses de composição 
granodiorítica a granítica fracamente foliados (Figura 
2.10b), com texturas e estruturas magmáticas preservadas 
localmente (TUPINAMBÁ et al., 2012). A composição quí-
mica do magma ácido e intermediário da suíte (MACHADO 
et al., 2016) indica fusão crustal para os tipos graníticos, 
com temperaturas de 748°C e pressão de 5 a 5,5 Kbar.  

Figura 2.10 - Gnaisses sin- e tardicolisionais: a) Foliação 
milonítica e baixo índice de cor em leucognaisse da suíte 

Cordeiro, Teresópolis (RJ); b) Agregados de biotita e anfibólio em 
foliação descontínua da suíte Serra dos Órgãos, Teresópolis (RJ). 

Fotografias: Miguel Tupinambá (2008).
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Um componente mantélico é representado pelos termos 
intermediários tonalíticos básicos dioríticos, com tem-
peraturas entre 873 e 897°C e pressão de 6,4 a 7 Kbar.  
A Suíte Rio de Janeiro ocorre em torno da Baía de Guana-
bara, no Rio de Janeiro e Niterói (Figura 2.11a). Seu tipo 
único é um ortognaisse com megacristais centimétricos 
de feldspato potássico e a deformação tangencial e o 
dobramento recumbente geram texturas protomiloníticas 
no gnaisse (Figura 2.11b). Datações U-Pb em zircão TIMS e 
SHRIMP indicam idade de cristalização entre 560 e 580 Ma  
(HEILBRON; MACHADO, 2003; SILVA et al., 2003).

O COLAPSO DO ORÓGENO E OS GRANITOS 
PALEOZOICOS PÓS-COLISIONAIS

Os granitos pós-colisionais no território fluminense 
se destacam na paisagem da Região Serrana (FERNANDES 
et al., 2010), na cidade do Rio de Janeiro, e no litoral 
sul fluminense, formando as maiores elevações da ser-
ra do Mar e maciços litorâneos isolados (Figura 2.12a).  

Foram divididos por Valeriano et al. (2011) nas suítes Suruí 
(510 Ma, Cambriano) e Nova Friburgo (485 Ma, Ordo-
viciano), ambas concentradas no Terreno Oriental, com 
alguma inserção no Terreno Ocidental no sul fluminense. 
São rochas com textura ígnea preservada (Figura 2.12b), 
colocação rasa (crosta superior) e condutos alinhados em 
falhas dúcteis-rúpteis de direção NW. Com base nessas 
evidências, o magmatismo foi relacionado ao colapso 
gravitacional do orógeno (VALERIANO et al., 2011), com 
distensão na direção ortogonal da faixa. Além do colapso 
orogênico, a longa seção de litosfera que entrou em sub-
ducção pode se partir (slab detachment) e causar rebote 
elástico, forçando exumação da placa superior, incluindo 
manto litosférico e parte do manto astenosférico e a crosta 
espessada (VALERIANO et al., 2016a). 

A Suíte Suruí inclui granitos porfiríticos e equigranula-
res de grão grosso (alguns com muscovita), com alguma de-
formação e que são cortados por granitos não deformados. 
Na escala 1:400.000, é possível individualizar cinco corpos 
situados entre o litoral sul fluminense, a região metropolita-
na e os contrafortes da serra do Mar até Casimiro de Abreu. 

Figura 2.11 - Gnaisses tardicolisionais: a) Pão de Açúcar, 
constituído por gnaisse da suíte Rio de Janeiro; b) Foliação 

protomilonítica em gnaisse facoidal da suíte Rio de Janeiro; Praia 
Vermelha, Rio de Janeiro (RJ). Fotografias: Miguel Tupinambá (2015).

Figura 2.12 - Granitos pós-colisionais: a) Picos graníticos na 
escarpa da serra do Mar entre Magé e Teresópolis; b) Textura 

equigranular hipidiomórfica em granito pós-colisional em Nova 
Friburgo (RJ). Fotografias: Miguel Tupinambá (2015).
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Dois corpos dessa suíte forneceram idades de cristalização 
cambrianas: Suruí: 511 ± 7 Ma (VALERIANO et al., 2011); 
Pedra Branca: 513 ± 5 Ma (HEILBRON; MACHADO, 2003).

A Suíte Nova Friburgo reúne corpos tabulares e diá-
piros de granitos equigranulares finos a médios, granitos 
porfiríticos, sempre à biotita, com alanita, magnetita e 
titanita. São comuns texturas de mescla magmática com 
gabros e dioritos. Não apresentam deformação interna e são 
frequentes texturas de fluxo magmático. Cortam as rochas 
encaixantes de forma abrupta e discordante. A suíte contém 
dez corpos mapeáveis na escala 1:400.000, que se distri-
buem do litoral sul à região norte fluminense, percorrendo o 
Terreno Oriental. Valeriano et al. (2016b) compilaram idades 
de cristalização U-Pb em zircão de seis corpos da suíte que 
concentram em 485 Ma.

O magmatismo das duas suítes é metaluminoso e  
calcialcalino. Evidências geoquímicas e isotópicas confir-
mam a existência de duas fontes que se misturam na Suíte 
Nova Friburgo, sendo a mais radiogênica e crustal reser-
vada aos granitos e a mais juvenil, aos gabros e dioritos  
(VALERIANO et al., 2016a).

MAGMATISMO TOLEÍTICO EM DIQUES 
ASSOCIADO À QUEBRA DO GONDWANA  
NO JUROCRETÁCEO

O Rio de Janeiro abriga grande parte do Enxame de 
Diques da Serra do Mar (ALMEIDA, 1976), contendo diques 
toleíticos de alto titânio (TiO2 > 2%) e uma suíte de baixo 
titânio (TiO2 < 2%) restrita às regiões dos Lagos e Serrana 
e alguns corpos de basalto alcalino (CORVAL et al., 2008; 
VALENTE et al., 2007). O enxame tem direção principal 
N45E e E-W subordinada (Figura 2.13a), resultante do re-
gime transtensivo sinistral (ALMEIDA et al., 2013).

Guedes e Almeida (2016) integraram os dados quími-
cos disponíveis para esse magmatismo, indicando que: a) 
as rochas de dique são classificadas quimicamente como 
basaltos, traquibasaltos e andesito, basaltos toleíticos e, 
pela norma CIPW, como quartzo-toleítos e olivina-toleítos; 
b) o teor médio é de 3,80% no grupo de alto TiO2 e 1,33% 
no grupo de baixo TiO2. As idades do magmatismo, obtidas 
por meio do sistema 40Ar/39Ar (GUEDES; ALMEIDA, 2016), 
concentram-se no Cretáceo Inferior (126 a 143 Ma), com 
exceção para a região de Resende (155 Ma, Jurássico Su-
perior; GUEDES et al., 2005): a) 126 a 133 Ma na cidade 
do Rio de Janeiro (Figura 2.13b) e Região Serrana; b) 138 
a 143 Ma na Região dos Lagos; c) 126 e 155 Ma na região 
de Resende e Ilha Grande, onde a direção dos diques varia 
entre NW e NS. 

MAGMATISMO ALCALINO INTRAPLACA  
NO CRETÁCEO SUPERIOR E NO PALEOCENO

Seguindo-se ao magmatismo toleítico em diques, o 
território fluminense foi afetado por magmatismo, dessa 
vez de caráter alcalino, que ocorre como diques, stocks e 

plútons que formam a Província Alcalina da Serra do Mar 
(ALMEIDA, 1983). Quinze corpos intrusivos atravessam os 
terrenos da Faixa Ribeira em um lineamento magmático de 
direção WNW-ESE (Figura 2.14), da divisa tríplice com os 
estados de Minas Gerais e São Paulo até o morro de São 
João e Cabo Frio, no litoral fluminense (THOMAZ-FILHO 
et al., 2005). 

Esse magmatismo alcalino pode ser subdividido em 
dois tipos: um alcalino máfico e um alcalino félsico de ori-
gem plutônica (sienitos e nefelina-sienitos) ou hipoabissais 
(traquitos, fonolitos, lamprófiros e brechas de conduto). Ge-
raldes et al. (2016) apresentaram uma integração dos dados 
disponíveis para os plútons e diques alcalinos (composição 
e idade, quando disponível). As idades de resfriamento 
magmatismo, se compilados apenas os resultados 40Ar/39Ar, 
distribuem-se da forma a seguir: o Complexo Alcalino de Ita-
tiaia, no extremo oeste do lineamento magmático, tem idade 
de 67 ± 1 Ma, seguido do morro Redondo, com 74 ± 1 Ma.  

Figura 2.13 - Diques de diabásio no Rio de Janeiro:  
a) Estereograma e roseta de direção dos diques básicos no estado  
do Rio de Janeiro; b) contato de dique de diabásio de direção N45E 

com gnaisse facoidal da suíte Rio de Janeiro; Ponta da Joatinga, 
Clube Costa Brava, Rio de Janeiro (RJ). Fonte: a) Guedes;  
Almeida (2016). Fotografia: b) Miguel Tupinambá (2015).
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No oeste da cidade do Rio de Janeiro, o sienito do maciço 
do Mendanha forneceu idade de 64 Ma e o vizinho maciço 
do Marapicu, 80 ± 1 Ma. Na baixada litorânea, rocha vulcâ-
nica alcalina do maciço de Rio Bonito apresentou idade de  
65 Ma. No extremo leste do lineamento, nefelina-sienito do 
morro de São João forneceu idade de 65 ± 1 Ma. Os diques 
alcalinos ultramáficos (lamprófiros) têm idade 40Ar/39Ar de 
82 Ma e os diques ácidos (fonolitos e traquitos) têm idade 
entre 65 ± 1 e 57 ± 1 Ma (Figura 2.15).

Avaliando o conjunto de idades 40Ar/39Ar integrados 
por Geraldes et al. (2016), observa-se que o magmatismo 
alcalino ácido, incluindo rochas plutônicas, vulcânicas e 
diques, ocorreu há 65 Ma no Paleoceno (Daniano), ao 
longo do lineamento magmático WNW-ESE, do Complexo 
de Itatiaia ao morro de São João. Idades mais antigas, 
entre 74 e 82 Ma, testemunham magmatismo inicial, 
incluindo diques ultrabásicos lamprofíricos, no Cretáceo 
Superior (Campaniano).

BACIAS CENOZOICAS FLUMINENSES

No Cenozoico (Paleógeno e Neógeno), as regiões do 
vale do rio Paraíba do Sul e litorânea fluminenses foram 
palco de forte subsidência tectônica, dando origem às 
bacias sedimentares de Resende, Volta Redonda, Macacu 
e São José de Itaboraí, integrantes do Rifte Continental do 
Sudeste do Brasil (RICCOMINI, 1989).

As bacias de Resende e Volta Redonda estão situ-
adas ao longo do curso principal do rio Paraíba do Sul, 
separadas pelo alto estrutural de Floriano, e apresentam 
diferente conformação (RAMOS; MELLO, 2016). A Ba-
cia de Resende se estende por 47 km na direção ENE, 
com depocentros separados por um alto estrutural de 
direção NW. A espessura máxima estimada é de 300 m.  
A Bacia de Volta Redonda apresenta menor espessura 
de sedimentos (112 m) e se encontra fragmentada em  
sub-bacias, sendo a maior delas o gráben da Casa de Pedra.  

Figura 2.14 - Maciços alcalinos do Rio de Janeiro: a) Complexo 
alcalino do Itatiaia, na divisa entre os estados de Minas Gerais 
e Rio de Janeiro; b) Complexo alcalino do morro de São João, 

entre Rio das Ostras e a foz do rio São João. Fotografia: a) Miguel 
Tupinambá (2016). Fonte: b) Google Earth©.

Figura 2.15 - Magmatismo alcalino hipoabissal: a) Dique de 
lamprófiro com vesículas; Praia Grande, Arraial do Cabo (RJ);  

b) Brecha magmática com matriz traquítica no complexo alcalino 
de Itatiaia; mirante Bela Vista, Parque Nacional do Itatiaia (RJ). 

Fotografias: a) Eliane Guedes (2012); b) Miguel Tupinambá (2015).
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A sedimentação pré-rifte nessas bacias é restrita a peque-
nas ocorrências de conglomerados fluviais da Formação 
Ribeirão dos Quatis. Os arenitos, conglomerados e lamitos 
da Formação Resende representam a deposição em leques 
aluviais em bordas de falhas geradas na fase rifte (Figura 
2.16a). Na Bacia de Volta Redonda, esses sedimentos estão 
recobertos por derrames de rochas vulcânicas alcalinas 
(Figura 2.16b), com idade 40Ar/39Ar de 48 e 49 Ma (Eoceno 
Inferior). O preenchimento das bacias encerra com arenitos 
e conglomerados fluviais da Formação Pinheiral, possivel-
mente pliocênicos (RAMOS, MELLO, 2016). 

A Bacia do Macacu está situada no fundo da Baía de 
Guanabara e está limitada por falhas de direção NE, com 
espessura entre 100 e 200 m (RAMOS; MELLO, 2016).  
É preenchida por sedimentos lacustres basais (Figura 2.17a), 
com palinomorfos de idade eocênica a oligocênica (LIMA; 
CABRAL JUNIOR; STEFANI, 1996) e leques aluviais da For-
mação Macacu. O conglomerado fluvial Itambi (FERRARI, 
2001) encerra a deposição sedimentar da bacia. 

A Bacia de São José de Itaboraí é uma pequena bacia 
(1 km2) com forte controle tectônico e espessura de cerca 
de 140 m, rica em fósseis de vertebrados e invertebrados  
(RAMOS; MELLO, 2016). Contém, na base, uma sequência 
de calcários travertinos e calcário oolítico e pisolítico lacus-
tres com contribuição hidrotermal (Figura 2.17b) e associa-
ções fossilíferas do Paleoceno. Na porção intermediária da 
bacia, ocorrem brechas de dissolução da sequência inferior. 
Acima desse nível foram descritos derrames de rocha 
vulcânica (ancaramito) com idade K/Ar de 52 Ma (Eoceno 
Inferior), contemporâneos àqueles encontrados na Bacia 
de Volta Redonda. No topo da sequência, são encontrados 
conglomerados e lamitos de posição estratigráfica incerta. 

A FORMAÇÃO BARREIRAS NO  
LITORAL FLUMINENSE 

A Formação (ou Grupo) Barreiras representa uma 
sedimentação continental miocênica que se estende da 
Bacia do Amazonas pelo litoral equatorial e leste brasilei-
ro até o litoral fluminense na altura da foz do rio Paraíba 
do Sul, com poucas ocorrências até a Região dos Lagos.  
Mello (2016) descreve como litofácies predominante um 
intervalo arenítico intercalado com lamitos argilosos indi-
cativo de ambiente fluvial entrelaçado distal (ou proximal, 
se contiver níveis conglomeráticos). Uma litofácies conglo-
merática de ocorrência restrita (Búzios e Macaé) pode estar 
associada a reativações tectônicas (Figura 2.18a).

DEPÓSITOS QUATERNÁRIOS

A sedimentação quaternária mais antiga no território 
fluminense, no Pleistoceno, foi sobreposta ou retrabalhada 
por sedimentos recentes. Sedimentos pleistocênicos con-
tinentais encontram-se preservados em terraços fluviais 

do rio Paraíba do Sul e no topo das bacias de Resende e 
Volta Redonda. Parte dos depósitos de tálus situados nas 
escarpas das serras do Mar e Mantiqueira e de maciços 
litorâneos isolados pode ter se desenvolvido no Pleistoceno. 
Dentre esses depósitos destacam-se os grandes corpos de 
tálus situados ao redor do Complexo Alcalino do Itatiaia.  
Cordões marinhos arenosos pleistocênicos são encontrados 
a sul da foz do rio Paraíba do Sul, entre Barra do Furado e 
Macaé (RODRIGUES; MELLO; EIRADO SILVA, 2016).

Sedimentos continentais vêm sendo depositados no 
Holoceno após o último período glacial e estão relaciona-
dos às mudanças do nível do mar nessa época. A maior 
área de deposição holocênica se localiza nas baixadas  
Fluminense e Campista, cada uma com cerca de 1.600 km2. 

Figura 2.16 - Bacias cenozoicas do vale do Paraíba: a) Arenito e 
conglomerado da formação Resende; afloramento denominado 

“leque de Itatiaia”, bacia de Resende, bairro Vila Pinheiro, Itatiaia (RJ); 
b) Bacia de Volta Redonda: ancaramito alterado e fraturado, bairro 

Vila Rica, Volta Redonda (RJ). Fotografias: Miguel Tupinambá (2016).
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Figura 2.18 - Depósitos neógenos e quaternários fluminenses: a) 
Fácies conglomerática da formação Barreiras na Praia Rasa, Armação 

de Búzios, RJ; b) Planície aluvionar holocênica do rio Itabapoana próxi-
mo à foz, na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

Fotografias: a) Eliane Guedes (2014); b) Miguel Tupinambá (2014).

Nessas baixadas, há uma sucessão vertical e lateral de 
sedimentos fluviais, lacustres e fluviomarinhos resultantes 
das mudanças da linha de costa no Holoceno. Entre as 
baixadas, planícies aluvionares de grande extensão estão 
localizadas no baixo curso dos rios São João, Macaé, 
Macabu, Paraíba do Sul e Itabapoana (Figura 2.18b).  
No interior, grandes alvéolos aluvionares holocênicos são 
encontrados no médio curso dos rios Paraíba do Sul, Pom-
ba, Muriaé e Itabapoana. 

Sedimentos marinhos holocênicos finos e turfeiras são 
encontrados em pântanos e mangues em lagoas e estuários 
no fundo das baías da Ilha Grande, Sepetiba e Guanabara. 
Também ocorrem entre cordões litorâneos pleistocênicos 
e holocênicos ou em lagunas fechadas por restingas. 
Sedimentos arenosos (de praia e eólicos) holocênicos 
ocorrem em restingas ao longo do litoral fluminense e nos 
cordões litorâneos situados no delta do rio Paraíba do Sul  
(RODRIGUES; MELLO; EIRADO SILVA, 2016). 

Figura 2.17 - Bacias cenozoicas litorâneas: a) Bacia do Macacu: 
depósitos lamíticos na base da formação Macacu; b) Bacia de São 
José de Itaboraí: calcário travertino. Fotografia: a) Renato Ramos 

(2014); b) Eliane Guedes (2013).
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INTRODUÇÃO

Com o SIG Mapa Geodiversidade do Estado do Rio de 
Janeiro, do Programa Geologia do Brasil (PGB), do Serviço 
Geológico do Brasil – CPRM, tem-se como objetivo a gera-
ção de produtos voltados para o ordenamento territorial e 
o planejamento de setores tais como: mineral, transporte, 
agricultura, turismo e meio ambiente.

As informações ora disponibilizadas, que constituem 
as diversas etapas que envolveram o tratamento digital 
dos dados no desenvolvimento do referido SIG, estão 
armazenadas no GEOSGB (sistema de bancos de dados 
geológicos corporativo do Serviço Geológico do Brasil – 
CPRM), a partir de dados geológicos multiescalares con-
tidos em suas bases Litoestratigrafia e Recursos Minerais, 
além da utilização de sensores como o Modelo Digital 
de Terreno SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), do 
Mosaico GeoCover 2000 e de informações de estruturas 
e drenagem (RAMOS et al., 2005; SCHOBBENHAUS;  
GONÇALVES; SANTOS, 2004; THEODOROVICZ et al., 2005; 
THEODOROVICZ; THEODOROVICZ; CANTARINO, 1994, 
2001, 2002; TRAININI et al., 2001; TRAININI; GIOVANNINI; 
VIERO, 1998; TRAININI; ORLANDI FILHO, 2003).

De forma similar à elaboração do Mapa Geodiver-
sidade do Brasil (escala 1:2.500.000), foram utilizadas 
para o Mapa Geodiversidade do Estado do Rio de Janeiro 
informações temáticas de infraestrutura, recursos minerais, 
unidades de conservação, áreas de proteção integral e de 
desenvolvimento sustentável estaduais e federais, dados 
da rede hidrológica e de água subterrânea, áreas oneradas 
pela mineração e  dados paleontológicos e geoturísticos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Assim como para o Mapa Geodiversidade do Brasil 
e SIG Geodiversidade ao Milionésimo, os levantamentos 
estaduais foram elaborados seguindo as orientações 
contidas em roteiro metodológico preparado para essa 
fase, apoiados em kits digitais personalizados para cada 
estado, que contêm todo o material digital (imagens, 
arquivos vetoriais etc.) necessário ao bom desempenho 
da tarefa.

A sistemática de trabalho adotada permitiu a 
continuação da organização dos dados na Base Geodi-
versidade inserida no GEOSGB, desde a fase do recorte 
ao milionésimo até os estaduais e, sucessivamente, em 
escalas de maior detalhe (em trabalhos futuros), de 
forma a possibilitar a conexão dos dados vetoriais aos 
dados alfanuméricos. Em uma primeira fase, com auxílio 
dos elementos-chave descritos nas tabelas dos dados 
vetoriais, é possível vincular facilmente mapas digitais 
ao GEOSGB, como na montagem de SIGs, em que as 
tabelas das shapefiles (arquivos vetoriais) são produtos 
da consulta sistemática ao banco de dados.

DEFINIÇÃO DE DOMÍNIOS  
E UNIDADES GEOLÓGICO-AMBIENTAIS

O estabelecimento de domínios geológico-ambientais 
e suas subdivisões para o estado do Rio de Janeiro se insere 
nos critérios adotados para a definição dos domínios e uni-
dades geológico-ambientais do Brasil, com o objetivo de se 
agrupar conjuntos estratigráficos de comportamento seme-
lhante frente ao uso e à ocupação dos terrenos. Da mesma 
forma, o resultado obtido não foi um mapa geológico ou 
tectônico, mas sim um novo produto, denominado Mapa 
Geodiversidade do Estado do Rio de Janeiro, no qual foram 
inseridas informações de cunho ambiental, muito embora 
a matéria-prima para análises e agrupamentos tenha sido 
proveniente das informações contidas nas bases de dados 
de Litoestratigrafia e Recursos Minerais do GEOSGB, como 
também da larga experiência em mapeamento e em proje-
tos de ordenamento e gestão do território dos profissionais 
do Serviço Geológico do Brasil – CPRM.

Em alguns casos, foram agrupadas, em um mesmo 
domínio, unidades estratigráficas com idades diferentes, 
desde que a elas se aplicasse um conjunto de critérios clas-
sificatórios, como: posicionamento tectônico, nível crustal, 
classe da rocha (ígnea, sedimentar ou metamórfica), grau de 
coesão, textura, composição, tipos e graus de deformação, 
expressividade do corpo rochoso, tipos de metamorfismo, 
expressão geomorfológica ou litotipos especiais. Se, por 
um lado, agruparam-se, por exemplo, quartzitos friáveis 
e arenitos friáveis, por outro foram separadas formações 
sedimentares muito semelhantes em sua composição, 
estrutura e textura, quando a geometria do corpo rochoso 
apontava no sentido da importância em distinguir uma 
situação de extensa cobertura de uma situação de pacote 
restrito, limitado em riftes.

O principal objetivo para tal compartimentação é 
atender a uma ampla gama de usos e usuários interessados 
em conhecer as implicações ambientais decorrentes do 
embasamento geológico. Na elaboração do Mapa Geodiver-
sidade do Brasil (escala 1:2.500.000) analisaram-se somente 
as implicações ambientais provenientes de características 
físico-químicas, geométricas e genéticas dos corpos rocho-
sos. Na escala 1:1.000.000, do recorte ao milionésimo e dos 
estados, também foram selecionados atributos aplicáveis 
ao planejamento e informações dos compartimentos do 
relevo, reservando-se para as escalas de maior detalhe o 
cruzamento com informações sobre clima, solo e vegetação.

Como a Base Geodiversidade é fruto da reclassificação 
das unidades litoestratigráficas contidas na Base Multiesca-
lar Litoestratigrafia, compondo conjuntos estratigráficos de 
comportamento semelhante frente ao uso e à ocupação, 
atualmente essa base possui a estruturação em domínios e 
unidades geológico-ambientais apresentada no Apêndice 
I (Unidades Geológico-Ambientais do Território Brasileiro).  
Tal estruturação é dinâmica e, na medida do detalhamento 
das escalas, novos domínios e unidades podem ser inseridos.
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ATRIBUTOS DA GEOLOGIA

Desde a etapa do recorte ao milionésimo, para me-
lhor caracterizar as unidades geológico-ambientais, foram 
selecionados atributos da geologia que permitem uma 
série de interpretações na análise ambiental, os quais são 
descritos a seguir.

Deformação

Relacionada à dinâmica interna do planeta. Procede-se à 
interpretação a partir da ambiência tectônica, litológica e aná-
lise de estruturas refletidas nos sistemas de relevo e drenagem.

Tectônica: dobramentos

 - Ausente: sedimentos inconsolidados (aluviões, nas, 
terraços etc.).

 - Não dobrada: sequências sedimentares, vulcanos-
sedimentares e rochas ígneas não dobradas e não 
metamorfizadas.

 - Pouco a moderadamente dobrada: sequências  
sedimentares ou vulcanossedimentares do tipo 
Bambuí, por exemplo.

 - Intensamente dobrada: sequências sedimentares 
ou vulcanossedimentares complexa e intensamente 
dobradas (grupos Açungui, Minas, dentre outros)  
e rochas granítico-gnáissicas migmatíticas.

 - Moderada a intensamente dobrada.
 - Pouco a intensamente dobrada.

Tectônica: fraturamento (juntas e falhas)/
cisalhamento

 - Não fraturada: por exemplo, coberturas sedimen-
tares inconsolidadas.

 - Pouco a moderadamente fraturada (distribuição 
regular).

 - Pouco a moderadamente fraturada (distribuição  
irregular).

 - Moderada a intensamente fraturada (distribuição 
regular).

 - Moderada a intensamente fraturada (distribuição 
irregular).

 - Pouco a intensamente fraturada (distribuição regular).
 - Pouco a intensamente fraturada (distribuição irregular).
 - Intensamente fraturada (distribuição regular).
 - Intensamente fraturada (distribuição irregular).

Tipo de deformação

 - Não se aplica
 - Deformação rúptil
 - Deformação dúctil/rúptil
 - Deformação rúptil/dúctil
 - Deformação dúctil

Aspecto

 - Sem estruturas
 - Estratificada/Biogênica
 - Maciça/Vesicular
 - Maciça/Acamadada
 - Maciça/Laminada
 - Maciça
 - Acamadada
 - Acamadada/Filitosa
 - Acamadada/Xistosa
 - Xistosa/Maciça
 - Filitosa/Xistosa
 - Acamadamento Magmático
 - Gnáissica
 - Bandada
 - Concrecional
 - Concrecional/Nodular
 - Biogênica
 - Estruturas de Dissolução
 - Estruturas de Colapso

Comportamento Reológico

De acordo com Oliveira e Brito (1998), as rochas 
podem apresentar as seguintes características reológicas 
(comportamento frente a esforços mecânicos):

 - Comportamento isotrópico: quando as proprieda-
des das rochas são constantes, independentemente 
da direção observada.

 - Comportamento anisotrópico: quando as proprie-
dades variam de acordo com a direção considerada.

As bibliotecas podem ser:
 - Isotrópico: caso dos granitos com granulação e 
textura homogêneas.

 - Anisotrópico: caso das unidades formadas por 
diversas litologias e/ou deformações heterogêneas.

Resistência ao Intemperismo Físico

Procede-se à dedução a partir da análise da com-
posição mineral da(s) rocha(s) que sustenta(m) a unidade 
geológico-ambiental.

Se apenas um tipo de litologia sustentar a unidade 
ou se forem complexos plutônicos de várias litologias, são 
definidas as seguintes classificações para esse atributo:

Baixa: rochas ricas em minerais ferromagnesianos, 
arenitos, siltitos, metassedimentos argilosos, rochas ígneas 
ricas em micas, calcários, lateritas e rochas ígneas básico-
-ultrabásico-alcalinas efusivas.

Moderada a alta: ortoquartzitos, arenitos silicifica-
dos, leucogranitos e outras rochas pobres em micas e em 
minerais ferromagnesianos, formações ferríferas, quartzitos 
e arenitos impuros.

Não se aplica: sedimentos inconsolidados.
Se várias litologias sustentarem a unidade, a classifi-

cação será:
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Baixa a moderada na vertical: caso de coberturas 
pouco a moderadamente consolidadas.

Baixa a alta na vertical: unidades em que o subs-
trato rochoso é formado por empilhamento de camadas 
horizontalizadas, não dobradas, de composição mineral e 
grau de consolidação muito diferentes, como as intercala-
ções irregulares de calcários, arenitos, siltitos, argilitos etc.

Baixa a alta na horizontal e na vertical: sequências 
sedimentares e vulcanossedimentares dobradas e com-
postas de várias litologias; rochas gnáissico-migmatíticas 
e outras que se caracterizam por apresentarem grande 
heterogeneidade composicional, textural e deformacional 
lateral e vertical.

Resistência ao Intemperismo Químico

Procede-se à dedução a partir da análise da com-
posição mineral da(s) rocha(s) que sustenta(m) a unidade 
geológico-ambiental.

Se apenas um tipo de litologia sustentar a unidade 
geológico-ambiental, ou se forem complexos plutônicos 
de várias litologias, são definidas as seguintes classificações 
para esse atributo:

Baixa: calcários, rochas básicas, ultrabásicas, alca-
linas etc.

Moderada a alta: ortoquartzitos, leucogranitos  
e outras rochas pobres em micas e em minerais ferromag-
nesianos, quartzitos e arenitos impuros.

Não se aplica: aluviões.
Entretanto, se várias litologias sustentarem a unidade, 

a classificação será:
Baixa a moderada na vertical: unidades em que 

o substrato rochoso é formado por empilhamento de 
camadas horizontalizadas, não dobradas, de composição 

mineral e grau de consolidação semelhantes a ligeiramente 
diferentes e mesma composição mineralógica.

Baixa a alta na vertical: unidades em que o subs-
trato rochoso é formado por empilhamento de camadas 
horizontalizadas, não dobradas, de composição mineral e 
grau de consolidação muito diferentes, como as intercala-
ções irregulares de calcários, arenitos, siltitos, argilitos etc. 

Baixa a alta na horizontal e na vertical: sequências 
sedimentares e vulcanossedimentares dobradas e com-
postas de várias litologias; rochas gnáissico-migmatíticas 
e outras que se caracterizam por apresentarem grande 
heterogeneidade composicional, textural e deformacional 
lateral e vertical.

Grau de Coerência

Refere-se à resistência ao corte e à penetração.  
Mesmo em se tratando de uma única litologia, deve-se 
prever a combinação dos vários tipos de grau de coerência, 
a exemplo dos arenitos e siltitos (Figura 3.1). Para o caso de 
complexos plutônicos com várias litologias, todas podem 
estar enquadradas em um único grau de coerência.

As classificações utilizadas nesse atributo são:
 - Muito brandas
 - Brandas
 - Médias
 - Duras
 - Muito brandas a duras

Entretanto, se forem várias litologias, esta será  
a classificação:

 - Variável na horizontal.
 - Variável na vertical.
 - Variável na horizontal e vertical.
 - Não se aplica.

Figura 3.1 - Resistência à compressão uniaxial e classes de alteração para diferentes tipos de rochas. Fonte: Modificado de VAZ (1996).
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Características do Manto  
de Alteração Potencial (Solo Residual)

Procede-se à dedução a partir da análise da compo-
sição mineral das rochas. Por exemplo, independen-
temente de outras variáveis que influenciam as carac-
terísticas do solo, como clima e relevo, o manto de 
alteração de um basalto será argiloso e, o de um granito,  
argilo-síltico-arenoso.

 - Predominantemente arenoso: substrato rochoso 
sustentado por espessos e amplos pacotes de rochas 
predominantemente arenoquartzosas.

 - Predominantemente argiloso: predominância 
de rochas que se alteram para argilominerais, a 
exemplo de derrames basálticos, complexos básico-
-ultrabásico alcalinos, terrenos em que predomi-
nam rochas calcárias etc.

 - Predominantemente argilossiltoso: siltitos, folhe-
lhos, filitos e xistos.

 - Predominantemente argilo-síltico-arenoso: rochas 
granitoides e gnáissico-migmatíticas ortoderi 
vadas.

 - Variável de arenoso a argilossiltoso: sequências 
sedimentares e vulcanossedimentares compostas 
por alternâncias irregulares de camadas pouco 
espessas, interdigitadas e de composição mineral 
muito contrastante, a exemplo das sequências em 
que se alternam, irregularmente, entre si, camadas 
de arenitos quartzosos com pelitos,calcários ou 
rochas vulcânicas.

 - Predominantemente siltoso: siltitos e folhelhos.
 - Não se aplica.

Porosidade Primária

Relacionada ao volume de vazios em relação ao  
volume total da rocha. O preenchimento deverá seguir  
os procedimentos descritos na Tabela 3.1.

Tabela 3.1 - Porosidade total dos diversos materiais rochosos

Material Porosidade Total % m Porosidade Eficaz % me Obs.
Tipo Descrição Média Normal Extraordinária Média Máx. Mín.

Rochas maciças 

Granito 0,3 4 0,2 9 0,05 <0,2 0,5 0,0 A

Calcário maciço 8 15 0,5 20 <0,5 1 0,0 B

Dolomito 5 10 2 <0,5 1 0,0 B

Rochas metamórficas 0,5 5 0,2 <0,5 2 0,0 A

Rochas vulcânicas

Piroclasto e tufas 30 50 10 60 5 <5 20 0,0 C, E

Escórias 25 80 10 20 50 1 C, E

Pedra-pomes 85 90 50 <5 20 0,0 D

Basaltos densos, fonólitos 2 5 0,1 <1 2 0,1 A

Basaltos vesiculares 12 30 5 5 10 1 C

Rochas sedimentares 
consolidadas 
(ver rochas maciças)

Pizarras sedimentares 5 15 2 30 0,5 <2 5 0,0 E

Arenitos 15 25 3 30 0,5 10 20 0,0 F

Creta blanda 20 50 10 1 5 0,2 B

Calcário detrítico 10 30 1,5 3 20 0,5

Rochas sedimentares 
inconsolidadas

Aluviões 25 40 20 45 15 15 35 5 E

Dunas 35 40 30 20 30 10

Cascalho 30 40 25 40 20 25 35 15

Loesse 45 55 40 <5 10 0,1 E

Areias 35 45 20 25 35 10

Depósitos glaciais 25 35 15 15 30 5

Silte 40 50 25 10 20 2 E

Argilas não compactadas 45 60 40 85 30 2 10 0,0 E

Solos superiores 50 60 30 10 20 1 E

Fonte: Modificado de Custodio e Llamas (1983).
Nota: Alguns dados, em especial os referentes à porosidade eficaz (me), devem ser tomados com precaução, segundo as circunstâncias locais. A = 
Aumenta m e me por meteorização; B = Aumenta m e me por fenômenos de dissolução; C = Diminui m e me com o tempo; D = Diminui m e pode 
aumentar me com o tempo; E = me muito variável, segundo as circunstâncias do tempo; F = Varia segundo o grau de cimentação e solubilidade. 
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Caso seja apenas um tipo de litologia a sustentar a uni-
dade geológico-ambiental, observar o campo “Descrição” 
da Tabela 3.1. Entretanto, se forem complexos plutônicos 
de várias litologias,a porosidade é baixa.

 - Baixa: 0 a 15%.
 - Moderada: de 15 a 30%.
 - Alta: >30%.

Para os casos em que várias litologias sustentam a 
unidade geológico-ambiental, observar o campo “Tipo” 
da Tabela 3.1.

 - Variável (0 a >30%): a exemplo das unidades em 
que o substrato rochoso é formado por um empi-
lhamento irregular de camadas horizontalizadas 
porosase não porosas.

Característica da Unidade  
Lito-Hidrogeológica

São utilizadas as seguintes classificações:
 - Granular: dunas, depósitos sedimentares incon-
solidados, planícies aluviais, coberturas sedimen- 
tares etc.

 - Fissural.
 - Granular/fissural.
 - Cárstico.
 - Não se aplica.

ATRIBUTOS DO RELEVO

Com o objetivo de conferir uma informação ge-
omorfológica clara e aplicada ao mapeamento da 
geodiversidade do território brasileiro em escalas de 
análise reduzidas (1:500.000 a 1:1.000.000), procurou-se 
identificar os grandes conjuntos morfológicos passíveis 
de serem delimitados em tal tipo de escala, sem muita 
preocupação quanto à gênese e evolução morfodinâmica 
das unidades e aos processos geomorfológicos atuantes.  

Tais avaliações e controvérsias, de âmbito exclusivamente 
geomorfológico, seriam de pouca valia para atender aos 
propósitos deste estudo. Portanto, termos como depres-
são, crista, patamar, platô, cuesta, hog-back, pediplano, 
peneplano, etchplano, escarpa, serra e maciço, dentre 
tantos outros, foram englobados em um reduzido número 
de conjuntos morfológicos.

Portanto, esta proposta difere substancialmente das 
metodologias de mapeamento geomorfológico presen-
tes na literatura, tais como: a análise integrada entre a 
compartimentação morfológica dos terrenos, a estrutura 
subsuperficial dos terrenos e a fisiologia da paisagem 
proposta por Ab’Saber (1969); as abordagens descritivas 
em base morfométrica, como as elaboradas por Barbosa, 
Franco e Moreira (1977) para o Projeto RadamBrasil, e de 
Ponçano et al. (1979) e Ross e Moroz (1996) para o Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT); 
as abordagens sistêmicas, com base na compartimentação 
topográfica em bacias de drenagem (MEIS; MIRANDA; 
FERNANDES, 1982) ou a reconstituição de superfícies 
regionais de aplainamento (LATRUBESSE; RODRIGUES; 
MAMEDE, 1998).

O mapeamento de padrões de relevo é, essencial-
mente, uma análise morfológica do relevo com base em 
fotointerpretação da textura e rugosidade dos terrenos a 
partir de diversos sensores remotos.

Nesse sentido, é de fundamental importância escla-
recer que não se pretendeu produzir um mapa geomor-
fológico, mas um mapeamento dos padrões de relevo em 
consonância com os objetivos e as necessidades de um 
mapeamento da geodiversidade do território nacional em 
escala continental.

Com esse enfoque, foram selecionados 28 padrões 
de relevo para os terrenos existentes no território brasileiro 
(Quadro 3.1), levando-se, essencialmente, em consideração:

Quadro 3.1 - Atributos e biblioteca de padrões de relevo do território brasileiro

Símbolo Tipo de Relevo Declividade (graus) Amplitude Topográfica (m)

R1a Planícies Fluviais ou Fluviolacustres 0 a 3 zero

R1b1 Terraços Fluviais 0 a 3 2 a 20 

R1b2 Terraços Marinhos 0 a 3 2 a 20 

R1b3 Terraços Lagunares 0 a 3 2 a 20 

R1c1 Vertentes Recobertas por Depósitos de Encosta 5 a 45 Variável

R1c2 Leques Aluviais 0 a 3 2 a 20 

R1d Planícies Fluviomarinhas 0 (plano) zero

R1e Planícies Costeiras 0 a 5 2 a 20 

R1f1 Campos de Dunas 3 a 30 2 a 40 

R1f2 Campos de Loesse 0 a 5 2 a 20 

R1g Recifes 0 zero

R2a1 Tabuleiros 0 a 3 20 a 50 

R2a2 Tabuleiros Dissecados 0 a 3 20 a 50 
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 - Parâmetros morfológicos e morfométricos que pu-
dessem ser avaliados pelo instrumental tecnológico 
disponível nos kits digitais (imagens LandSat GeoCo-
ver e Modelo Digital de Terreno e Relevo Sombreado 
(SRTM); mapa de classes de hipsometria; mapa de 
classes de declividade).

 - Reinterpretação das informações existentes nos 
mapas geomorfológicos produzidos por institui-
ções diversas, em especial os mapas desenvolvidos 
no âmbito do Projeto RadamBrasil, em escala 
1:1.000.000.

 - Execução de uma série de perfis de campo, com o 
objetivo de aferir a classificação executada.

Para cada um dos atributos de relevo, com suas 
respectivas bibliotecas, há uma legenda explicativa 
(Apêndice II – Biblioteca de Relevo do Território Brasi-
leiro), que agrupa características morfológicas e morfo-
métricas gerais, assim como informações elementares e 
generalizadas quanto à gênese e vulnerabilidade frente 
aos processos geomorfológicos (intempéricos, erosivos 
e deposicionais).

Evidentemente, considerando a vastidão e a enorme 
geodiversidade do território brasileiro, assim como seu 
conjunto diversificado de paisagens bioclimáticas e 
condicionantes geológico-geomorfológicas singulares, as 
informações de amplitude de relevo e declividade, dentre 
outras, devem ser reconhecidas como valores-padrão, 
não aplicáveis indiscriminadamente a todas as regiões.  
Não se descartam sugestões de ajuste e aprimoramento 
do Quadro 3.1 e do Apêndice II apresentados nesse 
modelo, as quais serão bem-vindas.

MODELO DIGITAL DE TERRENO – SHUTLLE 
RADAR TOPOGRAPHY MISSION (SRTM)

A utilização do Modelo Digital de Terreno (MDT) 
ou Modelo Digital de Elevação ou Modelo Numérico de 
Terreno, no contexto do Mapa Geodiversidade do Estado 
do Rio de Janeiro, justifica-se por sua grande utilidade em 
estudos de análise ambiental.

Um Modelo Digital de Terreno é um modelo contínuo 
da superfície terrestre, no nível do solo, representado por 
uma malha digital de matriz cartográfica encadeada, ou 
raster, onde cada célula da malha retém um valor de ele-
vação (altitude) do terreno. Assim, a utilização do MDT em 
estudos geoambientais se torna imprescindível, uma vez 
que esse modelo tem a vantagem de fornecer uma visão 
tridimensional do terreno e suas inter-relações com as 
formas de relevo e da drenagem e seus padrões de forma 
direta. Isso permite a determinação do grau de dissecação 
do relevo, informando também o grau de declividade e 
altimetria, o que auxilia grandemente na análise ambiental, 
como, por exemplo, na determinação de áreas de proteção 
permanente, projetos de estradas e barragens, trabalhos 
de mapeamento de vegetação etc.

A escolha do Shuttle Radar Topography Mission 
(SRTM) [missão espacial liderada pela NASA, realizada 
durante 11 dias do mês de fevereiro de 2000, visando à 
geração de um modelo digital de elevação quase global] 
foi devida ao fato de os MDTs disponibilizados por esse 
sensor já se encontrarem disponíveis para toda a América 
do Sul, com resolução espacial de aproximadamente 90 x 
90 m, apresentando alta acurácia e confiabilidade, além 
da gratuidade (CCRS, 2004 apud BARROS et al., 2004).

Fonte: Dantas (2013).

Símbolo Tipo de Relevo Declividade (graus) Amplitude Topográfica (m)

R2b1 Baixos Platôs 0 a 5 0 a 20 

R2b2 Baixos Platôs Dissecados 0 a 5 20 a 50 

R2b3 Planaltos 0 a 5 20 a 50 

R2c Chapadas e Platôs 0 a 5 0 a 20 

R3a1 Superfícies Aplainadas Conservadas 0 a 5 0 a 10 

R3a2 Superfícies Aplainadas Degradadas 0 a 5 10 a 30 

R3b Inselbergs 25 a 60 50 a 500 

R4a1 Domínio de Colinas Amplas e Suaves 3 a 10 20 a 50 

R4a2 Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos 5 a 20 30 a 80 

R4a3 Domos em Estrutura Elevada 3 a 10 50 a 200 

R4b Domínio de Morros e de Serras Baixas 15 a 35 80 a 200 

R4c Domínio Montanhoso 25 a 60 300 a 2000 

R4d Escarpas Serranas 25 a 60 300 a 2000 

R4e Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos 10 a 45 50 a 200 

R4f Vales Encaixados 10 a 45 100 a 300 

Quadro 3.1 - Atributos e biblioteca de padrões de relevo do território brasileiro (continuação).
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Durante os trabalhos de levantamento da geodiversi-
dade do território brasileiro, apesar de todos os pontos po-
sitivos apresentados, os dados SRTM, em algumas regiões, 
acusaram problemas, tais como: valores espúrios (positivos 
e negativos) nas proximidades do mar e áreas onde não 
são encontrados valores. Tais situações são descritas em 
diversos trabalhos do SRTM (BARROS et al., 2004), sendo 
que essas áreas recebem o valor -32768, indicando que 
não há dado disponível.

A literatura do tema apresenta diversas possibilidades 
de correção, desde substituição de tais áreas por dados 
oriundos de outros produtos – o GTOPO30 aparece como 
proposta para substituição em diversos textos – ao uso 
de programas que objetivam diminuir tais incorreções por 
meio de edição de dados (BARROS et al., 2004). Neste 
estudo, foi utilizado o software ENVI 4.1 para solucionar 
o citado problema.

MOSAICO GEOCOVER 2000

A justificativa para utilização do Mosaico GeoCover 
2000 é o fato de este se constituir em um mosaico ortorre-
tificado de imagens ETM+ do sensor LandSat 7, resultante 
do sharpening das bandas 7, 4, 2 e 8. Esse processamento 
realiza a transformação RGB-IHS (canais de cores RGB-IHS 
/ vermelho, verde e azul – Matiz, Saturação e Intensidade), 
utilizando as bandas 7, 4 e 2 com resolução espacial de 3 
m e, posteriormente, a transformação IHS-RGB utilizando 
a banda 8 na Intensidade (I) para aproveitar a resolução 
espacial de 15 m. Tal procedimento alia as características 
espaciais da imagem com resolução de 15 m às caracte-
rísticas espectrais das imagens com resolução de 30 m, re-
sultando em uma imagem mais “aguçada”. As imagens do 
Mosaico GeoCover LandSat 7 foram coletadas no período 
de 1999/2000 e apresentam resolução espacial de 14,25 m.

Além da exatidão cartográfica, o Mosaico GeoCover 
possui outras vantagens, como: facilidade de aquisição 
dos dados sem ônus, âncora de posicionamento, boa 
acurácia e abrangência mundial, o que, juntamente com 
o MDT, torna-o imprescindível aos estudos de análise 
ambiental (ALBUQUERQUE; SANTOS; MEDEIROS, 2005; 
CREPANI; MEDEIROS, 2005).

ANÁLISE DA DRENAGEM

Segundo Guerra e Cunha (2001), o reconhecimento, a 
localização e a quantificação das drenagens de determinada 
região são de fundamental importância para entendimento 
dos processos geomorfológicos que governam as transfor-
mações do relevo sob as mais diversas condições climáticas 
e geológicas. Nesse sentido, a utilização das informações 
espaciais extraídas do traçado e da forma das drenagens é 
indispensável na análise geológico-ambiental, uma vez que 
são respostas/resultados de características ligadas a aspec-
tos geológico-estruturais e a processos geomorfológicos, 
os quais atuam como agentes modeladores da paisagem 
e das formas de relevo.

Dessa forma, a integração de atributos ligados às redes 
de drenagem – tipos de canais de escoamento, hierarquia 
da rede fluvial, configuração dos padrões de drenagem 
etc. – a outros temas trouxe respostas a várias questões 
relacionadas ao comportamento dos diferentes ambientes 
geológicos e climáticos locais, processos fluviais dominan-
tes e disposição de camadas geológicas, dentre outros.

KIT DE DADOS DIGITAIS

Na fase de execução do Mapa Geodiversidade do 
Estado do Rio de Janeiro, o kit de dados digitais constou, 
de acordo com o disponível para cada estado, dos 
seguintes temas:

 - Atrativos Geoturísticos: Composto por arquivos de 
Atrativos Geoturísticos; Caminhos Geológicos; Re-
giões Turísticas; Cavernas; Geoparques propostos; 
Sítios SIGEP; Geoparques do Brasil; Sítios Geológicos 
e Paleontológicos do Brasil.

 - Base Planimétrica: Batimetria; massa d’água; trecho 
de drenagem; área edificada; trecho rodoviário; e 
trecho ferroviário. 

 - Dados do Mar: Blocos de exploração; campos de 
produção; polígono pré-sal; bacias sedimentares; 
águas jurisdicionais; estruturas do oceano; ocorrên-
cias minerais e recursos minerais do mar.

 - Direitos Minerários: Registros de requerimento; 
concessão; licenciamento de lavra.

 - Estruturas Geológicas: Estruturas e diques.
 - Geomorfologia: Arquivo elaborado a partir do Mapa 
Geomorfológico do Estado do Rio de Janeiro.

 - Imagens: Mosaico Geocover (2000); Modelo Digital 
de Elevação (SRTM e ASTER) e relevo sombreado.

 - Limites: Limite municipal.
 - Ocorrências Minerais: Base de dados de recursos mi-
nerais (Materiais de Uso Direto na Construção Civil, 
Rochas e Minerais Industriais, Minerais Energéticos, 
Água Mineral). 

 - Potencial Mineral: Áreas consideradas portadoras 
de significante potencial mineral. 

 - Processos Geológico-Geotécnicos: Compostos pe-
los arquivos: Aterros e Depósitos Antrópicos; Tálus  
Sujeitos a Movimentações; Áreas Sujeitas a Inunda-
ção; Depósitos de Areias, Argilas e Turfas; Erosão 
Eólica; Sedimentos de Mangue; Movimentos de 
Massa; Baixa Suscetibilidade; Feições Movimento de 
Massa; Suscetibilidade à Erosão; e Solos Expansíveis.

 - Recursos Hídricos: Favorabilidade Hídrica do Cristali-
no; Favorabilidade Hídrica das Bacias Sedimentares; 
Poços Tubulares Cadastrados no Sistema de Infor-
mações de Águas Subterrâneas (SIAGAS) do Serviço 
Geológico do Brasil – CPRM.

 - Registro Fotográfico: Acervo de fotografias das 
unidades geológico-ambientais por local visitado. 

 - Unidades Geológico-Ambientais: Arquivo de domí-
nios e unidades geológico-ambientais.
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 - Unidades de Conservação: Unidades de conservação 
federais, estaduais e municipais. 

A seguir, ilustra-se parte dos dados do kit digital 
para o Mapa Geodiversidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Figuras 3.2 e 3.3).

Os procedimentos de tratamento digital e processa-
mento das imagens geotiff e MrSid (SRTM e GeoCover, 
respectivamente) dos grids (declividade e hipsométrico), 
bem como dos recortes e reclass dos arquivos vetoriais 
(litologia, planimetria, curvas de nível, recursos minerais 
etc.) contidos no kit digital, foram realizados em ambiente 
SIG, utilizando os softwares ArcGis10.1 e ENVI 5.0.

Trabalhando com o kit de Dados Digitais

Na metodologia adotada, a unidade geológico-am-
biental, fruto da reclassificação das unidades geológicas 
(reclass), é a unidade fundamental de análise, na qual foram 
agregadas todas as informações da geologia possíveis de 
ser obtidas a partir dos produtos gerados pela atualização 
da cartografia geológica dos estados pelo SRTM, mosaico 
GeoCover 2000 e drenagem.

Com a utilização dos dados digitais foi estruturado, 
para cada folha ou mapa estadual, um Projeto.mxd (con-
junto de shapes e leiaute) organizado no software ArcGis10.

No diretório de trabalho havia um arquivo shapefile, 
denominado geodiversidade_RJ.shp, que correspondia ao 
arquivo da geologia onde deveria ser aplicada a reclassifi-
cação da geodiversidade.

Após a implantação de domínios e unidades geoló-
gico-ambientais, procedia-se ao preenchimento dos parâ-
metros da geologia e, posteriormente, ao preenchimento 
dos campos com os atributos do relevo.

As informações do relevo serviram para melhor ca-
racterizar a unidade geológico-ambiental e também para 
subdividi-la. Porém, essa subdivisão, em sua maior parte, 
alcançou o nível de polígonos individuais.

Quando houve necessidade de subdivisão do po-
lígono, ou seja, quando as variações fisiográficas eram 
muito contrastantes, evidenciando comportamentos hi-
drológicos e erosivos muito distintos, esse procedimento 
foi realizado. Nessa etapa, considerou-se o relevo como 
um atributo para subdividir a unidade, propiciando novas 
deduções na análise ambiental.

Assim, a nova unidade geológico-ambiental resul-
tou da interação da unidade geológico-ambiental com 
o relevo.

Finalizado o trabalho de implementação dos parâ-
metros da geologia e do relevo pela equipe responsável, 
o material foi enviado para a Coordenação de Geoproces-
samento, que procedeu à auditagem do arquivo digital 
da geodiversidade para retirada de polígonos espúrios, 
superposição e vazios gerados durante o processo de 
edição. Paralelamente, iniciou-se o preenchimento dos 
dados na Base Geodiversidade – Aplicativo GEODIV (Visual 
Basic), com posterior migração dos dados para o GEOSGB.

Figura 3.2 - Exemplo de dados do kit digital para o estado do Rio de Janeiro: unidades geológico-ambientais versus 
pontos agroturísticos e áreas de conservação. Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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ESTRUTURAÇÃO DA BASE  
DE DADOS: GEOSGB

A implantação dos projetos de levantamento da geo-
diversidade do Brasil teve como objetivo principal oferecer 
aos diversos segmentos da sociedade brasileira uma tra-
dução do conhecimento geológico-científico, com vistas 
à sua aplicação ao uso adequado para o ordenamento 
territorial e planejamento dos setores mineral, transportes, 
agricultura, turismo e meio ambiente, tendo como base as 
informações geológicas presentes no SIG da Carta Geológica 
do Brasil ao Milionésimo (SCHOBBENHAUS; GONÇALVES;  
SANTOS, 2004).

Com essa premissa, a Coordenação de Geoprocessa-
mento da Geodiversidade, após uma série de reuniões com 
as Coordenações Temáticas e com as equipes locais do 
Serviço Geológico do Brasil – CPRM, estabeleceu normas 
e procedimentos básicos a serem utilizados nas diversas 
atividades dos levantamentos estaduais, com destaque para:

 - Definição dos domínios e unidades geológico-
-ambientais com base em parâmetros geológicos 
de interesse na análise ambiental, em escalas 
1:2.500.000, 1:1.000.00 e mapas estaduais.

 - A partir da escala 1:1.000.000, criação de atributos 
geológicos aplicáveis ao planejamento e informa-
ções dos compartimentos do relevo.

 - Acuidade cartográfica compatível com as escalas 
adotadas.

 - Estruturação de um modelo conceitual de base para 
o planejamento, com dados padronizados por meio 
de bibliotecas.

 - Elaboração da legenda para compor os leiautes dos 
mapas de geodiversidade estaduais.

 - Criação de um aplicativo de entrada de dados local 
desenvolvido em Visual Basic 6.0 Aplicativo GEODIV.

 - Implementação do modelo de dados no GEOSGB 
(Oracle) e migração dos dados do Aplicativo GEODIV 
para o GEOSGB.

 - Entrada de dados de acordo com escala e fase 
(mapas estaduais).

 - Montagem de SIGs.
 - Disponibilização das unidades geológico-ambientais 
na Internet, por meio do módulo Web Gis do GEOS-
GB (http://geowebapp.cprm.gov.br/ViewerWEB/), 
onde o usuário tem acesso a informações relaciona-
das às unidades geológico-ambientais e respectivas 
unidades litológicas.

A necessidade de prover o SIG Geodiversidade com 
tabelas de atributos referentes às unidades geológico- 
ambientais, dotadas de informações para o planejamento, 
implicou a modelagem de uma base conceitual de geodiver-
sidade, intrinsecamente relacionada à litoestratigrafia, uma 
vez que as unidades geológico-ambientais são produto de 
reclassificação das unidades litoestratigráficas.

Esse modelo de dados foi implantado em um aplicativo 
de entrada de dados local, desenvolvido em Visual Basic 6.0, 
denominado GEODIV. O modelo do aplicativo apresenta seis 
telas de entrada de dados armazenados em três tabelas de 
dados e 16 tabelas de bibliotecas.

A primeira tela recupera, por escala e fase, todas as 
unidades geológico-ambientais cadastradas, filtrando, para 
cada uma delas, as letras-símbolos das unidades litoestrati-
gráficas (Base Litoestratigrafia) (Figura 3.4).

Figura 3.3 - Exemplo de dados do kit digital para o estado do Rio de janeiro: unidades  
geológico-ambientais versus relevo sombreado (MDT_SRTM). Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Posteriormente, de acordo com a escala adotada, o 
usuário cadastra todos os atributos da geologia de interesse 
para o planejamento (Figura 3.5).

Todos os dados foram preenchidos pela equipe da Co-
ordenação de Geoprocessamento e inseridos no aplicativo 
que possibilita o armazenamento das informações no GE-
OSGB (Oracle) na camada Unidades Geológico-Ambientais.

O módulo Web Gis do GEOSGB (Figura 3.7) recupera 
também, por escala e por fase (quadrícula ao milionési-
mo, mapas estaduais), todas as informações das unidades 
geológico-ambientais, possibilitando, assim, a organização 
dos dados no GEOSGB e a conexão dos dados vetoriais 
com os dados alfanuméricos. Em uma primeira fase, com 
auxílio dos elementos-chave descritos nas tabelas, é possível 
vincular, facilmente, mapas digitais ao GEOSGB, como na 
montagem de SIGs, em que as tabelas são produtos da 
consulta sistemática ao banco de dados.

Figura 3.4 - Tela de cadastro das unidades geológico-ambientais 
para os mapas estaduais de geodiversidade (aplicativo GEODIV).

Figura 3.5 - Tela de cadastro dos atributos da geologia  
(aplicativo GEODIV). Na última tela, o usuário cadastra  

os compartimentos de relevo (Figura 3.6).

Figura 3.6 - Tela de cadastro dos atributos  
do relevo (aplicativo GEODIV).

Figura 3.7 - Módulo Web GIS de visualização dos arquivos vetoriais/base de dados (GEOSGB).  
Fonte: Disponível em: <http://geowebapp.cprm.gov.br/ViewerWEB>. Acesso em: ago. 2018.
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ATRIBUTOS DOS CAMPOS DO ARQUIVO 
DAS UNIDADES GEOLÓGICO-AMBIENTAIS: 
DICIONÁRIO DE DADOS

São descritos, a seguir, os atributos dos campos 
que constam no arquivo shapefile da unidade geológico- 
ambiental.

COD_DOM (CÓDIGO DO DOMÍNIO GEOLÓGICO-
AMBIENTAL) – Sigla dos domínios geológico-ambientais.

DOM_GEO (DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO GEOLÓGICO-
AMBIENTAL) – Reclassificação da geologia pelos grandes 
domínios geológicos.

COD_UNIGEO (CÓDIGO DA UNIDADE GEOLÓGICO- 
AMBIENTAL) – Sigla da unidade geológico-ambiental.

UNIGEO (DESCRIÇÃO DA UNIDADE GEOLÓGICO- 
AMBIENTAL) – As unidades geológico-ambientais foram 
agrupadas com características semelhantes do ponto de 
vista da resposta ambiental a partir da subdivisão dos do-
mínios geológico-ambientais e por critérios-chave descritos 
anteriormente.

DEF_TEC (DEFORMAÇÃO TECTÔNICA/DOBRAMENTOS) 
Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas que compõe 
a unidade geológico-ambiental.

CIS_FRAT (TECTÔNICA FRATURAMENTO/CISALHA-
MENTO) – Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas que 
compõe a unidade geológico-ambiental.

TIPO_DEF (TIPO DE DEFORMAÇÃO) – Relacionado 
à rocha ou ao grupo de rochas que compõe a unidade 
geológico-ambiental.

COM_REOL (COMPORTAMENTO REOLÓGICO)  
Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas que compõe 
a unidade geológico-ambiental.

ASPECTO (ASPECTOS TEXTURAIS E ESTRUTURAIS) 
Relacionado às rochas ígneas e/ou metamórficas que 
compõem a unidade geológico-ambiental.

INTEMP_F (RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO FÍSICO) 
Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas sãs que compõe 
a unidade geológico-ambiental.

INTEMP_Q (RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO QUÍMICO) 
Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas sãs que compõe 
a unidade geológico-ambiental.

GR_COER (GRAU DE COERÊNCIA DA(S) ROCHA(S) 
FRESCA(S)) – Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas 
que compõe a unidade geológico-ambiental.

TEXTURA (TEXTURA DO MANTO DE ALTERAÇÃO) 
Relacionado ao padrão textural de alteração da rocha ou 
do grupo de rochas que compõe a unidade geológico- 
ambiental.

PORO_PRI (POROSIDADE PRIMÁRIA) – Relacionado à 
porosidade primária da rocha ou do grupo de rochas que 
compõe a unidade geológico-ambiental.

AQUÍFERO (TIPO DE AQUÍFERO) – Relacionado ao tipo 
de aquífero que compõe a unidade geológico-ambiental.

COD_REL (CÓDIGO DOS COMPARTIMENTOS DO 
RELEVO) – Siglas para a divisão dos macrocompartimentos 
de relevo.

RELEVO (MACROCOMPARTIMENTOS DO RELEVO)  
Descrição dos macrocompartimentos de relevo.

GEO_REL (CÓDIGO DA UNIDADE GEOLÓGICO- 
AMBIENTAL + CÓDIGO DO RELEVO) – Sigla da nova unidade 
geológico-ambiental, fruto da composição da unidade 
geológica com o relevo. Na escala 1:1.000.000, é o campo 
indexador, que liga a tabela aos polígonos do mapa e ao 
banco de dados (é formada pelo campo COD_UNIGEO + 
COD_REL).

OBS: (CAMPO DE OBSERVAÇÕES) – Campo-texto 
onde são descritas todas as observações consideradas 
relevantes na análise da unidade geológico-ambiental. 
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INTRODUÇÃO

O estudo da geodiversidade desenvolvido pelo Serviço 
Geológico do Brasil-CPRM é fundamentado na comparti-
mentação do território em domínios geológico-ambientais, 
que, por sua vez, são subdivididos em unidades geológico 
-ambientais, tendo como objetivo agrupar conjuntos litoló-
gicos que apresentam características e comportamentos se-
melhantes frente ao uso e à ocupação do solo (Apêndice I). 
Essa análise também considera as formas de relevo (Quadro 
4.1) presentes na paisagem associadas a cada domínio e 
unidade (Apêndice II). Com isso, é possível interpretar as 
influências do meio físico (geologia, geomorfologia, pe-
dologia e hidrologia) sobre as potencialidades, limitações, 
vulnerabilidades e recomendações de uso da grande diver-
sidade de terrenos geológicos e paisagens naturais do ter-
ritório fluminense, como também identificar seus aspectos 
ambientais frente a obras de engenharia, agricultura, 
recursos hídricos, fontes poluidoras e recursos minerais, 
além de seu potencial geoturístico.

O território do estado do Rio de Janeiro foi comparti-
mentado em 11 domínios de geodiversidade e 32 unidades 
geológico-ambientais (Figura 4.1; Quadro 4.2), tendo como 
base a metodologia descrita no capítulo 3 (Metodologia, 
Estruturação da Base de Dados e Organização em Sistema 
de Informação Geográfica).

A principal base de informações geológicas foi o 
Mapa Geológico do Estado do Rio de Janeiro, em es-
cala 1:400.000 (HEILBRON; EIRADO; ALMEIDA, 2016).  
Cabe ressaltar que as informações geradas, contidas no 
Mapa Geodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e neste 
capítulo, são compatíveis com o nível regional da escala 
adotada para a elaboração do trabalho (1:400.000),  
devendo ser entendidas e utilizadas como subsídios para 
orientar macrodiretrizes de planejamento e ordenamento 
territorial. Muitas vezes, dependendo do que se pretende 
destinar a determinada área ou região, investigações mais 
detalhadas (incluindo observações de campo em maior 
escala, sondagens geotécnicas, análises de solo e água, 
dentre outras) são necessárias e imprescindíveis para me-
lhor caracterização dos diversos tipos de terreno e áreas 
de interesse. Destaca-se, ainda, que a denominação de 
domínios e unidades geológico-ambientais foi definida 
e padronizada para atender a todo o território nacional, 
sendo, muitas vezes, bastante abrangente.

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
INCONSOLIDADOS OU POUCO 
CONSOLIDADOS, DEPOSITADOS  
EM MEIO AQUOSO (DC)

O domínio DC compreende os modernos ambientes 
deposicionais quaternários, que correspondem aos terre-
nos geologicamente mais recentes, posicionados entre o  

Pleistoceno Superior e o Holoceno e que constituem os 
atuais relevos de agradação. No Quaternário, verifica-se 
o entrelaçamento das formas de abordagem entre a  
Geologia (ou Geologia do Quaternário) e a Geomorfologia, 
sendo que os dois mapeamentos se fundem em um só.  
A ocorrência dos depósitos desse domínio restringe-se 
aos terrenos planos dos fundos de vales de toda a rede 
regional de canais e às baixadas litorâneas (Figura 4.2), 
sob intensa ação morfodinâmica e em contínuo processo 
de erosão, transporte e sedimentação (COELHO NETTO, 
1999; MOURA, 1994). No domínio continental, imperam 
processos de encosta e fluviais, enquanto no domínio  
costeiro prevalecem processos fluviais e marinhos.

Elementos de Definição, Área de Ocorrência 
e Formas de Relevo

São enquadradas nesse domínio seis unidades geoló-
gico-ambientais, as quais são descritas a seguir.

Ambiente de planícies aluvionares recentes (DCa)

Esse ambiente deposicional compreende as áreas pla-
nas, situadas ao longo dos fundos de vales fluviais, que são 
inundadas periodicamente pelo extravasamento das calhas 
dos rios (ou leito menor) em épocas de cheias durante as 
típicas chuvas intensas no verão (Figura 4.3). Esses terre-
nos são compostos por pacotes de material inconsolidado 
bem selecionado, de idade holocênica e espessura variável, 
formados por sedimentos arenosos a síltico-argilosos.  
Em trechos de maior energia, situados em áreas serranas ou 
em altos cursos das bacias de drenagem, são depositados, 
predominantemente, pacotes de areia grossa, cascalhos e 
seixos (Figura 4.4).

Morfologicamente, essa unidade corresponde às 
planícies de inundação (várzeas), que são superfícies  
sub-horizontais situadas nos fundos de vales (Figura 4.5). 
Apresentam gradientes extremamente suaves e conver-
gentes em direção aos cursos d’água principais. As classes 
de solos mais relacionadas a essa unidade são Gleissolos 
Háplicos ou Melânicos e Neossolos Flúvicos (CARVALHO 
FILHO et al., 2003).

Em função da escala regional de mapeamento 
(1:400.000), apenas as mais extensas planícies aluvionares 
são cartografadas. Assim, grande parte das planícies flu-
viais observadas não foi mapeada, por não apresentarem 
expressão areal de acordo com a escala adotada.

As planícies aluvionares identificadas ou mapeadas es-
tão associadas aos principais rios do estado: Paraíba do Sul, 
Pomba, Muriaé, Mambucaba, Guandu-Santana, Iguaçu, 
Saracuruna, Guapimirim, Macacu-Guapiaçu-Caceribu, São 
João-Una, Macaé, Macabu, Imbé e Itabapoana. Destaca-se, 
também, espraiado aluvionamento ao longo das baixadas 
litorâneas de Sepetiba, da Guanabara e Campista.
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Código de Relevo Padrão de Relevo Declividade (graus) Amplitude 
Topográfica (m)

R1a Planícies Fluviais ou Fluviolacustres 0 a 3 Zero

R1b1 Terraços Fluviais 0 a 3 2 a 20 

R1b2 Terraços Lagunares 0 a 3 2 a 20 

R1b3 Terraços Marinhos 0 a 5 Até 20 

R1b4 Baixadas Alúvio-Coluvionares 0 a 2 a 5

R1c1 Rampas de Alúvio-Colúvio 5 a 45 Variável

R1c2 Rampas de Colúvio – Depósitos de Tálus 10 a 25 Variável

R1c3 Leques Aluviais 0 a 3 2 a 10

R1d1 Planícies Fluviomarinhas (mangues) 0 (plano) Zero

R1d2 Planícies Fluviomarinhas (brejos) 0 (plano) Zero

R1d3 Planícies Fluviolacustres (brejos) 0 (plano) Zero

R1d4 Planícies Fluviodeltaicas (brejos) 0 (plano) Zero

R1d5 Planícies Lagunares (brejos) 0 (plano) Zero

R1e Planícies Marinhas 0 a 5 2 a 20 

R1f1 Campos de Dunas 3 a 30 Até 40 

R1f2 Campos de Loess 0 a 5 2 a 20 

R1g Recifes 0 (plano) Zero

R1h1 Depósitos Tecnogênicos (aterros sobre corpos d’água) 0 (plano) Zero

R1h2 Depósitos Tecnogênicos (aterros sanitários) Variável Variável

R1h3 Formações Tecnogênicas (terrenos aplainados por atividade de mineração) Variável Variável

R2a1 Tabuleiros 0 a 3 20 a 50 

R2a2 Tabuleiros Dissecados 0 a 25 20 a 50 

R2b1 Baixos Platôs 2 a 5 0 a 20 

R2b2 Baixos Platôs Dissecados 2 a 25 20 a 50 

R2b3 Planaltos 0 a 5 20 a 50 

R2b4 Planaltos Dissecados 3 a 10 20 a 200

R2b5 Patamares Litoestruturais 3 a 10 10 a 50

R2c Chapadas e Platôs 0 a 5 0 a 20 

R3a1 Superfícies Aplainadas Conservadas 0 a 5 0 a 10 

R3a2 Superfícies Aplainadas Retocadas ou Degradadas 0 a 5 10 a 30 

R3b Inselbergs e Outros Relevos Residuais 25 a 45 50 a 500 

R4a1 Colinas 3 a 10 20 a 50 

R4a2 Morros Baixos 5 a 20 30 a 80 

R4a3 Morrotes 10 a 30 40 a 100 

R4b1 Morros Altos 10 a 35 80 a 250 

R4b2 Cristas Isoladas e Serras Baixas 20 a 45 100 a 300 

R4c1 Domínio Serrano 25 a 45 300 a 2000 

R4c2 Domínio Alto Serrano 30 a 45 700 a 1500

R4d Escarpas de Borda de Planaltos 25 a 60 300 a 2000 

R4e Escarpas Degradadas, Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos 10 a 25 50 a 200 

R4f Vales Encaixados 10 a 45 100 a 300 

Quadro 4.1 - Formas de relevo identificadas no território do estado do Rio de Janeiro.

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Figura 4.1 - Distribuição das unidades geológico-ambientais definidas no estado do Rio de Janeiro. Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

Quadro 4.2 - Unidades geológico-ambientais e áreas de ocorrência no território do estado do Rio de Janeiro. 

Domínio Código do 
Domínio

Código da Unidade 
Geológico-Ambiental Área (km2) Território 

Estadual (%)

Domínio dos sedimentos cenozoicos inconsolidados ou 
pouco consolidados, depositados em meio aquoso

DC

DCa 6365 11,84

DCl 1331 2,48

DCm 1451 2,70

DCmc 1680 3,13

DCta 97 0,18

DCtec 42 0,08

Domínio dos sedimentos cenozoicos eólicos DCE
DCEm 23 0,04

DCEf 6 0,01

Domínio dos sedimentos cenozoicos inconsolidados do 
tipo coluvião e tálus

DCICT DCICT 384 0,71

Domínio dos sedimentos cenozoicos e/ou mesozoicos 
pouco a moderadamente consolidados, associados a 
pequenas bacias continentais do tipo rift

DCMR
DCMRa 358 0,67

DCMRcsa 0,45 0,00

Domínio dos sedimentos cenozoicos pouco a 
moderadamente consolidados, associados a tabuleiros

DCT DCT 1451 2,70

Domínio dos corpos máfico-ultramáficos (suítes 
komatiiticas, suítes toleíticas, complexos bandados)

DCMU
DCMUbu 10 0,02

DCMUmg 35 0,07

Domínio dos complexos alcalinos intrusivos e extrusivos 
do Paleógeno, Mesozoico e Proterozoico

DCA
DCAalc 534 0,99

DCAtbr 5 0,01

Domínio dos complexos granitoides não deformados DCGR1
DCGR1alc 489 0,91

DCGR1salc 1085 2,02

Domínio dos complexos granitoides deformados DCGR2

DCGR2ch 1327 2,47

DCGR2pal 1751 3,26

DCGR2salc 4753 8,84

Domínio dos complexos granitoides intensamente 
deformados: ortognaisses

DCGR3

DCGR3alc 18 0,03

DCGR3ch 78 0,15

DCGR3pal 1459 2,71

DCGR3salc 6342 11,80
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Figura 4.2 - Distribuição espacial das unidades geológico-ambientais definidas no domínio DC no estado do Rio de Janeiro.  
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Figura 4.3 - Planície aluvial do alto curso do rio São João, defronte 
à escarpa da Serra do Mar (DCa) (Silva Jardim, RJ). Ambiente 
deposicional que compreende as áreas planas. Fotografia:  

Marcelo Eduardo Dantas (2017).

Figura 4.4 - Calha do rio Guapimirim, recoberto por seixos 
e blocos de grandes dimensões, denunciando a passagem de 

pretéritos fluxos detríticos sobre o canal (DCa) (sítio urbano de 
Guapimirim, RJ). Fotografia: Rogério Valença Ferreira (2014).

Domínio Código do 
Domínio

Código da Unidade 
Geológico-Ambiental Área (km2) Território 

Estadual (%)

Domínio dos complexos gnáissico-migmatíticos 
e granulíticos

DCGMGL

DCGMGLgnp 13413 24,96

DCGMGLglp 3102 5,77

DCGMGLglo 2766 5,15

DCGMGLgno 2532 4,71

DCGMGLcar 167 0,31

DCGMGLaf 33 0,06

DCGMGLqt 135 0,25

Quadro 4.2 - Unidades geológico-ambientais e áreas de ocorrência no território do estado do Rio de Janeiro (continuação). 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Figura 4.5 - Vasta planície aluvial do rio Macacu (DCa) (Cachoeiras 
de Macacu, RJ). Corresponde às planícies de inundação (várzeas). 

Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2012).

Figura 4.6 - Terraço fluvial do rio Paraíba do Sul, cerca de 8 a 10 
m acima do leito do rio (DCta) (Resende, RJ). Fotografia: Marcelo 

Eduardo Dantas (2015).

Ambiente de terraços aluvionares (DCta)

Esse ambiente deposicional compreende as áreas 
planas situadas nos flancos dos fundos de vales fluviais em 
cotas mais elevadas que as planícies aluvionares subjacen-
tes (Figura 4.6). Consistem em superfícies bem drenadas, 
de idade pleistocênica, representando paleoplanícies de 
inundação que se encontram acima do nível das cheias 
sazonais (Figura 4.7). Esses terrenos apresentam a mesma 
constituição litológica que a das planícies fluviais e são 
caracterizados por pacotes de material inconsolidado bem 
selecionado, de espessura variável, formados por sedimen-
tos arenosos a síltico-argilosos, com ocorrência de estratos 
de seixos e cascalhos.

Morfologicamente, essa unidade corresponde a terra-
ços fluviais, que são superfícies sub-horizontais que ainda 
remanescem nas bordas dos fundos de vales a salvo da 
erosão fluvial moderna, decorrente do rebaixamento do 
nível de base local ou regional. As classes de solos mais 
relacionadas a essa unidade são Cambissolos Flúvicos e 
Neossolos Flúvicos.

Devido à escala regional de mapeamento (1:400.000), 
apenas foram mapeados os extensos terraços fluviais do 
rio Paraíba do Sul, na Bacia de Resende, abrangendo os 
municípios de Itatiaia, Resende e Porto Real.

Ambiente misto (marinho/continental) (DCm)

Esse ambiente deposicional engloba tanto as planícies 
de maré ou mangues, revestidas por manguezais, quanto às 
planícies fluviomarinhas, revestidas por campos hidrófilos 
de várzeas, ambas de idade holocênica. 

Os mangues consistem em terrenos lamosos, satura-
dos em água salobra ou salgados, muito ricos em matéria 
orgânica e sais, situados em fundo de baías ou enseadas, 
ou na desembocadura de rios e estuários, sob influência 
de refluxo de marés (Figura 4.8). 

Figura 4.7 - Terraço fluvial do ribeirão do Quilombo, 6 m mais  
alto que a planície de inundação adjacente e acima da cota das  

cheias sazonais (DCta) (Carmo, RJ). Fotografia: Ricardo  
de Lima Brandão (2018).

As planícies fluviomarinhas, situadas na retaguarda 
dos mangues, representam terrenos planos, muito mal 
drenados, prolongadamente inundáveis, com padrão de 
canais bastante meandrantes e divagantes, presentes nas 
baixadas litorâneas, em baixos vales dos principais rios que 
convergem para a linha de costa (Figura 4.9).



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

54

Morfologicamente, tanto os mangues quanto as 
planícies fluviomarinhas representam superfícies planas, 
de interface com os sistemas deposicionais continentais e 
marinhos, constituídas de depósitos argiloarenosos a argi-
losos, ricos em matéria orgânica, sais e enxofre. As classes 
de solos associadas às planícies intermarés são os terrenos 
indiscriminados de mangues. As planícies fluviomarinhas, 
por sua vez, apresentam uma complexa associação de 
solos que abrange Organossolos, Gleissolos Tiomórficos e 
Gleissolos Salinos (CARVALHO FILHO et al., 2003).

Esse conjunto de ambientes transicionais, que mes-
cla processos de sedimentação marinha e continental, 
está associado às reentrâncias do litoral e ao recôncavo 
das principais baías do estado – Ilha Grande, Sepetiba e 
Guanabara – assim como os baixos cursos dos principais 
rios que convergem para a linha de costa, tais como os 
rios Perequê-Açu, Mambucaba, Guandu, Iguaçu-Sarapuí, 

Figura 4.8 - Manguezal preservado em Barra do Itabapoana 
(DCm) (São Francisco de Itabapoana, RJ). Fotografia:  

Edgar Shinzato (2016).

Figura 4.9 - Superfície plana e inundável revestida por campos 
hidrófilos de várzea do brejo dos baixos cursos dos rios Macacu e 
Caceribu (APA de Guapimirim) (DCm) (Guapimirim, RJ). Fotografia: 

Marcelo Eduardo Dantas (2012).

Saracuruna, Guapimirim, Macacu-Guapiaçu-Caceribu, São 
João-Una, Macaé, Macabu, Imbé e Itabapoana, incluindo 
a foz do rio Paraíba do Sul.

Ambiente lagunar (DCl)

Esse ambiente deposicional apresenta idade holo-
cênica e compreende depósitos argilosos e turfosos de 
fundo lagunar ou fluviolagunar, intercalados com depó-
sitos arenosos associados a antigos corpos lagunares. 
São representados por terrenos muito mal drenados, 
sujeitos a inundações periódicas decorrentes da eleva-
ção do nível freático regional durante o período úmido. 
Esses terrenos abrangem todo o piso das paleolagunas 
e são constituídos por turfas ou depósitos lamosos ricos 
em matéria orgânica, cuja origem está associada ao 
processo natural de colmatação das lagunas costeiras 
(Figura 4.10). As atuais lagunas costeiras são resquícios 
de paleolagunas muito mais extensas geradas após o 
máximo transgressivo holocênico há cinco mil anos, 
quando o nível relativo do mar esteve cerca de 3 a 4 
m acima do nível atual (FERNANDEZ; ROCHA, 2015).  
São áreas muito mal drenadas, com lençol freático suba-
florante e aflorante, em que o escoamento de água é pra-
ticamente inexistente e onde ocorrem solos com material 
orgânico não decomposto. Esse ambiente pode, ainda, 
conter acumulações significativas de conchas calcárias.

Morfologicamente, correspondem às planícies lagu-
nares que consistem em depósitos argilosos a argiloare-
nosos, muito ricos em matéria orgânica. Geralmente, a 
contribuição fluvial é inexpressiva (Figura 4.11). Descritos 
como turfas, ocupam depressões embrejadas, longitudi-
nais à linha de costa, à retaguarda de cordões arenosos 
de origem marinha. As classes de solos mais relaciona-
das com essa unidade são Organossolos e Neossolos  
Quartzarênicos hidromórficos.

Figura 4.10 - Planície lagunar de Itaipuaçu, resultante do processo 
de colmatação de uma paleolaguna a oeste da lagoa de Maricá 
(DCl) (Maricá, RJ). Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2017).
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Figura 4.11 - Planície lagunar revestida de vegetação hidrófila 
com nível freático subaflorante em meio a relevo de colinas 

suaves (DCl) (Búzios, RJ). Fotografia: Marcelo  
Eduardo Dantas (2016).

Os ambientes lagunares ocorrem junto às principais 
lagunas na baixada litorânea, destacando-se as baixadas de 
Jacarepaguá, Itaipu, Maricá, Jaconé, Saquarema e Ararua-
ma, além de baixios entre Cabo Frio e Búzios e uma vasta 
área do entorno da Lagoa Feia e que também abrange 
parte da Baixada Campista.

Ambiente marinho costeiro (DCmc)

Esse ambiente deposicional é gerado a partir da 
deposição de sedimentos marinhos em distintos períodos 
da história geológica quaternária, devido a uma sucessão 
de eventos transgressivo-regressivos do nível relativo do 
mar (Figura 4.12), que produziram os terraços marinhos 
pleistocênicos, os cordões arenosos holocênicos e as praias 
atuais (Figura 4.13).

Esses terrenos se notabilizam por intensa atividade 
morfodinâmica sobre uma linha de costa com extensos seg-
mentos submetidos a um regime de ondas e de correntes 
de alta energia. Processos de erosão costeira são frequentes 
ao longo do litoral e são dramaticamente potencializados 
por intervenção humana que afete a corrente de deriva 
litorânea e desequilibre o balanço sedimentar de arcos 
praiais (Figura 4.14).

Ao longo de grande parte da linha de costa, esses 
terrenos compreendem um único ou duplo sistema de 
cordões arenosos paralelos a uma linha de costa retilinizada 
e ancorada por eventuais promontórios e cabos rochosos. 
Consistem em areias inconsolidadas, de textura média a 
grossa a grânulos, bem selecionada.

Morfologicamente, essa unidade corresponde às 
planícies marinhas (restingas), que são superfícies sub-hori- 
zontais, com microrrelevo ondulado, geradas por processos 
de sedimentação marinha. Trata-se de terrenos bem drena-
dos e não inundáveis, elaborados sobre terraços marinhos e 
cordões arenosos. As classes de solos mais relacionadas com 
essa unidade são Espodossolos e Neossolos Quartzarênicos.

Figura 4.12 - Feixes de cordões arenosos intercalados com brejos 
intercordões em linha de costa progradante do delta do Paraíba do 
Sul (DCmc) (São Francisco de Itabapoana, RJ). Fotografia: Marcelo 

Eduardo Dantas (2016).

Figura 4.13 - Planície marinha de Itaipuaçu francamente ocupada 
por loteamentos de veraneio de bom padrão construtivo (DCmc) 

(Maricá, RJ). Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2017).

Figura 4.14 - Processo de erosão costeira acelerada destruindo 
parte expressiva da malha urbana do distrito de Atafona (DCmc) 

(São João da Barra, RJ). Fotografia: Marcelo de Queiroz Jorge (2018).
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As principais planícies marinhas estão associadas às 
mais extensas restingas e arcos praiais do estado (MUEHE; 
VALENTINI, 1998): restingas da Marambaia, Sernambetiba 
-Jacarepaguá, Maricá, Jaconé-Saquarema e Massambaba. 
Destacam-se, ainda, os feixes de cordões litorâneos do rio 
São João, de Jurubatiba e do delta do rio Paraíba do Sul.

Formações tecnogênicas (DCtec)

As formações tecnogênicas representam todos os 
tipos de alterações que promovem radical transformação 
na paisagem a partir da construção de novas superfícies ou 
depósitos gerados a partir da ação antropogênica.

Dentre as formações tecnogênicas que consistem em 
depósitos antropogênicos destacam-se os aterros, que se 
caracterizam como superfícies planas resultantes de ater-
ramento de antigas planícies fluviomarinhas (mangues ou 
brejos), ou mesmo de parte do espelho d’água em áreas 
urbanas valorizadas pela intervenção do estado e pelo 
capital imobiliário; além dos aterros sanitários que, devido 
à premente necessidade de conferir destinação final aos 
resíduos sólidos gerados nos grandes centros urbanos, pro-
duzem “elevações artificiais” que requerem rígido controle 
e monitoramento ambiental. 

Por outro lado, dentre as formações superficiais que 
produzem vastas superfícies artificiais devido a múltiplas 
formas de ação antropogênica, destacam-se os terrenos 
alterados pela atividade de mineração, que foram subme-
tidos a intensa intervenção antrópica, descaracterizando 
a morfologia original da paisagem física e sua rede de 
drenagem. Caracteriza-se por forte degradação ambiental 
produzida pela atividade mineral, resultando em um 
cenário de áreas terraplenadas, uma sucessão de cavas a 
céu aberto, pilhas de estéril, túneis e escavações e lagoas 
de decantação. Por fim, ressaltam-se as esplanadas, que 
representam extensos terrenos planos resultantes do des-
monte de morros em áreas urbanas, que experimentam 
forte valorização imobiliária.

A ocorrência das formações tecnogênicas no estado 
do Rio de Janeiro é mais expressiva em sua região metropo-
litana. Devido à escala regional de mapeamento, apenas as 
mais extensas ocorrências foram mapeadas, com destaque 
para os sucessivos aterros realizados ao longo da orla da 
Baía de Guanabara, como os aterros da Urca, do Flamengo, 
do porto do Rio e da ponta do Caju, dos aeroportos Santos 
Dumont e Galeão, do Saco de São Diogo, da enseada de 
Inhaúma, todos na cidade do Rio de Janeiro; e os aterros 
da Praia Grande, de São Domingos e a enseada de São 
Lourenço, em Niterói (Figura 4.15).

Por outro lado, as centenas de frentes de lavras (ati-
vas ou abandonadas) de pedreiras, saibreiras e cavas de 
mineração de areia e argila não puderam ser mapeadas 
devido à sua diminuta área, a despeito da expressiva de-
gradação ambiental em escala local e da grande demanda 
da metrópole por insumos minerais para construção civil.  

Figura 4.15 - Aterro do campus da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), no bairro do Gragoatá, sobre o espelho d’água 
da baía de Guanabara (DCtec) (Niterói, RJ). Fotografia: Marcelo 

Eduardo Dantas (2014).

Destaca-se, ainda, devido ao seu tamanho, o aterro sani-
tário de Gramacho, implantado na planície fluviomarinha 
de Duque de Caxias, às margens da Baía de Guanabara. 
Por fim, ressaltam-se as esplanadas dos morros do Castelo, 
Santo Antônio e do Senado, que geraram novas “áreas 
planas” em pleno centro da cidade do Rio de Janeiro e 
disponibilizaram grande quantidade de saibro e rochas 
para a implantação de aterros nas planícies circunjacentes 
e avançando sobre o espelho d’água da Baía de Guanabara 
(Figura 4.16).

 
Características, Potencialidades e 
Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Os ambientes deposicionais que constituem o domínio 
DC caracterizam uma sequência de camadas tabulares 
de sedimentos inconsolidados e bem selecionados, de 
granulometria bastante variada (de pacotes argilosos 
maciços a depósitos de seixos), com características hidro-
lógicas e geomecânicas bastante diferenciadas. Em geral, 
esse domínio situa-se em relevo plano e se notabiliza pela 
ocorrência de materiais de baixa resistência ao corte e à 
penetração, podendo ser facilmente escavados. Por outro 
lado, apresentam solos com baixa capacidade de suporte e 
lençol freático subaflorante, implicando problemas quando 
da realização de obras de engenharia.

As unidades geológico-ambientais DCa e DCta 
apresentam intercalações de camadas constituídas por 
argila, silte, areia, cascalho e seixos decorrentes de dis-
tintos padrões deposicionais da dinâmica fluvial ao lon-
go do Quaternário Superior, com grande variabilidade 
vertical e horizontal. Dependendo do tipo de material, 
os condicionantes hidrológicos e geomecânicos são 
muito variados, implicando diferentes soluções de enge-
nharia no caso da implementação de obras sobre elas.  
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Os estratos constituídos por seixos, cascalho e areia apre-
sentam permeabilidade muito mais elevada que os pacotes 
síltico-argilosos. Por outro lado, tais estratos rudáceos (blo-
cos, seixos e cascalhos) impõem grande dificuldade a obras 
de escavação, devido a maior resistência à penetração, em 
comparação com as camadas pelíticas.

As planícies de inundação (DCa) apresentam solos hi-
dromórficos, suscetíveis a eventos periódicos de inundação 
durante o período úmido, não sendo, portanto, apropriadas 
à implantação de loteamentos urbanos, equipamentos 
de infraestrutura urbana e viária e disposição de resíduos 
sólidos (Figura 4.17). 

Já os terraços fluviais (DCta), por estarem posicionados 
em zonas mais elevadas nos fundos de vales e acima das co-
tas das cheias sazonais, apresentam terrenos planos e bem 
drenados, com boa capacidade de suporte. São, portanto, 
adequados à implantação de malha urbana e equipamentos 
de infraestrutura urbana e viária ou plantas industriais, caso 
apresentem dimensões espaciais apropriadas.

Vale ressaltar que a alta permeabilidade dos terrenos 
expõe o lençol freático, sendo necessária especial aten-
ção aos empreendimentos instalados sobre essas áreas e 
que utilizem potenciais substâncias poluentes de veicu- 
lação hídrica.

As unidades geológico-ambientais DCm e DCl regis-
tram a ocorrência de solos moles (Gleissolos e Organos-
solos), que são constituídos por depósitos argilosos ricos 
em matéria orgânica e saturados de água. Caracterizam-se 
por baixa capacidade de suporte, são suscetíveis a aden-
samentos e as obras neles construídas tornam-se sujeitas 
a recalques e rupturas de qualquer estrutura rígida. Casos 
emblemáticos são registados na planície fluviolagunar de 
Jacarepaguá (como a Vila do Pan), situada logo à reta-
guarda dos terraços marinhos arenosos da Barra da Tijuca. 
Consiste em áreas permanentemente encharcadas, em um 

Figura 4.16 - Esplanada do Castelo e aterro da praia de Santa 
Luzia em 1930 (DCtec). Centro do Rio de Janeiro. Fonte: <http://

brasilianafotografica.bn.br/>. Acesso em: 04 maio 2016.

Figura 4.17 - Canal retificado do rio Bengalas e planície fluvial 
adjacente, com alta suscetibilidade à inundação e densamente 

urbanizada (sítio urbano de Nova Friburgo, RJ). Fotografia: Juliana 
Maceira Moraes (2014).

Figura 4.18 - Mosaico de ambientes deposicionais fluviodeltaicos, 
marinhos e lagunares do vasto brejo do delta do rio Paraíba  

do Sul (Campos dos Goytacazes, RJ). Fotografia: Marcelo  
Eduardo Dantas (2017).

cenário de mangues diariamente inundados pelo regime de 
marés, ou de brejos prolongadamente alagados durante a 
estação úmida (Figura 4.18), o que, associado à presença 
de matéria orgânica (ácidos húmicos), sais e enxofre na 
matriz do solo, promove, além dos problemas de suporte, 
a corrosão de estruturas de obras enterradas (Figura 4.19).

Devido às características citadas, esses terrenos são 
inadequados para implantação de loteamentos urbanos ou 
equipamentos de infraestrutura urbana e viária. A fim de 
mitigar tais problemas, obras de retificação de rios e aber-
tura de canais de drenagem para rebaixamento do nível fre-
ático regional foram executadas a partir da década de 1930 
em todas as baixadas litorâneas do estado (Figura 4.20). 
Em áreas de grande valorização imobiliária (tais como as 
planícies lagunares entre a Barra da Tijuca e Jacarepaguá), 
esses terrenos vêm sendo ocupados mediante alto custo 
construtivo e seguindo detalhados estudos geotécnicos.
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A unidade geológico-ambiental DCmc é constituída 
de sedimentos arenosos bem selecionados, de origem 
marinha, gerando terrenos bem drenados de alta poro-
sidade e permeabilidade e boa capacidade de suporte.  
Nesse sentido, tais terrenos apresentam boas propriedades 
geotécnicas para expansão da malha urbana e implantação 
de obras e equipamentos de infraestrutura urbana e viária e 
obras enterradas (Figura 4.21). Todavia, não são indicados 
para disposição de resíduos sólidos. Ressaltam-se, ainda, 
processos de retrabalhamento eólico sobre o topo dos 
cordões litorâneos e a ocorrência de processos de erosão 
costeira ao longo de diversos trechos da linha da costa, 
muitos dos quais agravados por ocupação urbana inade-
quada que, em diversos casos, invade o prisma praial ou 
interfere na dinâmica de deriva litorânea de sedimentos.

A unidade geológico-ambiental DCtec apresenta 
grande diversidade de condicionantes geotécnicos decor-
rente de múltiplas formas de intervenção antropogênica, 
produzindo, por exemplo, os seguintes espaços artificiais:

Figura 4.19 - Canal de drenagem escavado em solos turfosos 
(Organossolos) no brejo do baixo vale do rio Macabu (Campos dos 

Goytacazes, RJ). Fotografia: Victor Hilquias Alves (2017).

Figura 4.20 - Canal retificado do rio Caboclo, afluente do rio 
Guapiaçu, executado para drenar a vasta baixada litorânea 

circunjacente (Cachoeiras de Macacu, RJ). Fotografia: Marcelo 
Eduardo Dantas (2012).

Figura 4.21 - Reverso do terraço marinho pleistocênico no 
entorno da lagoa de Jacarepiá, apresentando boas condições 
geotécnicas para estabelecimento de loteamentos de veraneio 

(Araruama, RJ). Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2017).

Os aterros sobre a Baía de Guanabara, sobre a planície 
fluviomarinha do Saco de São Diogo e em zona de conver-
gência de canais da bacia do rio Maracanã, como também 
o aterro de Manguinhos, sobre a planície fluviomarinha da 
enseada de Inhaúma e em zona de convergência de canais 
da bacia do rio Faria-Timbó, são frequentemente inundados 
durante períodos de chuvas intensas.

Os aterros sanitários e lixões representam uma uni-
dade geotécnica singular, podendo apresentar alta susce-
tibilidade de deslizamento de lixo e solo (vide tragédia do 
antigo vazadouro de lixo abandonado e, posteriormente, 
ocupado por uma comunidade proletária do morro do 
Bumba em Niterói, no ano de 2010).

Os terrenos alterados pela atividade de mineração 
também apresentam condicionantes geotécnicos peculiares, 
apresentando risco muito alto de quedas de blocos em fren-
te de lavra de pedreiras e colapsos do terreno no entorno de 
cavas de mineração de areia e argila. Entretanto, na cidade 
do Rio de Janeiro, algumas das antigas frentes de lavra de 
pedreira, há muito abandonadas, foram estabilizadas e 
suas áreas planas foram utilizadas para expansão urbana.

As esplanadas de desmonte de morros apresentam 
excelentes condições de urbanização, pois estão embasadas 
diretamente em rocha alterada ou sã. No centro do Rio de 
Janeiro, as esplanadas foram modeladas poucos metros 
acima das planícies fluviomarinhas circunjacentes.

Agricultura

Os solos que se desenvolvem sobre o domínio DC 
abrangem as tradicionais culturas de várzea com cultivos de 
ciclo curto, adaptados a solos hidromórficos. Tais terrenos 
apresentam relevo plano ou quase plano, com declividades 
muito baixas e que favorecem a implantação de agricultura 
mecanizada, em especial durante o período de estiagem, 
quando esses terrenos não sofrem eventos de inundação; 
ressalta-se, também, a baixa erodibilidade dos solos.  



GEODIVERSIDADE: ADEQUABILIDADES/POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES  
FRENTE AO USO E À OCUPAÇÃO

59

Todavia, a mecanização agrícola é inviabilizada em ter-
renos de solos moles (Gleissolos e Organossolos), que 
ocorrem nas unidades geológico-ambientais DCm, DCl 
e DCa, devido a problemas de compactação, pois não 
suportam o peso do maquinário agrícola. Além disso, 
predominam solos imperfeitamente a mal drenados, com 
lençol freático subaflorante.

Na unidade geológico-ambiental DCa predominam 
Gleissolos Háplicos ou Melânicos e Neossolos Flúvicos, 
que consistem em solos com boa fertilidade natural, 
em geral, e são indicados para culturas de ciclo curto, 
tolerantes ao encharcamento, ou agricultura de várzea 
(LUMBRERAS et al., 2003).

Historicamente, na Baixada Fluminense, as várzeas 
eram utilizadas para a cultura canavieira desde os primór-
dios da colonização no século XVI. Nos terrenos bem dre-
nados dos terraços fluviais (unidade geológico-ambiental 
DCta) e das colinas circundantes desenvolveu-se a cultura 
da laranja já no século XX. 

No interior do estado, o cultivo de cana-de-açúcar 
era substituído pela rizicultura de várzea. Apenas sobre as 
vastas aluviões da Baixada Campista remanesce o cultivo 
da cana-de-açúcar. 

Atualmente, destaca-se a produção agrícola sobre as 
várzeas ao longo do cinturão olerícola da Região Serrana 
(Figura 4.22).

Já os terraços fluviais da unidade geológico-ambien-
tal DCta são áreas de baixa suscetibilidade à inundação, 
com nível freático mais profundo, em condição mais fa-
vorável ao plantio de culturas perenes ou de ciclo longo 
e de espécies de raízes profundas (Figura 4.23).

Nas unidades DCl e DCm, onde ocorre maior in-
fluência marinha, os solos apresentam sérias limitações 
químicas, devido à presença de sais e enxofre na matriz 
do solo, tornando-os impraticáveis para agricultura. 
Sobre os Gleissolos Háplicos e Organossolos, a principal 
limitação é a alta suscetibilidade à inundação (Figura 
4.24). Frequentemente, observa-se, nessas baixadas flu-
viomarinhas, a construção de redes interconectadas de 
canais de drenagem para promover o rebaixamento do 
lençol freático e a expansão de atividades agropecuárias.  
Há, ainda, a ressaltar, a rica biodiversidade desses am-
bientes e o grande potencial pesqueiro de manguezais e 
lagunas em toda a faixa litorânea do estado (Figura 4.25).

Na unidade geológico-ambiental DCmc, predominam 
Espodossolos Ferrocárbicos e Neossolos Quartzarênicos, 
de muito baixa fertilidade natural e excessivamente 
drenados, apresentando, portanto, baixa capacidade de 
armazenamento de água e nutrientes. A despeito de tais 
condições adversas para a prática agrícola, esse ambiente 
de restingas é utilizado para cultivo de abacaxi, coco e 
caju (LUMBRERAS et al., 2003), visto que são culturas 
adaptadas a esses solos arenosos.

Figura 4.22 - Plantação sobre a planície aluvial do alto curso do 
rio Grande, defronte ao maciço granítico dos Três Picos (DCa). 
Distrito de Salinas, cinturão olerícola da região serrana (Nova 

Friburgo, RJ). Fotografia: Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.23 - Solos agricultáveis em terraço fluvial do rio Barreiro 
de Baixo (Porto Real, RJ). Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2017).

Figura 4.24 - Planície fluviomarinha do rio Guapiaçu  
(Guapimirim, RJ). Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2012).
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Figura 4.25 - Canal de maré de entreposto pesqueiro do 
distrito de Gargaú, junto a extenso manguezal associado 
à desembocadura do rio Paraíba do Sul (São Francisco de 

Itabapoana, RJ). Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2016).

Recursos hídricos

Os terrenos do domínio DC apresentam característi-
cas de aquíferos intergranulares livres em meio a pacotes 
de sedimentos inconsolidados. Camadas de sedimentos 
arenosos ou conglomeráticos apresentam maior poten-
cial hidrogeológico do que as camadas síltico-argilosas.  
De forma geral, tais aquíferos são livres, rasos e de pequena 
dimensão, capazes de abastecer apenas pequenas comuni-
dades. O relevo plano predominante nesse domínio confere 
condições favoráveis tanto de recarga dos aquíferos livres 
como para descarga junto à rede de canais.

As unidades geológico-ambientais DCa e DCta com-
preendem depósitos aluviais que contêm aquíferos livres 
interestratificados de, no máximo, 20 m de espessura.  
Tais aquíferos aluviais apresentam potencial para atendi-
mento a pequenas cidades, vilas e povoados, com baixo 
custo de explotação, por meio de poços tubulares escava-
dos em sedimentos.

Menção especial deve ser conferida à planície deltaica 
do rio Paraíba do Sul e ao Aquífero Emborê (arenitos con-
chíferos e argilitos impuros de idade terciária da Bacia de 
Campos com 350 km2 de abrangência, segundo Barreto 
et al. (2000), subjacentes aos depósitos quaternários 
fluviodeltaicos da Baixada Campista. O Aquífero Emborê 
apresenta excelente produtividade e consiste em uma das 
mais importantes reservas hídricas do Norte Fluminense, 
juntamente com a vazão do rio Paraíba do Sul.

É importante salientar o Aquífero Piranema, assim 
denominado por causa da formação geológica na qual ele 
se armazena. Localizado na porção ocidental da Baixada 
Fluminense, na bacia do rio Guandu, cobrindo praticamente 
o município inteiro de Seropédica, é composto por sedi-
mentos de origem fluviomarinha, representados por areias 
e argilas, em formato de lentes com até 20 m de espessura 
(BARRETO et al., 2000). 

É um excelente aquífero em termos de produção, 
quantidade de armazenamento e recarga, porém apresenta 
alta vulnerabilidade a contaminantes, principalmente por 
efluentes domésticos, devido à região ter precária rede de 
saneamento básico.

As unidades geológico-ambientais DCm e DCl não 
apresentam potencial hidrogeológico, pois, apesar de 
apresentarem propriedades similares às verificadas sobre as 
aluviões, distinguem-se pela maior ocorrência de camadas 
argilosas, ricas em matéria orgânica e presença de sais, 
de ambientes fluviomarinho e fluviolagunar ou lagunar.  
Nos terrenos turfosos, a água subterrânea apresenta odores 
desagradáveis em função de matéria orgânica e enxofre.

A unidade geológico-ambiental DCmc apresenta 
aquíferos livres e superficiais, com bom potencial para 
água subterrânea e possibilidade de atender a demandas 
mais expressivas, por meio de poços tubulares de grande 
diâmetro. Assim como os aquíferos aluviais, apresentam 
potencial para explotação de baixo custo, por meio de 
poços escavados em sedimentos arenosos inconsolidados. 
A salinidade de suas águas tende a ser baixa, mas aumenta 
à medida que se aproxima da linha da costa, onde pode 
ocorrer água salobra. A superexplotação do aquífero livre 
ao longo das planícies e dos terraços marinhos pode acar-
retar processo de intrusão da cunha salina.

Entretanto, todos esses aquíferos livres e intergranu-
lares apresentam vulnerabilidade muito alta à contamina-
ção da água subterrânea, devido ao regime de drenagem 
superficial concentrador de poluentes e à facilidade de 
poluição de rios e lagoas, além de o lençol freático ser 
raso ou aflorante.

Potencial mineral

Os terrenos do domínio DC apresentam excelentes 
jazidas de insumos para construção civil, tais como areia, 
cascalho e argila, sendo essa última também utilizada na 
indústria de cerâmica.

As unidades geológico-ambientais DCa e DCta abran-
gem importantes áreas de extração de areia para uso indus-
trial e construção civil, por serem constituídas de material 
puro bem selecionado, principalmente em toda a hinter-
lândia da Região Metropolitana, com destaque para o local 
denominado Reta do Piranema, em Seropédica, na Baixada 
de Sepetiba, com dezenas de cavas ativas de mineração de 
areia. Todavia, a extração de areia ocorre em praticamente 
todos os grandes rios da região, com destaque para os rios 
Guandu, São João e Macacu (Figura 4.26). Também ocorrem 
jazidas de argila para cerâmica na Baixada Campista.

Sérios problemas ambientais e de regularização dos 
empreendimentos (muitos dos quais irregulares) estão 
associados a esse tipo de atividade econômica. Assim, ativi- 
dades de mineração sobre planícies e terraços fluviais de-
vem ser realizadas com rígido controle ambiental no que 
tange à preservação da mata ciliar, erosão das margens 
e assoreamento de rios, poluição dos recursos hídricos, 
recomposição paisagística de cavas abandonadas etc.
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As unidades geológico-ambientais DCm e DCl, em 
tese, apresentam potencial para exploração de turfa das 
baixadas fluviomarinhas e lagunares; porém, o impacto 
ambiental advindo de uma hipotética extração desse ma-
terial seria tão desastroso que anula qualquer possibilidade 
de exploração mineral das terras úmidas que compõem as 
baixadas litorâneas do estado. 

Ainda sobre a unidade geológico-ambiental DCl, 
destaca-se a importância da indústria salineira que se 
desenvolveu entre as décadas de 1940 e 1970 na Região 
dos Lagos, notadamente no entorno da lagoa de Araru-
ama e em outros corpos lagunares hipersalinos menores 
entre Araruama, Cabo Frio e Arraial do Cabo (Figura 4.27).  
A extração de sal, aliada à indústria pesqueira, comanda-
va a economia desses municípios durante esse período. 
A partir das décadas de 1970 e 1980, com o avanço dos 
loteamentos de veraneio, a poluição da lagoa de Araruama 
e a concorrência com a indústria salineira de Macau (RN), 
a extração na Região dos Lagos foi reduzida consideravel-
mente a níveis inexpressivos. Ressalta-se, ainda, na lagoa 
de Araruama, a extração de conchas calcárias em Arraial do 
Cabo para produção de barrilha pela Companhia Nacional 
de Álcalis, desativada em 2006.

A unidade geológico-ambiental DCmc também apre-
senta expressivas áreas de extração de areia, principalmente 
em Cabo Frio, a despeito de esse tipo de material não ser 
adequado para construção civil, caso não seja lavado, 
devido à presença de sais. Em geral, são minerados os 
terraços pleistocênicos mais antigos e em posição mais 
distante da linha de costa. No litoral do Norte Fluminense, 
mais especificamente no município de São Francisco de 
Itabapoana, fronteiriço com o estado do Espírito Santo, 
as praias e planícies marinhas apresentam potencial para 
extração de minerais pesados, como ilmenita, zirconita, 
rutilo e monazita. Existe, atualmente, uma mina das  
Indústrias Nucleares do Brasil (INB) na localidade de Buena 
(HEILBRON; EIRADO; ALMEIDA, 2016), que beneficia os 
minérios retrocitados.

Potencial geoturístico

O domínio DC abrange todos os ambientes deposicio-
nais quaternários do estado do Rio de Janeiro, representa-
dos nos canais-tronco de todas as bacias de drenagem, com 
destaque para o rio Paraíba do Sul (Figura 4.28). Entretanto, 
esse domínio apresenta sua maior expressão ao longo de 
toda a faixa costeira do estado do Rio de Janeiro, desde 
Paraty até a desembocadura do rio Itabapoana, atravessan-
do importantes regiões geográficas do estado, tais como 
as baixadas de Sepetiba, de Jacarepaguá, da Guanabara 
e Fluminense, onde se assenta a Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro, estendendo-se pela Região dos Lagos e a 
Baixada Campista. São as baixadas mais bem drenadas e 
as planícies costeiras que sofreram expansão acelerada 
da malha urbano-industrial nos últimos dois séculos.  

Figura 4.26 - Mineração de areia em cavas na baixada aluvial da 
bacia do rio Iconha (DCa) (Guapimirim, RJ). Fotografia: Marcelo 

Eduardo Dantas (2016).

Figura 4.27 - Parte do espelho d’água da laguna hipersalina 
convertido em tanques de evaporação em área de salinas na 

lagoa Vermelha (DCl) (Araruama, RJ). Fotografia:  
Marcelo Eduardo Dantas (2017).

Figura 4.28 - Vista panorâmica da planície aluvial do rio Paraíba 
do Sul, a partir dos tabuleiros da bacia sedimentar de Resende 

(Resende, RJ). Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2017).
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Apesar de esses tipos de terrenos serem mais apropria-
dos a essa ocupação, os problemas ambientais também 
se sucedem, destacando-se a contaminação de rios, 
lençol freático pouco profundo, lagunas costeiras e baías  
(DANTAS et al., 2000).

O litoral do estado caracteriza-se por notável geo-
diversidade e rica biodiversidade, que abarca paisagens 
muito diferenciadas e de grande beleza cênica, tais como a 
linha de costa recortada e serrana de praias, ilhas e costões 
rochosos do litoral sul fluminense; a linha de costa de im-
portantes reentrâncias das baías de Sepetiba e Guanabara; 
a linha de costa de sistema duplo de cordões arenosos com 
lagunas da Região dos Lagos; ou a linha de costa associada 
ao delta do rio Paraíba do Sul (MUEHE; VALENTINI, 1998).

Por outro lado, todo esse diversificado conjunto de 
ambientes deposicionais quaternários, que abrange as 
unidades geológico-ambientais DCa e DCta, DCm, DCl e 
DCmc, apresenta intrínseca fragilidade ambiental que está 
sendo severamente degradada de forma generalizada pela 
ocupação urbano-industrial desordenada em todos os seus 
biomas, com destaque para a destruição de mangues, 
brejos e restingas, que são protegidos por lei como Áreas 
de Preservação Permanente (APPs) (Figura 4.29). 

Além da supressão da vegetação original e do avanço 
desordenado da malha urbana sobre os diversos ambientes, 
outra tragédia ambiental de igual magnitude manifesta-se 
por meio da indiscriminada poluição de rios, baías e lagoas 
com o lançamento de efluentes domésticos e industriais. 
Os manguezais prestam valiosos serviços ecossistêmicos a 
toda a região costeira, ressaltando-se seu papel na repro-
dução de espécies, na proteção da linha de costa contra 
processos erosivos e na retenção de sedimentos junto à 
planície fluviomarinha.

Em contraposição à expansão acelerada da metrópole 
sobre esses ambientes, foram criadas diversas unidades 
de conservação, a fim de preservar as matas ciliares das 
planícies fluviais, os manguezais e a vegetação de restinga 
sobre os cordões arenosos, dentre as quais se destacam: 
APA de Tamoios, para preservação das ilhas recobertas de 
Mata Atlântica da Baía da Ilha Grande; Reserva Biológica 
Estadual da Praia do Sul, para preservação de restingas, 
mangues e brejos de um segmento da Ilha Grande; Re-
serva Biológica Estadual de Guaratiba, para preservação 
de mangues da entrada da Baía de Sepetiba; APA de 
Guapimirim, para preservação de mangues do fundo da 
Baía de Guanabara (Figura 4.30); Parque Estadual da Costa 
do Sol, para preservação de restingas e lagunas na Região 
dos Lagos; Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, 
entre Macaé e Quissamã, que conserva o mais expressivo 
fragmento de mata de restinga de todo o país; Parque 
Estadual da Lagoa do Açu, para preservação de vasto 
ambiente de brejos e planícies lagunares associado ao 
delta do rio Paraíba do Sul (INEA, 2015).

Ressalta-se, ainda, na unidade geológico-ambiental 
DCmc, a ocorrência de sambaquis, que consistem em sí-
tios arqueológicos pré-colombianos de grande relevância 
para o estudo das populações indígenas que habitavam 
o litoral fluminense antes da colonização europeia e que 
apresentam, portanto, grande potencial geoturístico.

Do mesmo modo que os ambientes do domínio 
DC, essa unidade registra notável fragilidade ambiental. 
Por outro lado, apresenta extraordinário potencial geo-
turístico, evidenciado nas belezas naturais encontradas 
em cidades como Paraty, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, 
Niterói, Cabo Frio e Búzios, onde parte de seus atrativos 
turísticos está diretamente associada a terrenos do do-
mínio DC (Figura 4.31). O desafio é incrementar o afluxo 
turístico com geração de emprego, renda e divisas para 
o estado, dando visibilidade aos importantes comparti-
mentos geológicos, sem, porém, degradar o ambiente.

Cabe ressaltar a importância de preservação do pa-
trimônio geológico no contexto da preservação ambiental 
de maneira geral, atrelada a um modelo de desenvolvi-
mento turístico sustentável. Iniciativas importantes foram 
desenvolvidas pela Comissão Brasileira de Sítios Geológi-
cos e Paleobiológicos (SIGEP), que tem como uma de suas 
principais atribuições a elaboração de um inventário do 
patrimônio geológico a partir do gerenciamento de um 
banco de dados nacional de geossítios. Outra iniciativa 
relevante é a proposição do Geoparque Costões e Lagunas 
do Estado do Rio de Janeiro (MANSUR et al., 2012), que 
aponta diversos geossítios em extensão litorânea do es-
tado entre Maricá e São Francisco de Itabapoana, dentre 
os quais podem-se citar: beachrock de Jaconé (DCmc); 
estromatólitos da Lagoa Vermelha (DCl); Praia Brava de Bú-
zios (DCmc); estromatólitos da Lagoa Salgada (DCl); delta 
do rio Paraíba/Atafona (DCm/DCl/DCmc), dentre outros.

Figura 4.29 - Planície lagunar entre sistema duplo de cordões 
arenosos; o cordão arenoso interior consiste no terraço marinho 

urbanizado promovendo poluição do corpo lagunar  
com efluentes domésticos (Araruama, RJ). Fotografia:  

Marcelo Eduardo Dantas (2017).
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Figura 4.30 - Manguezal da APA de Guapimirim (Guapimirim, RJ). 
Fotografia: Jennifer Renk (2012).

Figura 4.31 - Praia das Conchas (Cabo Frio, RJ).  
Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2017).

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
INCONSOLIDADOS DO TIPO COLUVIÃO E 
TÁLUS (DCICT)

Elementos de Definição, Área de Ocorrência 
e Formas de Relevo

Esse domínio ocorre de forma pontual e heterogênea 
por todo o estado (Figura 4.32), sob a forma de depósitos 
no sopé de encostas íngremes, principalmente nos relevos 
serranos, destacando-se a escarpa da serra do Mar e o 
maciço de Itatiaia. É composto por materiais inconsolidados 
de origem gravitacional, sem qualquer estrutura e com 
baixo grau de consolidação.Apresenta-se como corpos bem 
definidos e dispersos, com pouca expressão areal e, muitas 
vezes, não cartografáveis, porém de grande importância, 
em especial do ponto de vista geotécnico. Constitui-se, 
essencialmente, por uma mistura de material terroso muito 
mal selecionado, de granulometria variável, com ou sem 
blocos e matacões de diversos tamanhos. 

Tais depósitos são gerados episodicamente, ao longo 
do tempo, interdigitando-se ou sobrepondo-se entre si, 
gerando uma superfície deposicional fortemente inclinada 
e irregular, coalhada de blocos na superfície. Destacam-se, 
para sua gênese, as grandes corridas de detritos (debris 
flows) e, subordinadamente, os deslizamentos planares 
rasos e as quedas de blocos. Essas rampas são particu-
larmente expressivas nos maciços graníticos das áreas 
serranas dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo 
(DANTAS et al., 2014).

Esse domínio está estritamente relacionado ao 
piemonte de vertentes íngremes e paredões rochosos 

situados em alinhamentos serranos, 
escarpamentos e maciços monta-
nhosos, recobertos por depósitos 
gravitacionais e representados por 
formas de rampas coluvionares e 
leques detríticos, com declividades 
variáveis (Figuras 4.33 e 4.34).

Características, 
Potencialidades e 
Limitações Frente ao Uso e 
à Ocupação

Obras de engenharia

Por ser de origem gravitacio-
nal, esse domínio apresenta, de 
modo geral, material de coesão 
muito baixa e com comportamento 
hidráulico e geomecânico muito 
heterogêneo (Figura 4.35). Assim, 
esse domínio possui instabilidade 
geotécnica intrínseca à sua gênese.  

Figura 4.32 - Distribuição do domínio DCICT no estado do Rio de Janeiro.  
Fonte: Elaborada pelos autores (2018).
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As encostas, recobertas por depósitos de colúvio e tálus, 
são naturalmente instáveis e sujeitas a movimentos de 
massa, como rastejos e escorregamentos rotacionais (Figura 
4.36), e a outros problemas geotécnicos, tais como adensa-
mentos, rupturas de fundações e recalques. Dessa forma, 
não é recomendável a ocupação urbana ou fixação de 
obras nessas áreas, apesar de haver inúmeros registros 
por todo o estado. Todavia, comunidades de baixa renda, 
que se espraiaram sobre os fundos de vales recobertos 
por depósitos de encosta nos maciços costeiros da Região 
Metropolitana e nas principais cidades da Região Serrana, 
produziram algumas das principais áreas de risco geológico 
em todo o estado (Figura 4.37).

Quando os depósitos de tálus estão presentes em 
vales encaixados, cuja linha de drenagem é maior que 
o comprimento do canal, com declividade maior que 10 
graus, é indicativo de que o material que o constitui foi ori-
ginado de eventos relacionados a corridas e/ou enxurradas.  

Figura 4.33 - Depósito de colúvio/tálus com blocos no sopé de 
paredão rochoso (DCICT) na rodovia RJ-190, entre as localidades 

de Sossego e Santo Antônio do Imbé RJ). Fotografia: Juliana 
Maceira Moraes (2017).

Figura 4.34 - Depósito de tálus com blocos métricos (DCICT) 
localizado na rodovia RJ-146, nas imediações deSanta Maria 
Madalena (RJ). Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2017).

Figura 4.35 - Corte em depósito de tálus (DCICT) mostrando 
a heterogeneidade de material no vale da Figueira (Maricá, RJ).  

Fotografia: Victor Hilquias Alves (2017).

Figura 4.36 - Encostas naturalmente instáveis e sujeitas a 
movimento de massa. Deslizamento rotacional em depósito de 

tálus (DCICT) (Resende, RJ). Fotografia: Victor Hilquias Alves (2017).

Figura 4.37 - Comunidade do Preventório, no bairro Charitas, 
assentada sobre depósito de colúvio/tálus em situação de risco 

(DCICT) (Niterói, RJ). Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2014).
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Devido ao alto poder destrutivo desse tipo de movimento 
de massa, não é recomendada qualquer forma de ocupação 
nessas áreas.

Agricultura

A fertilidade natural dessa unidade é muito variável, 
devido à sua heterogeneidade. Quando estão presentes 
blocos de rocha sã, os solos são geralmente pouco desen-
volvidos e, por isso, podem ser ricos em minerais primários, 
quando a rocha-fonte o propicia, e, portanto, mais férteis. 
Sua morfologia, a declividade e a grande quantidade de 
matacões presentes (no caso dos tálus) (Figura 4.38) limi-
tam o desenvolvimento de agricultura extensiva, por ser 
inadequada ao uso de maquinários agrícolas. É, portanto, 
muito comum a prática de agricultura familiar (por exem-
plo, horticultura) (Figura 4.39), a exemplo do cinturão 
olerícola da Região Serrana que abastece o município do 
Rio de Janeiro.

Figura 4.40 - Extração de rocha ornamental em blocos de 
depósito de tálus na estrada do Mato Alto (DCICT) (Silva Jardim, 

RJ). Fotografia: Victor Hilquias Alves (2017).

Figura 4.39 - Plantações sobre depósito de colúvio/tálus  
(DCICT) no vale do Bonfim (Petrópolis, RJ). Fotografia:  

Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.38 - Colúvio/tálus, com blocos imersos em solo  
(DCICT), em Vila Florida (Itatiaia, RJ). Fotografia: Marcelo  

Eduardo Dantas (2015).

Recursos hídricos

O material heterogêneo e não compactado que cons-
titui os depósitos de colúvio/tálus apresenta porosidades 
e permeabilidades médias a altas, o que permite o surgi-
mento de aquíferos rasos e livres, de pequena dimensão e 
com alta vulnerabilidade e potencial para atendimento a 
pequenas demandas. Ou seja, existe grande favorecimento 
da penetração de água e grande suscetibilidade à conta-
minação do lençol freático subjacente, sendo necessários 
cuidados especiais no uso de contaminantes, como, por 
exemplo, pesticidas.

Potencial mineral

Os depósitos de colúvio/tálus desse domínio, desde 
que possuam tamanho expressivo, podem servir como 
material de empréstimo para obras de engenharia civil e 
aterros de rodovias. Há, também, potencial para extração 
de saibro, quando apresentam maior desenvolvimento 
pedogenético. Também é possível a utilização de blocos e 
matacões de tálus como rocha ornamental, como ocorre 
em Silva Jardim, nos blocos de granito de nome homônimo 
(Figura 4.40).

Potencial geoturístico

A unidade está intrinsecamente relacionada a rele-
vos de alta declividade, como na serra do Mar, portanto 
tem grande potencial geoturístico associado a vias de 
escaladas, trilhas e cachoeiras (Figuras 4.41 e 4.42) e, 
naturalmente, a regiões de grande beleza cênica. Vale 
salientar que o uso dessas áreas deve ser feito com 
cautela, devido ao risco iminente de trombas d’água e  
movimentos de massa.
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DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
EÓLICOS (DCE)

Esse domínio compreende os depósitos arenosos 
gerados a partir do retrabalhamento eólico de sedimentos 
de cordões arenosos de origem marinha, decorrentes da 
ação do vento junto à linha de costa (dunas e planícies 
de deflação), que ocorrem, esporadicamente, em com-
prida faixa litorânea que se estende desde a restinga de 
Marambaia até os cordões arenosos que circundam a 
Baixada Campista.

Devido à escala regional utilizada (1:400.000), grande 
parte desses depósitos não pôde ser mapeada, por não 
apresentarem expressão areal. Apenas os maiores campos 
de dunas foram representados, a exemplo das situadas na 
restinga de Massambaba e nas planícies marinhas entre 
Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios.

Figura 4.41 - Depósitos de tálus depositados no sopé de paredões 
rochosos (DCICT), que servem como vias de escaladas no distrito 

de São Joaquim (Bom Jesus do Itabapoana, RJ). Fotografia:  
Victor Hilquias Alves (2017).

Figura 4.42 - Depósitos de tálus associados a paredões rochosos 
muito fraturados DCICT), que servem como vias de escaladas e 

trilhas (maciço das Prateleiras, Itatiaia, RJ). Fotografia:  
Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.43 - Distribuição do domínio DCE e de suas unidades no 
estado do Rio de Janeiro. Fonte: Elaborada pelos autores (2018). 

Elementos de Definição, Área de Ocorrência 
e Formas de Relevo

A ocorrência de campos de dunas bem desenvolvidos 
está diretamente associada (i) à disponibilidade de sedi-
mentos arenosos na planície marinha ou na plataforma 
continental, (ii) a um regime de ventos de intensidade 
moderada a forte e direção constante e (iii) a um clima re-
lativamente seco. Tais condições são encontradas na Região 
dos Lagos, que apresenta grande exposição de areias nos 
cordões litorâneos, associados a duas direções de ventos 
preponderantes: os alísios de NE, predominantes no verão, 
e os ventos do quadrante sul, frequentes no inverno, quan-
do da passagem de sistemas frontais. Por fim, ressalta-se 
o clima seco predominante, principalmente, no trecho da 
costa entre Arraial do Cabo e Armação dos Búzios, que 
registra precipitações médias anuais inferiores a 800 mm.

São enquadradas nesse domínio duas unidades 
geológico-ambientais: Dunas Fixas (DCEf) e Dunas Móveis 
(DCEm) (Figura 4.43).

Ambiente de dunas fixas (DCEf)

Esse ambiente deposicional compreende formações 
eólicas cujo material arenoso é fixado pela vegetação 
pioneira de dunas. Dessa forma, os terrenos consistem em 
dunas altas de idade holocênica, revestidas por vegetação 
típica (Figura 4.44). Nesse caso, o retrabalhamento pelo 
vento é significativamente atenuado.
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Os principais campos de dunas fixas existentes no 
estado estão situados na restinga de Massambaba, em 
Arraial do Cabo.

Ambiente de dunas móveis (DCEm)

Esse ambiente deposicional compreende formações 
eólicas caracterizadas pela ausência de vegetação fixado-
ra ou estabilizadora, o que, associado à sua estruturação 
interna (baixa coesão dos grãos), favorece o deslocamento 
contínuo dos grãos de areia pelos ventos, provocando a 
movimentação de todo o corpo dúnico. Esses terrenos 
consistem em elevações de areias inconsolidadas e bem 
selecionadas, de idade holocênica, podendo atingir mais de 
20 m de altura ao longo de formações de megaparabólicas 
(Figura 4.45), podendo ser classificadas como dunas do tipo 
barcana, parabólica ou nebka (FERNANDEZ et al., 2017).

Os principais campos de dunas móveis existentes no 
estado são os de Arraial do Cabo (Dama Branca) e do Peró 
(em Cabo Frio).

Características, Potencialidades e 
Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Os ambientes deposicionais que constituem o 
domínio DCE caracterizam-se por areias quartzosas de 
granulometria fina, bem selecionadas e arredondadas, 
inconsolidadas, friáveis, incoesas e muito permeáveis. Tais 
materiais possuem fácil escavabilidade, apresentam baixa 
resistência ao corte e à penetração e não são suscetíveis a 
eventos de inundação. 

Em contrapartida, as dunas móveis constituem ambien-
tes muito frágeis e altamente suscetíveis à erosão hídrica e 
eólica e a desmoronamentos em taludes de corte e aterros.  

Figura 4.44 - Campo de dunas fixas revestidas por vegetação 
pioneira, assentado em terraço marinho pleistocênico da restinga 
de Massambaba (DCEf) (Arraial do Cabo, RJ). Fotografia: Marcelo 

Eduardo Dantas (2017).

Em adendo ao processo contínuo de remobilização eólica, 
obras e construções estabelecidas nas zonas de migração 
de dunas podem ser soterradas lentamente pelo inexorável 
avanço das areias.

As dunas fixas (DCEf) apresentam estabilidade em 
taludes de corte sutilmente maior, embora ainda bastante 
erodíveis, devido à presença de matéria orgânica prove-
niente da vegetação que as reveste, um pouco de argila e 
de óxidos de ferro na matriz dos depósitos, em geral mais 
antigos. É de fundamental importância a manutenção da 
vegetação sobre as dunas fixas para que não ocorra rea-
tivação do processo de remobilização eólica, o que pode 
afetar superfícies adjacentes, implicando o soterramento de 
estradas e casas ou mesmo de vilas e bairros inteiros, como 
já ocorre em outras porções do litoral brasileiro.

Esses terrenos são inadequados para implantação de 
loteamentos urbanos ou equipamentos de infraestrutura 
urbana e viária e disposição de resíduos sólidos. Entre-
tanto, a valorização imobiliária promoveu a implantação 
de empreendimentos de condomínios de veraneio sobre 
campos de dunas das zonas litorâneas entre Cabo Frio e 
Armação dos Búzios, com severos impactos ambientais e 
condições adversas de ocupação que praticamente inviabi-
lizam a implantação de tais condomínios, devido à intensa 
remobilização eólica de areias (Figura 4.46).

Agricultura

De forma geral, não existe pedogênese ou formação 
de solos sobre o domínio DCE. Sobre os corpos dúnicos 
não se desenvolve sequer o horizonte A superficial. Desse 
modo, são classificados como tipo de terreno. Consistem 
em materiais com pequena capacidade de retenção de 
água e nutrientes e fertilidade natural muito baixa, incluin-
do deficiência de micronutrientes. Portanto, são terrenos 
inaptos para a agricultura.

Figura 4.45 - Campo de dunas móveis parcialmente recoberto 
por vegetação e atravessado pela rodovia RJ-140, periodicamente 

invadida por areia (DCEm) (Cabo Frio, RJ). Fotografia: Marcelo 
Eduardo Dantas (2017).
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Apenas sobre algumas porções das dunas fixas, re-
vestidas por vegetação pioneira mais densa, podem se 
desenvolver Neossolos Quartzarênicos Órticos. Todavia, 
onde ocorre desenvolvimento de solos, estes são excessiva-
mente drenados, com baixos teores de matéria orgânica e 
de difícil manejo, devido à baixa coesão entre as partículas 
e baixa capacidade de fixação de nutrientes.

Recursos hídricos

Os terrenos do domínio DCE, tanto as dunas fixas 
(DCEf) quanto as dunas móveis (DCEm), apresentam ca-
racterísticas de aquíferos intergranulares livres e pouco 
profundos, de excelente permeabilidade, apresentando 
água de boa qualidade. Tais aquíferos têm abrangência 
restrita no estado, devido à pequena dimensão dos corpos 
dúnicos, mas podem abastecer pequenas comunidades.  
Os campos de dunas apresentam condições favoráveis tan-
to de recarga dos aquíferos livres e aquíferos subjacentes 
como para sua descarga junto às lagunas adjacentes.

Em contrapartida, os campos de dunas estão sujeitos 
à intrusão salina caso ocorra superexplotação do aquífero 
dúnico, devido ao bombeamento excessivo das captações 
próximas ao litoral. Por esse motivo, a explotação racional 
desses mananciais deve ser cuidadosamente planejada e 
executada, visando à mínima interferência no equilíbrio 
hidrodinâmico entre as massas de água doce e salina no 
aquífero. Assim, mesmo em condições naturais, é possível 
a ocorrência de água salobra.

A vulnerabilidade à contaminação desses aquíferos é 
muito alta e rápida, pois esses terrenos têm muito baixa 
capacidade de reter poluentes. Como são aquíferos livres, 
eles são imediatamente recarregados, principalmente 
por infiltração direta da precipitação. Desse modo, não 
é recomendado qualquer tipo de disposição de resíduos 
nesse ambiente.

Potencial mineral

Os terrenos do domínio DCE, em teoria, apresentam 
potencial para jazidas de areia quartzosa para construção 
civil ou uso industrial (em especial, na fabricação de vidro 
e de instrumentos óticos). Entretanto, devido à sua fragili-
dade ambiental, os campos de dunas são áreas protegidas 
por lei, o que impede qualquer atividade econômica que 
descaracterize tais formações deposicionais.

Potencial geoturístico

O domínio DCE abrange todos os campos de dunas 
que ocorrem no estado do Rio de Janeiro, sendo que as 
maiores, as mais altas e as de mais expressivo potencial 
geoturístico situam-se entre Arraial do Cabo e Búzios.  
As dunas móveis e fixas, juntamente com outras unidades 
das planícies costeiras, constituem feições de grande beleza 
cênica e importância ambiental e turística, principalmente 
para a Região dos Lagos. As características citadas sugerem 
alto potencial geoturístico para esse domínio, já incor-
porado ao Parque Estadual da Costa do Sol. Entretanto, 
deve-se ressaltar que esses terrenos se caracterizam por 
notável fragilidade ambiental e são protegidos como Áreas 
de Preservação Permanente (APP) (Figura 4.47). 

De fato, tais formações eólicas, assim como planícies 
de deflação, cordões arenosos, lagunas e praias circunja-
centes, vêm sendo fortemente impactadas nos últimos  
40 anos pela expansão imobiliária desencadeada pelo turis-
mo de veraneio. O aumento acelerado dos núcleos urbanos, 
como também loteamentos indiscriminados, todos assen-
tados sobre as planícies costeiras e alguns avançando sobre 
campos de dunas (Figura 4.46), acarretam consideráveis 
danos ambientais, pois, além da destruição da vegetação de 
restinga, promovem a contaminação das lagunas costeiras 
e do lençol freático em locais de solos bastante permeáveis 
(Espodossolos Hidromórficos e Neossolos Quartzarênicos). 

Figura 4.46 - Vista parcial do hotel Búzios Beach Resort (antigo 
condomínio Blue Tree Park), construído sobre campo de dunas da 
planície marinha de Tucuns (Armação dos Búzios, RJ). Fotografia: 

Marcelo Eduardo Dantas (2016).

Figura 4.47 - Topo de duna megaparabólica, com mais de 20 m 
de altura, dominando o campo de dunas costeiras (Cabo Frio, RJ). 

Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2017).
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A exploração de areia para construção civil, a ocupação 
de antigas salinas para empreendimentos imobiliários e 
o desmatamento da vegetação nativa sobre os campos 
de dunas propiciam a remobilização dos sedimentos por 
ação eólica, consistindo, também, em ameaças ao delicado 
equilíbrio ecológico desses terrenos (DANTAS et al., 2000).

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
E/OU MESOZOICOS POUCO A 
MODERADAMENTE CONSOLIDADOS, 
ASSOCIADOS A PEQUENAS BACIAS 
CONTINENTAIS DO TIPO RIFT (DCMR)

Elementos de Definição, Área de Ocorrência 
e Formas de Relevo

O domínio DCMR compreende sedimentos cenozoi-
cos pouco a moderadamente consolidados, associados a 
pequenas bacias continentais do tipo rift, constituídas por 
pacotes sedimentares sub-horizontalizados e não deforma-
dos, com predomínio de arenitos imaturos e ocorrência de 
siltitos e argilitos que afloram no médio vale do rio Paraíba 
do Sul, representado pelas bacias de Resende e Volta Re-
donda (AMADOR, 1975; RAMOS; MELLO; SANSON, 2006) 
e no Gráben da Guanabara, representado pela Bacia de 
Macacu (FERRARI, 2001). Todas essas bacias sedimentares 
apresentam idade paleógena (Eoceno-Oligoceno) e são 
pertencentes à unidade geológico-ambiental DCMRa 
(Figura 4.48).

A Bacia de São José do Itaboraí, que ocorre a sudeste 
da Bacia de Macacu e é separada desta pela Falha de São 
José, consiste em uma pequena bacia um pouco mais an-
tiga, de idade paleocênica, apresentando cerca de 140 m 
de espessura de sedimentos carbonáticos e pertencente, 
portanto, à unidade DCMRcsa.

A formação desse conjunto de bacias sedimentares 
representa uma das mais importantes feições geotectôni-
cas resultantes da tectônica extensional pós-cretácica no 
sudeste brasileiro. Tais bacias foram denominadas “Sistema 
de Rifts da Serra do Mar” por Almeida (1976) ou “Sistema 
de Rifts Continentais do Sudeste do Brasil” por Riccomini, 
Sant’Anna e Ferrari (2004) e foram originadas em decor-
rência do desequilíbrio isostático entre a zona continental 
e o pacote sedimentar de alguns quilômetros de espessura 
da Bacia de Santos, promovendo a reativação das zonas 
de cisalhamento que deram origem a semigrabens, que, 
por sua vez, receberam um volume significativo de sedi-
mentos de origem fluvial, em sua maioria (SANT’ANNA; 
RICCOMINI, 2001).

As unidades geológico-ambientais contidas nesse 
domínio englobam, nas bacias de Volta Redonda, Resende 
e Macacu, rochas sedimentares pouco litificadas, repre-
sentadas por arenitos arcoseanos intercalados a camadas 
de argilitos de origem fluvial. Na Bacia de Resende estão 
presentes, também, depósitos rudáceos (fanglomerados) 
junto ao sopé do maciço do Itatiaia. Já na Bacia de São José 
do Itaboraí estão presentes calcários com intercalações 

síltico-argilosas, com três fases de deposição distintas: 
leques gravitacionais lacustres/hidrotermalismo, dissolução 
sedimentar cárstica e leques aluviais. Segundo Leinz (1938), 
essa sequência foi descrita como (i) calcário fitado, ocor-
rendo em bancos irregulares e lentiformes com dezenas 
de metros de comprimento e alguns metros de espessura, 
afossilífero, passando em alguns pontos a (ii) calcário oo-
lítico; o calcário fitado apresentava contato irregular com 
um calcário de coloração cinzenta, maciço, brechoso e 
fossilífero, originado em sistema lacustre; (iii) capeando a 
sequência e localmente se intercalando aos calcários, um 
sedimento eluvial grosso, com muitos fragmentos frescos e 
alguns intemperizados, fracamente estratificado, com 10 m 
a 20 m de espessura.

Esse domínio compreende um conjunto de tabuleiros 
e tabuleiros dissecados (Figuras 4.49, 4.50 e 4.51) presentes 
nas bacias tafrogênicas continentais que ocorrem no mé-
dio vale do rio Paraíba do Sul e no Gráben da Guanabara.  
Tais superfícies tabulares são dissecadas, em geral, por uma 
rede de drenagem paralela de baixa densidade, formando 
vales encaixados em “U”, ou em colinas tabulares, princi-
palmente quando a densidade de drenagem torna-se maior, 
próximo ao contato com o substrato pré-cambriano. Nas 
áreas continentais, os tabuleiros inseridos em depressões 
tectônicas estão associados a extensas planícies fluviais.

Figura 4.48 - Distribuição do domínio DCMR no estado do Rio de 
Janeiro (o segundo mapa detalha a ocorrência desse domínio no 

estado). Fonte: Elaborada pelos autores (2018).
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Figura 4.49 - Tabuleiros dissecados formando colinas  
sustentadas por sedimentos da bacia de Resende (DCMRa)  

(Porto Real, RJ). Fotografia: Ricardo de Lima Brandão (2016).

Figura 4.50 - Tabuleiros sustentados por rochas sedimentares 
pouco litificadas da bacia de Resende (DCMRa) (Resende, RJ).  

Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2016).

Figura 4.51 - Tabuleiros sustentados por sedimentos da  
bacia de Macacu (DCMRa) (Itaboraí, RJ). Fotografia:  

Marcelo Eduardo Dantas (2012).

Características, Potencialidades e 
Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Esse domínio, por ser constituído de material sedi-
mentar pouco consolidado e, em geral, com boa permea-
bilidade, possui baixa resistência ao corte e à penetração, 
facilitando obras de escavação e terraplenagem. Os topos 
aplainados dos tabuleiros possuem alta capacidade de 
suporte e, portanto, apresentam condição favorável à 
expansão de atividades urbano-industriais. Entretanto, a 
variação litológica do pacote estratigráfico, tanto vertical 
quanto lateral, pode acarretar descontinuidades geomecâ-
nicas que facilitam processos erosivos e desestabilizações 
em taludes de corte, sendo, portanto, muito sensíveis ao 
impacto da atuação antrópica (Figuras 4.52, 4.53 e 4.54). 
Podem, ainda, conter argilas expansivas associadas a al-
gumas camadas.

Agricultura

A unidade DCMRa apresenta solos profundos, bem 
drenados e pobres em nutrientes, porém, as áreas ocupa-
das por essa unidade são muito favoráveis ao desenvol-
vimento de agricultura mecanizada, devido às condições 
de relevo aplainado do topo dos tabuleiros. Entretanto, 
predominam solos profundos, bem drenados e de bai-
xa fertilidade natural (Latossolos e Argissolos Amarelos 
Distróficos e Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos).  
Localmente, podem ocorrer solos com boa fertilidade na-
tural, principalmente quando são derivados de sedimentos 
argilosos com atividade alta.

Na unidade DCMRcsa, os solos são ricos em bases (cálcio 
e magnésio), por serem derivados de sedimentos calcários. 
Além disso, possuem alta reatividade química, o que facilita 
a retenção de nutrientes e a assimilação de matéria orgânica.  

Figura 4.52 - Talude de corte na formação Resende, com 
 diversos sulcos erosivos (DCMRa) (Quatis, RJ). Fotografia:  

Victor Hilquias Alves (2017).
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Figura 4.53 - Talude de corte na bacia de Macacu (DCMRa) 
(Itaboraí, RJ). Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2012).

Figura 4.54 - Talude de corte na bacia de Macacu, apresentando 
sulcos erosivos (DCMRa) (Itaboraí, RJ). Fotografia: Victor  

Hilquias Alves (2017).

Essas propriedades, associadas aos relevos aplainados e 
colinosos predominantes, oferecem condições favoráveis 
à atividade agrícola. Entretanto, a área de ocorrência dessa 
unidade é muito restrita (dimensão de apenas 1000 x 500 m 
aproximadamente) e é integralmente ocupada por um sítio 
paleontológico, além de acomodar o reservatório de água 
que abastece o município do entorno.

Recursos hídricos

A expressiva variabilidade litológica apresentada pe-
las rochas sedimentares que compõem o domínio DCMR 
condiciona diferentes respostas hidrológicas à entrada de 
água no solo e à formação de tipos distintos de aquíferos 
em cada bacia sedimentar. Em geral, tais aquíferos são 
formados por camadas de areia e cascalho, porosos e 
permeáveis, entre sedimentos síltico-argilosos, que são 
camadas pouco permeáveis.

Os três principais tipos de aquífero estão relacionados à 
unidade DCMRa. O mais produtivo deles, associado à Bacia 
de Resende, denominado Multicamadas Resende, é com-
posto por uma variação de pelitos e sedimentos arenosos.  

Pode ser do tipo livre ou semiconfinado, com espessura 
variável de até 270 m e qualidade da água entre boa e 
levemente ferruginosa (MARTINS et al., 2006; SILVA, 
2012). Sua área é de 368 km2 e seu uso principal é na área 
industrial (SILVA, 2012).

Na Bacia de Volta Redonda, o aquífero mais impor-
tante, denominado Terciário Volta Redonda, possui área 
aproximada de 8 km2. É do tipo livre a confinado, com 
vazões específicas registradas que variam entre 0,5 a  
1 m3/h/m e com qualidade da água regular.

O Aquífero Macacu, localizado na região sul da bacia 
hidrográfica de mesmo nome, possui cerca de 110 km2 de 
extensão e é do tipo semiconfinado. Tem espessura variável 
entre 40 m e 200 m e apresenta vazão específica entre  
0,5 e 1,5 m3/h/m. A água é considerada de boa qualidade, 
com teores de sólidos dissolvidos menores que 200 ppm 
e de ferro entre 0,1 e 0,5 ppm (SILVA, 2012).

Segundo Silva (2012), a bacia calcária de São José do 
Itaboraí possui baixa favorabilidade hídrica em decorrência 
de seu tamanho reduzido. Todavia, devido à mineração, 
formou-se uma grande cava de mineração a céu aberto 
onde hoje aflora o lençol freático. A água que aflora nessa 
lagoa artificial abastece uma comunidade local.

Potencial mineral

Esse domínio possui bom potencial para exploração 
de agregado miúdo para construção civil (argila e areia), 
como também para exploração de argila para fabricação 
de tijolos e cerâmica. Existem pontos de atividade de mi-
neração já estabelecidos, a exemplo do polo ceramista de 
Itaboraí (Bacia de Macacu) (Figura 4.55). Na Bacia de São 
José do Itaboraí, ocorreu, até a década de 1980, intensa 
atividade de extração de calcário para cimento. Atualmente 
exaurida, a cava de mineração remanescente revela incrível 
acervo fossilífero dessa pequena bacia.

Potencial geoturístico

As bacias sedimentares que compõem o domínio 
DCMR apresentam características geológicas, estratigráfi-
cas e paleontológicas únicas no contexto do estado do Rio 
de Janeiro, o que sugere bom potencial para o geoturismo 
e para o turismo científico. Nesse sentido, já existe uma 
proposta, elaborada por Albani, Santos e Carvalho 2014), 
para criação de dois geossítios e um ponto de interesse 
geológico na Bacia de Resende, que expõe sua importância 
geológica e potencial geoturístico.

Por sua vez, a Bacia de São José do Itaboraí (Figura 4.56) 
armazena o único registro paleontológico do Paleoceno 
no país e possui um dos maiores acervos paleontológicos 
do Brasil, com fósseis únicos de mamíferos e gastrópodes, 
que apresenta importância ímpar para o conhecimento da 
paleogeografia do início do Cenozoico do sudeste brasileiro 
e confere à unidade potencial para o desenvolvimento do 
turismo geocientífico. A área possui um parque paleonto-
lógico instituído e potencial para se tornar um geossítio 
paleontológico e mineiro.
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DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADOS, ASSOCIADOS  
A TABULEIROS (DCT)

Elementos de Definição, Área de Ocorrência 
e Formas de Relevo

O domínio DCT compreende rochas sedimentares 
pouco litificadas, de idade neógena, da Formação Barreiras, 
e ocorre, principalmente, no norte do estado do Rio de Ja-
neiro, entre os municípios de Macaé e São Francisco de Ita-
bapoana, como também, de forma mais restrita, em outros 
municípios da Região dos Lagos (Figura 4.57). Dispõe-se 
próximo ao litoral, à retaguarda das planícies costeiras.

Esse domínio é composto pela unidade geológico-am-
biental de mesma sigla e compreende rochas sedimentares 
de origem continental, mal selecionadas e de coloração 
variegada, depositadas em nível marinho abaixo do nível 
atual e representadas por uma intercalação de camadas 
de arenitos imaturos, argilitos e siltitos, podendo haver 
camadas lateríticas (Figura 4.58).

O domínio DCT está estritamente relacionado à forma 
de relevo de tabuleiros, constituído por vastas superfícies 
tabulares de relevo praticamente plano, sulcadas por rede 
de baixa densidade de drenagem, originando episódicos 
vales em “U”, situadas em cotas baixas, entre 20 m e 60 m 
de altitude (Figura 4.59).

Características, Potencialidades e 
Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

As rochas sedimentares pouco consolidadas que 
compõem esse domínio apresentam desenvolvimento de 

espessos regolitos e solos muito bem dre-
nados, com nível freático muito profundo. 
Esses solos têm baixa resistência ao corte 
e à penetração, o que possibilita a sua es-
cavação com ferramentas e maquinários 
leves, além de média a baixa suscetibi-
lidade a movimentos de massa e à ero-
são, devido ao relevo aplainado. Porém, 
quando sofrem interferência antrópica, 
especialmente na borda dos tabuleiros, 
tornam-se altamente suscetíveis a proces-
sos erosivos e de movimentos de massa, 
facilitando a desestabilização do terreno. 
Todavia, de forma geral, os topos dos 
tabuleiros da Formação Barreiras apre-
sentam condições geológico-geotécnicas 
muito favoráveis à implantação de áreas 
de expansão urbano-industrial. De forma 
restrita, nos flancos dos vales encaixados 
a ocupação tem de ser feita com cautela, 
devido aos processos erosivos.

Figura 4.55 - Extração de argila para cerâmica na bacia de Macacu 
(DCMRa) (Itaboraí, RJ). Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2012). 

Figura 4.57 - Distribuição do domínio DCT no estado do Rio de Janeiro.Fonte: 
Elaborada pelos autores (2018).

Figura 4.56 - Sítio paleontológico da bacia de São José do 
Itaboraí (DCMRcsa) (Itaboraí, RJ). Fotografia: Marcelo  

Eduardo Dantas (2012).
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Figura 4.60 - Plantação de mandioca sobre Latossolos derivados 
da formação Barreiras (DCT) (São Francisco de Itabapoana, RJ). 

Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2016).

Figura 4.58 - Siltitos e argilitos em corte de estrada da formação 
Barreiras (DCT) (Campos dos Goytacazes, RJ). Fotografia:  

Victor Hilquias Alves (2017).

Figura 4.59 - Tabuleiros sustentados pela formação Barreiras 
(DCT) (Campos dos Goytacazes, RJ). Fotografia: Victor  

Hilquias Alves (2017).

Processos de abrasão marinha ocorrem sobre falésias 
ativas da localidade Ponta Buena, no município de Bom Je-
sus do Itabapoana, devido ao impacto das águas do oceano 
sobre os sedimentos inconsolidados da Formação Barreiras.

Agricultura 

O relevo aplainado desse domínio favorece a agricul-
tura mecanizada, porém, os extensos topos planos com 
solos profundos e bem drenados (Latossolos e Argissolos 
Amarelos distróficos) são muito lixiviados, portanto, pobres 
em nutrientes, havendo necessidade de uso de corretivos 
e fertilizantes. As porções arenosas geram solos demasia-
damente permeáveis, dificultando a fixação de nutrientes.

Uma das principais atividades econômicas da região 
de Campos e adjacências é o plantio de cana-de-açúcar. 
Subordinadamente, ressaltam-se os cultivos de abacaxi e 
mandioca (Figura 4.60), que se dão sobre os topos aplai-
nados associados a esse domínio. 

Embora a atividade esteja atualmente em decadência, 
só perde em importância para a produção de óleo e gás 
na mesma região.

Recursos hídricos

Devido à variação faciológica presente nas rochas 
sedimentares da Formação Barreiras, o potencial hidrogeo-
lógico de tais terrenos é variável e irregular, conforme o tipo 
de fácies deposicional predominante, sendo mais favorável 
em sedimentos mais arenosos e conglomeráticos e menos 
favorável sobre sedimentos síltico-argilosos. Esse domínio 
apresenta, pelo menos, três grandes aquíferos conhecidos: 
São Tomé I e II (Formação Barreiras recente) e Aquífero 
Barreiras primitivo, na formação de nome homônimo.

São Tomé I e II (Barreiras recente) são aquíferos confi-
nados, com 230 m de espessura, vazões específicas entre 
3 e 12 m3/h/m e aproximadamente 300 ppm de sólidos 
dissolvidos totais (SDT). Eles possuem boa produtividade 
e boa qualidade de água, devido à alta permeabilidade e 
por estarem longe de potenciais contaminantes (quando 
medem mais de 130 m de profundidade). Nas porções mais 
superficiais, cerca de 70 m de profundidade, têm ótimas 
vazões, porém possuem água de má qualidade, devido à 
proximidade da crosta laterítica, aumentando, assim, o 
teor de ferro dissolvido na água. Esses aquíferos são muito 
importantes para a região, pois abastecem, em média, 37 
mil habitantes na região da Baixada Campista (MARTINS 
et al., 2006; SILVA, 2012).

O Aquífero Barreiras primitivo apresenta-se livre, pouco 
produtivo e com má qualidade de água, por possuir muito 
ferro e cloreto dissolvidos, devido à baixa permeabilidade e 
a vazões específicas menores que 0,5 m3/h/m. Tanto os altos 
valores de sólidos dissolvidos totais (SDT: ferro e cloreto) 
como a baixa permeabilidade desse aquífero são atribuídos, 
principalmente, à camada de crosta laterítica que o recobre. 
Esse aquífero é explotado por pequenas propriedades e é 
usado, principalmente, em abastecimento doméstico.
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Potencial mineral

Esse domínio tem grande potencial para uso na 
construção civil, podendo ser explorados areia, argila e 
cascalho. Porém, por estar muito próxima da faixa de praia, 
a Formação Barreiras aflora, em sua maior parte, em áreas 
de proteção ambiental, que têm severas restrições à extra-
ção mineral. Por isso, recomendam-se levantamentos de 
detalhe e de cunho ambiental para o caso de essas rochas 
serem utilizadas como insumo.

Potencial geoturístico

A erosão gerada pelo oceano nas bordas dos tabulei-
ros resulta em falésias de espetacular beleza cênica, que 
ocorrem, principalmente, no município de São Francisco 
de Itabapoana, na localidade de Ponta Buena (Figura 4.61), 
com grande apelo geoturístico. Porém, é importante sa-
lientar que essas feições apresentam grande fragilidade 
quando submetidas à ação antrópica, além de intensa 
atividade morfodinâmica oriunda de processos de abrasão 
marinha (Figura 4.62).

DOMÍNIO DOS CORPOS  
MÁFICO-ULTRAMÁFICOS (DCMU)

Elementos de Definição, Área de Ocorrência 
e Formas de Relevo

O Domínio dos Corpos Máfico-Ultramáficos ocorre de 
forma restrita no estado, correspondendo a cerca de 0,08% 
de seu território (Figura 4.63), sob a forma de corpos intru-
sivos, diques e sills. Apresenta-se como corpos metabásicos 
em alguns municípios da Região Serrana e em Cachoeiras 
de Macacu, Macaé e Rio das Ostras.

Esse domínio está compartimentado em duas uni-
dades geológico-ambientais: DCMUbu (Série básica e 
ultrabásica – gabros e anortositos) e DCMUmg (rochas 
metamáficas, anfibolitos e gnaisses calcissilicáticos).

As unidades geológico-ambientais contidas nesse 
domínio são formadas por rochas máficas, de compo-
sição predominantemente gabroica, geradas a partir de 
zonas de subducção, de onde ascenderam até suas rochas 
encaixantes. Pertencem aos complexos Rio Negro (Figura 
4.64) e Região dos Lagos e à Unidade Gleba Ribeiro 
(Figura 4.65).

Figura 4.61 - Farol de Ponta Buena, sobre sedimentos da 
formação Barreiras (DCT) (São Francisco de Itabapoana, RJ). 

Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2016). 

Figura 4.62 - Registro de processo de abrasão marinha, que 
classifica o local em que foi construído o farol de Ponta Buena 
como área de risco (DCT) (São Francisco de Itabapoana, RJ). 

Fotografia: Edgar Shinzato (2016).

Figura 4.63 - Distribuição do domínio DCMU no estado do  
Rio de Janeiro. Fonte: Elaborada pelos autores (2018).
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O domínio DCMU é composto, basicamente, por dois 
compartimentos de relevo. Na Região Serrana, onde se 
apresentam como corpos intrusivos alongados, integram 
morros e serras (Figura 4.66). Ressaltam-se, ainda, as ocor-
rências situadas sobre relevo de colinas e morros baixos em 
meio às baixadas litorâneas do Complexo Região dos Lagos, 
nos municípios de Rio das Ostras e Macaé, e da Unidade 
Gleba Ribeiro, em Cachoeiras de Macacu (Figura 4.67).

Características, Potencialidades e 
Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

As rochas sãs desse domínio possuem alto grau de 
coerência, elevada resistência à compressão e baixa poro-
sidade primária. Tais litologias apresentam alta capacidade 
de suporte para obras de pequeno porte. 

Figura 4.64 - Amostra de gabro da unidade Gleba Ribeiro 
(DCMUbu) (Cachoeiras de Macacu, RJ). Fotografia: Marcelo  

de Queiroz Jorge (2017).

Figura 4.65 - Duas amostras distintas, coletadas a menos de  
20 m do metagabro Marcos da Costa, constituídas de plagioclásio 
e piroxênio, apresentando textura fina e grossa, respectivamente; 
essa litologia é intrusiva em relação aos ortognaisses do complexo 

Rio Negro (DCMUmg) (Miguel Pereira, RJ). Fotografia:  
Victor Hilquias Alves (2017).

Em contrapartida, há necessidade de estudos espe-
cíficos para o eventual uso de explosivos no desmonte e 
corte das rochas, pois também possuem alta resistência ao 
corte e à penetração.

As fraturas presentes nas rochas desse domínio geram 
descontinuidades geomecânicas e hidráulicas que facilitam 
a percolação de água, o que, aliado ao fato de essas rochas 
apresentarem moderada a baixa resistência ao intemperis-
mo, acelera os processos intempéricos e pode induzir ao 
desprendimento de blocos em taludes de corte (Figura 4.68).

O processo de alteração ocorre de forma bastante 
heterogênea, o que contribui para maior incidência na 
formação de blocos e matacões soltos em meio ao solo 
e irregularmente distribuídos na superfície (Figura 4.69). 
Também propicia a variação irregular na profundidade do 
substrato rochoso, característica que dificulta a execução 
de obras de escavações e perfurações e é prejudicial à 
estabilização de taludes. Cuidados especiais devem ser 
tomados para que fundações não fiquem parcialmente 
apoiadas sobre fragmentos de rochas. 

Figura 4.66 - Domínio serrano (DCMUmg) em Miguel Pereira (RJ). 
Fotografia: Victor Hilquias Alves (2017).

Figura 4.67 - Domínio de morros baixos e colinas (DCMUbu) 
(Cachoeiras de Macacu, RJ). Fotografia: Marcelo  

Eduardo Dantas (2017).
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Os solos gerados a partir das rochas desse domínio, 
no geral, apresentam boa estabilidade em taludes de corte 
(Figura 4.70), podendo também ser utilizados como mate-
riais de empréstimo em obras de engenharia; no entanto, 
se submetidos a variações de umidade, podem conter 
argilominerais expansíveis, causando a sua dilatação e 
contração. Essas variações de volume do solo são causado-
ras de fraturas e tensões localizadas no terreno, podendo 
gerar desmoronamento de taludes e prejudicar estruturas 
em subsuperfície, como dutos enterrados.

A característica argilosa dos solos bem desenvolvidos 
desse domínio, quando em tempos secos, tende facilmente 
a gerar partículas em suspensão no ar, causando muita 
poeira. Já quando muito úmidos, são excessivamente 
pegajosos e aderentes. Essas características atrapalham 
logisticamente obras de engenharia, pois dificultam o 
deslocamento e a manutenção dos equipamentos, além 
de prejudicar a trafegabilidade em rodovias.

Os solos argilosos possuem elevada microporosidade 
e baixa permeabilidade, portanto, quando em perío-
dos chuvosos, retêm grande parte da água das chuvas.  
Essa característica propicia o aumento de seu peso espe-
cifico, podendo acarretar a ocorrência de movimentos de 
massa nas áreas mais declivosas.

Agricultura

Os solos gerados a partir das rochas ferromagnesianas 
desse domínio têm textura argilosa, cores avermelhadas e 
são ricos em ferro, potássio, cálcio e magnésio, apresentan-
do boa fertilidade natural e caráter eutrófico, característica 
que propicia menores custos com adubação (Figura 4.71).

Tais solos, quando submetidos a cargas elevadas por 
maquinários, veículos ou gado, são facilmente compactados, 
diminuindo ainda mais sua permeabilidade. Essa carac- 
terística aumenta o escoamento superficial da água e a 
possibilidade de erosões superficiais nos terrenos.

Outra característica dos solos argilosos é a sua elevada 
microporosidade, que armazena maiores quantidades de 
água no terreno. Isso possibilita o fornecimento de água 
para os vegetais durante maiores períodos de estiagem.

Nas zonas serranas, onde o relevo é mais acidentado, 
as altas declividades prejudicam o deslocamento de ma-
quinário e veículos pesados. Portanto, para essas regiões, 
são indicados pequenos cultivos, como a horticultura 
(Figura 4.72).

Recursos hídricos

A alta densidade de fraturas presentes condiciona alta 
porosidade secundária (Figura 4.73) e, consequentemente, 
melhora as condições naturais de porosidade das rochas 
desse domínio, aumentando o potencial armazenador e 
circulador de água. No entanto, os aquíferos dependem 
da interconectividade dessas fraturas, variando nesse 
domínio localmente. 

Figura 4.68 - Maciço rochoso altamente fraturado em domínio 
serrano (DCMUmg) (Miguel Pereira, RJ). Fotografia:  

Victor Hilquias Alves (2017).

Figura 4.69 - Afloramento isolado de corpo de gabro da unidade 
Gleba Ribeiro em relevo de colinas baixas (DCMUbu), junto à planície 
aluvial do rio Macacu, próximo à localidade de Papucaia (Cachoeiras 

de Macacu, RJ). Fotografia: Marcelo de Queiroz Jorge (2017).

Figura 4.70 - Talude de corte estável em Argissolo Vermelho 
(DCMUmg) (Rio das Ostras, RJ).Fotografia: Marcelo  

Eduardo Dantas (2017).
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Figura 4.71 - Corte de estrada expondo Argissolo Vermelho 
(DCMUbu) (Cachoeiras de Macacu, RJ). Fotografia: Marcelo  

de Queiroz Jorge (2017).

Figura 4.72 - Horticultura em uma das encostas de serra (DCMUbu) 
(Miguel Pereira, RJ). Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2017).

Figura 4.73 - Paredão rochoso fraturado (DCMUmg) (Miguel 
Pereira, RJ). Fotografia: Juliana Maceira Moraes (2017).

A qualidade dos aquíferos depende também de outras 
características dessas fraturas, como abertura, preenchi-
mento, densidade e tamanho. Assim, caracterizam-se 
como aquíferos fissurais de potencial bastante variado. 
Também variam de acordo com as condições climáticas 
de cada localidade, tendo em vista que as regiões serranas 
possuem maiores pluviosidades do que as áreas mais baixas 
da Região dos Lagos.

Quando são gerados solos profundos sobre esse do-
mínio, suas características intrínsecas tendem a reter água e 
nutrientes e gerar recarga contínua do aquífero subjacente. 

Entretanto, o bom potencial armazenador do aquífero 
aumenta também o risco de contaminação dos recursos 
hídricos por poluentes. Em relevo serrano de clima úmido, 
destacam-se ocorrências de grande número de nascentes.

Potencial mineral

Devido à alta densidade de fraturas presente nas 
rochas, o domínio possui potencial mineral restrito à explo-
ração de britas, que não são indicadas para revestimento e 
rochas ornamentais. As rochas também possuem baixa a 
moderada resistência ao intemperismo, com solos espes-
sos e poucos afloramentos, principalmente nas áreas com 
relevo mais suave. Essa característica dificulta a exploração 
mineral de materiais utilizados na construção civil. 

Também possui potencial para exploração de água 
mineral e/ou “potável de mesa”, relacionada a aquíferos 
fissurais no domínio.

Potencial geoturístico

O domínio DCMU possui pequena expressividade em 
área no estado do Rio de Janeiro, o que, atrelado à ausência 
de feições de expressiva beleza cênica, condiciona baixo 
potencial geoturístico para esse domínio. No entanto, está 
associado espacialmente a outros grandes domínios, como 
os serranos do DCGR3, os quais são favoráveis à existência 
de mirantes, cachoeiras e prática de esportes radicais.

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS ALCALINOS 
INTRUSIVOS E EXTRUSIVOS, DIFERENCIADOS 
DO PALEÓGENO, MESOZOICO E 
PROTEROZOICO (DCA)

Elementos de Definição, Área de Ocorrência 
e Formas de Relevo

Esse domínio compreende um conjunto de maciços 
montanhosos de rochas alcalinas geradas em período de 
atividade vulcânica entre o final do Cretáceo e o Paleógeno. 
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Esse magmatismo é representado por plutões e stocks de 
composição alcalina que intrudiram o embasamento cris-
talino de idade pré-cambriana, constituindo a “Província 
Alcalina da Serra do Mar” (ALMEIDA, 1983), que formam 
elevados maciços intrusivos de estrutura dômica, chegan-
do a atingir mais de 2.700 m de altitude, que dominam a 
paisagem regional. Ocorrem desde o maciço de Itatiaia, 
encravado na serra da Mantiqueira, até a Ilha de Cabo Frio, 
alinhados na direção WNW-ESE (Figura 4.74).

As unidades geológico-ambientais contidas nesse 
domínio englobam unidades geológicas compostas por 
álcali-sienito, nefelina-sienito e quartzo-sienito (Complexo 
de Itatiaia) (Figura 4.75); nefelina-sienito (Complexo de 
Passa Quatro); sienito, nefelina-sienito, brechas de com-
posição traquítica e fonolítica, traquito e álcali-sienito 
(Complexo Alcalino de Morro Redondo) (Figura 4.76); 

Figura 4.74 - Distribuição do domínio DCA no estado do Rio de Janeiro. Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

Figura 4.75 - Álcali-sienito do maciço alcalino de Itatiaia (DCAalc) (pico 
das Agulhas Negras, Itatiaia, RJ). Fotografia: Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.76 - Traquito (Morro Redondo) (DCAalc). Fotografia: 
Juliana Maceira Moraes (2017).

sienito e traquito (Complexo do Mendanha); sienito e 
nefelina-sienito (Maciço do Marapicu); nefelina-sienito, 
foiaíto e fonolito (Maciço de Tinguá); fonolito e nefelina 
-sienito (Maciço de Itaúna); sienito, monzonito, manjerito, 
nordmarquito e brechas magmáticas (Complexo Alcalino 
do Soarinho); pulasquito, umpetequito, nefelina-sienito, 
foiaíto, microfoiaíto, pseudoleucita (Maciço Alcalino Tan-
guá) (Figura 4.77); pulasquito e nordmarquito (Maciço Al-
calino Rio Bonito); monzonito e traquito (Maciço Alcalino 
Morro dos Gatos); nefelina, álcali-sienito e nefelina-sienito 
(Morro de São João); nefelina-sienito e traquito (Ilha de 
Cabo Frio).

Esse domínio está compartimentado em duas uni-
dades geológico-ambientais: DCAalc (predomínio de 
nefelina-sienito e sienito) e DCAtbr (predomínio de brechas 
traquíticas e fonolíticas).
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Esses maciços intrusivos apresentam relevos aciden-
tados sob a forma de morros altos ou maciços montanho-
sos com morfologia dômica, parcialmente ou bastante 
erodidos. Predominam vertentes de alta declividade, 
topos aguçados ou em cristas anelares. Apresentam 
rede de alta densidade de drenagem, demonstrando pa-
drão radial e centrífugo. Frequentemente, a base desses 
maciços é constituída por rochas cristalinas encaixantes 
(Figura 4.78).

Características, Potencialidades e 
Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia 

Por se tratar de rochas ígneas, geralmente pouco 
intemperizadas, dando origem a relevos acidentados 
de serras e morros altos em formatos dômicos e com 
vertentes íngremes, apresentam alta suscetibilidade a 
processos de erosão e movimento de massa, além de 
grande resistência ao corte e à penetração. Consistem 
em rochas isotrópicas, com geração de blocos in situ em 
seu perfil de intemperismo.

Por serem ricos em feldspato e/ou nefelina, os solos 
gerados pelas litologias que representam esse domínio 
tendem a ser argilosos, plásticos e pegajosos, com per-
meabilidade, em geral, baixa, podendo ser moderada de 
acordo com a sua evolução pedogenética. Assim, os solos 
mais evoluídos tendem a ser menos suscetíveis à erosão 
e ter maior estabilidade em taludes de corte. Entretanto, 
localmente, pode acontecer o fenômeno do empastilha-
mento, que consiste, basicamente, em desagregação do 
solo em pequenas pastilhas, por conter argilas expansivas, 
deixando-o suscetível à erosão e a movimentos de massa 
em taludes de corte (Figura 4.79).

Figura 4.77 - Nefelina-sienito do complexo alcalino de Tanguá (DCAalc)  
(Itaboraí, RJ). Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2012).

Figura 4.78 -  Relevo de serras sustentadas por nefelina-sienito 
do complexo alcalino de Itatiaia (DCAalc) (Itatiaia, RJ). Fotografia: 

Marcelo Eduardo Dantas (2016).

Figura 4.79 - Solos profundos e argilosos derivados de 
nordmarquito do complexo Soarinho (DCAalc) (Cachoeiras de 

Macacu, RJ). Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2012).

Agricultura

A pedogênese avançada gera solos 
argilosos, ricos em cálcio, sódio, potássio e 
magnésio, que apresentam boa fertilidade 
natural, além de ótima capacidade de re-
tenção de nutrientes, possuindo, portanto, 
bom potencial agrícola. Por outro lado, 
dependendo da assembleia mineral da 
rocha-matriz ou quando os solos são pouco 
evoluídos pedogeneticamente, pode haver 
grande liberação de alumínio, saturando o 
solo desse elemento e tornando-o mais áci-
do e pouco produtivo. Apesar da boa fertili-
dade dos solos argilosos, estes possuem alta 
taxa de compactação, o que diminui a sua 
permeabilidade, dificultando a infiltração de 
água, não sendo recomendável, portanto, a 
utilização de maquinário pesado.
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Recursos hídricos

Por ser formado de rochas cristalinas de origem 
ígnea, esse domínio possui porosidade e permeabi-
lidade primária muito baixas. Por isso, os aquíferos 
presentes são todos formados por fraturas (aquíferos fis-
surais), ou seja, porosidade e permeabilidade secundárias.  
Assim, a conectividade, a persistência e a densidade das 
fraturas são de extrema importância para o surgimento 
de aquíferos produtores. O grau de faturamento dessas 
rochas é, por sua vez, bem variado, fazendo com que os 
aquíferos sejam inconstantes e dependentes das condicio-
nantes estruturais e geomorfológicas para boa resposta 
hídrica. Solos profundos associados a essas litologias 
podem reter água e possíveis poluentes, reduzindo a 
vulnerabilidade dos aquíferos potenciais.

Potencial mineral

Há potencial para ocorrência de bauxita (minério de 
alumínio), resultante da lateritização das rochas alcalinas. 
Os depósitos existentes estão localizados nas porções 
mais elevadas dos maciços de Itatiaia/Passa Quatro, além 
de blocos bauxíticos em depósitos de tálus nos sopés dos 
maciços alcalinos de Morro Redondo, Serra dos Tomazes 
e Rio Bonito-Tanguá.

Há, também, potencial para ocorrência de fluorita, 
a exemplo da que existe na borda do Maciço Alcalino de 
Tanguá, que ocorre na forma de filões. Também pode ha-
ver ocorrência de barita, em veios associados às intrusões 
alcalinas, nos municípios de Rio de Janeiro, Seropédica, São 
Gonçalo, Rio Bonito e Silva Jardim. 

Há, ainda, potencial para produção de brita e rochas 
ornamentais, a exemplo do Maciço de Marapicu (Nova 
Iguaçu). Vale ressaltar que há limitações às atividades de 
extração de materiais para uso na construção civil nas áreas 
citadas, devido a restrições ambientais e à expansão da 
ocupação urbana em seu entorno.

Potencial geoturístico

As áreas desse domínio possuem 
grande potencial geoturístico, devido ao 
tipo de formação geomorfológica gerada 
pelas intrusões alcalinas, em sua grande 
parte, morros, serras e maciços mon-
tanhosos, que se destacam do relevo, 
gerando diversas cachoeiras e paisagens 
de beleza cênica. Destacam-se, também, 
expressivas áreas remanescentes de Mata 
Atlântica em unidades de conservação, 
como o Parque Nacional do Itatiaia, que 
possui o pico de maior altitude do estado 
do Rio de Janeiro, e o Parque Municipal 
de Nova Iguaçu, além da Reserva Bioló-
gica do Tinguá e Ilha de Cabo Frio (Figura 
4.80). Todas essas áreas são exploradas 
para o turismo de natureza.

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
NÃO DEFORMADOS (DCGR1)

Elementos de Definição, Área de Ocorrência 
e Formas de Relevo

As rochas pertencentes a esse domínio foram forma-
das durante o magmatismo pós-colisional cambriano a 
ordoviciano e compreendem um conjunto diverso de rochas 
plutônicas ácidas (leucogranitos, aplitos e pegmatitos) e, 
subordinadamente, intermediárias a básicas (HEILBRON; 
EIRADO; ALMEIDA, 2016).

A mineralogia predominante é de feldspatos sódicos 
e potássicos, além de quartzo e, em menor proporção, 
biotitas. Como acessórios, podem ocorrer hornblenda e 
titanitas, entre outros. Pode haver alinhamento dos mine-
rais, devido ao fluxo magmático, mas sem deformações ou 
alterações em sua estrutura cristalina.

Com base nas características descritas e no quimismo 
das rochas, o domínio DCGR1 foi subdividido em duas 
unidades geológico-ambientais – séries graníticas alcalinas 
(DCGR1alc) e séries graníticas subalcalinas (DCGR1salc), 
distribuídas de forma descontínua, principalmente nas 
regiões sul e central do estado do Rio de Janeiro (Figura 
4.81), sob a forma de batólitos, stocks, plugs e enorme 
variedade de corpos.

Dentre os corpos mais expressivos e de maior im-
portância, citam-se os granitos Frades, Nova Friburgo 
(Figura 4.82), Suruí, Pedra Branca, Vila Dois Rios, Sana 
e Silva Jardim.

As rochas graníticas pertencentes ao domínio DCGR1 
são vistas com frequência nas partes mais elevadas da 
região serrana do estado, sustentando, muitas vezes, o 
relevo, devido à sua grande resistência ao intemperismo.

Figura 4.80 - Nefelina-sienito e traquitos (DCAalc) na ilha de Cabo Frio (Arraial do 
Cabo, RJ). Fotografia: Victor Hilquias Alves (2017).
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Sobre esse domínio geológico-ambiental predominam 
o domínio serrano e as escarpas de borda de planalto, que 
ocorrem de forma associada a diversas formas de relevo, 
tais como pontões (Figura 4.83), vales encaixados, cristas 
isoladas, morros residuais e monólitos, além dos domínios 
de morros altos, morros baixos e degraus estruturais e 
rebordos erosivos.

Características, Potencialidades e 
Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Quando as rochas estão sãs a pouco alteradas e pouco 
fraturadas, apresentam boa qualidade geotécnica. São ro- 
chas cristalinas, granulares, maciças e homogêneas; por-
tanto, apresentam alta resistência ao corte e à penetração. 

Também possuem elevado grau de coesão, boa capacidade 
de suporte e alta resistência à compressão e ao intempe-
rismo, além de baixa porosidade primária (Figura 4.84).

Essas rochas necessitam de massa expansiva ou uso de 
explosivos para desmonte, que, se realizado com plano de 
fogo controlado, resulta em faces rochosas (taludes, galerias 
subterrâneas, cavas de fundação etc.), com pouca necessida-
de de intervenções de engenharia para estabilização, desde 
que estejam pouco alteradas a frescas e pouco fraturadas.

Taludes de corte expondo o solo residual jovem (sa-
prolito) possuem, geralmente, boa resistência a rupturas, 
mesmo em cortes verticalizados, mas são erodíveis, devido 
à sua composição predominantemente síltico-arenosa 
(Figura 4.85).

As rochas desse domínio podem estar pouco a muito 
fraturadas ou muito alteradas se forem interceptadas por 
estruturas regionais, gerando perfis de intemperismo muito 
heterogêneos, o que acarreta maior dificuldade para cortes, 
fundações, escavações subterrâneas etc.

Mesmo quando os maciços se encontram predo-
minantemente sãos, nos segmentos mais fraturados são 
formados blocos instáveis, devido ao cruzamento entre 
fraturas. Por isso, é necessária a identificação detalhada da 
orientação dos planos durante cortes e escavações, para 
que sejam adotadas as melhores medidas de engenharia 
(Figura 4.86).

Nesse domínio, predominam vertentes de altas decli-
vidades e grandes amplitudes, com alta suscetibilidade a 
movimentos gravitacionais de massa. Os processos mais ob-
servados são tombamento, queda e rolamento de blocos, 
deslizamentos planares (Figura 4.87) e corridas de detritos.

Comumente, estão associados, a essa unidade, gran-
des depósitos de tálus e/ou colúvio nos sopés das encostas, 
que são áreas inadequadas para urbanização (Figura 4.88).

Figura 4.81 - Distribuição do domínio DCGR1 no estado do Rio de Janeiro. Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

Figura 4.82 - Maciço da Caledônia (DCGR1alc) (Nova  
Friburgo, RJ). Fotografia: Marcelo Ambrósio (2017).
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Figura 4.83 - Forma de pontão observada no morro dos Cabritos 
(DCGR1salc), no vale dos Frades (Teresópolis, RJ).  Fotografia: 

Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.84 - Aspecto do granito Frades (DCGR1salc): rocha 
porfirítica, cinza-claro, granulometria grossa, mesocrática, às vezes 
com orientação de fluxo (topo do pico Menor, Nova Friburgo, RJ). 

Fotografia: Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.85 - Talude de corte com exposição do horizonte de solo 
residual jovem (DCGR1salc) no vale dos Frades (Teresópolis, RJ). 

Observa-se que as estruturas da rocha que deram origem ao solo 
ainda estão preservadas. Fotografia: Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.86 - Vista do Dedo de Deus a partir do cume da Cabeça 
de Peixe (DCGR1alc). Observa-se como o padrão de fraturamento 
pode gerar blocos in situ. Ao fundo, o munícipio de Guapimirim 

(RJ). Fotografia: Marcelo Ambrósio (2017).

Também são observados campos de blocos com ta-
manhos métricos, pouco alterados, ovalados, parcialmente 
imersos em solo (Figura 4.89), ou diretamente assentados 
sobre o topo rochoso, muito comum nos cumes dos di-
versos picos existentes.

Para fundações, os locais com ocorrência de blocos 
ou matacões, sejam depósitos de tálus ou campo de blo-
cos, devem ser bem investigados, a fim de se evitar que 
as referidas fundações sejam apoiadas nesses blocos, que 
podem estar abaixo da superfície e ser confundidos com 
o topo do maciço rochoso.

Agricultura

Devido às altas declividades, quando existentes, os 
perfis de intemperismo geralmente são incompletos, rara-
mente com evolução pedogenética.

As regiões de maior potencial agrícola desse domínio 
se concentram nas áreas serranas, entre Nova Friburgo e 
Teresópolis, munícipios produtores de verduras e hortaliças 
para todo o estado do Rio de Janeiro.

Em geral, apresentam maior potencial agrícola em 
relevos menos acidentados, embora possam se desen-
volver muito bem em meio aos exíguos e disseminados 
corpos de tálus que se depositam no sopé das vertentes 
íngremes e em paredões rochosos dos maciços graníticos, 
muito frequentes em toda a Região Serrana. A título de 
ilustração, ressalta-se o fundo de vale do córrego Jaborandi, 
em Nova Friburgo (Figura 4.90), que conta, inclusive, com 
diversos produtores orgânicos. Mesmo em terrenos com 
ocorrências de blocos e matacões, é possível desenvolver 
esse tipo de agricultura.

Embora possam ser aproveitados para cultivo, os solos 
nos sopés das encostas da Região Serrana necessitam de 
melhoramentos e algum tempo de cultura para fixação de 
nutrientes. O clima propício e as elevadas precipitações contri-
buem para que o desenvolvimento da agricultura seja viável.
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Figura 4.87 - Deslizamento planar ocorrido na virada do ano de 
2009 para 2010 (DCGR1alc) na praia de Bananal (Ilha Grande, RJ). 

Fotografia: Marcelo Ambrósio (2010).

Figura 4.88 - Depósito de tálus em sopé de encostas íngremes 
(essas formas de relevo são bastante comuns nesse domínio de 
rochas graníticas) (vale dos Frades, Teresópolis, RJ). Fotografia: 

Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.89 - Campo de blocos (DCGR1salc). Parque Estadual dos 
Três Picos (Nova Friburgo, RJ). Fotografia: Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.90 - Horta de produtos orgânicos situada no vale do 
córrego Jaborandi (Nova Friburgo, RJ). Fotografia:  

Marcelo Ambrósio (2017).

O predomínio de depósitos de tálus em meio a colúvio 
torna o manejo do solo mais trabalhoso, tanto manual 
quanto com uso de maquinário.

Recursos hídricos

O domínio DCGR1 é formado por maciços rochosos 
com densidade de fraturas variável, que constituem relevos 
de altitude e, por isso, representam boas áreas de recarga 
para aquíferos e mananciais, especialmente ao longo da 
serra do Mar, que consiste em região de alta pluviosidade.

Nas regiões mais fraturadas, fraturas mais abertas, 
contínuas e persistentes e que se interceptam conferem 
boa permeabilidade ao maciço cristalino e condicionam 
maior potencial hidrogeológico a esses aquíferos fissurais.

Nas regiões em que os maciços cristalinos são menos 
fraturados, ou com pouca conectividade entre as desconti-
nuidades, os aquíferos fissurais possuem baixa produtivida-
de e, consequentemente, baixo potencial hidrogeológico.

Por outro lado, se forem de boa condutividade hi-
dráulica, também são mais vulneráveis a contaminações.

Potencial mineral

Dos locais que apresentam perfil de intemperismo 
desenvolvido, com exposição de solo residual jovem (sapro-
lito), podem ser extraídos saibro e material de empréstimo 
(Figura 4.91).

Devido às características geotécnicas descritas ante-
riormente, podem ser usadas como pedras de revestimento, 
fundações, material de empréstimo para obras e aterros, 
brita (Figura 4.92), rochas ornamentais e pedras para can-
taria, dentre outras aplicações na construção civil.

Embora raro no estado, foi identificado ao menos um 
local de exploração de blocos com uso de massa expansiva 
para desmonte no munícipio de Silva Jardim (Figura 4.93).
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Cita-se, também, alta potencialidade para água 
mineral e/ou “potável de mesa”, relacionada a aquíferos 
fissurais. São diversas fontes produtoras relacionadas a essa 
ambiência geológica. No alto curso do vale dos Frades, no 
limite entre os munícipios de Teresópolis e Nova Friburgo, 
registra-se um exemplo bem-sucedido de exploração de 
água mineral.

As unidades de conservação presentes sobre esse 
domínio impõem diversas restrições ambientais e de uso 
do solo, portanto, são fatores impeditivos para o desen-
volvimento de atividade mineradora. Da mesma forma, a 
expansão urbana acelerada também representa aspecto 
limitante para o setor. 

Além disso, o tipo de exploração depende da qua-
lidade do maciço, uma vez que rochas muito fraturadas 
não são boas para uso como revestimento, mas podem, 
por exemplo, ser excelente insumo para produção de brita.

Potencial geoturístico

Esse domínio apresenta relevo montanhoso de grande 
beleza cênica e importantes elevações do sudeste brasileiro, 
como o Pico Maior de Friburgo, ponto mais alto de toda 
a serra do Mar (2.366 m), além de se constituir na divisa 
natural entre os municípios de Nova Friburgo e Teresópolis.

As rochas desse domínio, por possuírem grande resis-
tência ao intemperismo, geralmente se destacam de forma 
marcante na paisagem, com formas de relevo como picos, 
pontões e pães de açúcar, com exposição de faces rochosas 
que atingem muitas centenas de metros de altura (todos 
os cumes têm cotas acima de 2.000 m), sendo, por esse 
motivo, muito procuradas por escaladores (Figura 4.94).

Algumas cachoeiras, corredeiras e piscinas naturais 
também estão associadas a essa unidade, como, por exem-
plo, a cachoeira dos Frades em Teresópolis (Figura 4.95), 
cujo padrão de fraturamento sub-horizontal faz com que a 
queda d’água seja escalonada. Atividades como caminha-
das, escaladas, mountain bike, dentre outras, conferem a 
essa unidade grande potencial geoturístico.

Algumas formações rochosas, por suas feições pecu-
liares, merecem destaque, como a Pedra da Gávea (Figura 
4.96) e o Pico do Papagaio, ambos na Floresta da Tijuca 
(RJ), e a Pedra do Peito do Pombo, no Sana, distrito de 
Macaé (Figura 4.97).

Devido ao relevo acidentado, os picos mais proemi-
nentes e com grande beleza cênica são de difícil acesso 
(Figura 4.98), o que limita a presença de visitantes menos 
preparados ou até mesmo impede que pessoas com difi-
culdades de locomoção desfrutem desses atrativos.

Outro fator limitante é que alguns desses atrativos 
estão situados dentro de unidades de conservação (fede-
rais ou estaduais), que têm regras rígidas para visitação, a 
exemplo dos parques estaduais da Ilha Grande, da Pedra 
Branca e dos Três Picos e os parques nacionais da Tijuca e 
da Serra dos Órgãos.

Figura 4.91 - Cava de extração de saibro (DCGR1alc). Exposição 
de perfil de intemperismo desenvolvido sobre o granito Suruí 

(Magé, RJ). Fotografia: Gilmar Pauli (2016).

Figura 4.92 - Exploração ativa de brita em maciço fraturado 
do granito Itaoca (DCGR1salc) (Campos dos Goytacazes, RJ). 

Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2017).

Figura 4.93 - Exploração de blocos para revestimento do 
corpo granítico denominado granito Silva Jardim (DCGR1salc).  

Fotografia: Victor Hilquias Alves (2017). 
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De maneira geral, os parques possuem estruturas 
mínimas de visitação, alguns mais bem preparados que 
outros, constituindo-se em exemplos de ordenação do 
território trabalhando a favor da geoconservação.

É importante ressaltar que os visitantes devem ficar 
atentos às condições climáticas ao planejar a visitação, pois 
os rios possuem alta energia em vales encaixados, com 
grandes desníveis nas cabeceiras e ocorrência de estran-
gulamentos que podem contribuir para represamento do 
fluxo e gerar corridas de detritos e enxurradas.

Figura 4.94 - Conjunto do maciço granítico dos rades: da 
esquerda para a direita, Três Picos (Menor, Médio e Maior), 

Capacete, Cabeça de Dragão, Branda Lisa e Ronca Pedra 
(DCGR1salc). Fotografia: Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.95 - Cachoeira dos Frades (DCGR1alc) (Teresópolis, RJ). 
Fotografia: Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.96 - Pedra da Gávea, na Floresta da Tijuca (DCGR1salc). Os 
“olhos” no maciço marcam o contato entre os gnaisses abaixo, mais 
erodíveis, e os granitos no topo, mais resistentes ao intemperismo 

(Rio de Janeiro, RJ). Fotografia: Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.97 - Pedra do Peito do Pombo (DCGR1salc), no distrito 
do Sana (Macaé, RJ). Fotografia: Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.98 - Formação conhecida como Torres de Bonsucesso 
(DCGR1salc). A alta declividade implica caminhadas exaustivas para se 
alcançar o topo (Teresópolis, RJ). Fotografia: Marcelo Ambrósio (2017).
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DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
DEFORMADOS (DCGR2)

Elementos de Definição, Área de Ocorrência 
e Formas de Relevo

As rochas desse domínio possuem ampla ocorrência 
ao longo do estado, desde Paraty, na região mais a sul, 
passando pela região central, onde está localizada a Re-
gião Serrana, estendendo-se de forma descontínua até a 
região noroeste, passando por Santa Maria Madalena e 
chegando à divisa com o Espírito Santo, em São Francisco 
de Itabapoana (Figura 4.99).

No entanto, é no segmento central, onde está situada 
a Região Serrana, que se encontram os corpos de maior 
expressão e continuidade, cobrindo boa parte dos muníci-
pios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo.

Os complexos granitoides deformados foram agru-
pados em três unidades geológico-ambientais, de acordo 
com o quimismo das litologias: séries graníticas alcalinas 
(DCGR2alc), séries graníticas subalcalinas (DCGR2salc) e 
associações charnockíticas (DCGR2ch).

Devido à sua distribuição ampla ao longo do estado, 
diversas formas de relevo estão associadas a essa unidade, 
principalmente as que possuem como característica prin-
cipal grandes amplitudes de relevo e altas declividades.

Sobre esse domínio geológico-ambiental predominam 
o domínio serrano (figura 4.100), as escarpas de borda de 
planalto e os maciços costeiros, que ocorrem, de forma 
associada, a diversas formas de relevo, tais como: vales 
encaixados, cristas isoladas, morros residuais e monólitos, 
além dos domínios morros altos, morros baixos e degraus 
estruturais e rebordos erosivos.

Características, Potencialidades e 
Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Quando as rochas estão sãs a pouco alteradas e se 
encontram pouco fraturadas, apresentam boa qualidade 
geotécnica. São cristalinas, granulares, maciças e homo-
gêneas; portanto, apresentam alta resistência ao corte e 
à penetração. Também possuem elevado grau de coesão, 
boa capacidade de suporte e alta resistência à compressão 
e ao intemperismo físico, além de baixa porosidade primária 
(Figura 4.101).

Nas três unidades geológico-ambientais, a textura e 
a granulometria são variadas, desde rochas com granulo-
metria fina, homogêneas e quase isotrópicas a rochas com 
granulometria grossa, além de apresentar alinhamento 
mineral e alguma deformação (Figura 4.102).

É importante ressaltar que uma mesma litologia pode 
apresentar variados graus de deformação, uma vez que as 
bordas dos corpos plutônicos tendem a ser mais deforma-
das do que o centro.

Em todos os casos, independentemente de textura, 
granulometria ou química, é necessário o uso de massa ex-
pansiva ou de explosivos para desmonte, que, se realizado 
com plano de fogo controlado, resulta em faces rochosas 
(taludes, galerias subterrâneas, cavas de fundação etc.), 
com pouca necessidade de intervenções de engenharia 
para estabilização.

No entanto, essas rochas podem estar muito intem-
perizadas, apresentando boa escavabilidade, desde que 
o perfil de alteração seja homogêneo, sem presença de 
blocos ou matacões.

Figura 4.99 - Distribuição do domínio DCGR2 no estado do Rio de Janeiro. Fonte: Elaborada pelos autores (2018).
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As rochas desse domínio podem estar pouco a muito 
fraturadas ou muito alteradas se forem interceptadas por 
estruturas regionais, gerando perfis de intemperismo muito 
heterogêneos e aumentando a dificuldade de realização 
de cortes, fundações, escavações subterrâneas etc. (Figuras 
4.103 e 4.104).

Mesmo quando os maciços se encontram predo-
minantemente sãos, nos segmentos mais fraturados são 
formados por blocos instáveis, devido ao cruzamento entre 
fraturas. Por isso, é necessária a identificação detalhada da 
orientação dos planos durante cortes e escavações para 
que sejam adotadas as melhores medidas de engenharia.

A título de exemplo, apresenta-se um maciço rochoso 
muito fraturado e pouco alterado, onde ocorreu grande 
deslizamento, no contato entre a rocha e a delgada camada 
de solo que estava sotoposta a ela, durante as chuvas de 
2011 (Figura 4.105). 

Figura 4.100 - Escarpa serrana no parque nacional da Serra dos 
Órgãos (DCGR2salc) (Teresópolis, RJ). Fotografia:  

Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.101 - Afloramento da suíte Cordeiro (DCGR2pal), no 
bairro Cosme Velho, região metropolitana da cidade do Rio de 

Janeiro (RJ).  Fotografia: Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.102 - Afloramento de gnaisse facoidal (DCGR2salc),  
com alinhamento mineral e deformação dos pórfiros de feldspato 

(bairro da Urca, Rio de Janeiro). Fotografia:  
Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.103 - Terraplenagem em terreno misto, com blocos 
sãos imersos em solo residual (DCGR2salc) (Paraty, RJ). Fotografia: 

Marcelo de Queiroz Jorge (2017).

Figura 4.104 - Deslizamento na rodovia BR-101, próximo a 
Paraty (DCGR2salc). Notar a grande heterogeneidade do perfil de 
intemperismo, com blocos sãos em meio a solos residuais jovens e 

maduros.Fotografia: Marcelo Ambrósio (2017).
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A camada de solo rompido mobilizou os blocos que 
estavam presos ao topo do substrato rochoso e contribuiu 
para que, ao longo do canal de drenagem a jusante, ocor-
resse grande corrida de detritos (Figura 4.106).

Predominam vertentes de média a alta declividade e, 
muitas vezes, de grande amplitude de relevo, possuindo 
média a alta suscetibilidade a movimentos gravitacionais 
de massa. Os processos mais comumente associados são 
tombamento, queda e rolamento de blocos, deslizamentos 
planares (Figura 4.107) e corridas de detritos.

Comumente, estão associados a esse domínio grandes 
depósitos de tálus e/ou colúvio nos sopés das encostas, que 
são áreas inadequadas para urbanização.

Campos de blocos também são observados e podem 
estar diretamente assentados sobre os maciços rochosos 
(Figura 4.108) ou parcialmente imersos em solo residual.  
É comum ocorrerem campos de blocos (material in situ) so-
terrados ou sobrepostos por tálus (material remobilizado).

Também são frequentes perfis de intemperismo pro-
fundos, com dezenas de metros de espessura, completos 
(Figura 4.109) ou incompletos, geralmente com exposição 
do solo residual jovem, areno-síltico-argiloso, sendo susce-
tível a erosões. Horizontes de solo residual maduro podem 
ou não estar presentes. Além disso, horizontes pouco es-
pessos de colúvio recobrem os horizontes de solos residuais.

Taludes de corte em solo, mesmo nos residuais, que, 
nessas litologias, são normalmente resistentes à ruptura, 
devem ser tratados para evitar que processos erosivos 
superficiais se instalem.

Considerando os aspectos retrocitados, são áreas de 
baixa aptidão à urbanização, principalmente se não forem 
realizados estudos de detalhe e obras de contenção, a fim 
de que novas tragédias sejam evitadas, como a de janeiro 
de 2011 na Região Serrana, quando foram registradas mais 
de mil mortes. 

Grande parte das cicatrizes dos deslizamentos (Figura 
4.110) ocorreu sobre os granitos deformados desse domínio.

Agricultura

Por esse domínio estar distribuído amplamente por 
todo o estado, desde o nível do mar até a mais de 2.000 m 
de altitude, suas rochas estão expostas a grande variabili-
dade climática e, portanto, apresentam grande diversidade 
geomorfológica e pedológica. 

Desse modo, o potencial agrícola também é variado, 
com maior potencial associado a relevos menos acidenta-
dos e embasados por rochas de série alcalina ou subalca-
lina (DCGR2alc e DCGR2salc) presentes na Região Serrana 
(Figura 4.111). Por outro lado, possui maiores limitações 
em relevos acidentados ou com predomínio de granitoides 
peraluminosos (DCGR2pal).

Figura 4.105 - Maciço rochoso muito fraturado, formado por 
rocha sã a pouco alterada (DCGR2salc) (Nova Friburgo, RJ). 

Fotografia: Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.106 - Segmento inferior de uma corrida de detritos 
(DCGR2salc). Notar a grande energia envolvida no processo, 

evidenciada pelos blocos remobilizados e pelo volume do 
material mobilizado (Nova Friburgo, RJ). Fotografia:  

Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.107 - Cicatriz de deslizamento planar na pedra de 
Itaocaia (DCGR2salc). A fragmentação de uma imensa placa 

gerada por fratura de alívio resultou em diversos blocos, 
que tiveram de ser estabilizados com tirantes e telas de alta 

resistência (Maricá, RJ). Fotografia: Marcelo Ambrósio (2017).
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Os solos podem ser pouco profundos a profundos e 
bastante lixiviados, predominando Cambissolos Háplicos e 
Latossolos Vermelho-Amarelos álicos, em virtude de clima 
bastante úmido, proporcionado pela barreira física imposta 
ao avanço dos sistemas frontais (efeito orográfico) (DANTAS 
et al., 2000).

Os solos apresentam maior limitação ao desenvol-
vimento agrícola em relevos mais acidentados, devido 
à grande declividade e à natural dificuldade de, nesses 
terrenos, promover-se controle de erosão sem que haja 
bastante manejo.

O predomínio de depósitos de tálus em meio a colú-
vio torna o manejo do solo mais trabalhoso, tanto manual 
quanto com uso de maquinário, pois alguns desses blocos 
possuem dimensões métricas.

Recursos hídricos

Nas regiões mais fraturadas, com fraturas mais abertas, 
contínuas e persistentes e que se interceptam, existe boa 
porosidade secundária do maciço cristalino e ocorre maior 
potencial hidrogeológico relacionado a aquíferos fissurais.

Nas regiões em que esses maciços cristalinos são 
menos fraturados ou com pouca conectividade entre 
as descontinuidades, os aquíferos fissurais são de baixa 
produtividade, possuindo baixo potencial hidrogeológico.

Por outro lado, se forem de boa condutividade hidráu-
lica, também são mais vulneráveis à contaminação.

Potencial mineral

As rochas pertencentes a esse domínio possuem alto 
potencial para uso na produção de brita, rochas ornamen-
tais e para revestimento e pedras para cantaria.

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tem desta-
que a rocha conhecida como Gnaisse Facoidal, que foi usada 
na construção de grande parte dos monumentos históricos 
da cidade na forma de ornamentos, fachadas e molduras 
de portas e janelas, bem como o meio-fio da parte mais 
antiga da cidade (MANSUR et al., 2008).

Figura 4.108 - Laje rochosa (DCGR2salc), onde ocorrem, no 
mesmo local, blocos oriundos da desfragmentação in situ do 
maciço (evidenciado pela continuidade das estruturas entre os 
blocos e o maciço) e blocos mobilizados da encosta adjacente 

(tálus). Fotografia: Marcelo Ambrósio (2015).

Figura 4.109 - Perfil de intemperismo exposto durante 
retaludamento de uma encosta (DCGR2salc) (São Gonçalo, RJ).

Fotografia: Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.110 - Relevo montanhoso com substrato de rochas 
graníticas com centenas de cicatrizes de deslizamentos planares 

(DCGR2salc). Fotografia: Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.111 - Cultivo de hortaliças no vale do Bonfim 
(DCGR2salc) (Petrópolis, RJ). Fotografia: Marcelo Ambrósio (2017).
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O prédio onde está localizado o Serviço Geológico do 
Brasil – CPRM, no bairro da Urca, é um dos belos exemplos 
da utilização dessa litologia em suas fachadas.

Além disso, existem registros de ocorrências e depósi-
tos de ametista, berilo, caulim, feldspato, mica, quartzo e 
turmalina (HEILBRON; EIRADO; ALMEIDA, 2016).

Perfis de intemperismo espessos, com boa exposição 
do solo residual jovem (saprolito), apresentam potencial para 
exploração de saibro e material de empréstimo (Figura 4.112).

As unidades de conservação presentes sobre esse 
domínio impõem diversas restrições ambientais e de uso 
do solo, portanto, consistem em fatores impeditivos ao de-
senvolvimento de atividade mineradora. Da mesma forma, 
a expansão urbana acelerada também representa aspecto 
limitante para o setor.

Potencial geoturístico

As rochas desse domínio, por possuírem grande resis-
tência ao intemperismo, geralmente se destacam de forma 
marcante na paisagem, com exposição de faces rochosas 
que podem chegar a centenas de metros de altura. Não é 
raro que sustentem o relevo, devido à erosão diferencial.

Estão, frequentemente, associadas a relevos de grande 
amplitude topográfica e beleza cênica, com destaque para 
os mundialmente famosos morros do Pão de Açúcar (Figura 
4.113) e do Corcovado, ambos situados na Região Metropo-
litana do Rio de Janeiro.

Outro belo conjunto de maciços, que se projetam di-
retamente em direção ao mar e que fazem parte do Parque 
Estadual da Serra da Tiririca, na divisa dos municípios de 
Niterói e Maricá, é representado pelo morro do Telégrafo, 
pela Pedra do Alto Mourão ou do Elefante e pelo Costão de 
Itacoatiara, que, nos finais de semana, recebem centenas de 
visitante (Figura 4.114).

Dezenas de mirantes, cachoeiras, corredeiras e pisci-
nas naturais estão associadas a esse domínio, que atraem 
praticantes de atividades tais como caminhadas, escaladas, 
mountain bike, dentre outras, e conferem a essa unidade 
grande potencial geoturístico (Figura 4.115). 

Devido ao relevo acidentado, os picos mais proemi-
nentes e com grande beleza cênica são de difícil acesso, o 
que limita a presença de visitantes menos preparados ou até 
mesmo impede que pessoas com dificuldades de locomoção 
desfrutem desses atrativos.

Outro fator limitante é que alguns desses atrativos estão 
situados dentro de unidades de conservação (federais ou 
estaduais), que têm regras rígidas para visitação.

Nesse contexto, podem-se citar os parques estaduais 
da Ilha Grande, de Cunhambebe, da Pedra Selada, da Serra 
da Tiririca, do Grajaú (Figura 4.116), dos Três Picos e do 
Desengano, como também os parques nacionais da Tijuca 
e da Serra dos Órgãos.

De maneira geral, os parques possuem estruturas míni-
mas de visitação, alguns mais bem preparados que outros, 
constituindo-se em exemplos de ordenação do território 
trabalhando a favor da geoconservação.

Figura 4.112 - Perfil de intemperismo exposto em uma cava de 
exploração de saibro (DCGR2salc) (Magé, RJ).Fotografia:  

Gilmar Pauli (2016).

Figura 4.113 - Morro do Pão de Açúcar, situado na entrada da 
baía de Guanabara (DCGR2salc). Trata-se de um belo exemplo 

de inselberg, forma de relevo bastante comum em maciços 
graníticos e que se destaca na paisagem. Fotografia:  

Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.114 - Vista parcial, da esquerda para a direita,  
do morro do Telégrafo, da Pedra do Alto Mourão ou do Elefante 

e do Costão de Itacoatiara (DCGR2salc). Fotografia:  
Marcelo Ambrósio (2017).
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Os rios que cortam esse domínio correm em vales 
encaixados com grandes desníveis nas cabeceiras das drena-
gens e, por isso, possuem alta energia. Além disso, ocorrem 
ainda pontos de estrangulamentos que represam o fluxo e 
geram corrida de detritos e enxurradas (trombas d’água). 
Portanto, os visitantes devem ficar atentos às condições 
climáticas antes de planejar a visitação. Não são raros os 
casos em que visitantes foram surpreendidos por enxurradas 
ou “cabeças d’água”, inclusive com perdas de vida.

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
INTENSAMENTE DEFORMADOS: 
ORTOGNAISSES (DCGR3)

Elementos de Definição, Área de Ocorrência 
e Formas de Relevo

O Domínio dos Complexos Granitoides Intensamente 
Deformados ocorre, predominantemente, em faixas de 
direção SW-NE, em quase todo o território do estado, e 
em forma de plutões, já dissecados, na região das baixadas 
litorâneas do Rio de Janeiro (Figura 4.117).

As unidades geológico-ambientais contidas nesse 
domínio englobam unidades geológicas compostas por 
ortognaisses gerados a partir de fusão e deformação de 
diversos tipos de materiais, em diferentes eventos, o que 
faz com que apresentem diferentes composições, cores e 
estruturas. São representadas pelos complexos Rio Negro, 
Região dos Lagos e Taquaral; pelas suítes Araruama (Figura 
4.118), Bananal, Serra da Concórdia, Frecheiras, Serra do 
Bom Fim, Rio Turvo, Serra da Bolívia e Trajano de Morares; 
pelas unidades Cassorotiba, Canaã e Marangatu; e os cor-
pos Campo Alegre e Resgate.

Figura 4.115 - Cachoeira Véu da Noiva, situada na sede de 
Teresópolis do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no caminho 
da famosa trilha da travessia Petrópolis-Teresópolis (DCGR2salc).

Fotografia: Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.116 - Pico do Perdido (DCGR2salc), no bairro do Grajaú, 
região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro.Fotografia: 

Marcelo Ambrósio (2017).

Figura 4.117 - Distribuição do domínio DCGR3 no estado do Rio de Janeiro. Fonte: Elaborada pelos autores, 2018.
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O domínio está compartimentado em quatro unidades 
geológico-ambientais: DCGR3ch (associações charnockíti-
cas), DCGR3pal (série granítica peralcalina), DCGR3alc (série 
granítica alcalina) e DCGR3salc (série granítica subalcalina: 
calcialcalinas e toleíticas).

Devido à grande diversidade de ambientes e climas 
do estado, as rochas desse domínio são afetadas pelo in-
temperismo em diferentes intensidades, podendo ter como 
fatores agravantes o fraturamento e as descontinuidades 
naturais relacionadas à foliação. No entanto, sempre repre-
sentam elevações no território, com diferentes declividades 
e amplitudes em cada região. Fatores tectônicos influen-
ciaram fortemente na forma de cada ambiente.

A maior parte do DCGR3 ocorre em forma de colinas 
(Figura 4.119) amplas a dissecadas, nas baixadas litorâneas 
da Região dos Lagos, seguidas por domínios de morros 
baixos e altos espalhados por todo o território do estado 
(Figura 4.120). Nos domínios serranos, as rochas desse do-
mínio estão, geralmente, em contato com intrusões ígneas 
mais recentes, associadas a outros domínios geológico-
-ambientais e compondo importantes maciços rochosos, 
como os da serra do Mar (Figura 4.121).

Características, Potencialidades e 
Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Esse domínio é composto por rochas com alto grau 
de coerência, elevada resistência à compressão, baixa 
porosidade primária e moderada a alta resistência ao in-
temperismo físico-químico. Tais litologias apresentam alta 
capacidade de suporte para obras de pequeno a grande 
porte quando sobre rochas sãs. Em contrapartida, deman-
dam uso de explosivos para desmonte, devido também à 
sua elevada resistência ao corte e à penetração, havendo 
necessidade de projetos específicos. 

Figura 4.118 - Ortognaisse representativo da suíte Araruama, 
com foliação bem marcada e estiramento mineral (DCGR3salc).

Fotografia: Marcelo de Queiroz Jorge (2017).

Figura 4.119 - Domínio suave-colinoso (em primeiro plano) 
(DCGR3salc) (São Pedro da Aldeia, RJ). Fotografia: Marcelo 

Eduardo Dantas (2017).

Figura 4.120 - Domínio de morros baixos (DCGR3salc)  
(Cachoeiras de Macacu, RJ).Fotografia: Marcelo  

Eduardo Dantas (2012).

Figura 4.121 - Relevo serrano (DCGR3salc) (Nova Friburgo, RJ). 
Fotografia: Marcelo de Queiroz Jorge (2017).
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Figura 4.122 - Maciço rochoso em domínio serrano, com fraturas 
geradas nos planos de foliação (DCGR3salc). Fotografia: Victor 

Hilquias Alves (2017).

Figura 4.123 - Afloramento em lajedo do complexo Serra da 
Bolívia, mostrando intenso bandamento gnáissico subvertical 

(DCGR3salc) (Cambuci, RJ). Fotografia: Victor Hilquias Alves (2017).

O caráter foliado e a heterogeneidade das rochas, em 
algumas regiões, fazem com que elas possuam desconti-
nuidades geomecânicas e hidráulicas que podem facilitar 
a percolação de água, acelerando processos intempéricos 
e gerando desplacamentos em taludes de corte (Figuras 
4.122 e 4.123).

As rochas desse domínio se alteram de forma bastante 
heterogênea, o que contribui para maior incidência na 
formação de blocos e matacões soltos em meio ao solo 
e irregularmente distribuídos na superfície (Figura 4.124). 
Também propicia variação irregular na profundidade 
do substrato rochoso. Tal característica pode dificultar 
obras de escavações e perfurações, sendo prejudicial à 
estabilização de taludes, devendo-se tomar cuidado para 
que fundações não fiquem parcialmente apoiadas sobre 
fragmentos de rochas. 

No geral, ocorrem solos residuais areno-síltico-
-argilosos, de cor avermelhada (Figura 4.124), os quais 
apresentam boa capacidade de compactação. Quando bem 
desenvolvidos, apresentam boa estabilidade e baixo grau 
de erodibilidade em taludes de cortes pré-planejados em 
obras de engenharia (Figura 4.125); também possuem bom 
potencial para utilização como material de empréstimo.  
Por outro lado, os solos, quando pouco evoluídos, apresen-
tam médio a alto grau de erodibilidade e suscetibilidade a 
movimentos naturais de massa, não sendo indicados para 
utilização como material de empréstimo em obras do tipo 
aterro que concentrem águas pluviais (Figura 4.126).

Agricultura

Em sua maioria, os solos desse domínio são argilo 
-síltico-arenosos, gerados a partir de granitoides peralu-
minosos, os quais apresentam fertilidade natural baixa, e 
granitoides subalcalinos, que apresentam nível de fertili-
dade um pouco melhor que os anteriores. 

Figura 4.124 - Domínio de escarpa serrana, com formação de 
campo de blocos em solo residual (DCGR3salc) (Angra dos Reis, 

RJ).  Fotografia: Juliana Maceira Moraes (2017).

Figura 4.125 - Cortes de estrada em solos residuais bem 
desenvolvidos da suíte Rio Turvo (DCGR3pal).  Fotografia: Juliana 

Maceira Moraes (2017).
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No entanto, independentemente de sua composi-
ção natural, os solos apresentam características físicas 
favoráveis à adubação e ao tratamento do terreno, como 
alta porosidade e baixa permeabilidade, possuindo alta 
capacidade de fixação de nutrientes e assimilação de  
matéria orgânica.

O uso inadequado de equipamentos pesados e o 
pisoteio do gado no terreno causam compactação e 
consequente impermeabilização do solo, aumentando o 
escoamento superficial da água e subsequente erosão 
laminar, gerando impacto negativo para o plantio.

O relevo acidentado e declivoso, presente em muitas 
regiões, dificulta a formação de solos bem desenvolvidos, 
bons para o tratamento e manuseio na agricultura. Muitas 
vezes, afloram os horizontes B e C, os quais são mais sus-
cetíveis à ocorrência de processos erosivos. Além disso, as 
regiões declivosas também dificultam o uso de maquinário 
agrícola e equipamentos motorizados (Figura 4.127).

 
Recursos hídricos

As rochas desse domínio apresentam baixa porosidade 
primária, porém, alta densidade de descontinuidades e 
fraturas, o que aumenta a porosidade secundária. No en-
tanto, os aquíferos dependem da interconectividade dessas 
fraturas, variando nesse domínio localmente. A qualidade 
dos aquíferos depende também de outras características 
dessas fraturas, como abertura, preenchimento, densidade 
e tamanho. Assim, caracterizam-se como aquíferos fissurais 
de potenciais bastante variados. Também variam de acordo 
com as condições climáticas de cada região.

Uma vantagem do relevo acidentado em muitas áreas 
do domínio é que são regiões favoráveis a que o lençol 
freático aflore, formando grande número de nascentes.

As fraturas existentes nas rochas do domínio podem 
condicionar bom potencial armazenador e circulador de 

Figura 4.126 - Cicatrizes de deslizamento e erosão em solos 
pouco desenvolvidos em domínio de escarpa serrana.  Fotografia: 

Juliana Maceira Moraes (2017).

Figura 4.127 - Serras e morros com solos pouco desenvolvidos 
(DCGR3salc) (Bom Jesus do Itabapoana, RJ). Fotografia: Marcelo 

Eduardo Dantas (2017).

Figura 4.128 - Paredão rochoso fraturado, por onde percolam 
pequenos fluxos de água (Resende, RJ). Fotografia: Ricardo de Lima 

Brandão (2015).

águas, porém, também podem favorecer o risco de conta-
minação dos recursos hídricos por poluentes (Figura 4.128).

Os solos bem desenvolvidos desse domínio apresen-
tam alta porosidade e baixa permeabilidade, podendo 
fixar e eliminar poluentes. Por outro lado, os solos mal 
desenvolvidos apresentam alta porosidade e permeabi-
lidade, aumentando a vulnerabilidade de contaminação 
dos aquíferos fissurais (rochas que compõem o domínio). 
Também podem constituir bons aquíferos quando em 
camadas espessas.

Potencial mineral

O domínio possui litologias com potencial para 
extração e produção de brita, rochas ornamentais, de 
revestimento e pedras para cantaria. A região noroeste 
fluminense se destaca na exploração de rochas ornamen-
tais, representada pela Unidade Mangaratu (Figura 4.129). 
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Já em outras regiões do estado, o bandamento gnáissi-
co e o fraturamento se tornam fatores restritivos ao potencial 
de extração de rochas ornamentais. As restrições ambientais 
e a expansão urbana também são fatores limitantes para 
atividades de extração de materiais para a construção civil.

O domínio possui corpos pegmatíticos associados a 
rochas graníticas com potencial para mineralizações. Há re- 
gistros de ocorrências e depósitos de ametista, berilo, fel-
dspato, quartzo, turmalina e coríndon em algumas cidades, 
como Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu e Duque de Caxias.

Também possui potencial para exploração de água 
mineral e/ou “potável de mesa”, relacionada a aquíferos 
fissurais no domínio. 

Potencial geoturístico

A maior parte do domínio compreende 
feições de relevo acidentadas que propiciam 
a existência de cachoeiras, mirantes, densa 
vegetação e beleza cênica. Favorecem, tam-
bém, a prática de esportes radicais em alguns 
pontos, tais como voo livre, mountain bike, 
trekking e rafting (Figura 4.130). As regiões em 
destaque, com alto potencial geoturístico, são 
as Serrana e a Sul Fluminense, no contexto da 
unidade DCGR3salc.

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS 
GNÁISSICO-MIGMATÍTICOS E 
GRANULÍTICOS (DCGMGL)

Elementos de Definição, Área de 
Ocorrência e Formas de Relevo

O Domínio dos Complexos Gnáissico-Mig-
matíticos e Granulíticos ocorre amplamente 
no estado do Rio de Janeiro, ao longo de uma 
extensa faixa de direção SE-NW.

Figura 4.129 - Frentes de exploração do granito charnockítico 
da unidade Mangaratu (Santo Antônio de Pádua, RJ). Fotografia: 

Victor Hilquias Alves (2017).

Figura 4.130 - Rampa de voo livre na borda da escarpa da serra do Mar 
(DCGR3salc) (Itaguaí, RJ). Fotografia: Marcelo Ambrósio (2017).

Estende-se por todo o limite oeste do estado, desde 
a porção mais ao sul, em Paraty, cruzando os municípios 
de Valença e Volta Redonda, passando pela região do Vale 
do Paraíba, até a porção mais ao norte, nos municípios de 
Natividade e Bom Jesus do Itabapoana. Adentra, ainda, 
a porção centro-leste do estado desde a Região Serrana, 
em Nova Friburgo, até municípios litorâneos, como Macaé 
(Figura 4.131).

O domínio DCGML engloba enorme gama de unidades 
litoestratigráficas, compostas por gnaisses migmatizados, 
milonitizados e/ou granulitizados, de origens ígnea e 
sedimentar e de idades paleo- e mesoproterozoica, per-
tencentes aos complexos Mantiqueira, Quirino, Raposo, 
Paraíba do Sul, São Fidélis e Juiz de Fora, dentre muitos 
outros (Figura 4.132). 

Está compartimentado em sete unidades geológico 
-ambientais: DCGMGLgno (predomínio de gnaisses orto-
derivados), DCGMGLgnp (predomínio de gnaisses parade-
rivados), DCGMGLglo (gnaisses granulíticos ortoderivados) 
e DCGMGLglp (gnaisses granulíticos paraderivados), todas 
podendo conter porções migmatíticas. Além disso, podem 
conter lentes de anfibolitos (DCGMGLaf), metacarbonatos 
(DCGMGLcar) e quartzitos (DCGMGLqt).

As rochas desse domínio possuem estruturas profun-
das e bem definidas, geradas por deformação tectônica, a 
exemplo do bandamento gnáissico. Tais estruturas favore-
cem a infiltração de água e aceleram o processo intempé-
rico, o que, aliado à heterogeneidade composicional das 
camadas, interfere diretamente na construção das formas 
de relevo. Portanto, nesse domínio, observam-se variados 
compartimentos de relevo, com predomínio de formas 
bastante dissecadas, com destaque para os domínios de 
morros (Figuras 4.133 e 4.134) e alinhamentos serranos.
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Figura 4.131 - Distribuição do domínio DCGMGL no estado do Rio de Janeiro. Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

Características, Potencialidades e 
Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Naturalmente, os gnaisses e demais litotipos asso-
ciados que compõem esse domínio possuem alto grau 
de coerência e elevada resistência à compressão, além 
de moderada a alta resistência ao intemperismo químico.  
Porém, as descontinuidades geradas pela deformação, 
tipicamente associadas à natureza gnáissica dessas rochas 
(orto- ou paraderivadas), facilitam a percolação de água, 
acelerando os processos intempéricos. O resultado é a 
ocorrência de mantos de intemperismo, geralmente espes-
sos, especialmente sobre os paragnaisses bandados (Figura 
4.135), de composição heterogênea, e raros afloramentos 
de rocha sã, mesmo em áreas de relevo mais acidentado.

Figura 4.132 - Biotita-gnaisse migmatizado do grupo São Fidélis 
(DCGMGL) (Cardoso Moreira, RJ). Fotografia: Victor Hilquias Alves (2017).

Figura 4.133 - Relevo de morros (DCGMGL) (Paraíba do Sul, RJ). 
Fotografia: Juliana Maceira Moraes (2017).

Quando aflorantes, as rochas gnáissicas desse domínio 
ocorrem sob a forma de lajedos ou paredões rochosos  
(Figura 4.136). Em taludes (de corte ou naturais), podem ser 
problemáticas do ponto de vista geotécnico, pois se tornam 
instáveis e podem gerar desplacamentos e deslizamentos 
planares com plano de ruptura concordante à foliação 
metamórfica no saprolito ou na rocha sã.

Nas porções onde as rochas granulíticas não são 
gnaissificadas (Figura 4.137), há menor suscetibilidade 
ao desplacamento de blocos, porém apresentam alta 
resistência ao corte e à penetração, o que exige o uso de 
explosivos para desmonte. Podem, ainda, ocorrer blocos 
e matacões mergulhados no solo e irregularmente distri-
buídos na superfície.

De maneira geral, ocorrem solos residuais argilossilto-
sos profundos, de cor avermelhada, que apresentam boa 
capacidade de compactação. 
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Figura 4.135 - Corte em saprolito do gnaisse migmatítico Bom 
Jesus do Itabapoana, no município homônimo (DCGMGL). 

Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2017).

Figura 4.136 - Paredão rochoso em gnaisse do grupo São Fidélis, 
exibindo fraturas e desplacamentos, com depósito de tálus 

associado (DCGMGL) (Cardoso Moreira, RJ). Fotografia: Victor 
Hilquias Alves (2017).

Figura 4.137 - Ortogranulitos da unidade Juiz de Fora (DCGMGL) 
(Paraíba do Sul, RJ).Fotografia: Juliana Maceira Moraes (2017).

Figura 4.134 - Morros altos (DCGMGL) no limite do município de 
Natividade (RJ). Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2017).

São solos naturalmente pouco erosivos, estáveis e 
bons para utilização como material de empréstimo, exceto 
quando exposto seu horizonte C, naturalmente rico em silte 
e mais suscetível à erosão (Figura 4.138). Mais raramente, 
os solos são mais arenosos e também são pouco erosivos, 
mantendo-se estáveis em cortes.

Agricultura

O processo intempérico sobre os gnaisses ricos em 
biotita e feldspatos gera solos de composição predomi-
nantemente argilossiltosa e, considerando a estrutura 
pedológica bem desenvolvida que predomina sobre esses 
solos, apresentam boa porosidade e capacidade de reten-
ção de água com bom desenvolvimento de horizonte A 
(Figura 4.139). No entanto, o predomínio de solos maduros 
(Argissolos e Latossolos Amarelos e Vermelho-Amarelos 
distróficos) reflete a prevalência de solos de moderada 
a baixa fertilidade natural, variando em decorrência da 
evolução pedogenética do perfil de solo e composição 
mineralógica do substrato rochoso subjacente. Ocorrem, 
subordinadamente, solos de boa fertilidade natural, como 
Argissolos Vermelhos eutróficos, Luvissolos Crômicos e  
Nitossolos Vermelhos sobre mármores e anfibolitos do 
Grupo Italva, e Cambissolos Háplicos, com grande quanti-
dade de minerais primários em sua matriz. De modo geral, 
respondem bem à adubação.

A aptidão agrícola dos solos pode ser prejudicada em 
virtude de relevos mais acidentados, portanto, as encostas 
de alta declividade não são recomendadas para cultivo. 
Vertentes de declividade moderada podem ser cultivadas 
mediante técnicas de terraceamento e conservação do solo, 
como verificado no cinturão hortícola e olerícola do setor 
oriental da Região Serrana.

Ressalta-se que grande parte desse domínio, princi-
palmente no Vale do Paraíba e no noroeste fluminense, 
apresenta as consequências do esgotamento do solo 
provocado pela expansão da produção de café ao longo 
do século XIX e princípios do século XX. 



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

98

O café foi a principal atividade econômica do estado 
na época e se expandiu para a Região Serrana no meio do 
século. Após seu declínio econômico, as regiões impactadas 
e improdutivas foram substituídas por extensas pastagens, 
ocupadas até os dias atuais pela pecuária de leite e de corte 
(Figura 4.140).

Recursos hídricos

Em termos de recursos hídricos superficiais, observa-se, 
nesse domínio, que a rede de drenagens está forte-
mente condicionada ao padrão estrutural regional.  
Um dos principais rios do estado, o Paraíba do Sul, está en-
caixado em grande zona de cisalhamento (Lineamento Além 
-Paraíba) e seu leito corre sobre gnaisses milonitizados, 
ora aflorantes, da unidade de mesmo nome (Figura 4.141).

Além do rio Paraíba do Sul, destacam-se, no domínio 
DCGMGL, os rios Pomba, Muriaé e Itabapoana, por sua 

importância no estado, para abastecimento humano, 
irrigação e geração de energia. Ressalta-se a presença 
de diversas represas ao longo do rio Paraíba do Sul e de 
pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) no rio Itabapoana, 
para abastecimento de água e energia, respectivamente, 
das cidades de médio e grande porte localizadas em seu 
entorno. As margens desses rios encontram-se significativa-
mente desmatadas em decorrência do ciclo do café, como 
também suas águas bastante contaminadas por esgoto 
urbano e efluentes industriais.

Com relação às águas subterrâneas, a grande incidên-
cia de solos argilossiltosos dificulta a percolação da água e 
condiciona, em maior parte, a existência de aquíferos com 
baixa capacidade de armazenamento. Por outro lado, nas 
restritas áreas de ocorrência de solos pouco profundos 
ou rasos (Cambissolos e Neossolos Litólicos), ou sobre 
afloramentos de rocha, as fraturas presentes favorecem a 
infiltração da água que alimenta os aquíferos subjacentes.

Figura 4.140 - Pastagem sobre domínio de morros baixos 
(DCGMGL) (Campos dos Goytacazes, RJ). Fotografia: Marcelo 

Eduardo Dantas (2017).

Figura 4.141 - Trecho do rio Paraíba do Sul correndo sobre zona 
de cisalhamento do lineamento Além-Paraíba (DCGMGL); o leito 
rochoso expõe paragnaisses do grupo Paraíba do Sul. Fotografia: 

Juliana Maceira Moraes (2017).

Figura 4.139 - Espesso manto de intemperismo sobre 
paragnaisses do grupo São Fidélis (DCGMGL) (Santa Maria 
Madalena, RJ). Fotografia: Juliana Maceira Moraes (2017).

Figura 4.138 - Talude de corte em espesso pacote de 
intemperismo, com presença de inúmeras ravinas no horizonte C 

de solo desenvolvido sobre ortogranulitos da unidade Juiz de Fora 
(DCGMGL). Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas (2017).
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O predomínio de solos argilossiltosos espessos difi-
culta tanto a percolação da água como de possíveis po-
luentes, preservando a integridade do aquífero subjacente.  
Por outro lado, em restritas áreas de ocorrência de solos 
pouco profundos ou rasos (Cambissolos e Neossolos Litóli-
cos), ou sobre afloramentos de rocha, as fraturas presentes 
favorecem a infiltração desses poluentes e a contaminação 
do aquífero. Não foram observadas na área de estudo po-
tenciais fontes poluidoras e contaminadoras dos aquíferos, 
tais como indústrias ou agricultura com uso de agrotóxicos.

Potencial mineral

De acordo com suas características geológicas, o 
domínio DCGMGL possui potencial para mineralização de 
grafita e manganês, nas unidades geológicas São Fidélis 
e Raposo (DCGMGLgnp), respectivamente (Figura 4.142), 
além de potencial para ocorrências de mármore associadas 
aos grupos Italva e Paraíba do Sul (DCGMGLcar).

O Rio de Janeiro não se destaca, historicamente, como 
um estado minerador. Há poucos registros de ocorrências 
minerais e de requerimento de áreas de lavra, quando 
comparado a estados tradicionalmente mineiros, como 
Minas Gerais ou Goiás. As ocorrências minerais registradas, 
segundo o mapa geológico (HEILBRON; EIRADO; ALMEI-
DA, 2016), são de alumínio, ametista, ouro, bário, berilo, 
grafita, manganês, mica, muscovita, pirita, quartzo, titânio 
e turmalina (Figura 4.142).

Já os requerimentos minerais existentes são para bens 
que atendem, principalmente, ao setor de construção civil, 
destacando-se os gnaisses (tanto de origem orto- quanto 
paraderivada) para produção de brita, pedra de revesti-

mento ou ornamental e saibro (quando alterados, nesse 
caso), além dos mármores das unidades Italva/São Joaquim 
e Bom Jesus do Itabapoana, nos municípios de Itaocara, 
Italva, Cantagalo e Cambuci.

Atualmente, um dos setores de extração mineral de 
maior relevância no estado do Rio de Janeiro é a produção 
de rochas ornamentais no município de Santo Antônio 
de Pádua. Ressalta-se, nesse contexto, a produção dos 
“granitos” Pedra Madeira e Olho de Pombo – nomes 
comerciais conferidos a rochas graníticas intrusivas das 
unidades Marangatu e Serra do Bonfim, respectivamente.  
Essas rochas intrusivas foram superestiradas (milonitizadas) 
por diversas zonas de cisalhamento desdobradas a partir do 
Lineamento Além-Paraíba, no noroeste fluminense (Figura 
4.143). Destacam-se, ainda, nesse domínio, requerimentos 
para água mineral sobre aquíferos fissurais nas unidades 
Raposo e São Fidélis.

Potencial geoturístico

O potencial geoturístico desse domínio está associado 
às áreas de beleza cênica, especialmente quando o relevo é 
mais acidentado. Na região do Vale do Paraíba se desenvol-
veu o turismo rural em torno das áreas de antigas fazendas 
de café, em especial nos municípios de Valença, Vassouras 
e Piraí, cujos hotéis-fazenda oferecem diversas opções de 
passeios, como cavalgadas, caminhadas e ecológicos.

Na região da Costa Verde, seguindo paralelamente à 
Rodovia Rio-Santos (BR-101), uma grande área do Parque 
Nacional da Serra da Bocaina está associada a esse domínio 
(Figura 4.144), com relevos que variam de planaltos (Figura 
4.145) a escarpas serranas.

Figura 4.142 - Potencial mineral e ocorrências minerais relacionadas ao DCGML (em cinza). Fonte: Heilbron; Eirado; Almeida (2016).
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O parque é bastante procurado para prática do 
ecoturismo, que envolve, principalmente, atividades em 
cachoeiras e trilhas, com destaque para um segmento da 
antiga Trilha do Ouro. Nas áreas mais escarpadas, voltadas 
para o oceano, existem diversas cachoeiras, acessíveis por 
meio das localidades ao longo da Rodovia Rio-Santos.

No distrito de Visconde de Mauá (pertencente ao mu-
nicípio de Resende), localizado próximo à escarpa da serra 
da Mantiqueira, existe um grande polo turístico, onde o 
geoturismo também tem destaque, devido à existência de 
escarpas de grande beleza cênica, diversas cachoeiras, prin-
cipalmente ao longo do rio Preto. Nesse cenário, destaca-se 
a Cachoeira do Escorrega, situada na vila de Maromba, 
pertencente ao município de Itatiaia (RJ) (Figura 4.146).

Ressaltam-se, ainda, os pontões litorâneos entre os 
municípios de Macaé e Carapebus, compostos por gnais-
ses paraderivados que se destacam na paisagem sob a 
forma de morros que emolduram restingas e tabuleiros lá 
presentes e formam mirantes naturais.

Figura 4.143 - Bloco do “granito” Pedra Madeira (Santo Antônio 
de Pádua, RJ). Fotografia: Victor Hilquias Alves (2017).

Figura 4.144 - Afloramento de paragnaisse na parte alta da serra 
da Bocaina (DCGMGLgnp). Fotografia: Marcelo Ambrósio (2013).

Figura 4.145 - Vista para o planalto dissecado da serra da 
Bocaina. Fotografia: Marcelo Ambrósio (2013).

Figura 4.146 - Cachoeira do Escorrega, situada na vila de 
Maromba (Itatiaia, RJ).Fotografia: Ricardo Brandão (2015).
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INTRODUÇÃO

O estado do Rio de Janeiro representa a segunda 
maior economia da Federação, historicamente atraindo 
migrantes e imigrantes, o que acarretou, ao longo do 
século XX, acelerado crescimento demográfico e urbano.  
Tal explosão demográfica resultou na atual intensa densi-
dade populacional e, consequentemente, na emergência de 
sérios problemas de natureza socioambiental. Dentre tais 
questões, agravadas pela falta de políticas para controle 
da expansão urbana, destacam-se as ocupações em áreas 
inapropriadas, como encostas com grandes declividades, 
áreas de planícies fluviais, regiões com solos argilosos, 
áreas de preservação ambiental, regiões costeiras, onde a 
dinâmica marinha é presente, e outras sujeitas a processos 
geológico-geotécnicos danosos.

O estado do Rio de Janeiro se caracteriza por ser com-
posto por um território com grande diversidade de paisa-
gens e diversificadas formas de intervenções causadas pela 
ocupação dos terrenos. Por esse motivo, a análise integrada 
do meio físico e o entendimento sobre as características 
intrínsecas de cada unidade geoambiental se revestem de 
fundamental importância para reduzir os impactos dessas 
intervenções no meio físico e subsidiar propostas de ge-
renciamento em futuras ocupações, no intuito de reduzir 
riscos à população.

A sua grande variedade de rochas, basicamente de 
origem ígnea e metamórfica de alto grau, encontra-se 
distribuída em conjuntos de domínios geotectônicos, pre-
dominantemente de forma alongada, que sofreram a ação 
do intemperismo e da erosão, gerando os mais diversos 
tipos de relevo e solos.

Ao agruparmos esses terrenos com características lito-
lógicas e morfológicas similares, criamos as denominadas 
unidades geoambientais, as quais apresentam caracte-
rísticas próprias no que se refere às suas suscetibilidades 
naturais à ocorrência de processos que possam causar 
efeitos danosos à ocupação. Como exemplo, a existência 
de blocos isolados, formados por características e processos 
inerentes a determinada área, pode se caracterizar como 
ameaça a dada região ou local (Figura 5.1).

Apesar da complexidade de tipos de terrenos, iden-
tificaram-se, entre as unidades geoambientais do estado 
do Rio de Janeiro, 10 distintos padrões de ocorrência de 
processos geológico-geotécnicos e hidrológicos, confor-
me as características intrínsecas do meio físico. A título 
de ilustração, citam-se terrenos tais como planícies fluviais 
ou fluviomarinhas, onde há predomínio de inundações; 
escarpas e serras esculpidas em movimentos de massa; 
dunas livres submetidas à ação eólica; áreas costeiras 
submetidas às ações de degradação e construção de 
ambientes pelo mar.

Ressalta-se, ainda, um litoral que se configura de 
acordo com a ação marinha e fluvial, apresentando seg-
mentos com acentuada erosão marinha ao longo da costa, 

gerando pontos de deposição e erosão, além de planícies 
e áreas úmidas, onde se depositam camadas de turfa e 
argilas compressíveis.

O conhecimento das características naturais das uni-
dades geoambientais, quando posto em prática, também 
poderia minimizar o aparecimento de eventos de origem 
geológica induzidos por uso e ocupação do solo, tais como 
a erosão dos solos e os movimentos de massa no estado 
do Rio de Janeiro.

Devido ao fato de o estado do Rio de Janeiro ser, 
episodicamente, açoitado por eventos extremos de natu-
reza climática, os processos geológico-geotécnicos foram 
bastante estudados, apresentando volumoso acervo de 
natureza bibliográfica e documental. Tais estudos se in-
tensificaram nos últimos 50 anos, a partir da eclosão de 
chuvas intensas nos verões de 1966 e 1967, com base na 
ascensão dos laboratórios de Geomorfologia e de Geologia 
de Engenharia nas universidades e na criação de órgãos 
técnicos especializados, tais como o Departamento de 
Recursos Minerais (DRM-RJ), a Empresa de Obras Públicas 
do Estado do Rio de Janeiro (EMOP) e a Fundação Instituto 
de Geotécnica (GEO-RIO).

Nesse contexto, destaca-se grande número de pesqui-
sadores que contribuíram, com o seu trabalho, cumulativa-
mente, para melhor entendimento dos distintos processos 
geológico-geotécnicos que assolam o estado do Rio de 
Janeiro, tais como: Avelar e Lacerda (1997), Coelho Netto 
(1997, 2003), Coelho Netto et al. (2013), De Ploey e Cruz 
(1979), Fernandes e Amaral (1996), Fernandes et al. (2001), 
Guimarães et al. (2008), Jones (1973), Mousinho e Xavier 
da Silva (1968), Vieira, Castro Jr. e Fernandes (1998), Vieira 
e Fernandes (2004), dentre outros.

Os estudos sobre a caracterização da zona costeira 
fluminense e os severos problemas de erosão marinha 
ao longo da linha da costa podem ser encontrados em: 
Fernandez e Rocha (2015), Lins-de-Barros e Muehe (2011); 
Muehe (1984, 2011), Muehe, Fernandez e Savi, (2001), 
Rocha (2009) e Vasconcelos (2010).

Figura 5.1 - Pedra do Osso, no bairro de Realengo  
(Rio de Janeiro, RJ). Fotografia: Marcelo Jorge (2015).
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Com este capítulo, pretende-se mostrar a caracte-
rização das diversas unidades geoambientais no que se 
refere a seus aspectos naturais à ocorrência de processos 
geológico-geotécnicos indutores de danos à ocupação e 
ao uso do solo, como também os locais onde esses eventos 
podem ocorrer.

EVENTOS, PERIGOS E RISCOS GEOLÓGICOS

De acordo com Augusto Filho (1999) e Varnes (1984), 
são considerados eventos geológicos aqueles de origem 
natural advindos da atuação das energias interna e externa 
do planeta sobre sua superfície. Perigo, entretanto, será 
caracterizado (neste trabalho) como o potencial para uma 
ocorrência adversa, originada por eventos naturais sobre o 
ser humano e suas atividades de uso e ocupação do solo, 
estando relacionado à suscetibilidade natural dos materiais 
formadores da superfície terrestre. O risco geológico rela-
ciona o valor das perdas materiais e humanas à potencial 
ocorrência de um dado fenômeno geológico.

Assim, serão avaliados os deslizamentos, a erosão 
marinha, a erosão continental, as inundações e os diversos 
tipos de afundamentos e recalques dos solos, segundo os 
materiais componentes do subsolo (argilas compressíveis, 
argilas ricas em matéria orgânica de mangues e turfeiras). 

Devido a suas características geológicas e do relevo, 
aliadas às intervenções do ser humano sobre o meio am-
biente físico, o estado do Rio de Janeiro apresenta pro-
pensão natural a vários tipos de eventos geológicos, como 
também está sujeito a uma série de perigos relacionados 
à utilização inadequada do solo.

PROCESSOS DE MOVIMENTOS DE MASSA

Os desastres naturais ocorridos em território brasileiro 
nas últimas décadas geraram grande preocupação por 
parte dos gestores públicos do governo. Nesse contexto, 
o estado do Rio de Janeiro registrou diversos eventos críti-
cos que deflagraram inúmeras cicatrizes de movimento de 
massa, tendo a maior quantidade de casos fatais ocorridos 
em eventos episódicos de grande magnitude e rara recor-
rência na Região Metropolitana e na Região Serrana. Sua 
densidade populacional, combinada às características do 
terreno, tornam-se fatores predisponentes a isso.

A falta de políticas e de controle da expansão urbana 
gerou ocupações em áreas de bacias de drenagens sujeitas 
a corridas e enxurradas, encostas com altas declividades, 
planícies fluviais ou fluviomarinhas inapropriadas à ocu-
pação e regiões sujeitas a movimentos de massa, criando 
inúmeras áreas de riscos, ocupadas, principalmente, pela 
população de baixa renda. 

Diversos autores definem movimentos de massa, tais 
como Fernandes e Amaral (1996), Gerscovich (2016), Varnes 
(1978) e outros. Basicamente, os processos de movimentos 
de massa correspondem a fenômenos de movimentação 
dos materiais que compõem os terrenos (solos, sedimentos 

e rochas), que, sob ação da gravidade, são desencadeados 
por influência de algum fator externo, como, por exemplo: 
trepidações causadas por tremores de terra e tráfego de 
veículos, trovões em tempestades, ação erosiva pluvial e 
eólica, aumento do peso total de material (solo, rocha, 
água), entre outros. 

As chuvas produzem grande efeito potencializador 
nos processos de movimentos de massa, pois atuam pelo 
impacto das gotas sobre as encostas – em caso de chuvas 
fortes – como também, no caso de chuvas moderadas e 
contínuas, infiltram no terreno, aumentando o grau de 
saturação e o peso específico do solo, diminuindo, em 
conjunto, a coesão, a resistência à compressão e ao cisa-
lhamento e o atrito entre o solo e a rocha (D’ORSI, 2011; 
OLIVEIRA, 2012; TATIZANA et al., 1987).

Não há uniformidade de conceitos para a classificação 
dos diferentes tipos de movimentos de massa. No Brasil, 
as classificações mais utilizadas foram elaboradas por 
Guidicini e Nieble (1984) e IPT (1991), os quais classificam 
‘rastejo’ como os deslizamentos (planares e rotacionais), as 
quedas de rochas, as subsidências e as corridas de massa. 
As classes de relevo no Rio de Janeiro onde esses proces-
sos mais ocorrem são as Escarpas de Borda de Planalto, 
o Domínio Serrano e o Domínio de Morros Altos, cujas 
declividades e amplitudes altimétricas são mais elevadas. 
No entanto, os processos de movimentos de massa não 
se restringem apenas às áreas de relevo mais acidentado, 
podendo também ocorrer em áreas com superfícies mais 
suaves, tais como Morros Baixos e Colinas. Não existem 
registros de subsidências no estado, devido à ausência de 
características geológicas condicionantes desse processo.

Os deslizamentos planares são movimentos rápidos, 
tendo uma superfície de contato entre solos e/ou rochas, 
definida ou não. Os deslizamentos rotacionais também são 
rápidos, porém, apresentam superfície de deslizamento 
circular na encosta. Os rastejos são movimentos lentos 
do terreno, deslocando materiais a jusante com superfície 
definida ou não. A corrida de massa é um processo com-
plexo, que envolve fluxo de grande quantidade e volume 
de materiais (solo, rocha, árvores) ao longo de talvegues, 
podendo ser condicionado, principalmente, pela sucessão 
de escorregamentos em uma mesma bacia de drena-
gem ou represamento temporário do eixo do talvegue.  
As quedas de rochas, como o nome sugere, são movimen-
tos que envolvem o desprendimento de parte (s) de um 
maciço rochoso e, consequentemente, seu deslocamento 
encosta abaixo.

As unidades geoambientais são subdivididas de acor-
do com as variações composicionais de diferentes litologias 
e, dentro delas, podemos descrever suas características 
relacionadas aos movimentos de massa. No estado do  
Rio de Janeiro, de acordo com as características geológico 
-geotécnicas dos terrenos, as maiores possibilidades de 
ocorrência se estendem por 27 unidades geoambientais, 
compreendendo rochas alcalinas, graníticas, metamórficas 
de origens variadas, sedimentares e depósitos de encostas. 
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Independentemente do processo de movimento de massa 
que esteja relacionado a um local, sempre a gravidade 
estará presente para que ele ocorra, necessitando que o 
terreno apresente certa declividade, a qual terá, de acordo 
com uma combinação de fatores (tipos de solo, saturação, 
estrutura, peso do material, vegetação, entre outros), maior 
ou menor grau de inclinação para a ocorrência de movi-
mentos de massa. Como exemplos de fatores influencia-
dores dos diferentes tipos de movimentos de massa pelos 
litotipos, destacam-se: encostas formadas por grandes 
espessuras de solo são mais suscetíveis a deslizamentos 
rotacionais; encostas com solos rasos ou pouco profundos 
possuem maior probabilidade para deslizamentos planares, 
principalmente no contato entre solo e rocha; paredões 
rochosos possuem probabilidade a quedas de lascas e 
blocos, conforme as características das fraturas e intem-
perismo; os materiais transportados naturalmente (tálus e 
colúvio) tendem a apresentar menor estabilidade que os 
anteriormente citados, variando, principalmente, pela sua 
compactação e materiais que os sustentam como matriz.

Movimentos de Massa no Estado do  
Rio de Janeiro

Devido às suas características geoambientais, todas 
as regiões do estado têm áreas com alta suscetibilidade a 
movimentos de massa. A região da Costa Verde, localizada 
no Sul Fluminense, a qual abrange as cidades de Paraty, 
Angra dos Reis e Mangaratiba (importante zona turística, 
onde se ressalta o contato do mar com a montanha), 
apresenta grande incidência de deslizamentos e uma sé-
rie de unidades geológicas variadas, sendo as principais 
o Granito Paraty, a Unidade Raposos, o Complexo Rio  
Negro e o Granito Mambucaba (DCGR2, DCGMGL, DCGR3 
e DCGR1, respectivamente). 

A alta incidência de deslizamentos está ligada, prin-
cipalmente, ao fato de a região receber grande número 
de sistemas frontais, que, associados ao efeito orográfico, 
causam forte impacto pluviométrico durante os meses de 
verão, pela sua posição geográfica, e estar inserida em  
extensa parte da escarpa da serra da Bocaina (denominação 
local da serra do Mar), com bacias de drenagem com altas 
amplitudes de relevo e encostas íngremes. De modo geral, 
os solos são argiloarenosos e, devido às declividades, não 
evoluem ao ponto de atingir grandes espessuras, tendo 
como superfície de deslizamento o contato solo e rocha.  
Os solos gerados a partir dos granitoides formam blocos 
soltos e arredondados, que estão dispostos na matriz do 
regolito. Em muitas regiões, encontram-se espessos depó-
sitos de tálus. No ano de 2010, Angra dos Reis enfrentou 
uma de suas maiores tragédias, registrando 53 vítimas fatais 
por escorregamentos na região (Figura 5.2).

A Região Serrana, principalmente entre as cidades 
de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, localizadas no 
Planalto Reverso da Serra dos Órgãos e beirando a Escarpa 
da Serra do Mar, registrou em 2011 o maior desastre natural 
da história do país (Figura 5.3). 

Devido às formas de relevo acidentadas e com altas 
amplitudes altimétricas nas regiões onde se localizam 
as cidades supracitadas, há grande incidência de chuvas 
orográficas, onde as elevações servem como barreira para 
os sistemas frontais, que acabam precipitando no local 
(Figura 5.4). As unidades geológicas que se destacam 
nessas cidades são os granitos Serra dos Órgãos, Cordeiro 
e Nova Friburgo e o Complexo Rio Negro (DCGR2, DCGR2, 
DCGR1 e DCGR3, respectivamente), compostas por rochas 
com alta capacidade de carga, resistentes ao corte e à pe-
netração, porém, suscetíveis à formação de blocos soltos.  

Figura 5.2 - Deslizamento em superfície de contato solo  
e rocha (DCGR1alc) na Ilha Grande (Angra dos Reis, RJ).  

Fotografia: Marcelo Ambrósio (2010).

Figura 5.3 - Imagem aérea da devastação sofrida por Nova 
Friburgo em 2011. Fotografia: Marino Azevedo/Governo do 

Estado do Rio de Janeiro (http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/
noticia/2011/01/chuva-espalha-destruicao-na-regiao-serrana-do-

rio-de-janeiro.html).
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Essas rochas evoluem pedogeneticamente para formar 
solos predominantemente argiloarenosos, com boa ca-
pacidade de retenção de água das chuvas, ocasionando 
o aumento de seu peso e favorecendo o deslizamento 
dessas camadas de solo, principalmente no contato entre 
rocha e solo ou ao longo de planos de descontinuidade 
do saprolito.

A região do médio vale do rio Paraíba do Sul, onde 
se localiza pequena porção da escarpa da serra da Man-
tiqueira e o Maciço de Itatiaia, é a porção do estado que 
apresenta as maiores altitudes. Localizado no município 
de Itatiaia, o Pico das Agulhas Negras, com 2.791 m de 
altitude, tem clima predominantemente frio durante o 
inverno, gerando ambiente propício para formação de 
camadas de solos orgânicos.

A Unidade Itatiaia, pertencente aos complexos alca-
linos (DCalc), corresponde a rochas que se desprendem 
devido à alta densidade de fraturas, aumentando a sus-
cetibilidade a movimentos de massa do tipo quedas de 
blocos (Figura 5.5). Nas partes menos altas do Maciço 
Alcalino de Itatiaia, as camadas de solo são mais espessas 
e a suscetibilidade a processos de deslizamentos aumenta. 
Concomitantemente a isso, bacias de drenagem com altas 
declividades formam áreas sujeitas a processos de enxur-
radas e corridas de massa.

No ano de 1966, uma corrida de massa afetou uma 
dessas localidades e ficou famosa por ter esculpido um de 
seus cartões-postais, a chamada Cachoeira do Escorrega, 
na vila de Maromba (embora situada nas cercanias do 
distrito de Visconde Mauá, pertencente ao município de Re-
sende, a vila pertence ao município de Itatiaia) (Figura 5.6).

Na mesma região do médio vale do rio Paraíba do Sul, 
no município de Resende, as maiores declividades na escar-
pa da serra da Mantiqueira são constituídas pelas unidades 
Andrelândia e Pedra Selada (DCGMGLgno e DCGR1, respec-
tivamente), onde há registros de muitos deslizamentos e 
quedas de rochas, algumas vezes interditando as sinuosas 
estradas e acessos da região. 

A região Noroeste Fluminense possui unidades geo-
lógicas com intercalações alongadas e estreitas, as quais 
integram a maior parte das unidades geológicas mais an-
tigas do estado. Nesse sentido, os movimentos de massa 
estão condicionados, principalmente, ao relevo. 

Essa área apresenta zonas com altas suscetibilidades a 
movimentos de massa espalhadas por toda a região, sepa-
radas por grandes domínios colinosos no interior das bacias 
dos rios Pomba e Muriaé, que são áreas menos acidentadas. 

Figura 5.4 - Parque estadual dos Três Picos (Nova Friburgo, RJ). 
Fotografia: Marcelo Jorge (2017).

Figura 5.5 - Maciço com elevado grau de fraturamento, formando blocos soltos de rocha.  
Parque Nacional de Itatiaia (RJ). Fotografia: Marcelo Jorge (2017).
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A Unidade Bom Jesus do Itabapoana (DCGMGL) passa pelos 
municípios de Cambuci e Bom Jesus do Itabapoana, cruza 
as partes mais suaves do relevo e integra um alinhamento 
serrano e um maciço interior, respectivamente, possuindo 
grandes altitudes e declividades, com maior suscetibilidade 
a movimentos de massa. A região também possui a es-
carpa do planalto Varre e Sai e o alinhamento serrano do 
Noroeste Fluminense como setores de alta suscetibilidade 
a movimentos de massa variados.

As áreas mais elevadas e declivosas da Região Metro-
politana do Rio de Janeiro são compostas, principalmen-
te, pelas unidades geológico-ambientais DCA, DCGR1 e 
DCGR2, onde se localizam os maciços intrusivos alcalinos 
e os maciços costeiros, situados em meio às áreas de 
relevos suaves litorâneos. Essas unidades mais elevadas 
são responsáveis por altas suscetibilidades e pontos mais 
preocupantes em relação a movimentos de massa na região 
metropolitana, principalmente devido à alta densidade de 
ocupação populacional (Figura 5.7). 

A Unidade Pedra Branca (DCGR1), representada por 
rochas graníticas, possui o pico mais elevado da região, 
assim como o Maciço da Tijuca (DCGR2). As temperaturas 
e os índices de chuvas são altos nessa região do estado, 
causando intenso intemperismo químico das rochas (vale 
ressaltar que, devido às amplitudes altimétricas, direções e 
ângulo das vertentes de encostas nessas unidades, os índi-
ces de chuvas são diferenciados ao longo do ano em cada 
lado do maciço). Nas partes mais baixas dos maciços, em 
especial ao longo das concavidades e eixos de drenagem, 
os solos são mais desenvolvidos, com espessa cobertura de 
depósitos de encostas (tálus e colúvio). Já nas partes mais 
altas e nas cristas, predominam solos menos espessos e há 
formação de blocos soltos.

Também apresentam picos elevados, com encostas 
íngremes, bacias de drenagem com grandes amplitudes e 
outras áreas sujeitas a processos de movimentos de massa 
as unidades Tinguá, Mendanha, Soarinho, Tanguá e Rio 
Bonito (DCA), todas localizadas na Baixada Fluminense 
e no Leste Fluminense do Rio de Janeiro. São unidades 
representadas por rochas com contexto de formação e 
composição semelhantes, com solos mais espessos nas 
bases dos corpos, recobertos por camadas de depósitos de 
encosta, e menos desenvolvidos nas áreas mais elevadas.

As regiões do estado citadas são áreas que se desta-
cam em relação aos movimentos de massa naturais, não 
se devendo ignorar outras áreas com possibilidade de 
ocorrência desses fenômenos, porém, em menor número 
e magnitude. Vale ressaltar que essas áreas têm caracterís-
ticas naturais, que, combinadas, não se tornam altamente 
suscetíveis aos fenômenos, porém, a ação de chuvas inten-
sas ou do homem pode induzir esses eventos, mesmo em 
encostas baixas e áreas pouco declivosas, se não houver 
planejamento e estudos prévios à ocupação e urbanização.

PRINCIPAIS TIPOS DE SOLOS NO ESTADO  
DO RIO DE JANEIRO

Devido a diferentes texturas, permeabilidade, grau 
de coesão e outras características relevantes, o conheci-
mento dos diversos tipos de solos gerados nos diferentes 
domínios geoambientais é de fundamental importância 
para caracterização dos processos erosivos. Por exemplo, 
solos arenosos e arenossiltosos são especialmente mais 
suscetíveis à erosão (GUERRA et al., 2014). Para o estado 
do Rio de Janeiro, Carvalho Filho et al. (2003) apresentam 
nove classes de solos.

Os Argissolos possuem propriedades bem heterogêne-
as e apresentam grande variabilidade na concentração de 
argila entre seus horizontes, podendo dificultar a infiltração 
da água nesses solos. Em comparação com os Latossolos, 
costumam ocupar relevos mais acidentados (GUERRA  
et al., 2014). Apresentam-se espalhados por todo o estado 
e correspondem a 33,55% de seu território, segundo repre-
sentação no Mapa de Solos do Estado do Rio de Janeiro 
(CARVALHO FILHO et al., 2003) em escala 1:250.000.

Figura 5.6 - Cachoeira do Escorrega em Maromba (Itatiaia, RJ). 
Fotografia: Marcelo Jorge (2016).

Figura 5.7 - Deslizamento ocorrido em 14.11.2018, em área 
densamente ocupada, causando 14 mortes (DCGR2). Sopé do 

morro Boa Esperança, bairro de Piratininga (Niterói, RJ).  
Fotografia: Rafael Ribeiro (2018).
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Os Latossolos são formados a partir de intenso in-
temperismo do material parental (sedimentos e rochas); as 
frações de argila normalmente estão nos estágios finais do 
intemperismo (caulinita e óxidos de ferro e de alumínio).  
Já as frações de areia são dominadas por materiais resisten-
tes ao intemperismo (GUERRA et al., 2014). Normalmente, 
os Latossolos são profundos e porosos, com pouca variabili-
dade no conteúdo de argila e se apresentam espalhados por 
todo o estado, correspondendo a 24,45% de seu território 
(CARVALHO FILHO et al., 2003).

Os Cambissolos são solos pouco evoluídos, com o 
Horizonte B em estágio incipiente de desenvolvimento. 
Possuem características bastante variadas, porém, em 
geral, apresentam pouca profundidade e altos teores de 
silte em sua fração granulométrica. Esses solos são de difícil 
diferenciação entre seus horizontes; devido ao seu estágio 
inicial de desenvolvimento, possuem propriedades bastante 
influenciadas pelo material de origem. Espalham-se por 
15,97% do território fluminense, especialmente nos sopés 
das encostas, incluindo as serras do Mar e da Mantiqueira.

Já em menores proporções, ocupando basicamente 
as áreas em depressões e o relevo suave dos terrenos, os 
Gleissolos são frequentemente representados por áreas 
úmidas, a menos que sejam drenados artificialmente.  
Normalmente, são representados por sedimentos recentes 
de rios e drenagens sujeitos a hidromorfismo (mudanças pe-
dogenéticas causadas pela água). Possuem baixo conteúdo 
de silte e areia e alta porcentagem de argila. Espalham-se 
amplamente por todo o território do estado do Rio de  
Janeiro, principalmente ao longo do rio Paraíba do Sul e nas 
áreas com lençol freático raso, ocupando 5,51% do estado.

Os Neossolos, por sua vez, ocupam 4,3% do esta-
do do Rio de Janeiro, sendo arenosos e arenoargilosos  
(CARVALHO FILHO et al., 2003). São amplamente espalha-
dos pelo Brasil, formados em diversos ambientes, basica-
mente ao longo de depósitos sedimentares, em aluviões, e 
áreas montanhosas, tendo sempre poucas profundidades  
(GUERRA et al., 2014).

Os Espodossolos são basicamente constituídos por 
areia, com acumulação de matéria orgânica e óxidos de 
ferro e alumínio em perfis relativamente mais profundos 
do solo. Estão distribuídos, especialmente, ao longo da 
planície costeira do estado e ocupam cerca de 3% de seu 
território (CARVALHO FILHO et al., 2003).

PROCESSOS EROSIVOS

A erosão é um processo complexo, que envolve 
desagregação, transporte e deposição das partículas que 
compõem solos e rochas, promovidos, principalmente, por 
ação da água, variações de temperatura e vento. No estado 
do Rio de Janeiro, a água é a principal condicionante para 
que a erosão ocorra, atuando como agente desagregador 
de partículas, devido ao seu impacto nas rochas e no solo, 
e também em reações químicas, como dissolução, hidró-
lise e oxidação. Atua, ainda, como agente de transporte  

dessas partículas desagregadas, carregando esses elemen-
tos para jusante de determinada área (COELHO NETO, 2003; 
GUERRA; SILVA; BOTELHO, 2010).

De acordo com suas origens, os processos erosivos são 
classificados em diversos tipos, como: erosão pluvial (ação 
das chuvas), erosão eólica (ação dos ventos), erosão mari-
nha (causada pela dinâmica do mar), fluvial (ação dos rios) 
e glacial (causada pelas geleiras). Devido a características 
geoambientais e de ocupação, no estado do Rio de Janeiro 
se destacam, dentre esses eventos, os perigos geológicos 
relacionados às erosões pluviais, fluviais e marinhas.

Erosão Hídrica

A água é o agente mais eficiente na desagregação e 
transporte de partículas, atuando de maneira distinta em 
cada tipo de terreno. Em algumas áreas, a erosão pode 
ocorrer com o transporte uniforme de partículas pelas águas 
(erosão laminar); em outras, ela pode ocorrer através de 
canais definidos (sulcos e ravinas), os quais podem evoluir 
para a formação de voçorocas, quando atingem o lençol 
freático (erosão linear) (Figura 5.8).

Diversas definições são encontradas sobre ravina e  
voçoroca na literatura internacional (HEEDE, 1970; IMERSON; 
KWAAD, 1980; PONÇANO; PRANDINI, 1987). Alguns autores 
consideram apenas suas dimensões; nesse caso, voçorocas 
seriam as maiores. Já outros autores levam em conta fatores 
de formação, sendo as ravinas esculpidas por águas super-
ficiais e as voçorocas, pela contribuição do lençol freático.

O escoamento superficial é o principal processo de 
transporte de partículas, causado pela parcela de água 
das chuvas que não infiltra no terreno. O processo pode 
ter início com o impacto das gotas de chuvas sobre o 
solo (erosão por salpico) em determinada área sem co-
bertura vegetal, bloqueando os poros desse solo em 
um processo denominado “selagem”, diminuindo sua 
permeabilidade e aumentando o escoamento superficial.  

Figura 5.8 - Voçoroca causada por exfiltração ou surgência de 
fluxo de água subterrânea na superfície da encosta  

(Paraíba do Sul, RJ). Fotografia: Marcelo Jorge (2017).
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Também pode atuar através de grande fluxo de água su-
perficial, como enchentes e enxurradas, as quais erodem 
os canais de drenagem e aumentam seu perímetro.

A erosão pode causar problemas tanto em determina-
da área onde esse processo ocorre, acarretando problemas 
para agricultura e pecuária e causando instabilidade de fun-
dações, como em uma região vizinha ou distante de onde 
esse processo atua (assoreamento de rios e reservatórios), 
por meio de transporte e deposição de sedimentos. Alguns 
pesquisadores trabalham com o objetivo de prever e minimi-
zar os impactos causados pelos processos erosivos, os quais 
podem acarretar prejuízos para os recursos naturais e a pro-
dutividade dos solos, como também aumentar a quantidade 
de recursos que precisam ser investidos pelas autoridades 
locais na remediação e correção desses problemas.

As causas da erosão dependem tanto de condições 
naturais quanto do modo como o homem maneja o solo. 
A falta de cobertura vegetal, em função do desmatamento, 
é um dos principais fatores agravantes da erosão do solo, 
pois, além de a vegetação diminuir o impacto das chuvas no 
solo, ela serve como suporte, através das raízes, impedindo 
o carregamento de sedimentos. Obras de drenagens e cor-
tes de taludes mal planejados também podem ser fatores 
responsáveis por erosões locais, concentrando o fluxo de 
água em determinada área e deixando o solo exposto à 
ação hídrica (Figura 5.9).

Erosão hídrica no estado do Rio de Janeiro

O estado do Rio de Janeiro apresenta feições erosivas 
distribuídas com diferentes intensidades e formas por todo 
o seu território, mostrando que as altas declividades e as 
propriedades intrínsecas dos solos são fatores coadjuvan-
tes que facilitam o transporte de partículas pela água em 
muitas de suas regiões. Também há intensa exploração 
da terra no desenvolvimento de pastagens, acarretando 
áreas com pouca cobertura vegetal. A alta suscetibilidade 
à erosão (laminar ou linear) se estende a quase todas as re-
giões do estado do Rio de Janeiro, sendo, em muitos casos, 
associadas a escorregamentos, seja no retrabalhamento de 
cicatrizes ou pretéritas a elas (Figura 5.10).

A água possui características físicas e químicas que a 
enquadram como um dos mais eficientes instrumentos de 
transporte de partículas, por isso, todas as áreas declivo-
sas, onde há escoamento de água pela ação da gravidade, 
estão sujeitas à erosão, processo acentuado ou não pelas 
características do terreno de cada região, como a formação 
de solos pouco desenvolvidos ou presença de horizontes 
permeáveis. O município de Mendes, por exemplo, apre-
senta espesso regolito, sotoposto a solos profundos, em 
domínio de morros e serras. Os solos possuem proprieda-
des que permitem que parte das águas pluviais escoe em 
superfície, iniciando o processo erosivo, e parte infiltre no 
terreno em camadas permeáveis. Na sequência de evolu-
ção desse processo, essas feições se tornam profundas, 
desestabilizando-se e sendo retrabalhadas pelo lençol 
freático aflorante (Figura 5.11).

Figura 5.9 - Processo de voçorocamento iniciado devido a  
corte de estrada (Bom Jesus do Itabapoana, RJ).  

Fotografia: Marcelo Jorge (2018).

Figura 5.10 - Erosão em solo exposto, a qual teve início após 
processo de escorregamento de terra.  

Fotografia: Marcelo Jorge (2017).

Figura 5.11 - Feição erosiva profunda (voçoroca) (Mendes, RJ). 
Fotografia: Marcelo Jorge (2014).
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Na região do médio vale do rio Paraíba do Sul, são 
observadas inúmeras feições erosivas de padrão linear, em 
região com predomínio de relevo de morros e colinas, as 
quais parecem seguir um padrão com orientação prefe-
rencial de direção NE/SW (Figura 5.12), indicando serem 
direcionadas de acordo com o controle estrutural de evo-
lução da área (COELHO NETTO, 2003).

Segundo o Comitê para Integração da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP, 2002), grande parte 
da área da bacia desse rio apresenta alta vulnerabilidade 
à erosão, causada, principalmente, por altas declividades 
e desmatamento na região. A alta carga de sedimentos 
gerada pela erosão é transportada para os reservatórios 
do Sistema Light, entre eles o de Funil (Figura 5.13), os 
quais abastecem grande parte da Região Metropolitana do  
Rio de Janeiro. Tais sedimentos podem causar o assorea-
mento dos reservatórios e, consequentemente, problemas 
na geração de energia. 

Já na Barragem de Santa Cecília, em Barra do Piraí, cuja 
finalidade é atender ao desvio do rio Piraí para o Complexo 
das Lajes e o sistema de captação do Guandu, que abas-
tece a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, registra-se 
intenso assoreamento, que prejudica o bombeamento de 
água para o desvio. Nesse contexto, as barragens neces-
sitam ser dragadas com maior periodicidade para atender 
ao sistema (CEIVAP, 2002).

A região Noroeste Fluminense sofreu, ao longo dos 
anos, intenso desmatamento, sendo o seu território ori-
ginal substituído por imensas pastagens. Como a falta de 
cobertura vegetal promove maior erosão do solo, devido 
ao escoamento da água, o solo perde seus nutrientes 
e se torna mais vulnerável à luz solar, que promove o 
seu ressecamento (Figura 5.14). Nesse processo, a sus-
cetibilidade à erosão torna-se, progressivamente, mais 
elevada, podendo se configurar um estágio avançado de  
degradação ambiental. 

Erosão Marinha

A erosão marinha, também chamada de erosão 
costeira, é o resultado da ação das águas (ondas e marés) 
dos oceanos sobre a linha de costa. A ação mecânica das 
massas de água (ondas) descarrega grande quantidade de 
energia sobre a costa, fraturando, desagregando e remo-
vendo fragmentos de rochas e sedimentos que compõem 
essa costa (Figura 5.15).

A constante umidade também auxilia a instalação de 
processos de alteração química em rochas e sedimentos, 
fragilizando esses materiais e auxiliando a sua remoção por 
ondas e marés (Figura 5.16).

As consequências da erosão costeira são muito gra-
ves para a população e as cidades que se situam junto ao 
mar, pois, quando instalados, esses processos levam ao 
desaparecimento de praias e à destruição de ruas, orlas 
de avenidas, casas e outras edificações. 

Figura 5.12 - Voçorocas em morros altos (Barra Mansa, RJ). 
Fotografia: Marcelo Jorge (2017).

Figura 5.13 - Barragem de Funil em época de estiagem  
(Itatiaia, RJ). Fotografia: Marcelo Dantas (2015).

Figura 5.14 - Terreno com pouca cobertura vegetal, evidenciando 
processos de erosão superficial (Natividade, RJ).  

Fotografia: Marcelo Jorge (2017).
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Os processos de erosão e sedimentação da costa são 
fenômenos naturais resultantes da tentativa de equilíbrio no 
ambiente costeiro diante das forçantes que atuam ao longo 
da costa, como variações das correntes marítimas, subsi-
dências ou soerguimentos da crosta terrestre (isostasia), 
ressacas marinhas, aporte sedimentar fluvial, entre outros.

Todavia, o homem, ao ocupar e utilizar o meio ambien-
te de forma inadequada, também pode alterar o equilíbrio 
sedimentação/erosão ao longo da linha de costa, seja por 
meio da ocupação de praias, construção de portos e/ou 
outras obras de engenharia, seja pela extração de areia e 
lama de praias, canais marinhos etc.

A tentativa de contenção da erosão marinha por meio 
de obras deve ser criteriosamente fundamentada, após 
profundo estudo sobre a dinâmica costeira, de modo a se 
obter amplo conhecimento do ambiente marinho local, 
evitando-se o agravamento do problema ou a transferência 
do processo erosivo para outro ponto da costa.

Erosão marinha no estado do Rio de Janeiro

O estado do Rio de Janeiro possui um litoral com 
aproximadamente 626 km de extensão, formado, funda-
mentalmente, por sedimentos de idade recente. A areia 
depositada por ondas e marés é o material mais comum 
desse litoral, também estando presentes depósitos de 
mangue, sedimentos de origem lagunar, eólica e fluvial, 
paludais (pântanos e brejos), além de afloramentos dispos-
tos na forma de costões rochosos. Dentre esses materiais, 
as areias de praias são as mais atingidas pela energia das 
ondas, sendo, portanto, mais suscetíveis à erosão marinha.

Muehe (2006) dividiu o litoral do estado do Rio de 
Janeiro em dois macrocompartimentos (Bacia de Campos e 
dos Cordões Litorâneos), correspondendo ao Litoral Oriental 
e ao Litoral Sul, respectivamente. Esses dois compartimentos 
são divididos em nove subcompartimentos (Quadro 5.1).

Mais recentemente, autores como Muehe (2006, 
2011), Savi (2007) e Souza (2011) têm se dedicado ao 
estudo da erosão marinha ao longo da costa do estado 
do Rio de Janeiro.

Os processos erosivos atingem o litoral do estado do 
Rio de Janeiro com intensidade variável. Seus efeitos mais 
destrutivos são sentidos no trecho do litoral que se estende 
entre a barra do rio Itabapoana até a barra do rio Paraíba 
do Sul, na localidade de Atafona.

No trecho da margem direita da desembocadura do 
rio Paraíba do Sul encontra-se a praia de Atafona, conhe-
cida, desde longa data, por intensos episódios de erosão 
marinha atuante sobre os sedimentos fluviodeltaicos dessa 
área. Argento (1989) relata a destruição de um farol exis-
tente nessa região, que, em 1976, localizava-se a 200 m 
da linha de praia, como também de várias casas situadas 
nessa praia. A literatura é farta em estudos sobre essa área. 
Dentre os autores mais recentes que trataram esse tema, 
citam-se Azevedo (2004), Ribeiro, Figueiredo Jr. e Rosas 
(2006) e Ribeiro et al. (2004).

No caso específico da erosão na praia de Atafona, as 
hipóteses para esse evento não estão totalmente defini-
das, mas existem as suposições de redução nas cargas de 
sedimentos transportadas pelo rio Paraíba do Sul devido a 
obras ao longo de seu curso, além de obras para contenção 
de erosão da margem desse rio (MUEHE; VALENTINI, 1998).

Figura 5.15 - Energia das ondas atingindo costão rochoso. 
Arpoador, zona sul do Rio de Janeiro (RJ). Fotografia: André  

Melo/Futura Press/Estadão Conteúdo, 2017 (http://grupobomdia.
com.br/ressaca-provoca-ondas-de-ate-4-metros-fecha-ciclovia-e-

atrai-surfistas-fotos/).

Figura 5.16 - Plataforma de abrasão marinha parcialmente 
soterrada pela sedimentação arenosa da face da praia defronte à 
falésia ativa da formação Barreiras. Ponta Buena (São Francisco de 

Itabapoana, RJ). Fotografia: Marcelo Dantas (2015).
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Outros pontos de erosão na costa do estado do Rio de 
Janeiro são registrados ainda no trecho entre a foz do rio 
Macaé até a cidade de Niterói, como apontado por Santos, 
Silva e Salvador (2004), com a localização desses pontos 
de mais extrema ação da erosão marinha.

Quando se trata da ação das ondas sobre as praias do 
interior da Baía de Guanabara, tem-se o registro de vários 
eventos de ressacas ao longo da história das cidades do Rio 
de Janeiro e Niterói (Figura 5.17), que causaram transtornos 
às áreas localizadas junto ao mar. Esses eventos atingem 
de forma mais intensa as praias do Flamengo e a enseada 
de Botafogo durante as tempestades, como também tre-
chos das praias da parte leste da Ilha do Governador e dos 
bairros Ingá e Icaraí (estes localizados na cidade de Niterói).

Esses eventos dentro da Baía de Guanabara não cau-
sam tanta destruição quanto aqueles que atingem a parte 
mais a leste da entrada da referida baía. Assim, ressacas 
tendem a assorear o canal do Jardim de Alá, comunicação 
entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e o mar, e gerar erosão 
e deposição de forma cíclica em outros pontos, como nas 
praias de Leblon e Ipanema, onde, ocasionalmente, fazem 
“desaparecer” a praia do Arpoador (Figura 5.18). 

Seguindo para oeste, a partir da praia do Leblon, existe 
um trecho do litoral composto por restingas e cordões 
litorâneos, onde a erosão marinha atinge vários locais de 
forma variável. Como exemplo de um ponto em que a 
dinâmica marinha é fortemente atuante, tem-se a praia da 
Macumba, onde o mar deposita grandes quantidades de 
areia em seu limite oeste, enquanto gera grande erosão 
em seu limite leste (Figuras 5.19 e 5.20).

Mais a oeste existe um extenso cordão litorâneo (res-
tinga da Marambaia), que protege o continente da ação 
das ondas e dá origem à Baía de Sepetiba. Entretanto, 
ondas geradas dentro dessa baía atingem suas margens 
e, em alguns locais, acarretam grande erosão, ameaçando 
diversas casas (Figura 5.21).

Desse ponto em diante, até o limite do litoral sul do 
estado do Rio de Janeiro com o litoral do estado de São 
Paulo, a atividade erosiva do mar é menos intensa, inclusive, 
devido à constituição mais rochosa do litoral.

Litorais Compartimentos

Litoral Oriental 
(Macrocompartimento 
Bacia de Campos)

Compartimento do rio Itabapoana (da foz do rio Itabapoana à foz do rio Paraíba do Sul)

Compartimento planície costeira do rio Paraíba do Sul (da foz do rio Paraíba do Sul à foz do rio Macaé)

Compartimento do rio Macaé ao embaiamento do rio São João (de Macaé ao cabo Búzios)

Compartimento do embaiamento cabo Búzios-cabo Frio (do cabo Búzios ao cabo Frio)

Litoral Sul 
(Macrocompartimento 
dos Cordões Litorâneos)

Compartimento Região dos Lagos [do cabo Frio (Arraial do Cabo) a Niterói]

Compartimento baía de Guanabara (entorno da baía de Guanabara e praias oceânicas)

Compartimento de Jacarepaguá (de Ipanema a Pedra de Guaratiba)

Compartimento baía de Sepetiba (de Pedra de Guaratiba à ilha da Marambaia e orla da baía de Sepetiba)

Compartimento baía da Ilha Grande (da ilha da Marambaia à ponta da Trindade)

Quadro 5.1 - Compartimentação do litoral do estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: Modificado de MUEHE, 2006.

Figura 5.17 - Ressaca na orla de Niterói, entre os bairros de Icaraí 
e Ingá em maio de 2011. Fotografia: Claudio Ferreira Rodrigues/VC 
no G1 (http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/05/ressaca-

provoca-estragos-na-orla-de-niteroi.html).

Figura 5.18 - Ressaca, em maio de 2011, promoveu o 
“desaparecimento” da praia do Arpoador na zona sul da cidade do 

Rio de Janeiro. Fotografia: Tássia Thum/G1 (http://g1.globo.com/
rio-de-janeiro/noticia/2011/05/ressaca-provoca-estragos-na-orla-

de-niteroi.html).



PROCESSOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS DAS UNIDADES GEOAMBIENTAIS

115

Erosão Eólica

Em uma região com área restrita, se comparada à área 
total do estado, no trecho mais a leste do litoral do estado 
do Rio de Janeiro, próximo aos municípios de Arraial do 
Cabo, Cabo Frio e Búzios, são encontradas dunas móveis. 
A ação do vento sobre esses sedimentos proporciona a 
movimentação de enormes quantidades de areia quartzosa 
ao longo da costa desses municípios.

Oliveira Filho (2011, p. 45) destaca a importância das 
dunas na manutenção dos depósitos sedimentares e da 
morfologia de uma área costeira: 

Em ambientes costeiros, os campos de dunas são 
feições físicas essenciais para a manutenção da dinâmica 
sedimentar litorânea, pois funcionam como um estoque 
sedimentar no caso de episódios erosivos severos na faixa 
de praia. As dunas costeiras são ambientes geomorfológi-
cos relativamente recentes (Cenozoico), com sedimentos 
inconsolidados, provenientes da zona submarina e da 
faixa de praia, no caso do Peró, pois não existem fontes 
de sedimentos fluviais. Prevalecem nestes ambientes os 
processos geomorfológicos e biológicos, com participa-
ção direta dos ventos e colonização de cobertura vegetal, 
respectivamente. A interação da vegetação com a direção 
preferencial dos ventos é que irá produzir as diferentes 
formas referentes às dunas. 

Antes da ocupação da região para construção de 
moradias e casas de veraneio, tais dunas, compostas por 
areias quartzosas de granulação muito fina, eram cober-
tas por vegetação típica de restinga em sua maior parte.  
Com a ocupação urbana desordenada na área de ocorrência 
dessas dunas, a vegetação foi sendo destruída e a ação 
dos ventos começou a transportar essa areia para outros 
locais diferentes daqueles onde originalmente ocorriam. 

É importante citar que essas dunas podem atingir 
dimensões superiores a 300 m de comprimento e 20 m de 
altura (FERNANDEZ et al., 2017), sendo que os ventos do 
quadrante nordeste transportam os sedimentos trazidos 
pelas ondas do mar. Nesse sentido, primeiramente, os 
sedimentos arenosos são depositados nas praias; posterior-
mente, tais areias são, em parte, carreadas pelo vento para 
formar as dunas (PEREIRA; ROCHA; FERNANDEZ, 2008).

O transporte desses sedimentos pelo vento, denomi-
nado erosão eólica, transforma as antigas dunas fixas em 
dunas móveis, que passam a se movimentar de acordo 
com a força e a direção dos ventos que sopram na região.  
Essa carga de sedimentos vai se depositando em ruas 
e estradas e interrompendo o movimento de veículos, 
como acontecido em 2017 (RODRIGUES, 2017), tornando 
imperiosa a desobstrução dessas vias, o que implica custos 
extras de maquinário e de combustível para as prefeituras.

Esse movimento das dunas leva também ao soterra-
mento de casas isoladas e condomínios, que, para continu-
arem habitáveis, arcam com um custo anual elevado com 
máquinas para retirada da areia e impedir o soterramento 
das construções.

Figura 5.19 - Erosão marinha na praia da Macumba, promovendo 
a destruição do passeio e da rua junto à praia. Zona oeste da 
cidade do Rio de Janeiro. Fotografia: Marcelo Jorge (2017).

Figura 5.20 - Deposição de areia no lado oeste da praia da 
Macumba (lado oposto à erosão). Fotografia: Marcelo Jorge (2017).

Figura 5.21 - No bairro de Sepetiba, a erosão destruiu a praia e já 
atinge o quintal das casas. Fotografia: Pedro Pfaltzgraff (2015).
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Algumas medidas podem ser tomadas para tentar 
conter a erosão e a movimentação das dunas. Dentre elas, 
destacam-se a revegetação das dunas com espécies ve-
getais apropriadas e o plantio de árvores de crescimento 
rápido ao longo do caminho de deslocamento das dunas 
e na direção que permita barrar o vento antes que este 
atinja o depósito eólico.

ÁREAS SUSCETÍVEIS A ENCHENTES E 
INUNDAÇÕES NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO

O estado do Rio de Janeiro possui extensa rede de dre-
nagem, dividida, segundo o Instituto Estadual do Ambiente 
(INEA), em nove bacias hidrográficas. Algumas delas se 
estendem por estados vizinhos, como as bacias dos rios 
Paraíba do Sul e Itabapoana.

Na maioria dessas bacias existem pontos de inundação 
que atingem áreas urbanas ou de interesse econômico 
da população, já que as planícies fluviais tendem a atrair 
o crescimento urbano, devido a possuírem relevo plano. 
Para delimitar as áreas sujeitas à inundação, é preciso 
deter o conhecimento de conceitos básicos, tais como: 
bacia hidrográfica, enchente, inundação (definidas por 
BRASIL, 2007), tempo de recorrência e causas naturais das 
enchentes e inundações.

Bacia hidrográfica é definida como a área de captação 
natural da água da chuva drenada por um conjunto de 
cursos d’água que convergem seu escoamento para um 
único ponto de saída – um bom exemplo é a bacia do rio 
Paraíba do Sul. Já enchente é a elevação temporária do nível 
d’água em um canal de drenagem, devido ao aumento da 
vazão ou descarga. Enquanto inundação é o fenômeno de 
extravasamento das águas do canal de drenagem para as 
áreas marginais (planície de inundação ou várzea), quando a 
enchente atinge uma cota acima do nível máximo da calha 
principal do rio (BRASIL, 2007). Frequentemente, os dois 
últimos termos são confundidos com alagamentos, os quais 
são causados pela impermeabilização do terreno, princi-
palmente em áreas urbanas em que faltam planejamento 
e manutenção das redes de drenagem pluviais.

Alguns fatores são decisivos na ocorrência de enchen-
tes e inundações. Dentre eles, citam-se: volume de chuva 
que atinge as cabeceiras dos rios de uma bacia hidrográfica, 
forma dessa bacia, cobertura vegetal, declividade, permea-
bilidade dos terrenos dessa bacia e assoreamento dos rios. 

O tempo de recorrência é definido como o espaço 
de tempo necessário para que uma enchente com igual 
intensidade (volume de água) volte a acontecer, havendo 
diversas ordens de grandeza para que dada intensidade 
ocorra. Assim, variações do volume dos rios são fenôme-
nos naturais dos corpos d’água, devendo o homem ter 
grande nível de conhecimento no planejamento e uso das 
planícies aluviais, o que implica o conhecimento do tempo 
de recorrência.

A ocorrência de enchentes e inundações está, muitas 
vezes, ligada à ação do homem sobre as bacias hidrográ-
ficas. Assim, o desmatamento leva à erosão dos solos, que 
mobiliza sedimentos para os cursos d’água, que, por sua 
vez, irão assorear esses cursos e provocar o seu transbor-
damento com uma quantidade menor de água da chuva 
durante a época das enchentes.

A ação do homem também é decisiva na intensifica-
ção de enchentes e inundações, quando o uso do solo da 
bacia promove a impermeabilização desse solo, impedindo 
que uma parcela significativa de água da chuva se infiltre. 
Sem infiltração, todo o volume de água da chuva escorre 
diretamente para os rios, provocando elevação imediata 
de seu nível (em alguns casos, até transbordando de seu 
leito), de forma mais intensa do que ocorreria se essa parte 
da água da chuva se infiltrasse no solo.

Áreas Sujeitas ao Impacto de Cheias e 
Inundações no Estado do Rio de Janeiro

As enchentes e inundações são eventos naturais que 
podem ser intensificados pelo homem, devido ao uso ina-
dequado de solo e rios. Nesse contexto, o estado do Rio de 
Janeiro possui diversas áreas que sofrem com esses eventos.

Uma das áreas mais afetadas e que atinge milhares 
de pessoas é a Baixada Fluminense. A intensa urbanização, 
aliada à consequente impermeabilização dos solos e ao 
assoreamento dos rios, leva a situações em que milhares 
de pessoas ficam desabrigadas ou desalojadas quase todo 
ano durante o verão, que coincide com a época das chuvas.

Rios como Pavuna, Iguaçu, Saracuruna e Sarapuí, 
dentre outros, são responsáveis por essas situações, que 
atingem, de forma intensa, principalmente, as populações 
mais carentes que habitam as margens e as planícies alu-
viais desses rios. A instalação de obras de contenção de 
enchentes e os trabalhos contínuos de limpeza das calhas 
desses rios objetivam diminuir esses problemas.

Na Região Serrana do estado, rios como Bengalas (em 
Nova Friburgo), Paquequer (em Teresópolis) e Quitandinha 
(em Petrópolis) cortam áreas densamente povoadas, provo-
cando, de forma recorrente, problemas durante os períodos 
de chuva intensa. Em 2011, as inundações ocorridas na 
Região Serrana provocaram muitas mortes e destruição 
em evento de chuva jamais visto.

Outros rios do estado, os quais correm em vales 
encaixados, também podem ser palco de enxurradas com 
grande poder destrutivo, tais como aconteceu na locali-
dade de Xerém, no município de Duque de Caxias, em 03 
de janeiro de 2013, quando uma enxurrada do rio Capivari 
deixou uma pessoa morta e oito foram dadas como despa-
recidas (Figura 5.22). Nas áreas serranas e de relevo muito 
movimentado, onde os vales dos rios são encaixados, essas 
enxurradas são comuns, conhecidas como cabeças d’água 
pelas comunidades locais (comuns nos rios que cortam 
o maciço de Itatiaia e contrafortes da serra dos Órgãos).
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Na bacia do rio Paraíba do Sul, que promove a divisa 
entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais, as obras para abastecimento de água e as hidrelé-
tricas controlam em grande parte os efeitos das enchentes, 
regularizando as grandes variações sazonais. Entretanto, 
principalmente no curso inferior do rio, os danos causados 
por enchentes e inundações em bairros da cidade de Cam-
pos dos Goytacazes, norte do estado, ainda são sentidos.

Ainda no norte e noroeste do estado, o rio Muriaé, 
afluente da margem esquerda do Paraíba do Sul, causa, 
episodicamente, destruição na cidade de Laje do Mu-
riaé, desabrigando e desalojando centenas de pessoas e  
causando prejuízos à economia local.

Os rios e bacias hidrográficas retrocitados são apenas 
alguns nos quais se registram enchentes e inundações que 
afetam vários pontos do estado. Existem rios menores, que 
também causam problemas, muitas vezes relacionados ao 
assoreamento de seus leitos por lixo e entulho lançados 
pela população ribeirinha ou por obras que alteram o seu 
curso de forma inadequada, tais como ponte com vão 
muito baixo que represa as águas durante as enchentes ou 
estreitamento de córregos e rios para ocupação urbana.

TERRENOS FORMADOS POR SOLOS MOLES E 
SUJEITOS A RECALQUES E DEFORMAÇÕES

O conhecimento da estabilidade e resistência do terre-
no frente a deformações e recalques provenientes de suas 
características naturais é fator preponderante na definição 
de técnicas a serem utilizadas para o seu aproveitamento, 
de acordo com as diversas atividades econômicas e de 
ocupação do solo pretendidas. 

A composição, o grau de compactação natural e o 
conteúdo de água são muito importantes na resistência 
de um solo à compressão e, consequentemente, à sua 
deformação. Terrenos formados por solos ricos em matéria 
orgânica e argila, como os solos das áreas de mangues, 
planícies de inundação de rios e lagos, brejos e pântanos, 

são bastante compressíveis e sujeitos a deformações 
quando submetidos a cargas. Assim como os terrenos 
nos quais, intercalados ao solo natural ou capeados por 
este, encontram-se camadas de turfa ou matéria orgânica 
em decomposição.

A construção de qualquer estrutura ou obras rodovi-
árias ou ferroviárias sobre esses solos moles necessitam do 
cálculo do tempo e da magnitude dos recalques dos aterros 
onde serão implantadas essas construções, conforme nos 
aponta Teixeira (2012, p. 34 ): “Projetos de aterros sobre 
depósitos de solos moles requerem estimativas da magni-
tude dos recalques das estruturas (ex.: aterro) e do tempo 
necessário para ocorrência destes recalques e avaliações 
da resistência não drenada dos solos de fundação durante 
o carregamento”.

Essa preocupação implica a adoção de técnicas espe-
cíficas e, geralmente, custo financeiro mais elevado para 
implantação com sucesso de obras em terrenos compostos 
por solos moles. 

Os problemas relacionados a solos moles são bastante 
estudados, sendo alvo de inúmeras monografias, disserta-
ções e teses, destacando-se, apenas no caso do estado do 
Rio de Janeiro, trabalhos de autores como Chavão (2015), 
Nascimento (2009, Póvoa (2016) e Teixeira (2012).

Terrenos Sujeitos a Recalques e 
Deformações no Estado do Rio de Janeiro

No estado do Rio de Janeiro, esses tipos de terrenos 
são comuns, notadamente na Baixada de Jacarepaguá 
e no entorno da Baía de Guanabara. No município do 
Rio de Janeiro, várias áreas de mangues e de planícies 
fluviolagunares (compostos por argilas ricas em matéria 
orgânica – muito compressíveis) foram aterradas e, hoje, 
são ocupadas pela população. Esses solos são encontrados 
também ao longo de todo o litoral do estado, desde Macaé 
até Angra dos Reis, e em vários outros pontos do interior 
onde ocorram pântanos e brejos.

Figura 5.22 - Casas destruídas às margens do rio Capivari pela forte chuva que atingiu Xerém, distrito de Duque de Caxias (RJ),  
em janeiro de 2013. Fotografia: Vladimir Platonow (http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/07/duque-de-caxias-entrega-imoveis- 

para-moradores-de-xerem-atingidos-por).
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São comuns no estado do Rio de Janeiro amplas áreas 
de manguezais, principalmente no entorno das baías de 
Guanabara, Sepetiba e da Ilha Grande. Nesse ambiente 
de vegetação densa e variação da maré ao longo do dia, 
a grande deposição de argilas e matéria orgânica leva à 
formação de espessas camadas de argilas ricas em matéria 
orgânica compressivas.

Existem outras áreas de mangues protegidas pela le-
gislação no estado. Aquelas existentes no entorno da Baía 
de Sepetiba são bastante extensas e sofrem com a pressão 
e a ocupação urbana (Figura 5.23), enquanto as situadas 
no extremo sul do estado estão mais preservadas, sendo 
também bastante extensas.

Ao longo da história da cidade do Rio de Janeiro, 
extensas áreas foram aterradas para ocupação urbana e, 
muitas delas, eram áreas de mangues. Nesses locais, o 
tempo decorrido desde a conclusão desses aterros já foi 
suficiente para que o terreno se ajustasse à compressão 
das camadas de aterro.

Terrenos naturais originados de áreas alagadas e 
úmidas, geralmente, estão cobertos por densa vegetação 
de gramíneas e plantas adaptadas a esse ecossistema. 
À medida que esses vegetais vão morrendo e seus com-
ponentes orgânicos vão se depositando no fundo dessas 
áreas alagadiças, formam-se camadas de matéria orgânica 
preservada, devido à ausência de oxigênio nesses ambien-
tes. Sob algumas condições de tempo e preservação, esse 
material pode se transformar em turfa.

Ainda nessas áreas, as camadas de origem orgânica 
podem estar ocultas pela sobreposição de material terrí-
geno. Se ocupadas ou se sofrerem alguma intervenção de 
engenharia que gere peso sobre elas, sem que se leve em 
conta sua baixa resistência à compressão, podem ser gera-
das trincas e deformações do pavimento ou desestabilização 
de construções. Caso típico são os afundamentos e as trincas 
registradas nas regiões próximas e nos terrenos destinados 
aos alojamentos das equipes dos Jogos Pan-Americanos de 
2007, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro (Figura 5.24).  

Figura 5.23 - Manguezal na baía de Sepetiba, com ocupação 
urbana muito próxima. Fotografia: Marcelo Jorge (2017).

Figura 5.24 - Afundamento no asfalto, devido à presença de 
material compressível no subsolo. Condomínio Vila do Pan, 

Barra da Tijuca (RJ). Fotografia: Cezar Loureiro/Agência O Globo 
(https://oglobo.globo.com/rio/terreno-da-vila-do-pan-nao-

para-de-ceder-mas-licitacao-para-conter-danos-mais-uma-vez-
adiada-14775512).

Outros casos foram registrados no entorno da Lagoa Ro-
drigo de Freitas, com o recalque de grandes áreas usadas 
como parque público.

Essa característica do terreno também é comum ao 
longo do vale do rio Paraíba do Sul, áreas da Região dos 
Lagos (englobando várias cidades como Maricá e Saqua-
rema) e áreas da Baixada Campista no norte do estado.

Em qualquer região com presença de solos com ca-
racterísticas compressíveis (mangues, brejos e pântanos), é 
necessária a utilização de técnicas construtivas adequadas 
para uso e ocupação, sem as quais incidentes como os 
retromencionados serão muito prováveis.
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Os mecanismos de erosão, incluindo o destacamento e o 
transporte de materiais do solo e fragmentos de rochas, 
quando ativados, têm desempenho de magnitude variável, 
que é regulado tanto pelos impulsos de energia quanto 
pelas características físicas e propriedades hidráulicas e 
mecânicas dos materiais expostos. Os materiais erodidos 
nas encostas são incorporados, pelo menos em parte, 
à carga total de sedimentos em transporte ao longo do 
subsistema fluvial, em adição aos materiais erodidos nas 
margens e nos fundos desses canais.

As redes de canais naturais são hierarquicamente  
organizadas, sendo o nível inferior correspondente aos vales 
de cabeceiras de drenagem, na escala real (ou escala de 
campo), através dos quais esses canais de primeira ordem, 
segundo Strahler (1952), podem se formar ou crescer de 
modo retrogressivo, expandindo a rede de canais, como 
observado e discutido por Coelho Netto (2003) no domínio 
de colinas do vale do rio Paraíba do Sul. Os vales de cabecei-
ras constituem áreas de conexão dos processos de encostas 
e a rede regional de canais. Os canais fluviais coletores 
de ordem hierárquica superior, ou rios principais, por seu 
turno, convergem suas descargas residuais em direção aos 
reservatórios terminais (brejos, lagos, lagunas, mar/oceano) 
que constituem o nível de base limitante do transporte 
fluvial. Esse ambiente terminal é caracteristicamente de 
deposição dos sedimentos descarregados pelos rios, cons-
tituindo as chamadas planícies fluviomarinhas na interface 
com os processos de erosão e deposição próprios de zonas 
costeira e marinha, denominadas baixadas costeiras.

No geral, os padrões espaciais dos sistemas de bacias 
e sub-bacias, vistos através de orientações das redes de 
canais fluviais e dos eixos de concavidades topográficas 
nos domínios de encostas, mostram forte paralelismo 
com as estruturas geológicas subjacentes, herdadas ao 
longo da história evolutiva da crosta terrestre, desde o 
Pré-Cambriano, como observado por Coelho Netto (1999).  
Vale ressaltar, entretanto, que os esforços tectônicos, 
associados à ativação do sistema de rifting que deu ori-
gem ao oceano Atlântico em diferentes períodos, com 
maior intensidade entre o Cretáceo e o Terciário Inferior 
(ALMEIDA, 1976; ASMUS; FERRARI, 1978), produziram os 
grandes domínios geomorfológicos que configuram a atual 
topografia do estado do Rio de Janeiro.

Um dos principais alicerces do pensamento geomor-
fológico funcionalista, Grove Karl Gilbert, em sua obra 
clássica “Report on the Geology of the Henry Mountain” 
(GILBERT, 1877), já ressaltava o forte condicionamento 
litológico e estrutural na formação das grandes bacias de 
drenagem, assim como na configuração espacial da rede de 
canais, nos processos de recuo de encostas e dos divisores 
e, portanto, no rebaixamento ou denudação da superfície 
terrestre. A diversidade das formas superficiais de relevo 
espelha os processos dominantes que lhes deram origem 
e, ao mesmo tempo, condicionam os processos que atuam 
em sua evolução ao longo do tempo.

INTRODUÇÃO

A Geomorfologia é um campo do conhecimento entre 
as Ciências da Terra (ou Geociências), cuja interface com as 
Ciências Humanas se expressa na espacialidade das formas 
do modelado da superfície terrestre, em uma composição 
estruturante e funcional dos quadros geográficos, como 
discutido por Gomes (2017), de alto valor social aplicado. 
No campo da ciência geomorfológica, objetiva-se explicar 
os processos e as taxas que governam a construção e a 
evolução do modelado da superfície terrestre, no espaço 
e no tempo, em uma perspectiva multiescalar. Trata-se de 
um campo de múltiplas interfaces disciplinares, o qual deve 
ser concebido em seu caráter próprio, focalizando tanto 
as áreas emersas (continentais e ilhas) como as imersas 
(plataformas continentais e fundos oceânicos) do planeta. 
A configuração morfológica e a rugosidade superficial da 
crosta terrestre envolvem ampla diversidade de formas 
estruturais, produzidas por movimentos da crosta e vul-
canismo, e de formas esculturais, produzidas por erosão, 
denudação (ou rebaixamento da superfície) e deposição 
(AHNERT, 1998). 

Ahnert (1998) destaca que o desenvolvimento da 
Geomorfologia envolve a descrição das formas existentes; 
a investigação dos processos que criam essas formas; o 
exame das relações entre formas e processos e, em última 
instância, busca explicar a evolução morfológica da super-
fície terrestre. Ressalta, também, que a pesquisa científica 
em Geomorfologia segue três abordagens principais:  
i) morfológica, voltada ao reconhecimento, à classificação 
e ao mapeamento das formas; ii) histórica, voltada à re-
constituição da evolução no tempo geológico; iii) funcional, 
voltada ao conhecimento de condicionantes e mecanismos 
dos processos geomorfológicos que produzem as formas 
e conduzem à evolução.

A geomorfologia continental do estado do Rio de 
Janeiro sobressai na paisagem a partir de montanhas, 
morros residuais e colinas rebaixadas, esculpidas em formas 
geométricas de encostas retilíneas, convexas e côncavas, 
com amplitudes de relevo variáveis, configurando unidades 
morfológicas de bacias de drenagem. Essas unidades ope-
ram internamente como sistemas abertos impulsionados 
por forças próprias da natureza (gravitacional, tectônica e 
climática) e reguladas por seus componentes geológico-
-estruturais, geomorfológicos, pedológicos, de cobertura 
vegetal e de uso e ocupação das terras, muito diversos no 
espaço e variáveis no tempo, especialmente no que diz 
respeito às intervenções humanas. 

Essa geobioantrópica diversidade regula o trabalho 
geomorfológico nos subsistemas de encostas e subsiste-
mas fluviais. Os subsistemas de encostas são produtores 
dos fluxos líquidos, sólidos e solúveis, parte dos quais aí 
permanece estocada, enquanto outra parte converge para 
os subsistemas fluviais durante os períodos de chuvas (even-
tualmente, também podem ocorrer nos períodos secos). 
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Em termos de classificação geomorfológica e ma-
peamento no âmbito do território estadual, merece des-
taque o trabalho produzido pelo Serviço Geológico do  
Brasil – CPRM (DANTAS, 2000) integrando a morfologia e a 
altimetria dos terrenos com aspectos do substrato geológico 
e estrutural. Outra metodologia de classificação e mape-
amento geomorfológico foi construída coletivamente por 
Coelho Netto et al. (2010) e direcionada para os estudos  
geo-hidroecológicos que subsidiaram a análise e a qualifica-
ção ambiental (na escala 1:100.000) voltada ao Zoneamento 
Ecológico-Econômico do Estado do Rio de Janeiro. A seguir, 
apresentamos resumidamente essas duas classificações. 

Classificação e Mapeamento 
Geomorfológico do Estado do  
Rio de Janeiro

O mapeamento geomorfológico elaborado pelo Ser-
viço Geológico do Brasil – CPRM foi produzido na escala 
1:250.000 (DANTAS, 2000), tendo como referências me-
todológicas: Ross (1990), para hierarquização do relevo do 
estado em unidades morfoestruturais e morfoesculturais; e 
Ponçano et al. (1979), para compartimentação em sistemas 
de relevo, também de forma hierarquizada. Verificando o 
forte desnivelamento topográfico que reflete a influência da 
tectônica na compartimentação do relevo, a complexidade 
rochosa e estrutural gerada pelos dobramentos acompa-
nhados de intrusões, falhamentos e ciclos erosivos, Dantas 
(2000) dividiu o estado do Rio de Janeiro em duas grandes 

unidades morfoestruturais: (a) Cinturão Orogênico do 
Atlântico e (b) Bacias Sedimentares Cenozoicas (Figura 6.1).

Observa-se, nesse mapa, que o Cinturão Orogênico 
do Atlântico corresponde às macroestruturas do arcabouço 
tectônico da Faixa Ribeira (domínios Juiz de Fora/Paraíba 
do Sul, Serra do Mar, Região dos Lagos e Costeiro), que 
compreende terrenos arqueanos e proterozoicos granítico-
-gnáissicos; terrenos paleozoicos graníticos, básicos e alca-
linos; e terrenos cretácico-terciários alcalinos. Essa unidade 
foi subdividida nas unidades morfoesculturais: Maciços 
Costeiros e Interiores; Maciços Alcalinos Intrusivos; Superfí-
cies Aplainadas nas Baixadas Litorâneas, Escarpas Serranas, 
Planaltos Residuais, Depressões Interplanálticas; Depressões 
Interplanálticas com Alinhamentos Serranos Escalonados.

A unidade morfoestrutural Bacias Sedimentares 
engloba todas as bacias de sedimentação terciárias e co-
berturas quaternárias, sendo as bacias integrantes do Sis-
tema de Riftes Continentais do Sudeste do Brasil (SRCSB)  
(RICCOMINI, 1989). Por sua vez, essa unidade morfoestru-
tural divide-se nas unidades morfoesculturais Tabuleiros de 
Bacias Sedimentares, Planícies Fluviomarinhas (baixadas) e 
Planícies Costeiras.

As unidades morfoesculturais foram subdivididas por 
Dantas (2000) em sistemas de relevo principais e subordi-
nados, que os caracterizou por meio de suas propriedades 
morfológicas e morfométricas. Como produto, foram  
obtidas informações sobre amplitude topográfica, gradien-
te e geometria das vertentes e topos, coberturas inconso-
lidadas, densidade de drenagem e padrão de drenagem.  

Figura 6.1 - Mapa geomorfológico do estado do Rio de Janeiro (escala 1:250.000). Fonte: Dantas (2000).
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Os sistemas de relevo foram classificados com base nesses 
parâmetros e agrupados em relevos de agradação (onde são 
predominantes os processos deposicionais) e de degradação 
(dominados por processos erosivos). Os relevos de agra-
dação compreendem as formas de acumulação em áreas 
continentais ou litorâneas e os relevos de degradação estão 
compartimentados por meio das formas de denudação.

Nos sistemas de relevo, Dantas (2000) cartografou as 
unidades: a) planícies aluviais (relevos de agradação con-
tinental); b) planícies costeiras, colúvio-alúvio marinhas, 
fluviomarinhas e fluviolagunares (relevos de agradação lito-
râneos); c) tabuleiros (relevos de degradação sobre depósitos 
sedimentares); d) colinas isoladas (relevos de degradação en-
tremeados na baixada); e) domínio suave colinoso; de colinas 
dissecadas, morrotes e morros baixos; de morros elevados; 
e alinhamentos serranos e degraus estruturais (relevos de 
degradação em planaltos dissecados ou superfícies aplaina-
das); f) maciços intrusivos alcalinos (relevos de degradação 
sustentados por litologias específicas); g) maciços costeiros e 
interiores; escarpas serranas e domínio montanhoso (relevos 
de degradação em áreas montanhosas).

Dentre as contribuições desse mapeamento, destaca-se 
a possibilidade de uma leitura da paisagem a partir da 
relação entre as estruturas geológicas e as formas de 
relevo e, principalmente, seu caráter aplicado, visto que 
o reconhecimento e o mapeamento das diferentes uni-
dades geomorfológicas se apresentam como importan-
te ferramenta para subsidiar diagnósticos ambientais, 
além de auxiliar no planejamento e na gestão territorial.  
Nessa perspectiva, a metodologia proposta por Dantas 
(2000) se firma como referência importante no que diz 
respeito ao mapeamento geomorfológico do estado do  
Rio de Janeiro.

Carta Geomorfológica como Base da 
Classificação dos Domínios  
Geo-Hidroecológicos do Estado  
do Rio de Janeiro

Esse modelo de carta geomorfológica foi elaborado 
para dar suporte à classificação dos domínios geo-hidroe-
cológicos do estado do Rio de Janeiro, integrando estudos 
voltados ao diagnóstico de vulnerabilidade socioambiental 
do território. Com esse diagnóstico objetivou-se a avaliação 
do potencial e das limitações de ocupação e uso da terra 
frente ao plano de desenvolvimento econômico nas dife-
rentes regiões hidrográficas, estabelecidas pela Agência 
Nacional de Águas (ANA), como subsídio à elaboração do 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Rio de 
Janeiro (ZEE-RJ) (escala 1:100.000).

A abordagem sistêmica adotada nesse estudo envol-
veu a integração espacial de diversos mapas temáticos e 
mapas de sínteses, exigindo pré-tratamento de dados e 
informações geobiofísicas e socioeconômicas. Na análise 
geobiofísica, procedeu-se à integração de parâmetros de 
modo a haver compatibilidade em uma base de apoio 

cartográfico e o estabelecimento de relações funcionais 
dos elementos considerados relevantes no comporta-
mento hidrológico e erosivo das encostas. Para tanto, 
incluiu-se a produção de uma carta de suscetibilidade 
de terreno, em escala 1:100.000, frente a fenômenos 
hidroerosivos e a mecanismos dominantes de movimen-
tos gravitacionais de massa (deslizamentos, fluxos de 
detritos e quedas de blocos), dando suporte à classifica-
ção de áreas em base geo-hidroecológica e avaliação da  
vulnerabilidade geobiofísica.

O diagnóstico geobiofísico fundamentou-se nos 
diversos elementos que compõem os sistemas da paisa-
gem, próprios ou adaptados à natureza de cada lugar ou 
região, considerando as possíveis transformações devido 
à ocupação e às atividades humanas que afetam as res-
postas hidrológicas e erosivas das bacias de drenagem.  
Nesse contexto, elaborou-se uma carta hidrogeomorfoló-
gica, seguindo-se a abordagem funcional (COELHO NETTO 
et al., 2007), destacando os elementos morfológicos rele-
vantes na regulação hidrológica de encostas e processos 
erosivos (lato sensu), ou seja, na produção de água e 
sedimentos que convergem das encostas para os canais 
fluviais em seus diferentes níveis hierárquicos.

No primeiro passo da construção metodológica, 
procedeu-se à separação entre as áreas drenadas por bacias 
hidrográficas e as baixadas costeiras. A cota altimétrica de 
40 m foi estabelecida como critério de separação desses 
dois grandes domínios geomorfológicos. Isso porque, até 
a cota de 20 m, prevalece o sistema de planícies fluvioma-
rinhas e, entre 20 m e 40 m, esse ambiente avizinha-se aos 
depósitos terciários da Formação Barreiras, cuja altitude 
varia entre 60 m e 80 m (MOUSINHO DE MEIS, 1976). 
Seria, portanto, uma área de transição entre os ambientes 
fluviomarinho e continental.

Levando-se em conta que grande parte do território 
estadual é dividida em bacias de drenagem ou bacias 
hidrográficas, a metodologia desenvolvida concentrou-se 
nesses recortes espaciais de análise. As informações de 
relevo contidas no Mapa de Domínios Geomorfológicos 
foram extraídas de um modelo digital de elevação, elabo-
rado a partir de imagens SRTM (Shuttle Radar Topography 
Mission) devido à inexistência de uma base topográfica 
adequada para todo o estado em escala 1:100.000.  
Com o material planialtimétrico fornecido pelo então Institu-
to Estadual de Florestas (IEF-RJ) (atual Instituto Estadual do  
Ambiente – INEA-RJ), gerado por meio da junção de cartas 
em escala 1:50.000, foi possível realizar comparações, ajus-
tes e refinamentos da rede de canais e feições morfológicas. 

A produção do mapa geomorfológico em base fun-
cional envolveu uma série de parâmetros morfológicos e 
índices. Dentre esses últimos, incluem-se o Índice de Posi-
cionamento Topográfico (TPI), proposto por Jennes (2006) 
a partir do Modelo Digital de Elevação (MDE), e o Índice de 
Eficiência de Drenagem (IED), que integra os valores de den-
sidade de drenagem ao gradiente topográfico das bacias 
de baixa ordem hierárquica (COELHO NETTO et al., 2007).  
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As classes de desnivelamento topográfico, sobrepostas às 
classes de TPI, produziram o denominado mapa de relevo. 
As categorias consideradas do TPI agrupam as posições de 
cristas, divisores e alta encosta e destacam a posição de 
encosta lateral; os fundos de vales foram ajustados com 
auxílio de uma faixa lateral (buffer) aos canais de drenagem 
de 15 m de largura para cada lado.

O Mapa Domínios Geomorfológicos do Estado do Rio 
de Janeiro (Figura 6.2) resultou da integração do mapa de 
relevo com as classes de IED e a morfologia das encostas. 
Os valores mais baixos de IED refletem uma condição mais 
favorável à retenção de água nas encostas, potencializando 
as ocorrências de deslizamentos translacionais ou rota-
cionais; por outro lado, os valores de maior eficiência de 
drenagem favoreceriam as ocorrências de fluxos de detritos, 
especialmente nos fundos de vales.

As categorias identificadas no mapa geomorfológico 
de base funcional refletem a natureza dominante dos 
processos geomorfológicos atuantes nas encostas e as 
interações com a rede de canais, incluindo seis categorias:

(i)     Domínio montanhoso (desnivelamento >300 m);
(ii) Domínio de morros elevados e pães de açúcar 

(inselbergs) (desnivelamento >300 m); 
(iii) Domínio de maciços costeiros (desnivelamento 

>300 m); 
(iv) Domínio colinoso (desnivelamento <300 m); 
(v) Domínio de planícies fluviais (declividades <5°); 

(vi) Domínio de planícies costeiras fluviomarinhas 
(declividades <5°).

Por fim, o mapa de domínios geomorfológicos foi  
sobreposto ao mapa geomorfológico (DANTAS, 2000) e suas 
respectivas categorias foram simplificadas por agregação de 
legendas com semelhança funcional frente aos processos 
hidrológicos e erosivos das encostas. A classificação em base 
funcional mostrou-se coerente com as categorias geológico 
-geomorfológicas da classificação de Dantas (2000).

Os domínios geomorfológicos retromencionados 
foram, posteriormente, integrados ao mapa de vegetação 
e usos do solo (escala 1:100.000) para classificação dos 
domínios geo-hidroecológicos. Para tanto e levando em 
conta a funcionalidade desses domínios em termos de 
comportamento erosivo, os domínios montanhoso (des-
nivelamento >300 m), morros elevados e pães de açúcar 
(inselbergs) (desnivelamento >300 m) e maciços costeiros 
(desnivelamento >300 m) foram agrupados antes da inte-
gração com o mapa de vegetação e usos do solo. Desse 
modo, permaneceram quatro domínios geomorfológicos 
para posterior integração (Quadro 6.1).

O atual mosaico heterogêneo da paisagem do estado 
do Rio de Janeiro pode ser lido, tal como proposto por 
Ab’Saber (2003), como uma herança dos processos fisio-
gráficos e biológicos que condicionaram transformações 
na composição da cobertura vegetal ao longo do tempo. 

Figura 6.2 - Mapa domínios geomorfológicos do estado do Rio de Janeiro (escala 1:100.000). Fonte: Elaborado por Flávio Brasil (2018).
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Figura 6.3 - Mapa cobertura vegetal e usos da terra do estado do Rio de Janeiro (escala 1:100.000).  
Fonte: Elaborado por Flávio Brasil (2018).

Domínios Geomorfológicos Agrupados Domínios Geomorfológicos Originais

Domínio I (Montanhas, maciços costeiros, morros elevados 
e pães de açúcar)

Domínio montanhoso - Domínio de morros elevados e 
pães de açúcar; domínio de maciços costeiros

Domínio II (Colinas) Domínio colinoso

Domínio III (Planícies fluviais) Domínio de planícies fluviais

Domínio IV (Planícies fluviomarinhas, cordões arenosos, dunas e restingas) Domínio de planícies costeiras e fluviomarinhas

Fonte: Coelho Netto et al. (2010).

Quadro 6.1 - Relação entre os domínios geomorfológicos agrupados e os originais para  
cruzamento com o mapa de vegetação e usos do solo.

Tais transformações podem ser herdadas tanto de even-
tos ocorridos em uma escala de tempo mais abrangente 
(tempo geológico) quanto de ações mais recentes, como 
desmatamentos, queimadas, expansões sem planejamento 
de núcleos urbanos e demais práticas que modificam inten-
samente a cobertura vegetal e o uso da terra. Essa complexa 
interação entre os elementos geobiofísicos, em múltiplas 
escalas de tempo, resulta em diferentes operacionalidades 
do sistema da paisagem, as quais são condicionadas pelos 
processos atuantes, que, por sua vez, influenciam no ar-
ranjo espacial das formas.

A cobertura vegetal do estado do Rio de Janeiro está 
inserida no bioma Mata Atlântica, o qual se encontra frag-
mentado e altamente degradado. De acordo com o Mapa 
Cobertura Vegetal e Usos da Terra do Estado do Rio de 
Janeiro (Figura 6.3), atualmente, a pastagem se apresenta 
como a matriz da paisagem, recobrindo 54,2% do território, 
incluindo a pastagem de várzea. As florestas, independen-
temente do estado de conservação, por sua vez, recobrem 
27,7% da área territorial do estado e estão dispostas em 
diversos fragmentos, sob intensa pressão em uma matriz 
de pastagem. 
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A agricultura (cultivo de café, cana de açúcar, cítricos) 
ocupa aproximadamente 5% da área do estado, apresen-
tando maior expressividade no norte fluminense, estando 
associada às porções baixas do relevo.

De modo a viabilizar o cruzamento dos mapas te-
máticos, as classes do Mapa Cobertura Vegetal e Usos 
da Terra foram agrupadas de acordo com a similaridade 
fisionômica e estrutural da vegetação e das características 
de usos do solo (Quadro 6.2).

(i)   Planícies fluviomarinhas – Pastagens e solo ex 
posto, ocupando 19,5% da área total do estado.

(ii) Montanhas, maciços costeiros, morros elevados e 
inselbergs – Formações florestais, compondo 18,4% 
da área total.

(iii) Colinas – Pastagens e solo exposto, com 13,5% 
de área total.

No domínio de montanhas, maciços costeiros, 
morros elevados e inselbergs, as formações florestais se 
apresentam como fragmentos localizados nos topos de 
morros e nas partes mais elevadas das encostas, devido 
às altas declividades que dificultam a ocupação dessas 
áreas. É possível notar predomínio de pastagens e solo 
exposto, os quais se concentram no domínio colinoso e, 
principalmente, no domínio das planícies fluviomarinhas. 
As áreas agrícolas estão, em sua maioria, associadas às 
porções baixas do relevo, em especial à planície fluvio-
marinha e às áreas de colinas; em combinação com esse 
último domínio, as áreas agrícolas cobrem 4,7% de todo 
o território.

Fonte: Coelho Netto et al. (2010).

Fonte: Coelho Netto et al. (2010).

Classes Agrupadas do 
Mapa de Cobertura  

e Usos da Terra

Classes Originais do Mapa 
de Cobertura Vegetal  

e Usos da Terra

Afloramento Rochoso Afloramento Rochoso

Agricultura e Silvicultura

Agricultura

Agricultura (café)

Agricultura (cana-de-açúcar)

Reflorestamento

Formações Florestais
Floresta

Vegetação Secundária em 
Estágio Inicial

Cordões Arenosos e Restingas
Restinga

Cordões Arenosos

Mangue Mangue

Áreas Urbanas

Ocupação Urbana de Alta 
Densidade

Ocupação Urbana de 
Média Densidade

Ocupação Urbana de 
Baixa Densidade

Pastagens e Solo Exposto

Pastagem

Pastagem em Várzea

Solo Exposto

Corpos d’Água e Áreas Úmidas Água

Quadro 6.2 - Relação entre as classes originais e agrupadas do 
mapa de cobertura vegetal e usos da terra para cruzamento  

com o mapa de domínios geomorfológicos.

Quadro 6.3 - Domínios geo-hidroecológicos do estado  
do Rio de Janeiro.

Domínios Geo-Hidroecológicos

Afloramento rochoso

Colinas – Agricultura e silvicultura

Colinas – Áreas urbanas

Colinas – Formações florestais

Colinas – Pastagens e solo exposto

Cordões arenosos e restingas

Manguezais

Montanhas, maciços costeiros, morros elevados 
e pães de açúcar (inselbergs) – Campos de altitude

Montanhas, maciços costeiros, morros elevados e 
pães de açúcar (inselbergs) – Pastagens e solo exposto

Montanhas, maciços costeiros, morros elevados e 
pães de açúcar (inselbergs) – Formações florestais

Montanhas, maciços costeiros, morros elevados e 
pães de açúcar (inselbergs) – Agricultura e silvicultura

Montanhas, maciços costeiros, morros elevados e 
pães de açúcar (inselbergs) – Áreas urbanas

Planícies fluviais – Agricultura e silvicultura

Planícies fluviais – Áreas urbanas

Planícies fluviais – Formações florestais

Planícies fluviais – Pastagens e solo exposto

Planícies fluviomarinhas – Agricultura e silvicultura

Planícies fluviomarinhas – Áreas urbanas

Planícies fluviomarinhas – Formações florestais

Planícies fluviomarinhas – Pastagens e solo exposto

Corpos d’água e áreas úmidas

A cobertura superficial definida pelo mosaico da ve-
getação e das formas de ocupação e uso da terra constitui 
o filtro hidrológico regulador dos processos de intercepção 
das chuvas (estocagem e atravessamento) e de infiltração 
da água no solo, regulando, em parte, o comportamento 
hidrológico e mecânico dos materiais do solo. A elabora-
ção do Mapa Domínios Geo-Hidroecológicos do Estado 
do Rio de Janeiro resultou na classificação de 21 domínios 
(Quadro 6.3).

O Mapa Domínios Geo-Hidroecológicos do Estado do 
Rio de Janeiro (Figura 6.4) nos possibilita compreender a 
espacialização da vegetação em função da compartimenta-
ção do relevo. A partir dessa leitura da paisagem, no estado 
do Rio de Janeiro destacam-se os seguintes domínios:
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Figura 6.4 - Mapa domínios geo-hidroecológicos do estado do Rio de Janeiro (escala 1:100.000). Fonte: Elaborado por Flávio Brasil (2018).

Figura 6.5 - Mapa total de precipitação anual do estado do Rio de Janeiro (escala 1:100.000). Fonte: Elaborado por Flávio Brasil (2018).
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A precipitação é importante fator controlador do ciclo 
hidrológico e, portanto, da regulação dos condicionantes 
ecológicos e geográficos de uma região. No estado do Rio 
de Janeiro, como apresentado no Mapa Total de Precipita-
ção Anual do Estado do Rio de Janeiro (Figura 6.5), o total 
de precipitação anual varia de 812 mm a 2.384 mm nas 
áreas mais chuvosas. Os núcleos de maior total anual se 
concentram na Região Serrana e no Sul Fluminense.

Além da influência de controles locais, a variabilidade 
espacial e temporal das precipitações também decorre 
da combinação de fenômenos associados à dinâmica 
atmosférica atual, como a Zona de Convergência do 
Atlântico Sul (ZCAS) e sistemas frontais, que promovem o 
aumento da nebulosidade, a ocorrência de precipitação e 
a intensificação dos ventos, especialmente no período de 
novembro a março.

Estudos desenvolvidos por Meis, Coelho Netto e Oli-
veira (1981) e Figueiró (2012) apontam que as variabilidades 
pluviométricas locais podem espelhar mudanças na dinâ-
mica atmosférica em níveis regional e global. Destacam-se, 
nesse sentido, a intensificação da sazonalidade e o aumento 
do número de dias secos, aliados à diminuição dos even-
tos de chuva de alta frequência e baixa magnitude (<50 
mm/dia) e ao aumento dos eventos extremos de chuva  
(>100 mm/dia).

Se, por um lado, a frequência desses eventos extremos 
vem aumentando nas últimas décadas, por outro também 
vem ampliando o seu potencial destruidor. As cidades situ-
adas no alto da serra do Mar, assim como em sua frente de 
escarpa ou no sopé da vertente Atlântica, têm concentrado 
grande parte dos desastres impulsionados por eventos 
extremos de chuvas e inúmeros movimentos gravitacionais 
de massa rápidos, de dimensão catastrófica.

Abordagem Geo-Hidroecológica

A abordagem geo-hidroecológica integra conhe-
cimentos nos campos de Geomorfologia, Hidrologia e 
Geoecologia, a partir de uma visão sistêmica do espaço 
geográfico em suas múltiplas escalas de análise espacial 
e temporal, e foi proposta pela primeira autora do pre-
sente texto. Essa abordagem se apoia nas metodologias 
empírico-analítica e integrativa e, embora praticada desde 
meados dos anos de 1970 (COELHO NETTO, 1979, 1985), 
foi formalizada apenas em 1992, com a criação do Labo-
ratório de Geo-Hidroecologia (GEOHECO) (e Gestão de 
Riscos, desde 2014) do Departamento de Geografia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Suas primeiras raízes surgiram do interesse em pesqui-
sas sobre a natureza e a magnitude dos processos que go-
vernam a evolução do modelado da superfície terrestre em 
região tropical úmida, ou seja, dos processos geomorfológi-
cos que atuaram e atuam na região, onde, até então, a litera-
tura sobre o reconhecimento desses processos era escassa.  

Nessa ocasião, a pesquisa geomorfológica no Brasil se 
concentrava nos estudos sobre evolução do modelado 
superficial durante o Quaternário, com base na morfologia, 
estratigrafia e cronologia (relativa) dos eventos erosivos e 
deposicionais. As primeiras datações absolutas dos de-
pósitos sedimentares emergiram na literatura brasileira a 
partir da segunda metade dos anos de 1960. Merecem 
destaque os modelos evolutivos propostos por Meis e 
Monteiro (1979) e Meis e Moura (1984) sobre a evolução 
de encostas na região Sudeste do Brasil.

Bigarella, Mousinho e Silva (1965) propuseram um 
modelo evolutivo durante o Quaternário, marcado por qua-
tro grandes ciclos glaciais, sob regimes frios e semiáridos; 
nos períodos interglaciais, como o atual, prevaleceriam os 
climas relativamente mais quentes e úmidos nas regiões 
Sudeste e Sul brasileiras. Sob essas últimas condições cli-
máticas, esses autores sugerem que os ambientes seriam 
dominados pelas florestas úmidas, favoráveis à estabilidade 
de encostas e ao desenvolvimento de solos, prevalecen-
do o trabalho de incisão linear nos canais fluviais. Já os 
regimes semiáridos e frios inibiriam o desenvolvimento 
das florestas, favorecendo a erosão e o recuo paralelo 
das encostas, que conduzem ao alargamento dos vales. 
Buscando desvincular o papel dominante do clima na 
evolução das encostas, Meis e Monteiro (1979) e Meis e 
Moura (1984) propuseram um modelo evolutivo induzido 
por variações paleo-hidrológicas associadas a alterações 
locais de nível de base.

Com base em estudos morfoestratigráficos detalha-
dos, acompanhados por datações relativas e absolutas, 
Meis e Moura (1984) propuseram um modelo marcado 
por ciclos de intenso trabalho erosivo e deposicional, 
alternados por períodos de estabilidade morfodinâmica 
que teriam favorecido a pedogênese. Essa fase teria cor-
respondência com o desenvolvimento das camadas de 
paleo-horizonte A, posteriormente soterradas por depó-
sitos coluviais subsequentes, marcando um ciclo erosivo 
no início do Holoceno. Esses paleo-horizontes A foram 
posteriormente datados (por AMS C14) aproximadamen-
te entre 9.500 a 10.000 anos AP (COELHO NETTO et al., 
1994). Os estudos de Meis e colaboradoras fomentaram 
outras indagações na medida em que não se ajustavam aos 
modelos evolutivos preconizados pela escola de morfogê-
nese climática liderada por autores clássicos como Büdel 
(1963), Tricart e Cailleux (1973), dentre outros, refletindo a 
necessidade de reconhecimento e compreensão dos pro-
cessos geomorfológicos e seu comportamento nas regiões 
tropicais, estimulando essa nova linha de pesquisa no país.

A abordagem geo-hidroecológica buscou integrar as 
abordagens morfológica, funcional e histórica, tal como 
foi efetivada em diversas localidades do estado do Rio de 
Janeiro, incluindo áreas de estudos inseridas integralmente 
no estado ou parcialmente na zona de fronteira com os 
estados de São Paulo e Minas Gerais. 
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1 Como definido por Coelho Netto (1994), a bacia de drenagem é uma área da superfície terrestre que drena água, sedimentos e materiais 
dissolvidos para uma saída comum em determinado ponto de um canal fluvial. O limite de uma bacia de drenagem é conhecido como divisor 
de drenagem ou divisor de águas. Uma determinada paisagem pode conter certo número de bacias drenando para um reservatório terminal 
comum, como os oceanos ou mesmo um lago.

As perguntas centrais foram, e têm sido direciona-
das, na busca de conhecimentos sobre os mecanismos e 
condicionantes dominantes da natureza e magnitude dos 
processos geomorfológicos, com ênfase nos subsistemas de 
encostas, visando a explicar, fisicamente, como esses pro-
cessos responderiam às mudanças ambientais (associadas 
às variações climáticas e/ou de uso e ocupação das terras) 
no tempo e no espaço.Pergunta-se como tais mudanças 
atuariam no contexto da dinâmica interna das bacias de 
drenagem que recortam, em grande parte, os sistemas de 
paisagens tropicais. 

O modelado da superfície terrestre constitui parte 
do sistema da paisagem e resulta de múltiplas interações 
entre os fatores que compõem esse mosaico heterogêneo 
de ecossistemas, tal como definido pelo biólogo Forman 
(1995). Hugget (1995) denomina o sistema da paisagem 
como geoecossistema por ser integrador de todas as esfe-
ras terrestres. Significa que, assim como a morfologia da 
superfície terrestre resulta do produto da interação dessas 
esferas (atmosfera, litosfera, pedosfera, biosfera, homos-
fera, hidrosfera), ela também atua como condicionante 
de sua própria construção e desconstrução. A abordagem 
geo-hidroecológica possibilita conhecer, qualitativa e 
quantitativamente, a natureza e a magnitude dos processos 
geomorfológicos dominantes na dinâmica evolutiva, em 
diferentes escalas de espaço e tempo.

Essa integração de conhecimentos tem favorecido o 
entendimento e o dimensionamento espacial e temporal 
dos efeitos resultantes das mudanças ambientais induzidas 
tanto por forças naturais (gravitacional, tectônica e/ou cli-
mática) como por forças humanas (políticas, econômicas 
e/ou socioambientais), além dos próprios mecanismos de 
retroalimentação que também podem dinamizar esses sis-
temas. Assim, a Geomorfologia e a Geoecologia ou Ecolo-
gia da Paisagem foram integradas como base à modelagem 
dos sistemas ambientais reguladores dos processos que 
atuam no presente e/ou atuaram no passado, servindo de 
suporte às projeções futuras sobre a evolução do modelado 
superficial dos sistemas de paisagens.

A bacia de drenagem1, em qualquer de seus níveis 
hierárquicos de organização interna, foi incorporada como 
recorte fundamental da análise geomorfológica, seguindo 
a visão de um sistema aberto, tal como foi amplamente de-
fendido por Chorley (1962). Esse recorte espacial do sistema 
da paisagem, entretanto, restringe-se às áreas cujo relevo 
da superfície terrestre é capaz de propiciar uma rede de 
fluxos d’água convergente para uma saída comum, articu-
lando e integrando os processos atuantes nos subsistemas 
de encostas e da rede de canais fluviais. As bacias de baixa 
ordem hierárquica, especialmente os vales de cabeceiras 
de drenagem, constituem importante recorte de análise 

espacial para se compreender a atuação dos processos de 
encostas e onde se projeta a expansão retrogressiva da 
rede de canais fluviais (COELHO NETTO, 2003). Por outro 
lado, nas superfícies das planícies fluviomarinhas ou bai-
xadas costeiras, onde o desnivelamento topográfico muito 
baixo e o lençol freático próximo à superfície dificultam o 
ordenamento da drenagem pluvial, prevalece a deposição 
de sedimentos.

A aplicação da abordagem geo-hidroecológica tem se 
concentrado nos subsistemas de encostas, onde se busca 
conhecer e compreender as relações e interações entre suas 
partes componentes que regulam a natureza e a magnitude 
dos processos erosivos e deposicionais, modificando os 
sistemas da paisagem de modo variável no espaço e no 
tempo. As encostas representam a superfície dominante 
das bacias de drenagem, variando, internamente, em suas 
amplitudes de relevo, feições geométricas e gradientes to-
pográficos, ou seja, em seus parâmetros morfométricos re-
sultantes e condicionantes dos processos geomorfológicos. 

Estudar a formação de canais nas encostas e a  
expansão de redes de canais enquanto um dos processos de 
rebaixamento de nível de base local tem sido fundamental 
ao entendimento do processo de recuo das encostas e 
alargamento dos vales, tido como condição que antecede 
o rebaixamento e recuo dos divisores de drenagem. 

Sendo a bacia uma unidade morfológica, sistêmica 
e dinâmica, algumas das questões postas incluem: como 
elas operam internamente no acionamento dos mecanis-
mos erosivos e na definição da magnitude do trabalho  
geomorfológico? Como as condições externas hidrocli-
máticas impulsionam e regulam esse trabalho? Quais os 
efeitos das mudanças ambientais na dinâmica evolutiva 
das encostas? Que parâmetros morfológicos ou índices de 
síntese de parâmetros funcionais refletiriam a natureza dos 
processos geomorfológicos (na detonação e/ou na propa-
gação evolutiva das formas ou do modelado superficial)? 

Sabe-se que a diversidade composicional e estrutural 
das bacias de drenagem é um fato, porém, no conjunto 
de suas dinâmicas internas, reconhecem-se alguns padrões 
espaciais diferenciados (funcional e historicamente) entre 
os grandes domínios geomorfológicos de montanhas ou 
de colinas rebaixadas ou mesmo nas baixadas costeiras.  
Algumas respostas serão discutidas adiante, tomando por 
base as pesquisas conduzidas pela equipe do GEOHECO-UFRJ 
nos últimos 40 anos, seguindo a abordagem geo-hidroeco-
lógica nos domínios de montanha e colina, tendo em vista 
a impraticabilidade dessa abordagem no domínio costeiro 
(Quadro 6.4). O conteúdo deste capítulo foi apresentado 
à comunidade internacional como conferência plena, du-
rante a VIII Conferência Internacional de Geomorfologia  
(IAG/AIG), realizada em Paris no ano de 2013.
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DOMÍNIO MONTANHOSO

O domínio montanhoso é expresso no território 
do estado do Rio de Janeiro a partir de dois principais 
sistemas de montanhas, caracterizados por elevados 
gradientes e amplitudes de relevo: as serras do Mar 
e da Mantiqueira, que se estendem além do recorte 
político-administrativo do território estadual. São fei-
ções orográficas proeminentes da borda atlântica do 
continente sul-americano, as quais apresentam origem e 
evolução complexas de rochas que compõem o embasa-
mento e datam de idade pré-cambriana a eopaleozoica.  
Também estão incluídos nesse domínio os maciços cos-
teiros e interiores com características semelhantes em 
termos morfológicos.

O histórico desse substrato geológico revela dife-
rentes fases orogênicas, alternando períodos de maior 
atividade tectônica e períodos de estabilidade. Ao longo 
do Paleozoico e na fase inicial do Mesozoico, o substrato 
permaneceu estável, sendo reativado por uma tectônica 
extensional iniciada no Triássico indo até o Terciário, 
evento tectonomagmático denominado Reativação We-
aldeniana, responsável por produzir falhamentos normais 
na plataforma sul-americana, os quais deram origem às 
escarpas serranas e aos maciços costeiros presentes no 
estado do Rio de Janeiro (ALMEIDA, 1967, 1976; ALMEI-
DA; CARNEIRO,1998; ASMUS; FERRARI, 1978; DANTAS, 
2000; HEILBRON et al., 1995).

A configuração do arcabouço geológico exerce in-
fluência marcante na distribuição espacial das formas de 
relevo por meio da distinção entre rochas que apresentam 
maior ou menor resistência à frente de intemperismo e 
também mediante controles litoestruturais expressos 
por falhamentos e fraturamentos, que influenciaram o 
processo de intemperismo diferencial das rochas.

As características geológicas herdadas ao longo da 
formação do substrato, assim como os perfis de altera-
ção e os diferentes tipos de solos produzidos a partir da  

decomposição e desagregação dessas rochas, influen-
ciarão na distinção de quais processos geomorfológicos 
serão dominantes na denudação e modelagem das formas 
superficiais de relevo. Logo, a composição e a estrutura 
das rochas que compõem o substrato geológico no do-
mínio montanhoso refletem notório controle nas formas 
resultantes. Entretanto, a geologia não pode ser assumida 
como condicionante exclusivo para explicar a espacialida-
de da morfologia superficial do terreno.

Trata-se de um domínio com amplitude topográfica 
superior a 300 m, onde estão incluídos os seguintes siste-
mas de relevo descritos pelo mapeamento geomorfológico 
do estado: maciços costeiros e interiores, escarpas, alinha-
mentos serranos e morros, assim como porções elevadas 
de ilhas. Apesar de constituírem unidades geomorfo-
lógicas distintas em termos composicionais, de origem 
e evolução, funcionalmente possuem semelhanças em 
termos de operacionalidade dos processos dominantes 
que atuam na esculturação do domínio montanhoso 
(DANTAS, 2000).

Dentre as variações morfológicas típicas desse domí-
nio destaca-se a presença de encostas com alto declive 
e gradiente hidráulico, vales suspensos condicionados 
por níveis de base locais (rochosos). Esses níveis de base 
são expressos na paisagem por meio de cachoeiras com 
alturas diversas e a montante dos quais os gradientes to-
pográficos tornam-se relativamente inferiores, formando 
alvéolos por migração lateral dos canais fluviais (DANTAS 
et al., 1995; SILVA et al., 1993).

A evolução desses compartimentos geomorfológicos 
é governada, em grande parte, pela ação dos movimentos 
gravitacionais de massa, sendo, portanto, associados à 
dissecação e à modelagem dos subsistemas de encostas. 
Parte do material mobilizado por esses processos pode 
ficar retida na própria encosta (originando depósitos co-
luviais com ou sem blocos de rochas), enquanto parte do 
material transportado converge para os fundos de vale e 
será retrabalhada pelo subsistema fluvial.

Quadro 6.4 - Relação entre os domínios geomorfológicos propostos por Dantas (2000) e Coelho Netto et al. (2010)  
e os domínios geo-hidroecológicos propostos neste trabalho.

Domínios Geomorfológicos 
(DANTAS, 2000)

Domínios Geomorfológicos 
(COELHO NETTO et al., 2010)

Domínios Geo-Hidroecológicos
(este trabalho)

Domínio montanhoso
Domínio I (Montanhas, maciços costeiros, 
morros elevados e pães de açúcar)

Domínio montanhoso (>300 m)Domínio de morros elevados e pães de açúcar

Domínio de maciços costeiros

Domínio colinoso Domínio II (Colinas)
Domínio de colinas (<300 m >40 m)

Domínio de planícies fluviais Domínio III (Planícies fluviais)

Domínio de planícies costeiras e fluviomarinhas
Domínio IV (Planícies fluviomarinhas, 
cordões arenosos, dunas e restingas)

Domínio costeiro (>40 m)*

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
Nota: (*) Devido à impossibilidade de hierarquização da drenagem, as planícies fluviais costeiras e fluviomarinhas foram categorizadas como 
domínio costeiro. Porém, o domínio costeiro não será discutido neste trabalho, visto que a aplicação da abordagem geo-hidroecológica adota 
a bacia de drenagem como recorte espacial do sistema da paisagem e cotas altimétricas inferiores a 40 m inviabilizam tal leitura da paisagem.
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Os movimentos gravitacionais de massa constituem-se 
como fenômenos naturais atuantes na evolução do re-
levo terrestre ao longo do tempo geológico (COELHO 
NETTO et al., 2016). Por outro lado, ao considerar uma 
escala de tempo envolvida no planejamento ambiental e  
territorial – dezenas de anos –, esses mesmos fenômenos 
podem se configurar como ameaças naturais (natural 
hazards) (KELLER; DEVECCHIO, CLAGUE, 2012) quando 
relacionados a perdas e danos, seja de natureza social, 
econômica e/ou ambiental.

A recorrência dos movimentos gravitacionais de 
massa, tanto no espaço quanto no tempo, reflete um 
conjunto de fatores de natureza geológico-geomorfoló-
gica, hidrológica e ecológica que interagem e regulam 
os mecanismos associados à instabilidade das encostas.  
A força gravitacional pode ser compreendida como a força 
responsável pela mobilização do material e a água como 
o agente potencializador à instabilização e ao posterior 
transporte do material.

No caso das regiões tropicais, a entrada de energia 
capaz de ultrapassar o limiar do sistema de encosta é 
caracterizada, principalmente, por episódios de alta pre-
cipitação, em períodos úmidos, que promovem mudanças 
significativas na paisagem a partir do desencadeamento 
de processos erosivos (lato sensu). Logo, é fundamental 
conceber como se estabelece a entrada de água, expressa 
através da chuva, e de que maneira se dá a sua interação 
com os condicionantes geobiofísicos. As quantidades 
relativas de precipitações expressas por meio do volume 
de chuva, assim como seus regimes sazonais ou diários 
(distribuição temporal) e as intensidades de precipitações 
individuais (volume de chuva/duração), são algumas carac-
terísticas que afetam a natureza e a magnitude do trabalho 
geomorfológico (COELHO NETTO, 1994).

Estudos geomorfológicos, tanto de abordagem fun-
cional quanto histórica, conduzidos nesses domínios, vêm 
destacando que os eventos extremos de chuvas adquirem 
maior relevância no controle espacial e temporal da evolu-
ção do modelado superficial, por induzirem a detonação 
dos processos gravitacionais de massa rápidos que prevale-
cem como o mecanismo principal no trabalho de denuda-
ção das encostas (COELHO NETTO et al., 2016). Se, por um 
lado, o registro desses eventos vem aumentando desde o 
século passado, por outro lado tais eventos vêm ampliando 
o seu potencial destruidor, podendo atingir dimensões 
catastróficas em áreas habitadas sob usos diversos.

Eventos de alta magnitude, relacionando a detonação 
de movimentos gravitacionais de massa nas encostas e 
inundações associadas a episódios críticos de chuva, fo-
ram testemunhados no domínio montanhoso do estado 
do Rio de Janeiro no tempo histórico recente. Alguns dos 
primeiros relatos foram destacados no trabalho de Abreu 
(1997), compilando uma série de registros históricos de 
problemas associados a chuvas torrenciais com desliza-
mentos e inundações na cidade do Rio de Janeiro ao longo 
dos séculos XVIII e XIX. 

Mais recentemente, outros registros foram verificados, 
destacando-se o episódio da serra das Araras, em 1967, 
que induziu milhares de deslizamentos na serra do Mar, 
como exposto por Barata (1969), Costa Nunes (1969) e 
Jones (1973). No mesmo ano, ocorreu o caso do bairro de 
Laranjeiras, no maciço costeiro da Tijuca; em 1988, 1996 
e 2010, foram registradas ocorrências de chuvas extremas 
e deslizamentos no maciço da Tijuca, como evidenciado 
por Coelho Netto (2005) e Coelho Netto et al. (2013); o 
episódio de 2010, nas encostas de Angra dos Reis e Ilha 
Grande, apontado por Coelho Netto et al. (2014) e, mais re-
centemente, o evento de chuvas de 2011 na Região Serrana 
do Rio de Janeiro, que induziu milhares de deslizamentos 
nas encostas (3.622 cicatrizes de deslizamentos em uma 
área de 421 km²), como apontado por Avelar et al. (2011), 
Coelho Netto et al. (2013) e Dourado, Arraes e Silva (2012).

Outros registros de eventos de alta magnitude ao 
longo da serra do Mar em outras localidades também fo-
ram descritos. Como exemplo, nos anos de 1929 e 1956, 
na cidade de Santos, relatados por IPT (1986) e Vargas, 
Pichler e Silva (1956); em 1967 e 1996, na serra de Cara-
guatatuba, segundo os estudos conduzidos por Castro 
(2010), De Ploey e Cruz (1979) e Petri e Suguio (1971); em 
1985 e 1994, em Cubatão, segundo Kanji, Cruz e Massad 
(2008), dentre outros.

Mecanismos e Condicionantes da  
Evolução do Domínio Montanhoso

Pesquisas funcionais relacionando interações biota 
-solo-água e suas implicações na dinâmica dos processos 
erosivos (lato sensu) vêm sendo conduzidas no maciço da 
Tijuca desde 1975. Os estudos ora citados objetivaram 
ampliar o conhecimento fundamental sobre a composição, 
a estruturação e o funcionamento do geoecossistema 
florestal e suas implicações na dinâmica evolutiva da  
paisagem Tropical Úmida, especialmente no que diz res-
peito à evolução das encostas, das bacias de drenagem e 
do modelado montanhoso como um todo, dentre os quais 
os processos de movimentos de massa assumem maior 
relevância. Os estudos conduzidos nesse domínio também 
visaram a reconhecer e explicar os efeitos da degradação do 
ecossistema florestal sobre a hidrologia e a estabilidade de 
encostas, induzidos pela abertura de clareiras resultantes 
de deslizamentos; pelo fogo recorrente ou pela ocupação 
urbana na interface florestal.

Situado na porção oriental do município do Rio de 
Janeiro e recortado por pequenas bacias que drenam para 
as baixadas e lagoas costeiras, o maciço da Tijuca dispõe 
de uma área, delimitada acima da cota 40 m, de 118,7 km² 
(COUTO FERNANDES et al., 2006). O maciço é representativo 
dentre os sistemas de bacias montanhosas articuladas com 
baixadas costeiras e apresenta extensa área coberta por um 
fragmento florestal inserido como unidade de conservação 
(Parque Nacional da Tijuca, com 3.933 ha de extensão to-
tal, que representa cerca de um terço da área do maciço).  
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Trata-se de um fragmento da Floresta Atlântica que ainda 
resiste às fortes pressões da matriz urbana em seu entorno, 
tanto por frentes de avanço da ocupação formal quanto 
informal (Figura 6.6).

A área do Parque Nacional da Tijuca (Setor Floresta 
da Tijuca), drenada em grande parte pela bacia do alto rio 
Cachoeira (3,5 km2), na vertente sul do maciço da Tijuca, 
constituiu uma área-piloto onde se buscou decodificar a 
relação biota-solo-água. 

Outras bacias estudadas, a partir de questões específi-
cas, incluíram a bacia do rio Trapicheiros, onde os estudos 
focalizaram o papel do fogo recorrente sobre a floresta; 
na bacia do rio Macacos, foram conduzidos estudos em 
clareiras de deslizamentos e floresta clímax local; na bacia 
do rio Quitite, as pesquisas voltaram-se à compreensão da 
relação entre a topografia e o retorno da vegetação florestal 
em áreas degradadas pelo fogo recorrente e dominadas 
por gramíneas; na bacia do rio Maracanã, os estudos 
buscaram avaliar as relações floresta-cidade e resultantes 
geo-hidroecológicas. 

Segundo Coelho Netto (2005), os vales dos rios Ma-
racanã (direção SO-NE) e Cachoeira (direção NE-SO) recor-
tam o maciço da Tijuca nas serras da Carioca e da Tijuca 
ou Três Rios. Destaca-se que as amplitudes de relevo e os 
gradientes topográficos não são espacialmente uniformes.  

Figura 6.6 - Hipsometria e localização do maciço da Tijuca com delimitação do parque nacional da Tijuca (Rio de Janeiro, RJ).  
Fonte: Martinez (2014).

Uma feição morfológica conspícua é caracterizada pelos 
picos rochosos arredondados, denominados “pães de açú-
car”, tais como: da Tijuca (1.021 m), do Papagaio (983 m), 
do Corcovado (701 m) e da Pedra da Gávea (842 m).

No contexto regional, o maciço da Tijuca representa 
um dos inúmeros blocos falhados dentro da Faixa Ribeira, 
que deu origem às rochas do embasamento do sudeste 
brasileiro. Pires e Heilbron (1989) apontam que o maciço 
da Tijuca é constituído, principalmente, por rochas dos  
tipos gnaisse facoidal, biotita-gnaisse, kinzigito, ortognaisse 
(Gnaisse Archer) e granito (Granito Favela). Outras rochas, 
de ocorrência mais restrita, também foram descritas, tais 
como quartzitos, pegmatitos, charnockitos, diques de dia-
básio, diques de alcalinas e brechas tectônicas (SILVA et al., 
1991). No alto vale do córrego Soberbo, ocorrem também 
afloramentos de quartzo-diorito, que, comercialmente, é 
denominado Granito Preto Tijuca. As rochas predominan-
tes se dispõem em um grande dobramento deitado, além 
da presença de falhamentos. As juntas de alívio, falhas e 
fraturas presentes nessas rochas influenciam os processos 
de intemperismo diferencial, propiciando a formação de 
blocos in situ de tamanhos variados. Em ambiente monta-
nhoso, prevalecem erosões por mecanismos rápidos de ação 
gravitacional (ou deslizamentos), principalmente do tipo 
translacional raso e fluxos detríticos (COELHO NETTO, 2005). 
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O papel hidrológico desempenhado pelas escarpas 
rochosas do Rio de Janeiro é fundamental na manutenção 
da vazão dos canais, pois funcionam como zonas de recarga 
d’água em profundidade no solo (COELHO NETTO, 1985). 
Comparativamente, as encostas ao sopé dessas escarpas 
rochosas recebem uma carga de água subsuperficial maior 
do que as encostas fora de sua influência. No entanto, na 
ausência das funções florestais reguladoras da ciclagem 
das precipitações e da estabilidade dos solos e blocos ro-
chosos, essas encostas tornam-se mais vulneráveis frente 
à ocorrência de deslizamentos (Figura 6.7).

Embora a política de conservação florestal também 
tenha um marco histórico igualmente relevante nos anos 
de 1960, com a implantação do atual Parque Nacional da 
Tijuca (PNT), foi nas últimas décadas que efetivamente se 
deu um salto maior sobre a conscientização de funções 
dessa floresta não apenas como estoque de biodiversidade, 
mas também como regulador hidrológico e mecânico que 
propicia maior estabilidade das encostas. Esse fato, que 
se refletiu na expansão da cobertura florestal nas últimas 
décadas, como atestado por Dias (2010) e atualizado por 
Martinez (2014), foi impulsionado por um programa de 
reflorestamento (Projeto Mutirão, da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (SMAC-RJ)) iniciado nos anos de 1990. 

Interações Biota-Solo-Água em  
Encostas Florestadas

Sintetizam-se, a seguir, as funções ambientais de maior 
relevância executadas pelos elementos geobiofísicos, as 
quais interatuam no ecossistema florestal do maciço da 
Tijuca, em um cenário de estágio sucessional clímax local 
ou secundário tardio, como já discutido por Coelho Netto 
(2005). O modelo se apoia nos resultados de pesquisas na 
bacia do alto rio Cachoeira, onde predominam florestas do 
tipo secundária tardia e conservada (Figura 6.8).

Figura 6.7 - a) Vista panorâmica da vertente sul do maciço da Tijuca, com destaque para o pico do Corcovado em primeiro plano;  
b) Bloco-diagrama esquematizando o papel das escarpas rochosas na recarga de fluxos de chuvas em profundidade nos solos e as 

rotas de fluxos para os canais fluviais em encosta florestada. Fonte: Coelho Netto (1985).

No desenho esquemático apresentado, observa-se que 
a floresta em sucessão avançada e preservada absorve em 
torno de 20% do total médio anual de chuvas (2.300 mm); 
a serrapilheira, associada à atividade biogênica no topo 
do solo, propicia altas taxas de infiltração e estocagem 
das águas pluviais nos solos, permitindo a alimentação pere-
ne das descargas fluviais básicas. Na parte alta da bacia do 
rio Cachoeira, em ambiente montanhoso, somente 30% da 
precipitação anual convergem para os canais fluviais durante 
períodos chuvosos. O volume de água estocado, tanto nos 
solos quanto no meio rochoso fraturado, é elevado (cerca 
de 50% das chuvas anuais), por onde retorna gradualmente 
para a atmosfera por meio de evapotranspiração (COELHO 
NETTO, 1985; MIRANDA, 1992; SILVEIRA, 1997). 

Na interface com a cidade do Rio de Janeiro, a Floresta 
da Tijuca tem o potencial de filtrar a água da chuva, que, 
ao longo de sua trajetória aérea, vai incorporando poluen-
tes. Ao atravessarem o dossel florestal, as chuvas ácidas  
(pH = 4,2) passam a ser neutras, como apontado por Silva 
Filho (1985) e Silveira e Coelho Netto (1999). Os metais pe-
sados, oriundos do setor industrial e do tráfego terrestre, 
também se agregam às precipitações (chumbo, zinco, cobre), 
mas também são filtrados na passagem pelo dossel, pela 
serrapilheira e pelo topo dos solos, como demonstrado por 
Oliveira e Lacerda (1993). Ressalta-se, ainda, a captura de car-
bono realizada pela Floresta da Tijuca (da ordem de 160 t/ha 
pela madeira e 150 t/ha pela matéria orgânica-solo), como 
descrito por Clevelário Junior (1995).

Desse modo, a floresta pode ser lida como um am-
biente de autorregulação das condições hidroclimáticas, da 
estabilidade dos solos e das encostas que sustentam a biota, 
que, por sua vez, também é autossustentável (CLEVELÁRIO 
JUNIOR, 1995). Em relação à estabilidade das encostas, é 
importante destacar o papel exercido pelo sistema radicular, 
em particular das árvores de grande porte, que apresentam 
raízes profundas e ancoradas em bases coesas, as quais 
sustentam os indivíduos arbóreos e reforçam a estabilidade 
dos solos (PRANDINI et al., 1976).

a b
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Movimentos Gravitacionais de Massa e 
Casos Relevantes no Maciço da Tijuca

Como é característico dos domínios montanhosos, os 
movimentos gravitacionais de massa são, predominante-
mente, do tipo translacional raso, especialmente nas encos-
tas retilíneas e côncavas rasas com declividades superiores 
a 30º. Os fluxos de detritos, geralmente, acompanham os 
fundos de vales fluviais como resultante da convergência 
de sedimentos oriundos dos movimentos translacionais 
rasos, podendo, ainda, ser detonados nos fundos de 
vales com declividades em torno de 17º (AVELAR, 1996; 
LACERDA, 1997).

As encostas do maciço têm vasto histórico de movi-
mentos gravitacionais de massa rápidos, os quais passaram 
a ser registrados principalmente a partir dos anos de 1960, 
quando essa área foi atingida por eventos extremos de 
chuvas em 1966, 1967, 1988, 1996 e 2010 (BARATA, 1969; 
COSTA NUNES, 1969; COELHO NETTO, 2005; COELHO 
NETTO et al., 2012). Assumiram caráter catastrófico, princi-
palmente nas áreas habitadas por populações mais pobres, 
em face da carência de infraestrutura urbana adequada. 
Durante os eventos pluviométricos mais intensos, as descar-
gas fluviais excedentes acarretam inundações nas porções 
inferiores dos vales e baixadas adjacentes (Figura 6.9).

Um caso de magnitude catastrófica marcou o evento 
de 1967 na cidade do Rio de Janeiro. Trata-se do desliza-
mento da rua Belisário Távora, no bairro de Laranjeiras, 
onde, após uma chuva acumulada em três dias (432 mm), 
com intensidade máxima de 190 mm/dia, ocorreu um 
deslizamento com 30 m de profundidade. 

Esse evento destruiu prédios na rota dos detritos, cau-
sando 140 mortes. Outro caso de magnitude catastrófica 
ocorreu em 13 de fevereiro de 1996, quando se registrou 
o total de 380 mm de chuva, em menos de 24 horas, na 
Estação Capela Mayrink, instalada no setor Floresta da 
Tijuca. Foram duas grandes tempestades: uma no período 
da manhã e outra no início da noite; a segunda foi defla-
gradora de inúmeros deslizamentos na porção oeste do 
maciço, principalmente na vertente que drena em direção 
à Baixada de Jacarepaguá. Oliveira et al. (1996) observaram 
que apenas 14% dos casos de deslizamentos ocorreram 
em encostas recobertas pela floresta conservada (clímax 
local e secundária tardia); 42% ocorreram em encostas 
sob vegetação florestal degradada e 43% sob gramíneas. 
Além da remoção de quase 200 mil indivíduos arbóreos, 
os movimentos de massa de 1996 deixaram grandes ci-
catrizes erosivas nas encostas, constituindo clareiras de 
tamanhos variados nas áreas de florestas conservadas  
ou degradadas. 

O evento extremo de chuva em 1996 foi responsável 
pela detonação desses deslizamentos no subsistema de 
encostas, no entanto, a acelerada degradação do meio 
geobiofísico e a ausência de medidas estruturais e não 
estruturais de caráter preventivo ou mitigador foram res-
ponsáveis pelas consequências de dimensão catastrófica 
desse evento. Movimentos translacionais rasos e fluxos 
detríticos, com blocos e detritos orgânicos, alimentaram 
a formação de extensas avalanches detríticas ao longo dos 
principais canais fluviais. O sistema de drenagem pluvial 
das baixadas não foi suficiente para a quantidade de apor-
te sedimentar, que resultaram em intenso assoreamento.  

Figura 6.8 - Funções ambientais da floresta preservada (dados obtidos na estação experimental do rio Cachoeira,  
no Parque Nacional da Tijuca). Distribuição percentual chuvas médias anuais (COELHO NETTO, 1985): Ic = intercepção/copas  

arbóreas; Ess = estocagem/subsuperficial; Qss = carga subsuperficial para descarga fluvial; neutralizador do pH da chuva ácida  
(SILVEIRA; COELHO NETTO, 1999); filtro de metais pesados (OLIVEIRA; LACERDA, 1993); estoque de carbono  

(CLEVELÁRIO JUNIOR, 1995). Fonte: Coelho Netto (2005).
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Tanto condomínios quanto favelas foram atin-
gidos e muitas edificações desabaram ou foram 
soterradas; as enchentes espraiaram doenças 
(leptospirose e diarreia) principalmente na Baixa-
da de Jacarepaguá, segundo relatos da FIOCRUZ 
(apud ROSA; LACERDA, 1997) (Figura 6.10).

Vieira et al. (1997) ressaltaram que os 
deslizamentos translacionais rasos nas encostas 
laterais dos vales fluviais alimentaram extensos 
fluxos detríticos, que propagaram por cerca de 
4,5 km através dos fundos de vales drenados 
pelos rios (Quitite, Papagaio, Pedras, dentre 
outros) que deságuam nas lagoas costeiras de 
Jacarepaguá e Tijuca, como destacado por Jara 
(2014). Essa autora observou que a propagação 
dos fluxos de detritos através dos canais prin-
cipais tem se constituído na principal causa do 
rápido assoreamento do sistema lagunar do 
município do Rio de Janeiro.

O evento extremo de abril de 2010 mos-
trou um padrão espacial diferente dos desli-
zamentos de 1996 (Figura 6.11). Coelho Netto  
et al. (2012) ressaltaram que, apesar do regis-
tro de alguns desastres localizados em áreas  
ocupadas, causando algumas dezenas de 
mortes, a maioria dos deslizamentos foi de 
curto alcance. Em 57% dos casos, esses autores 
perceberam uma associação com os cortes de 
estradas e drenagem pluvial das estradas que 
cortam o maciço, os quais estão mal dimen-
sionados, além de insuficientes. O restante 
ocorreu em encostas naturais, principalmente 
de geometria côncava para cima (Figura 6.12).

Figura 6.9 - a) Cicatriz do deslizamento de 1967 no bairro de Laranjeiras (RJ); B) vista aérea das cicatrizes de deslizamentos 
de 1996 nas encostas da porção oeste do maciço da Tijuca. Fonte: A) acervo fotográfico do jornal  

O Globo (1967); b) Acervo fotográfico do GEOHECO-UFRJ (1996).

Figura 6.10 - a) Vista aérea dos deslizamentos de 1996 na vertente de 
jacarepaguá, centrada na bacia do rio quitite; b) Cicatriz do pico do papagaio; 

c) Inundações a jusante, na baixada de jacarepaguá, com foco na favela rio 
das pedras; d) Assoreamento nas áreas de ocupação formal na baixada de 

jacarepaguá; e), f) Representações esquemáticas da disponibilidade de blocos 
in situ e nos depósitos coluviais pretéritos ao evento de 1996 e cicatrizes de 

deslizamentos. Fonte: a) acervo fotográfico do jornal O Globo (1967); b, c, d) 
acervo fotográfico do jornal O Globo (1996); e, f) Negreiros (2011).
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Figura 6.11 - Cicatrizes de deslizamentos geradas em diferentes anos nas encostas do maciço da Tijuca.  
Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

Figura 6.12 - Registro dos deslizamentos ocorridos em 2010 nas encostas do maciço da Tijuca: a) Morro dos Prazeres, Rio Comprido;  
b) Morro dos Guararapes, Santa Tereza; c) Morro da Rocinha/Laboriaux, São Conrado; d) bairro do alto Humaitá. Fotografias: a) Ernesto 

Magalhães/O Globo, 07 abr. 2010 (https://acervo.oglobo.globo.com); b, c, d) Acervo fotográfico do GEOHECO-UFRJ (2010).
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Figura 6.13 - Deslizamentos na encosta adjacente ao pico do Papagaio no parque nacional 
da Tijuca (RJ/RJ): ao centro, uma cicatriz de fevereiro/1988 e, nas laterais, duas cicatrizes 

geradas em fevereiro de 1996. Fonte: Negreiros (2011).

O padrão espacial disperso dos deslizamentos de 2010 
contrasta com o padrão espacial observado em 1996, quan-
do os fluxos convergiram e propagaram através dos fundos 
de vales fluviais. Esse fato parece refletir uma influência 
tanto do substrato geológico como da geomorfologia das 
áreas mais atingidas. Enquanto em 1996 os deslizamentos 
foram detonados em solos associados a rochas graníticas, 
produtoras de blocos rochosos, convergindo e acumulan-
do grandes aportes de detritos para os fundos dos vales 
fluviais, o evento de 2010 produziu deslizamentos sobre 
materiais de solos oriundos de diversos tipos de rochas 
gnáissicas, concentrando sobre os divisores de águas (prin-
cipalmente do Sumaré) e, em grande parte, no setor Zona 
Sul do Parque Nacional da Tijuca, ou seja, recobertos pela 
Floresta Atlântica conservada.

Cicatrizes de Deslizamentos e Efeitos de 
Borda nas Encostas Florestadas

Os efeitos funcionais das clareiras formadas a partir 
de cicatrizes de deslizamentos foram analisados em deta-
lhe por Negreiros (2011) no maciço da Tijuca. Segundo o 
autor, as clareiras-cicatrizes de deslizamentos propiciam a 
degradação florestal por alterações nas condições hidro-
climáticas de seu entorno imediato, promovendo efeitos 
degenerativos sobre o ecossistema florestal (denominados 
efeitos de borda). Como apontado anteriormente por 
Rocha Leão (1997), o efeito de borda, por sua vez, acaba 
retroalimentando a vulnerabilidade do ecossistema frente 
à instabilização das encostas. 

As erosões subsequentes desenvolvidas nos solos 
que ficam expostos dentro das clareiras de deslizamentos 
contribuem com altas cargas de sedimentos mobilizados 

Essas alterações, por sua vez, transformam a dinâmica 
hidrológica da área afetada e potencializam a vulnerabi-
lidade da encosta, tornando-a mais suscetível a novos 
movimentos de massa adjacentes a essas cicatrizes (Figura 
6.13), tal como identificaram Coelho Netto, Avelar e Cruz 
(1999); Cruz (2001); Larsen, Torres-Sanchez e Concepción 
(1999); Negreiros et al. (2006).

Degradação Florestal e Implicações  
na Erosão/Deslizamentos

A substituição da cobertura vegetal por gramíneas e 
áreas urbanas contribui para a modificação do comporta-
mento hidrológico, favorecendo o aumento de processos 
erosivos por diferentes mecanismos. No maciço da Tijuca, 
as áreas de gramíneas, geralmente, são originadas por quei-
madas e incêndios recorrentes (FREITAS, 2001; ZAÚ, 1994). 
O capim-colonião predomina nas áreas inferiores a 400 m 
de altitude; acima dessa cota, ocorre a sua gradual substi-
tuição pelo capim-gordura e outras gramíneas. Os vastos 
capinzais incluem espécies lenhosas resistentes ao fogo, 
como a candeia (Gochnatia polimorpaha), que pode se 
apresentar em adensamentos locais. Porém, tais formações 
não constituem um processo de sucessão ecológica, por 
permanecerem com essa fisionomia por longo tempo, em 
função das queimadas periódicas (COELHO NETTO, 2005).

Estudos conduzidos em encostas colonizadas por 
gramínea densa (CAMBRA, 1998; DEUS, 1991) apontam 
ser este um ambiente de infiltração das águas pluviais. 
Porém, é importante salientar que, abaixo da zona de 
raízes (prof. >40 cm) pode-se formar uma zona de des-
continuidade hidráulica. 

em direção aos canais principais do 
maciço montanhoso, favorecen-
do o processo de assoreamento 
nos canais drenantes das baixadas 
circundantes. Por conseguinte, as 
enchentes tornam-se mais frequen-
tes nas áreas de baixadas da cidade 
(NEGREIROS, 2011).

Castro Jr. et al. (1997) e Chirol 
(2003) indicam que as clareiras ge-
radas por eventos de deslizamentos 
propiciam a geração de erosão por 
escoamento superficial do tipo hor-
toniano, limitando o processo de 
revegetação devido à significativa 
alteração do sistema biota-solo-
-água. As alterações hidroclimáticas 
no interior e no entorno imediato 
dessas clareiras (efeito de borda) 
foram indicadas por Chirol (2008), 
Figueiró (2005) e Montezuma (2005), 
como resultantes de modificações 
tais como: luminosidade, umidade 
e temperatura no sistema florestal. 
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Com a desaceleração da percolação vertical da água 
na zona subjacente, o topo do solo tende à saturação, es-
pecialmente durante as chuvas mais intensas. Em condição 
de excedentes críticos de poropressão positiva, os solos 
superficiais tendem a romper sua estabilidade na base 
da zona de raízes. Assim, solos cobertos por herbáceas e 
outras espécies arbustivas com raízes densas, no entanto, 
pouco profundas, tendem a ser altamente instáveis, poten-
cializando a ocorrência de deslizamentos de terra (COELHO 
NETTO, 1999).

Por outro lado, as raízes arbóreas, quando envolvem 
ou contornam os blocos de rochas embutidos na matriz 
coluvial, promovem a sua fixação nas encostas. De acordo 
com Castro Jr. (1991), os blocos funcionam como superfícies 
impermeáveis que induzem o desvio dos fluxos d’água sub-
superficiais. Ao contornarem esses blocos, as raízes podem 
originar dutos ou drenos naturais que favorecem o alívio de 
poropressões positivas na matriz dos solos circundantes e, 
dessa forma, reduzem a probabilidade de instabilidade do 
material, como observado por Rosas (1992).

Dias (2010), focalizando os condicionantes que afetam 
a degradação e a regeneração florestal, abordou as rela-
ções entre alguns elementos climáticos, aliados às variáveis 
topográficas e antropobiogênicas que regulam a dinâmica 
de expansão das florestas sobre as áreas de gramíneas, 
ressaltando o papel restritivo do fogo na regeneração 
florestal. A ampla variabilidade térmica diária nos fundos 
de vales resulta em baixos valores diurnos de umidade 
relativa do ar, tanto quanto nos divisores de drenagem na 
hora do sol mais alto, dificultando a retenção de umidade 
e a reabilitação florestal (DIAS; COELHO NETTO, 2011). Dias 
(2010) mostra que a dinâmica de bordas floresta-gramínea 
gera padrões complexos de funcionamento ou ausência de 
padrões que promovem a degeneração florestal. Significa, 
portanto, que faixas estreitas de vegetação arbórea dificil-
mente evoluem para um ecossistema florestal saudável e 
eficiente em suas funções ecológicas.

A Interface do Domínio Florestado e as 
Baixadas Circundantes do Maciço da Tijuca

Martinez (2014), comparando mapas de uso e co-
bertura em diferentes períodos de tempo, notou uma 
expansão da floresta no ano de 2010, quando a cobertura 
florestal já ocupava cerca de 60% da área do total do maci-
ço, sendo 47,6% (ou 52 km2) de floresta em estágio médio 
-avançado de sucessão florestal e o restante em estágio 
inicial. Observou, ainda, que o segundo maior uso corres-
ponde à categoria Ocupação formal, ocupando 16.7 km2 

(14%) da área total do maciço, enquanto a categoria 
Ocupação informal ocupa 6.18 km2 da área total (5.2%) 
(Figura 6.14).

Pode-se afirmar, a partir desses dados, que, excluindo 
a área de afloramento rochoso, ainda se mantém uma 
área considerável para expansão da cobertura florestal, 
o que deve ser estimulado como medida de proteção do 

geoecossistema do maciço da Tijuca. Isso porque a flores-
ta, bem desenvolvida e plena em suas múltiplas funções 
geo-hidroecológicas, favorece a estabilidade do solo que 
sustenta a própria floresta e, em última instância, reduz 
o potencial de ocorrências de deslizamentos que ofere-
cem riscos à população e ao meio urbano circundante.  
Reduz, igualmente, as taxas de assoreamento do sistema 
lagunar receptor das descargas fluviais, que transferem os 
sedimentos erodidos das encostas para esses reservatórios 
terminais, como observado por Jara (2014).

Segundo Jara (2014), os efeitos da propagação dos 
fluxos de sedimentos exportados das pequenas bacias 
montanhosas sobre o ecossistema lagunar são notórios, 
o que a levou a questionar a eficiência da legislação 
ambiental, que define apenas uma faixa de 30 m no 
entorno das lagoas como Área de Proteção Permanente 
(APP), visando à preservação do sistema lagunar e de 
sua biodiversidade (Figura 6.15). Observa-se, entretanto, 
nessa figura, que a concentração maior de sedimentação 
lacustre ocorre na Zona 1, receptora direta dos fluxos de 
sedimentos provenientes da vertente de Jacarepaguá, 
assim como a Zona 3, que recebe diretamente os fluxos 
de sedimentos provenientes da bacia do rio Cachoeira, 
igualmente afetada pelos deslizamentos. A Zona 2 reflete 
o menor aporte de deslizamentos e, portanto, menores 
taxas de assoreamento.

Esse fato evidenciou que, embora a APP no entorno 
das lagoas cariocas esteja sendo respeitada com plantio 
de árvores na faixa prevista por lei, essa medida não foi 
capaz de impedir o avanço do assoreamento lacustre, cujos 
impulsos mais acentuados de sedimentos resultaram dos 
períodos extremos de chuvas que detonaram inúmeros 
deslizamentos nas encostas do maciço da Tijuca (princi-
palmente em 1996).

Episódio Extremo de 2011 na Região 
Serrana do Rio de Janeiro

O último grande episódio testemunhado no domínio 
montanhoso do estado do Rio de Janeiro foi o evento 
de 11 e 12 de janeiro de 2011 nos municípios de Nova 
Friburgo, Teresópolis, Petrópolis e Sumidouro na Região 
Serrana. Estudos funcionais em detalhe sobre esse episódio 
têm destacado que a variabilidade espacial dos condicio-
nantes de terreno, atrelada à não uniformidade espacial 
e temporal dos eventos de precipitação, exerce grande 
influência nas condições de detonação e propagação dos 
deslizamentos (Figura 6.16) (COELHO NETTO et al., 2013).

A respeito do evento de precipitação nos dias 11 
e 12 de janeiro, Coelho Netto et al. (2013) observaram 
que as chuvas concentradas foram precedidas por chuvas 
intensas na madrugada do dia 01 de janeiro de 2011; 
após um intervalo de 10 dias de estiagem, ocorreu a 
chuva crítica que induziu milhares de deslizamentos nas 
encostas. Em um primeiro momento, uma tempestade 
com alta incidência de raios teve duração de 12 horas.  
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Figura 6.14 - Mapa da cobertura vegetal e usos do solo do maciço da Tijuca no ano de 2010, gerado a partir de fotointerpretação.  
Fonte: Martinez (2014).

Após um intervalo de oito horas, ocorreu uma segunda, 
com duração de nove horas, acumulando, nessa última, 
alturas de chuvas que ultrapassaram 240 mm em algumas 
localidades, totalizando valores que correspondem à pre-
cipitação média mensal esperada na região.

Como esperado, a frequência de cicatrizes de movi-
mentos de massa diminuiu através dos menores valores 
das isoietas (Figura 6.17). Apenas 2.7% das cicatrizes 
ocorreram entre 140 mm e 160 mm/dia; 22.7% aconte-
ceram entre 160 e 180 mm/dia; 34.6% entre 180 e 200 
mm/dia, e 40.0% em áreas com registros >200 mm/dia. 
A ocorrência tanto em áreas rurais quanto urbanas foi 
elevada, no entanto, a densidade maior concentrou-se no 
núcleo urbano do município de Nova Friburgo, apesar de 
menor intensidade de precipitação de 30 minutos (varian-
do entre 5 mm/30 min e 25 mm/30 min) registrada nos 
pluviômetros da área central em comparação com outras 
localidades sob condições geológico-geomorfológicas 
similares (COELHO NETTO et al., 2013).

Parte do material mobilizado pelos movimentos de 
massa convergiu para a rede de canais nos fundos de 
vale, alimentando a formação de fluxos de detritos ricos 
em blocos de rochas exumados de antigos depósitos e 
provenientes das encostas. A elevada energia derivada 
desses fluidos densos se desdobra na relação com outras 
fontes de sedimentos que convergem diretamente para 
os canais fluviais, incluindo: deslizamentos causados por 
solapamento na base de encostas adjacentes aos canais; 
solapamento das margens e incisão no fundo dos canais, 
além das flutuações rápidas de descarga fluvial ocasionada 
por barragens temporárias (durante a chuva) formadas por 
grandes volumes de sedimentos deslizados, como obser-
vado por Neves (2019) (Figura 6.18).

Na área de 421 km², que contempla os municípios de 
Nova Friburgo, Teresópolis e Sumidouro, ocorreram 3.622 
cicatrizes de movimentos de massa da geração de 11/12 
de janeiro de 2011 (Figura 6.19).
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Visando a aprofundar a investigação sobre os meca-
nismos e condicionantes de terreno para o reconhecimen-
to da dinâmica dos processos que operam na modelagem 
das formas de relevo em domínio montanhoso, foram re-
alizados levantamentos, mapeamentos e monitoramentos 
de campo em uma escala de análise e de mapeamento em 
escala 1:5.000 na bacia do córrego d’Antas (53 km²) – uma 
das sub-bacias que desembocam no rio Bengalas e 
compõe o alto curso do rio Grande, município de Nova 
Friburgo (Figura 6.20).

Silva et al. (2016) indicaram que 87% das 327 cicatri-
zes de deslizamentos mapeadas na bacia de 53 km² foram 
classificadas como do tipo translacional raso (ou planar), 
de acordo com a proposta elaborada por Varnes (1978). 
Esse dado indica o mecanismo dominante na evolução 
da forma dessas encostas, onde a superfície de ruptura 
se manifesta em torno de 1 a 2 m de profundidade.  
A predominância de ruptura nessa faixa de profundidade 
reflete principalmente diferenças nas propriedades hidro-
lógicas (infiltração e condutividade), geomorfológicas 
(declividade e forma) e mecânicas dos solos, tanto em 
função de descontinuidades ao longo do perfil de altera-
ção promovido pela ação intempérica quanto a variações  

Figura 6.15 - Vista parcial do maciço da Tijuca, com destaque para os deslizamentos de 1996, que propagaram sedimentos  
até o sistema lagunar receptor da rede de canais que drena essa área. Fonte: JARA (2014). Nota: Os círculos destacam áreas  

de maior deposição na foz dos rios principais (1 – Anil, que articula os tributários dos rios Quitite, Papagaio e Pedras;  
2 – córrego Leandro; 3 – rio Cachoeira). 

de cobertura vegetal (e respectivos sistemas radiculares 
das gramíneas e florestas). Movimentos rotacionais tam-
bém podem ocorrer predominantemente ao longo de 
cortes de estradas e rodovias, em solos saprolíticos (>5 m 
de espessura), assim como em resposta ao descalçamento 
da base da encosta e margens dos canais fluviais, que 
promove a instabilidade da encosta adjacente. Apesar de 
pouco comum nesse domínio, o volume total de material 
colapsado e removido pode ser considerável.

Silva et al. (2016) também apontaram controle da 
geometria das encostas na distribuição espacial dos 
deslizamentos. Quase 70% do total de 327 cicatrizes 
mapeadas referentes ao evento de 2011 se concentra-
ram em encostas de geometria côncava para cima, en-
quanto 19% em encostas convexas e 15% em retilíneas.  
Os dados refletem o papel da morfologia superficial, 
evidenciando a recorrência desses processos localmente. 
A geometria das encostas tem grande influência nos 
processos erosivos que atuam nela (RUHE, 1975), uma 
vez que determina a convergência (côncavas) ou diver-
gência (convexas) do fluxo de água na encosta, refletin-
do a distribuição de umidade na encosta (Figura 6.21)  
(HACK; GOODLETT, 1960).
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Fernandes et al. (2001) ressaltam que 
as encostas de geometria côncava, por re-
presentarem zonas de convergência de fluxo 
tanto superficiais quanto subsuperficiais rasos, 
durante eventos extremos de chuva tendem 
a sofrer aumento de poropressão e promo-
ver alterações nas propriedades mecânicas 
do solo, potencializando a instabilidade do 
material devido à redução da resistência ao 
cisalhamento, como anteriormente destacado 
por Coelho Netto (1985) e Lacerda (2007).

A declividade é outro parâmetro geo-
morfológico destacado. Avelar et al. (2011), 
analisando esse mesmo evento, apontam o 
predomínio de deslizamentos translacionais 
rasos em encostas com inclinação superior a 
30 .̊ Silva et al. (2016) apresentam as médias de 
declividade encontradas nesse mapeamento, 
de acordo com a tipologia do movimento: 
deslizamentos translacionais rasos (31,48°), 
fluxos detríticos (34,06°) e complexos (32,90°), 
sendo esse último caracterizado quando há 
junção de mais de dois tipos, seguindo a pro-
posta de Varnes (1978). Os valores encontrados 
corroboram outros estudos em áreas monta-
nhosas em contexto mundial. Cevasco, Pepe 
e Brandolini (2014), a partir de uma varredura 
na literatura, relatam que os deslizamentos 
do tipo translacionais rasos deflagrados por 
episódios de chuva intensa tendem a ocorrer, 
predominantemente, em encostas com decli-
vidade entre 30 -̊ 45 .̊

A relação entre a litologia e as estruturas 
geológicas tem sido amplamente focalizada 
como um dos principais condicionantes 
de terreno nos estudos de zoneamento de  

Figura 6.16 - Vista aérea das cicatrizes de deslizamentos geradas no evento de 
janeiro de 2011 na região serrana do Rio de Janeiro. a) Vale da posse; b) Parte da 

área urbana de Nova Friburgo. Fotografia: Ana Luiza Coelho Netto (2011).

suscetibilidade a deslizamentos (BORGOMEO et al., 2014; 
DAI et al., 2001; PACHAURI; GUPTA; CHANDER, 1998; 
REVELLINO et al., 2010). A composição mineralógica 
da rocha-matriz controla características físicas do solo, 
tais como: granulometria, porosidade, permeabilidade 
e, consequentemente, os parâmetros de resistência ao 
cisalhamento (CHAMPATI RAY et al., 2007).

Avelar et al. (2016), ao realizarem o mapeamento ge-
ológico em escala de detalhe (1:5.000) da bacia do córrego 
d’Antas, identificaram seis unidades litológicas principais: 
i) Granada-Biotita-Paragnaisse Bandado; ii) Ortognaisse 
Granítico; iii) Granito/Granodiorito com Fenocristais; iv) 
Diorito Equigranular Médio; v) Granito Equigranular Fino/
Médio; vi) Gabro/Microgabro (Figura 6.22).

No entanto, apreende-se que as categorias utilizadas 
no mapeamento geológico variam em função da escala.  
As variações mineralógicas que são relevantes na pers-
pectiva da análise dos geólogos, os quais mapeiam as 
litologias e estruturas buscando o entendimento da gênese 

e evolução da crosta terrestre, nem sempre configuram 
diferentes comportamentos hidráulicos e mecânicos dos 
solos oriundos dessas rochas. 

Ao realizar ensaios de caracterização física e compor-
tamento mecânico dos solos oriundos de cinco litologias 
da bacia do córrego d’Antas (Ortognaisse Granítico/Grano-
diorítico; Granito Porfirítico Grosso e Médio; Diorito Equi-
granular Médio; Granito Equigranular Fino/Médio; Gabro/
Microgabro), Silva (2020) aponta que a litologia que mais 
difere em termos de comportamento é o Gabro/Micro-
gabro, o qual apresenta elevados teores médios de argila 
(em torno de 35%, podendo chegar a 45%), baixos valores 
médios Ksat (23,3 mm/h) e elevados valores de limite de 
liquidez (>50%), indicando a grande propensão de o solo 
adquirir comportamento líquido com a adição de água.  
A grande parte das cicatrizes de deslizamento da bacia passa 
pelos diques de gabro, os quais podem ter contribuído, pelo 
menos em parte, no aumento do potencial destrutivo dos 
deslizamentos ocorridos em janeiro de 2011 (Figura 6.22).

a

b



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

146

Figura 6.17 - Mapa de isoietas e polígonos de Thiessen em uma área de 421 km2, com destaque para as cicatrizes de deslizamentos nos 
municípios de Nova Friburgo, Teresópolis e Sumidouro (RJ). Fonte: Coelho Netto et al. (2013).

Em contrapartida, Silva (2020) afirma que os solos 
provenientes do Ortognaisse Granítico/Granodiorítico 
e do Granito Porfirítico Grosso e Médio, em relação 
à granulometria, são muito similares, apresentando 
o mesmo percentual de argila (23%) e percentual de 
areias muito similares (46% e 49%, respectivamente). 
No que se refere à porosidade e aos ângulos de atrito, 
os solos oriundos do Granito Equigranular Fino/Médio 
e do Granito Porfirítico Grosso e Médio apresentam os 
mesmos valores médios (43,5% e 45%, respectivamente).  
Esses resultados indicam que é possível fazer uma revisão 
e um ajuste das legendas correspondentes às unidades 
litológicas da bacia do córrego d’Antas, a partir do inte-
resse aplicado da geologia de engenharia, geotecnia e 
geomorfologia, para subsidiar as cartas de suscetibilidade  
a deslizamentos.

Mudanças de Uso da Terra e Deslizamentos

O alto da serra do Mar constitui um domínio natural 
da Floresta Ombrófila Densa Montana, entre 500 e 1.500 m 
de altitude, segundo Veloso, Rangel Filho e Lima (1991). 
Os atuais remanescentes estão circunscritos a fragmentos 

de florestas secundárias, bastante alterados nas áreas 
próximas a centros urbanos e áreas rurais com manchas 
de cultivo agrícola, pastagens e plantios de eucalipto.  
A remoção efetiva da cobertura florestal, principalmente 
por meio de queimadas, deu início aos recorrentes pro-
cessos de degradação da sucessão vegetal secundária.  
Por outro lado, e favorecendo a conservação florestal, di-
versas unidades de conservação foram instaladas na região 
para preservação da geobiodiversidade e de suas múltiplas 
funções ecológicas, hidrológicas e mecânicas, como ressal-
tado por Greenway (1987). Outras manchas de fragmentos 
florestais ocorrem próximas aos divisores de drenagem e 
cristas mais altas, devido à dificuldade de acesso e instalação.  
No entanto, essas áreas estão restritas a pequenos frag-
mentos sem continuidade, o que favorece a degradação e 
dificulta a regeneração e a sucessão ecológica.

Essa paisagem sofreu mudanças significativas ao lon-
go do tempo geológico e histórico, em virtude de variações 
climáticas e mudanças ambientais induzidas pelo uso e ocu-
pação das terras. Em uma escala de tempo mais abrangente 
(durante o Quaternário), ocorreram retrações e avanços das 
coberturas florestais, alternando, respectivamente, expan-
são e retração dos campos de altitude (herbáceo-arbustivas).  
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Figura 6.18 - a) Vista panorâmica de um deslizamento de 2011 ao longo da rodovia RJ-130, entre as cidades de Teresópolis e Nova 
Friburgo; b) Depósitos exumados e blocos de rochas carreados em um fluxo de detritos ao longo do rio da Posse (Teresópolis).  

Fonte: acervo fotográfico do GEOHECO-UFRJ (2011).

Figura 6.19 - Cicatrizes de deslizamentos (N=3.622) do evento de janeiro de 2011 na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Fonte: 
Coelho Netto et al. (2013). Nota: Em vermelho, os polígonos de cicatrizes mapeadas na área de 421 km² (amarelo); em branco, a delimitação 

das sub-bacias do alto curso do rio Grande, drenando o reverso da escarpa atlântica em direção ao coletor regional Paraíba do Sul.

a b
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Figura 6.20 - Mapa de localização da bacia do córrego d’Antas (53 km²): a) Localização do estado do Rio de Janeiro; b) Área de 421 km², 
onde se concentraram as cicatrizes de deslizamento mapeadas por Coelho Netto et al. (2013); c) Área de 421 km² em detalhe, onde se 

concentraram os deslizamentos de janeiro de 2011 e as cicatrizes de deslizamento mapeadas por Coelho Netto et al. (2013), destacadas em 
verde, e localização da bacia do córrego d’Antas; d) Bacia do córrego d’Antas e o inventário de cicatrizes de deslizamentos.  

Fonte: Silva et al. (2016).

Em decorrência das mudanças massivas promovidas pela 
sociedade por meio de desmatamento, agricultura, pas-
tagem, implementação de núcleos urbanos, instalação 
de indústrias, dentre outros fatores, vêm sendo detecta-
das alterações nos regimes climáticos, especialmente na 
distribuição de frequência das chuvas diárias, ampliando 
os períodos de estiagem e aumentando a frequência 
dos eventos extremos de chuvas (FIGUEIRÓ; COELHO 
NETTO, 2011). Como resultado, tem-se um mosaico 
heterogêneo de diferentes formas e funções dos proces-
sos bióticos que estão espacialmente e temporalmente  
impressos na paisagem.

No evento catastrófico de janeiro de 2011, chamou 
atenção uma grande quantidade de deslizamentos em 
encostas com cobertura florestal. Isso porque a literatura 
mostra o papel desempenhado pela vegetação frente à 
estabilidade de encostas (GHESTEM; SIDLE; STOKES, 2011, 
PRANDINI et al., 1976; TSUKAMOTO; OHTA; NOGUCHI, 
1982, entre outros). As espécies arbóreas de maior porte 
promovem a estabilização por se ancorarem no solo por 
meio de seu sistema radicular, como também regulam 
o balanço hidrológico nas encostas mediante processos 
de evapotranspiração (perda de água) e de infiltração 

(entrada, percolação e estocagem de água), os quais são 
reguladores do comportamento de sucção e, por conse-
guinte, da estabilidade do solo. 

Fraga (2014), buscando compreender essa aparente 
contradição referente às ocorrências de deslizamentos em 
encostas florestadas, estudou dois fragmentos de idades 
em torno de 20 e 50 anos, na bacia do córrego d’Antas  
(53 km2) e bacia do Roncador (23 km2). Esses estudos 
evidenciaram mudanças estruturais e funcionais nas comu-
nidades vegetais em relação aos aspectos de degradação 
e que devem ser levados em consideração na estabilidade 
das encostas. Destacaram que, mesmo no fragmento 
florestal de 50 anos, foi encontrado um alto número de 
espécies pioneiras e secundárias iniciais (70,8% e 25,0%), 
além de elevado número de indivíduos arbóreos mortos 
(13% no fragmento de 20 anos e 8,3% no fragmento de 
50 anos). Esses valores são considerados altos quando 
comparados a floresta conservada com idades similares, 
como observado por Oliveira (2002) na Ilha Grande (Angra 
dos Reis): 6,3% em floresta de 50 anos e 7,8% em floresta 
de 25 anos, em ambos os casos após uso tradicional de 
roça Caiçara não predatória.

a
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Figura 6.21 - Vista panorâmica das cicatrizes de deslizamentos de janeiro de 2011 na região central  
de Nova Friburgo e arredores. Fonte: Google Earth.

Os resultados de Fraga (2014) sugerem que essas ca-
racterísticas eventualmente terão implicações no comporta-
mento hidrológico e mecânico na estabilidade de encostas.  
A decomposição das raízes de indivíduos mortos, favore-
cendo a formação de entubamentos (piping), por onde a 
água pode escoar em regime de fluxo turbulento em con-
dições de solo saturado (Figura 6.23), favoreceria a ruptura 
da estabilidade do solo (FRAGA, 2014; FRAGA et al., 2015).

Fraga et al. (2015) ressaltam que esses aspectos vege-
tacionais das florestas secundárias relevantes à hidrologia 
e sua estabilidade podem sofrer alterações ao longo do 

tempo em função do uso histórico, guardando heranças de 
usos passados que afetam os processos atuais, ressaltando 
a importância do entendimento dos fatores que atuam na 
evolução dos ecossistemas e de como eles interagem e 
influenciam as propriedades mecânicas e hidrológicas dos 
solos no presente. 

Sobrepondo o mapeamento das cicatrizes de desli-
zamentos ao mapeamento detalhado de uso e cobertura 
vegetal (1:5.000) (Figura 6.24), Coutinho (2015) ressalta o 
predomínio de cicatrizes em áreas de florestas secundárias de-
gradadas (53,77%), arbustivo (13,42%) e gramíneas (21,59%).

a
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Figura 6.23 - a) Aspecto da vegetação florestal; b) Visão dos entubamentos na rizosfera em trincheira; c) Corte de estrada 
durante período chuvoso, com fluxo interno turbulento. Fonte: a, b) Fraga, 2014; c) Acervo fotográfico do GEOHECO-UFRJ (2015)

Figura 6.22 - Mapa geológico da bacia do córrego d’Antas (escala 1:5.000), com as cicatrizes de deslizamentos ocorridos no  
evento de janeiro de 2011. Fonte: Adaptado de Avelar et al. (2016).
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Marques (2016) e Marques, Coelho Netto e Sato 
(2018) ressaltam a influência dos diferentes tipos de vegeta-
ção (gramíneas e florestas) no comportamento hidrológico 
das encostas na área em foco, destacando a estruturação 
do sistema radicular comparado nesses dois ambientes com 
relação à manutenção da água dentro do solo. Segundo 
esses autores, foram encontradas diferenças expressivas de 
biomassa e comprimento de raízes grossas, principalmente 
onde as raízes florestais (sistema pivotante) favoreceram 
a entrada e a retirada de umidade ao longo dos perfis 
levantados (até 3,0 m de profundidade). Já a cobertura 
de gramíneas (sistema fasciculado), as profundidades de 
1,0, 1,5 e 2,20 m apresentaram conservação da umidade 
durante o monitoramento. Durante episódios de alta pre-
cipitação, no entanto, ambas as vegetações favoreceram 
a saturação do solo (-3 kPa) (Figura 6.25) (MARQUES; 
COELHO NETTO; SATO, 2018). 

Essas distintas características detectadas em ambien-
tes florestais e de gramíneas elucidam comportamentos 
diferenciados em relação à entrada (interceptação) e à 
manutenção da água dentro do solo. A ideia de que a 
gramínea preserva a umidade nessas profundidades, mes-
mo em períodos de estiagem (dias sem chuvas), reforça o 

favorecimento de descontinuidades hidráulicas quando 
ocorre um evento de chuva mais intenso que potencializa 
a deflagração de deslizamentos do tipo translacional raso. 

Esses deslizamentos se caracterizam por apresentar 
uma superfície de ruptura entre 1,5 e 2,0 m, predominante-
mente. Nas florestas, o enraizamento funciona como zonas 
preferenciais de percolação da água dentro da matriz do 
solo, que também favorecem a criação de descontinuidades 
nessas profundidades, apesar de a floresta retirar água do 
solo (por evapotranspiração) com maior eficiência se com-
parada à gramínea. Como as coberturas florestais nessas 
áreas possuem muitas espécies pioneiras e bastante de-
gradadas, acabam não fornecendo o efeito de ancoragem 
do solo e a estabilidade necessária ao não rompimento da 
encosta durante eventos de chuva mais intensos.

Deslizamentos Recorrentes na  
Modelagem Geomorfológica

Entender como os processos geomórficos operam hoje 
permite elucidar como os processos atuaram no passado 
e proporciona um entendimento maior sobre a evolu-
ção desses ambientes montanhosos em região tropical.  

Figura 6.24 - Mapa cobertura vegetal e uso da terra da bacia do córrego d’Antas (escala 1:5.000) (Nova Friburgo, RJ).  
Nota: No alto, histogramas de distribuição das categorias de vegetação; abaixo, histograma de vegetação no entorno imediato  

das cicatrizes de deslizamentos. Fonte: Coutinho (2015); acervo do projeto “Indicadores geo-hidroecológicos de suscetibilidades de 
encostas frente a erosão e movimentos de massa em região montanhosa tropical úmida – bacia do córrego d’Antas,  

Nova Friburgo-RJ”, executado pelo GEOHECO-UFRJ (2016).
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Certamente, a configuração dos elementos na paisagem, 
a interação dos condicionantes de terreno, assim como as 
taxas em que operaram e operam os processos estão su-
jeitas a transformações ao longo do tempo. O sistema da 
paisagem evolui em diferentes escalas espaciais e temporais, 
comportando-se como um sistema dinâmico que pode ser 
organizado em diferentes níveis hierárquicos, permitindo 
compreender como se dá seu funcionamento. A velocidade 
das mudanças ambientais a que os sistemas estão sujeitos 
atualmente, em decorrência das alterações promovidas pela 
sociedade, reflete diretamente em sua condição de subsis-
tência e na capacidade de coexistência com a frequência 
de fenômenos naturais de alta magnitude, que podem se 
configurar como ameaças e provocar desastres.

O reconhecimento da recorrência de deslizamentos 
em escala regional, por sua vez, além de espelhar o padrão 
espacial e temporal, contribui para a compreensão sobre 
a evolução geomorfológica dos domínios montanhosos 
em regiões tropicais. Possibilita, igualmente, analisar o 
papel desempenhado pelos eventos extremos frente às 
variações climáticas ocorridas no período geológico re-
cente e atual. Como ilustração, podem-se citar diversos 
estudos paleoambientais no sudeste do Brasil (BEHLING, 
1995; 1997; 2002; BEHLING; SAFFORD, 2010; HIRUMA,  
MODENESI-GAUTTIERI; RICCOMINI, 2013; KIRCHNER  
et al., 2015; MODENESI, 1988; MODENESI-GAUTTIERI, 
2000; NEHREN et al., 2013), que destacam variações cli-
máticas durante o Pleistoceno-Holoceno e variações intra-
-holocênicas, com oscilações entre períodos secos e úmidos.

No modelo evolutivo de encostas do sudeste do Brasil, 
os estudos de Bigarella, Mousinho e Silva (1965) desta-
cavam as transições climáticas ao longo do Quaternário 
como períodos-chave caracterizados pela instabilidade 
morfodinâmica das encostas, principalmente aqueles rela-
cionados a flutuações episódicas secas dentro de períodos 
mais úmidos, sendo interpretados como momentos de 
distribuição desigual de precipitação (chuvas concentradas) 
e retração da cobertura vegetal. Dessa forma, as oscilações 
verificadas tanto no Holoceno quanto as que se tem presen-
ciado na escala de tempo atual (dezenas de anos) podem 
estar relacionadas à regulação de eventos de precipitação 
associados à dinâmica erosiva de modelagem das encostas.

O histórico de deslizamentos em domínio montanhoso 
associados a eventos extremos de chuva com dimensões 
catastróficas indica a necessidade de maior compreensão 
da recorrência de fenômenos que são próprios da natureza. 
O evento ocorrido em janeiro de 2011 na Região Serrana do 
Rio de Janeiro representa apenas mais um breve episódio 
da evolução dos sistemas de encosta e fluvial em regiões 
tropicais nos dias atuais. Ao considerarmos uma escala de 
tempo mais abrangente – no tempo geológico – que con-
temple as mudanças ambientais testemunhadas ao longo 
do Quaternário (oscilações climáticas entre períodos secos/
úmidos e respectivos ecossistemas associados), é necessário 
estabelecer quais possíveis implicações refletem a dinâmica 
do trabalho geomórfico representada por essas mudanças.

Ao considerar a evolução geomorfológica da paisa-
gem ao longo do Quaternário, destacam-se duas princi-
pais escolas que influenciaram a interpretação de estudos 
geomorfológicos ao longo do século XX: uma explicava 
a evolução e a morfologia das paisagens baseada em 
controles de origem tectônica; outra fundamentava-se 
em argumentos de base climática. Em cada uma dessas 
escolas surgiram teorias e modelos de evolução do re-
levo para os trópicos úmidos (COELHO NETTO, 1999).  
Esse enfoque climático teve como precursores, principal-
mente a partir da década de 1950, Julius Büdel, Jean Tricart 
e André Cailleux no estabelecimento de zonas morfoclimá-
ticas que influenciariam pesquisadores brasileiros como 
Aziz Ab’Saber e João Bigarella em seus trabalhos durante 
as décadas posteriores, sobretudo a partir do entendimento 
das variações paleoclimáticas ao longo do Quaternário. 

O modelo clássico de evolução das encostas nas áreas 
cristalinas do sudeste do Brasil a partir de controle climático 
foi hipotetizado por Bigarella, Mousinho e Silva (1965) e 
relaciona as alternâncias climáticas ao longo do Quaternário 
e suas possíveis implicações nos processos morfogenéticos 
de desenvolvimento da paisagem. O aspecto climático foi 
incorporado às suas teorias acerca da evolução das verten-
tes diferenciando de alguns fundamentos apresentados por 
King (1956), que focava mais no controle tectônico na pro-
dução da forma resultante, apesar de absorver as ideias de 
superfícies erosionais e os princípios aplicados por Walter 
Penck no que diz respeito ao recuo paralelo das encostas.  

Figura 6.25 - Representação gráfica do sistema vegetação-solo-
água em diferentes estágios de conservação: floresta em sucessão 
avançada e conservada (alto, à esquerda); floresta degradada com 
perda de raízes arbóreas (alto, à direita); gramíneas e solo “careca” 
abaixo; as setas indicam as rotas preferenciais dos fluxos d’água.  

Fonte: Elaborada pelos autores (2018).
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O modelo se debruça no entendimento de dois conjuntos 
principais de processos que se alternaram periodicamente 
entre episódios mais úmidos e mais secos: um conjun-
to submeteu a paisagem ao predomínio de processos 
mecânicos de morfogênese, promovendo a degradação 
lateral das encostas, e ao desenvolvimento de superfícies 
pedimentares durante os climas semiáridos (correspon-
dente aos glaciais no hemisfério Norte); o outro conjunto 
é relacionado à erosão/incisão linear nos canais fluviais 
e dissecção profunda do terreno durante os climas mais 
úmidos (épocas de interglaciais).

Essa correlação foi previamente sugerida por Bigarella 
e Ab’Saber (1964) e também por Bigarella e Andrade (1965), 
debruçando-se na ideia de que a atividade erosiva teria sido 
muito efetiva, principalmente nos períodos de transição de 
um tipo de clima para o outro. Para eles, o mecanismo de 
desenvolvimento das encostas consiste basicamente em 
uma sutil interação entre mudanças climáticas, desloca-
mentos dos níveis de base locais e soerguimentos crustais. 
Apesar de ponderarem os controles climáticos da evolução 
da paisagem, não excluem os efeitos da tectônica ou dos 
movimentos eustáticos, reservando aos últimos papel 
secundário na evolução quaternária. Ressaltam que a cicli-
cidade dos níveis de erosão deve-se, principalmente, a um 
controle de “mudança climática”, já que as características 
cíclicas estão relacionadas às alternâncias promovidas por 
ela aos níveis de base locais (ciclos de agradação – preen-
chimento e entulhamento dos vales fluviais – e degradação 
– entalhamento dos vales pela incisão dos canais). 

O trabalho de Bigarella, Mousinho e Silva (1965) 
tem importante significado no entendimento do papel 
das flutuações episódicas secas dentro dos períodos mais 
úmidos, principalmente no que diz respeito à deflagração 
de deslizamentos nas encostas. Os autores enfatizam: 
“sob condições climáticas secas dentro da época úmida, 
com uma cobertura vegetal mais escassa, tais processos 
poderiam ter um efeito mais eficiente, sendo as encostas 
submetidas, portanto, à ação da chuva”. 

Bigarella, Mousinho e Silva (1965) mostram, ainda, 
que, durante essas curtas flutuações climáticas, os movi-
mentos de massa e a chuva devem ter atuado em conjunto 
e que o estudo dos depósitos coluviais reflete a predomi-
nância inegável dos movimentos de massa como agentes 
morfológicos na atual configuração da paisagem. Para isso, 
afirmam que é necessário considerarmos as condições cli-
máticas controladoras ou, mais precisamente, as flutuações 
que condicionariam uma pluviosidade abundante o sufi-
ciente para ser responsável pela saturação e consequente 
perda da resistência do solo. Nesse quesito, abrem duas 
hipóteses: essas condições podem ser propiciadas por um 
período mais úmido do que o presente ou por um período 
seco com precipitações concentradas. Sobre a primeira 
hipótese, afirmam não parecer muito provável, embora 
possível. Para a segunda, alegam ter alguma evidência na 
natureza dos depósitos e nas planícies de inundação en-
contrados a partir do levantamento nos cortes de estrada 
e morfologia regional.

Outros estudos no sudeste brasileiro, como os de 
Modenesi (1984), Modenesi-Gauttieri (2000) e Hiruma, 
Modenesi-Gauttieri e Riccomini (2013), mostram os pro-
cessos de evolução das encostas e relações de intempe-
rismo/morfogênese, investigando em detalhe o domínio 
montanhoso na serra da Mantiqueira (Campos do Jordão e 
Itatiaia) e também na Bocaina (serra do Mar). Esses estudos 
evidenciaram sequências coluviais complexas durante o 
Pleistoceno tardio e o Holoceno que indicam alternância 
entre períodos de atividade e estabilidade geomórfica, ora 
com períodos favorecendo a atividade morfodinâmica, 
ora a pedogênese.

Essas alternâncias entre períodos frio/quente e seco/
úmido e seus reflexos no sistema da paisagem também 
foram testemunhadas em ambiente fluvial. Os estudos 
geomorfológicos conduzidos por Kirchner et al. (2015) 
sobre o papel das mudanças climáticas na dinâmica fluvial 
durante o Holoceno na bacia Guapi-Macacu (RJ) eviden-
ciam que um número crescente de publicações aponta 
para mudanças significativas nos paleoambientes no 
sudeste do Brasil durante o Quaternário tardio, sobretudo 
no Holoceno. Uma vez considerado como um período 
quente e estável, o conhecimento sobre a evolução da 
paisagem holocênica ainda é controversamente debatido 
na literatura (KIRCHNER et al., 2015). Esses autores buscam 
estabelecer uma relação cronoestratigráfica regional para 
os sedimentos de planícies de inundação holocênicas do 
sistema do rio Guapi-Macacu, inferindo que este pode 
ser um modelo para outros sistemas de rios tropicais 
em ambientes semelhantes. Os resultados desse estudo 
apontam significativas diferenças sedimentológicas nos 
perfis levantados e revelam mudanças importantes na 
dinâmica fluvial dos sistemas do rio Guapi-Macacu durante 
o Holoceno médio e tardio.

Estudos palinológicos conduzidos por Behling e  
Safford (2010) sobre a reconstituição da vegetação, clima 
e dinâmica de incêndio natural na transição Pleistoceno 
-Holoceno na serra dos Órgãos, Região Serrana do estado 
do Rio de Janeiro, indicam que, embora o conhecimento 
sobre as mudanças climáticas a partir do final do Último 
Glacial (<17.000 anos AP) esteja crescendo, ainda falta 
uma visão mais coerente dos padrões de mudança nas 
condições climáticas em áreas montanhosas brasileiras 
durante o ciclo glacial-interglacial e o entendimento sobre 
a resposta da vegetação a essas variações.

Behling e Safford (2010) mostram que, embora 
pareça que certas partes do sul e sudeste do Brasil manti-
veram a cobertura da Mata Atlântica (Atlantic Rain Forest  
(ARF) – Floresta Ombrófila Atlântica) por períodos longos 
e ininterruptos, também é evidente que o clima na região 
mudou drasticamente ao longo do tempo e muitas partes 
da paisagem testemunharam mudanças significativas na 
biota, derivadas da alternância entre expansão/retração 
dos Campos de Altitude e da Floresta Ombrófila como 
resultado de períodos ora mais secos, ora mais úmidos. 
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Apesar de avaliarem que os dados paleoecológicos perma-
necem relativamente escassos para as áreas montanhosas 
do sudeste do Brasil, destacam que as lacunas sobre esse 
conhecimento começaram a ser preenchidas nos últimos 
10 a 15 anos. Além disso, indicam que as formas de relevo 
e os padrões biogeográficos no sul e sudeste do Brasil leva-
ram pesquisadores, principalmente nas décadas de 1960 e 
1970, a postularem um dinamismo significativo nos climas 
durante o Cenozoico tardio, principalmente no Quaternário 
nessas regiões, como Ab’Saber (1977), Bigarella, Mousinho 
e Silva (1965) e Damuth e Fairbridge (1970), o que contraria 
as visões tradicionais da estabilidade a longo prazo nos 
(remanescentes) ecossistemas florestais tropicais que atu-
almente dominam a área.

Em relação à dinâmica desses fenômenos no tempo 
geológico, levantamentos realizados por Coelho Netto et al. 
(2016) na bacia do rio Roncador (23 km2), adjacente à bacia 
do córrego d’Antas (53 km2), encontraram em uma encosta 
côncava-rasa retrabalhada pelo evento de 2011 (Figura 6.26) 
uma sequência de camadas orgânicas sobrepostas (~3.5 m) 
que foram datadas em 11 profundidades com intervalo 
médio de 20 cm, apresentando idades de radiocarbono com 
variações progressivas entre 8.990 ± 100 anos AP (10.374 
a 9.779 anos cal AP) na base até 3.860 ± 100 (4.321 a 
3.837 anos cal AP) próximos à superfície (método AMS 14C 
com calibração modelo sequência P do Oxcal (Figura 6.27).  
Esses resultados estimulam a ampliação do reconhecimento 
da geocronologia dos depósitos coluviais em feições côn-
cavas como esta levantada, visando não apenas a ampliar 
a informação em nível local, como também a subsidiar o 
entendimento das flutuações climáticas e mudanças am-
bientais na evolução de encostas ao longo do Quaternário.

Feições Cársticas na Serra da Mantiqueira: 
Evolução Geoquímica

Embora o domínio montanhoso seja potencialmente 
favorável aos movimentos gravitacionais de massa, é pre-
ciso levar em conta as características geo-hidroecológicas 
e mecânicas dos solos que regulam o seu comportamento 
nas encostas. 

Pesquisas conduzidas no alto da serra da Mantiqueira 
atestam a ocorrência de áreas tipicamente cársticas em 
substrato de rochas não carbonáticas inseridas na bacia 
hidrográfica do ribeirão Santana (286 km2), que drena para o 
município de Rio Preto (MG), tributário do rio Preto, afluente 
esquerdo do rio Paraíba do Sul. Trata-se de uma área onde 
predominam rochas quartzíticas e que foi estudada em 
detalhe (escala 1:10.000) por Avelar et al. (2008); Monico 
(2014); Uagoda (2011); Uagoda, Avelar e Coelho Netto 
(2006, 2011), em uma área de 56 km2 (Figuras 6.28 e 6.29). 

Revisando a carta geológica da Folha Barra do Piraí 
(escala 1:100.000) (HEILBRON et al., 2007), nas quais so-
bressaem as ocorrências de biotita-gnaisse e quartzitos, 
para detalhamento na escala 1:10.000 da área de 56 km2, 
Avelar, Coelho Netto e Uagoda (2008) observaram três lito-
logias: gnaisse bandado, quartzito grosseiro e quartzito fino.  

Figura 6.26 - a) Fotografia aérea de uma concavidade rasa 
resultante da recorrência de deslizamentos translacionais rasos;  
b) Reativação erosiva, em janeiro de 2011, da concavidade da 

figura (a). Fonte: Silva et al. (2016), com base em ortofotos  
e imagem Google Earth.

O gnaisse, rico em biotita, quartzo, feldspato e granada apre-
senta foliação metamórfica bem marcada e granulometria 
entre 2 e 5 mm; o quartzito apresenta-se em dois litotipos: 
a) quartzito puro, com mais de 95% de quartzo, com cristais 
entre 3 e 8 mm, homogêneo, sacaroidal e foliação pouco 
marcada; b) quartzito impuro, no qual o quartzo está asso-
ciado a feldspato, algumas vezes, a muscovita, e com textura 
entre 1 e 3 mm. Sendo o gnaisse mais suscetível ao intem-
perismo do que o quartzito, atualmente ocupa as partes 
mais baixas da bacia, embora esteja em posição superior na 
sequência estratigráfica, gradando para quartzito impuro e 
para quartzito puro. Uma feição estrutural marcante é dada 
pela ocorrência de dobras recumbentes que propiciou ocor-
rências de contatos litológicos sub-horizontais. A foliação 
apresenta caimento para NO e SE de expressão regional, 
o qual foi posteriormente dobrado, mergulhando para NE 
e SO. Na roseta de fraturas (subverticais), predominam as 
famílias orientadas para NO-O e SE-E, que correspondem à 
orientação do eixo principal da bacia (Figura 6.30).

a

b
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Figura 6.27 - a) Imagem panorâmica da cicatriz de deslizamento em janeiro de 2011; b) Cicatriz de deslizamento em 
maio de 2013, com localização da ravina; c) Localização dos perfis estratigráficos no interior da ravina; d) Procedimentos 

de coleta de amostra para datação; e) Paleossolos orgânicos (paleo-horizontes A intercalados com colúvios).  
Fonte: Coelho Netto et al. (2016).

A bacia do ribeirão Santana drena no sentido O-E, 
em paralelo ao rio Preto, sendo delimitada por duas ser-
ras quartzíticas localmente denominadas serra Negra, ao 
norte, e serra do Santana, ao sul, cujos topos variam entre 
1.000 e 1.800 m. Uagoda, Avelar e Coelho Netto (2006, 
2011) encontraram diversas formas tipicamente cársti-
cas na área de estudos detalhados (56 km2), incluindo: 
dolinas de dissolução em topos (155); dolinas de disso-
lução na meia-encosta (54); dolinas de abatimento (23); 
cavernas (42); sumidouros (2); cânions (2); mogotes (2); 

polje ou pântanos (2) e lapiés (3). Outras formas associa-
das ao sistema cárstico incluem níveis de base rochosos 
(6) e vales capturados (3). As cavernas concentram-se no 
quartzito grosseiro e nas partes mais elevadas, acima de 
1.000 m; por outro lado, as dolinas de dissolução estão 
concentradas nas rochas de quartzito fino e gnaisses.  
As dolinas de topo são mais arredondadas e as de meia 
-encosta para o topo já possuem formas mais alongadas e 
estão iniciando o processo de abertura do vale (suspenso)  
(Figura 6.31).
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As fraturas, assim como o bandamento da rocha, 
orientam a percolação da água, favorecendo o intem-
perismo químico e a liberação de blocos (Figura 6.32).  
Outras feições morfológicas, características dessas caver-
nas, são as colunas resultantes da abrasão química da rocha 
quartzítica (Figura 6.32). Feições similares foram descritas 
nas cavernas de Tepui, na Venezuela, por Doerr (1999).

Avelar, Coelho Netto e Uagoda (2008) e Uagoda, Avelar 
e Coelho Netto (2006) chamam atenção para o mergulho 
sub-horizontal da foliação, o qual, em associação com as 
fraturas verticais ou subverticais, favorece a percolação da 
água nos topos e a exfiltração nas encostas (Figura 6.33). 
Essa percolação conduz à dissolução dos minerais (quartzo, 
feldspato e muscovita) no contato entre os quartzitos pu-
ros (acima) e impuros (abaixo), conduzindo à liberação de 
blocos de rochas em queda livre, ampliando as cavernas ao 
longo do fraturamento e sem a formação de espeleotemas.  
O escoamento de água dentro da caverna transfere o 
material clástico quartzoso para o sistema encosta-fluvial.  
O transporte nas encostas é dificultado por baixa produção de 
escoamento superficial em materiais arenosos e cascalhentos.

Figura 6.28 - Localização da bacia do rio Santana (retângulo vermelho) na base hipsométrica da bacia do rio Paraíba do Sul 
e perfis de topos transversais (A-B e C-D), com representação esquemática das principais estruturas geológicas.  

Fonte: Uagoda; Avelar; Coelho Netto (2011).

Monico (2014), estudando a erosão hídrica nas en-
costas dessa mesma área de estudos detalhados (56 km2) 
da bacia do rio Santana, observou a ocorrência de 41  
cicatrizes de ravinas (indicadas na Figura 6.29C), com maior 
densidade na área de quartzito impuro. O autor destaca os 
altos teores de fração areia e maiores, em torno de 69%, 
no quartzito impuro, e de 90% no quartzito puro; ambos 
apresentam alta angulosidade. A esse fato se associa uma 
alta capacidade de infiltração, cujo valor médio se situa em 
torno de 100 cm/h no quartzito puro e 61 cm/h no impuro; 
em solos úmidos, esses valores caem, respectivamente, 
para 63 cm/h e 22 cm/h. Os solos apresentam altos teores 
de sucção (entre 150 KPa e 14.000 KPa) para umidades 
volumétricas entre 2 e 6%, e sucções inferiores a 10 KPa 
para umidades volumétricas acima de 10%. A resistência 
desses solos, em média, é inferior a 20 KPa para umidades 
volumétricas de 15% e varia em torno de 8 KPa em ensaios 
submersos. A coesão desses materiais é muito baixa (<1,0 
KPa) e o ângulo de atrito varia em torno de 35˚ para umi-
dade de 15% e em torno de 20˚ para ensaios submersos. 
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Figura 6.29 - a) Mapa hipsométrico da bacia do Ribeirão Santana; b) Mapa geológico da bacia do Ribeirão Santana;  
c) Área de 56 km2 com mapeamento geológico e feições cársticas em detalhe. Fonte: a) Uagoda; Avelar;  

Coelho Netto (2011); b) Heilbron (2007).

Figura 6.30 - a) Roseta de fraturas; b) Diagrama de foliação; c) Perfil litoestrutural com 
dobramentos. Fonte: Avelar; Coelho Netto; Uagoda (2008).
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O autor conclui que esses solos arenosos e pouco coesi-
vos perdem coesão quando se aproximam da saturação, 
tornando-se colapsíveis quando imersos em água.

Vale ressaltar, entretanto, que esses solos com elevada 
infiltração raramente atingem a saturação, prevalecendo 
um transporte mecânico pouco efetivo, como revelado 
pelo número relativamente baixo de ravinas de curta ex-
tensão e profundidade. 

Figura 6.31 - Registro de dolinas de topo e meia-encosta; caverna (funil e amarela), sumidouro etc. Fonte: Uagoda; Avelar;  
Coelho Netto (2011). Nota: A linha tracejada escura indica uma típica dolina de dissolução em topo de morro embasado por quartzito 

impuro (Qi); a linha tracejada branca indica típica dolina gerada por processo de colapso (UTM: 7565604s, 618603e, 985 m/a. s.l.).

Figura 6.32 - a) Entrada da caverna do Funil (MG); b) Entrada da caverna da Água 
Amarela; c, d) Espeleotemas no interior da caverna da Água Amarela. Fonte: Uagoda; 

Avelar; Coelho Netto (2011).

Na área de estudos detalhados (56 km2), Uagoda, Ave-
lar e Coelho Netto (2011) mapearam 79 ravinas, sendo 45 
ativas e 34 estabilizadas; dentre estas, algumas foram ini-
ciadas a partir de fugas de água das estradas. A distribuição 
por litologia indica o predomínio de ravinas nos quartzitos 
(36 ativas e 19 estabilizadas); nos gnaisses observaram-se 
apenas nove ravinas ativas e 15 já estabilizadas.

Diante desses resultados, os au-
tores retromencionados sugerem um 
forte componente cárstico na evolução 
do modelado da bacia do rio Santana. 
Ressaltam, ainda, que os leques aluviais 
encontrados na base das encostas, alia-
dos à inexistência aparente de terraços 
fluviais de acumulação, reforçam a baixa 
efetividade do transporte de sedimentos 
nas encostas e na rede de canais. Os se-
dimentos contidos no interior de dolinas 
representam um nível de agradação em 
equilíbrio com a sedimentação desde 
10.000 até 5.500 anos AP. 

Comparando a dinâmica evolutiva 
da bacia do rio Santana com a bacia do 
rio Bananal, Uagoda (2011) ressalta que 
a magnitude da denudação foi da or-
dem de 0,01 mm/ano, o que representa 
taxas 20 vezes inferiores ao valor obtido 
para a bacia do rio Bananal, em torno 
de 0,2 mm/ano, durante o Holoceno 
inicial. Comparativamente, no domí-
nio de colinas, Xavier (2011) também 
destaca a ocorrência de menores taxas 
de sedimentação fluvial ao longo do 
rio Turvo (55 m3/km/ano), em relação 
às taxas obtidas por Dantas (1995) ao 
longo do rio Piracema (1.485 m3/km/
ano), principal afluente do rio Bananal.  

a b
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Figura 6.33 - Modelo de formação de caverna proposto por 
Avelar, Coelho Netto e Uagoda (2008). Nota: Em linha preta 

grossa, os dobramentos; em linha preta fina, as fraturas; setas 
azuis indicam a percolação da água no meio fraturado; em linhas 

vermelhas, as cavernas; em linhas vermelhas  
tracejadas, o avanço da caverna.

Revela-se, com esses dados, que a magnitude do trabalho 
erosivo e a denudação do relevo não respondem de modo 
uniforme às flutuações bioclimáticas no contexto da bacia 
do rio Paraíba do Sul.

DOMÍNIO DE COLINAS

Esse domínio é amplo, especialmente nas bacias que 
drenam o reverso da escarpa (estrutural) atlântica da ser-
ra do Mar e os degraus da escarpa estrutural da serra da 
Mantiqueira, convergindo suas descargas para o rio Paraíba 
do Sul. Outras bacias que drenam a escarpa atlântica da 
serra do Mar incluem porções mais restritas do relevo de 
colinas, quando não vertem suas descargas diretamente 
dos domínios montanhosos para curtas baixadas costeiras 
e reservatórios terminais.

Os estudos geo-hidroecológicos conduzidos no do-
mínio de colinas rebaixadas, convexo-côncavas, concentra-
ram-se no médio vale do rio Paraíba do Sul e estão inseridos 
no chamado “mar de morros” por Ab’Saber (1966), incluin-
do bacias que drenam as vertentes das serras do Mar e da 
Mantiqueira (Figura 6.34). As pesquisas de campo foram 
iniciadas em 1982 na bacia do rio Bananal (518 km2), a 
qual passou a ser considerada como área-laboratório de 
referência para comparação com outras bacias tributárias 
do rio Paraíba do Sul.

A bacia do rio Bananal drena, desde a serra da Bocaina 
(nome local da serra do Mar), os municípios de Bananal (SP) 
e Barra Mansa (RJ) no sentido SO-NE. Ao longo do tempo, 
duas outras bacias vizinhas foram anexadas a essa área-
-laboratório, por apresentarem similaridades morfológicas 
e no histórico de uso da terra, porém, evidenciando varia-
ções nos respectivos estágios evolutivos, como destacado 
a seguir: (i) na bacia do rio Bananal, a expansão da rede 
de canais ainda constitui uma resposta atrasada do ciclo 
erosivo detonado nas encostas a partir da devastação regio-
nal da Mata Atlântica pelas monoculturas (tipo plantation) 

de café; (ii) na bacia do rio Barreiro de Baixo, onde a rede 
de canais evoluiu como a do Bananal e deixou na paisa-
gem atual uma captura de drenagem entre vales fluviais 
adjacentes e paralelos entre si, porém topograficamente 
desnivelados; (iii) na bacia do rio Sesmaria, cuja estabilidade 
do crescimento da rede de canais já havia sido atingida, 
porém, foi reativada após o plantio de eucalipto no início 
do século XXI para fins comerciais.

O rio Barreiro de Baixo drena uma bacia (158 km2) 
imediatamente adjacente ao divisor esquerdo da bacia do 
rio Bananal; grande parte de seu leito corre em paralelo ao 
rio Bananal no sentido SO-NE. A bacia adjacente ao divisor 
esquerdo da bacia do Barreiro de Baixo é drenada pelo rio 
Sesmaria (149 km2), onde ocorrem pequenas manchas de 
eucalipto em uma matriz de pastagens degradadas (com 
pequenos fragmentos florestais esparsos). Essa última bacia 
foi escolhida, tendo em vista o conhecimento de campo 
e uma explicação dos impactos dessa mudança de uso da 
terra na hidrologia e erosão de encostas.

Na outra vertente do médio vale do rio Paraíba do 
Sul, que drena os blocos escalonados da serra da Man-
tiqueira, outras duas bacias foram selecionadas como  
áreas-laboratórios de campo, por apresentarem caracte-
rísticas morfológicas distintas em comparação com as três 
bacias estudadas na vertente da serra do Mar/Bocaina. Uma 
delas é a bacia do rio Turvo (410 km2), que drena no sentido  
ENE-OSO e deságua próximo à confluência do Bananal-Pa-
raíba do Sul, abrangendo partes dos municípios de Quatis, 
Volta Redonda, Barra do Piraí e Valença. Adjacente a essa 
bacia, porém drenando no sentido oposto (SO-NE), selecio-
namos a bacia do rio das Flores (162 km2), que abrange os 
municípios de Valença e Barra do Piraí, pelo fato de haver 
semelhanças morfológicas entre as duas bacias, visando a 
estudos de detalhe nessa vertente da Mantiqueira.

A bacia do rio Paraíba do Sul (54.000 km2) drena três 
estados da região Sudeste brasileira (São Paulo, Minas Ge-
rais e Rio de Janeiro). Até o presente, foram identificados, 
pelo menos, quatro modelos evolutivos distintos nessa 
bacia, sendo dois no domínio montanhoso (como visto an-
teriormente) e dois no domínio de colinas. Esses diferentes 
modelos de evolução geomorfológica vêm estimulando 
uma revisão dos chamados domínios climatomorfoge-
néticos (BÜDEL, 1963) ou domínios bio-climatogenéticos  
(TRICART; CAILLEUX, 1973), em particular aqueles associa-
dos aos regimes climáticos Tropicais Úmidos. No domínio de 
colinas temos, até o presente, o modelo Bananal (reproduzi-
do nas bacias vizinhas dos rios Barreiro de Baixo e Sesmaria) 
e o modelo Turvo (reproduzido na bacia adjacente do rio 
das Flores), como sumarizamos a seguir.

Modelo Bananal

Essa bacia apresenta dois compartimentos topográ-
ficos principais: um montanhoso, com desnivelamento de 
700 m, e outro de colinas, com desnivelamento inferior a 
200 m (FERNANDES, 1991). 
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A hipsometria da bacia revela ampla extensão do 
domínio de colinas (Figura 6.35), cujo perfil altimétrico 
dos topos (Figura 6.36) mostra-se suavemente inclinado 
em direção à calha do rio Paraíba do Sul, razão pela qual 
foi interpretado por diversos autores como sendo o re-
manescente da antiga superfície de erosão denominada 
por King (1956) como Superfície Velhas (no Neógeno).  
Essa bacia drena o reverso da escarpa atlântica em direção 
ao coletor regional rio Paraíba do Sul.

O rio Bananal apresenta perfil longitudinal, com 
gradiente topográfico de 0,04 (m/m); em seu alto-médio 
curso corre na direção SO-NE, em paralelo à orientação 
das camadas geológicas de idade pré-cambriana; em seu 
baixo curso acompanha um falhamento NO-NNO de idade 
cenozoica, de onde, seguindo o eixo da megassinformal 
do Paraíba do Sul, entalhou uma falha normal ENE do 
mesmo período (VALERIANO; HEILBRON,1993). Os rios 
tributários principais se desenvolveram ao longo das 
camadas rochosas menos resistentes (por exemplo, rio 
Piracema) ou em paralelo aos falhamentos NO-NNO (por 
exemplo, rio Carioca).

Ao longo dos canais principais ocorrem diversos 
níveis de base rochosos, com alturas variando entre 1 m 
a mais de 30 m nos dois compartimentos, montanhoso e 

de colinas (DANTAS; COELHO NETTO, 1994). Essas feições 
morfológicas configuram uma bacia escalonada com vales 
suspensos que operam, funcionalmente, de modo inde-
pendente do nível de base definido pelo rio Bananal em 
sua confluência com o rio Paraíba do Sul. Os gradientes 
topográficos dos rios vizinhos, Barreiro de Baixo e Sesmaria, 
são um pouco mais elevados 0,05 (m/m) e seguem a mes-
ma orientação SO-NE em grande parte de seu curso; no 
baixo curso ambos desviam para NO-NNO, pelo controle 
estrutural subjacente.

O substrato geológico é composto por rochas de alto 
grau metamórfico, de idade pré-cambriana, incluindo: o 
embasamento de idade pré-1.8 Ga (ortognaisses); a sequ-
ência metassedimentar do Grupo Paraíba do Sul e as rochas 
granitoides, com strikes de direção NE-SO e mergulho de 
20° a 40°NO (ALMEIDA et al., 1991, 1993; SILVA et al., 
1993). Esses autores identificaram três unidades litológicas 
principais, incluindo, da base para o topo: Unidade Três Bar-
ras, biotita-gnaisse bandado, com lentes de rochas calcissi-
licáticas, e xistos pelíticos; Unidade São João, sílica-granada 
-muscovita-biotita gnaisse com níveis de gondito, rochas 
calcissilicáticas, xistos pelíticos e mármore; Unidade Beleza, 
biotita-gnaisse bandado, com intercalações de rochas cal-
cissilicáticas, xistos pelíticos, gondito, mármore e quartzito.  

Figura 6.34 - Mapa de localização das áreas onde foram conduzidos estudos geo-hidroecológicos. Fonte: Elaborada pelos 
autores (2018). Nota: O domínio de colinas rebaixadas convexo-côncavas que se encontram no médio vale do rio Paraíba do Sul 

está representado pelos números 2, 3 e 4 do mapa. 
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Figura 6.35 - Mapa hipsométrico da bacia do rio Bananal (518 km2). Fonte: Coelho netto (1999).

Figura 6.36 - Perfil longitudinal do rio Bananal e perfil das cotas 
altimétricas de topos na bacia do rio Bananal (base topográfica em 

escala 1:50.000). Fonte: Elaborada pelos autores (2018).

As rochas granitoides foram subdivididas em cinco unidades 
principais: Rio Turvo, granito porfirítico/biotita-gnaisse; 
Serra da Bocaina, hornblenda-biotita-gnaisse; Resgate, tur-
malina-biotita-muscovita-xisto-quartzo-gnaisse; Campinho, 
biotita-hornblenda-gnaisse; Taquaral, granodiorito-biotita 
-hornblenda-gnaisse e granito leucocrático (Figura 6.37).

Mudanças paleoambientais, que ocorreram a partir 
da transição Pleistoceno-Holoceno, marcada pelo aqueci-
mento global há cerca de 11.700 anos, e alinhadas com as 
variações climáticas holocênicas, geraram um ciclo erosivo 
-deposicional de alta intensidade em torno de 10.000 e 
8.000 anos atrás (COELHO NETTO et al., 1994; DIETRICH  
et al., 1990). As altas taxas de erosão nas encostas pro-
piciaram o assoreamento cumulativo nos vales drenados 
pelos rios de ordens hierárquicas superiores e retendo 
ampla estocagem de sedimentos, inclusive nos vales de 
ordem hierárquica inferiores, nas cabeceiras de drenagem.
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Seguiu-se um período de estabilidade morfodinâmica, 
preservando os vales entulhados de sedimentos através do 
Holoceno Médio-Inferior. A literatura indica que esse período 
assistiu à redução da umidade que teria tido o seu auge cerca 
de 7.000 anos atrás (BEHLING; SAFFORD, 2010), como visto 
anteriormente nos domínios montanhosos da região Sudeste, 
onde teria ocorrido aumento gradual da pluviosidade nos 
últimos mil anos. As variações do regime climático foram 
intensificadas a partir de meados do século XVIII, quando 
a floresta tropical úmida original foi substituída pela mo-
nocultura cafeeira; as sucessivas mudanças de usos da terra 
igualmente interferiram na variabilidade climática. O ciclo 
cafeeiro exauriu-se no final do século XIX, sendo substituí-
do, no início do século XX, pela atividade pastoril extensiva, 

Figura 6.37 - Mapa geológico-estrutural da bacia do rio Bananal e perfil geotransversal (A-B).  
Fonte: Silva et al. (1993).

alterando, novamente, o ambiente regulador dos processos 
hidrológicos e erosivos. Essa atividade econômica não pros-
perou nas áreas rurais no médio vale do rio Paraíba do Sul e, 
após a abertura da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), sua 
atividade econômica estagnou e assim se mantém até hoje.

No início do século XXI, algumas manchas de plan-
tios de eucalipto foram introduzidas na matriz regional de 
pastagem extensiva para fins comerciais de grande porte. 
Entretanto, por imposição da legislação ambiental, o corte 
desses eucaliptos foi proibido, levando ao abandono das 
plantações, que permanecem, até hoje, sem controle de 
limpeza ou poda. Isso possibilitou o crescimento de outras 
espécies entre os corredores dos plantios antecedentes, 
como observado em campo.
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Em decorrência dessas mudanças ambientais, o ritmo 
e a variabilidade do regime de chuvas vêm sendo alterados 
e de modo cada vez mais acentuado nas últimas décadas. 
Figueiró e Coelho Netto (2011), com base em longa série 
temporal (entre 1937 e 2000) da Estação Resende, no mé-
dio curso do rio Paraíba do Sul, ressaltam que a precipitação 
anual vem decrescendo, atingindo, em média, 2.229 mm, 
e, ainda, que o regime mensal de chuvas é regulado pela 
frequência dos eventos de chuvas superiores a 50 mm/dia, 
aumentando nos anos extremos de chuvas e reduzindo, 
ou mesmo ausentes, nos anos extremos menos chuvosos.

Os autores retromencionados chamam a atenção, de 
um lado, para o aumento progressivo do número de dias de 
estiagens por ano e, do outro, evidenciam uma tendência 
ao aumento da frequência de dias com totais de chuvas 
superiores a 100 mm, acentuando a variabilidade no regime 
de chuvas. Essas tendências sugerem uma variação climá-
tica que parece estar evoluindo, progressivamente, para 
uma condição de semiaridez. Leal, Coelho Netto e Avelar 
(2015) apontam que, atualmente, a precipitação média 
anual no domínio de colinas atinge 1.355 mm (período 
1939-2008), enquanto no alto da serra da Bocaina esse 
valor aumenta para 1.990 mm/ano (período 1983-2002). 
As chuvas mensais são concentradas no verão, quando, no 
domínio das colinas, os valores extremos de chuvas mensais 
podem alcançar 500 mm/mês e os valores diários de chuvas 
podem ser superiores a 130 mm/dia.

As pesquisas geo-hidroecológicas conduzidas nessa 
bacia foram direcionadas para conhecer e entender os pro-
cessos responsáveis pela evolução da superfície (de erosão) 
no espaço local (por cabeceiras de drenagem) e regional 
(por bacias tributárias do coletor regional, o rio Paraíba do 
Sul) e no tempo (atual e geológico recente), levando em 
conta a interferência das mudanças ambientais relacionadas 
às variações climáticas e/ou induzidas por ações humanas. 
Inicialmente, os estudos se voltaram para o crescimento da 
rede de canais, visto como processo de rebaixamento de 
níveis de base locais. Os estudos se concentraram nos vales 
de cabeceiras de drenagem por serem locais de expansão 
dessa rede e onde se estabelece a interação com o recuo 
e o rebaixamento dos divisores topográficos.

Mudanças Paleoambientais e Respostas 
Hidroerosivas

A paisagem modificada no início do Holoceno se 
manteve estável até meados do século XVIII, quando teve 
início o período de devastação regional da Floresta Tropical 
Úmida original para expansão das monoculturas cafeei-
ras, no domínio de colinas do vale do rio Paraíba do Sul.  
Em resposta a essa devastação, Dantas e Coelho Netto 
(1994) mostraram altas taxas de deposição fluvial (em 
torno de 3.800 t/km/ano) ao longo do rio Bananal e de 
seus afluentes diretos, revelando o excesso da carga de 
sedimentos provenientes dos plantios de café. Esse pacote 
sedimentar permanece estocado nas atuais planícies de 

inundação, testemunhando o que foi a retomada de um 
novo ciclo de erosão nas encostas e, ao mesmo tempo, da 
incisão e expansão retrogressiva da rede regional de canais 
através dos vales de hierarquias mais baixas, até então 
entulhados pela sedimentação holocênica.

Com base em relatos escritos na época da cafeicultura 
em Bananal, Dantas e Coelho Netto (1994) deduziram que 
as transformações ambientais induzidas por essa monocul-
tura também acarretaram variações significativas no regime 
de chuvas. Relatos sobre estiagens prolongadas e chuvas 
intensas produzindo “rios de lama” sugeriram a ocorrência 
de altas taxas de erosão nas encostas. Vale ressaltar que 
o plantio de café se deu ao longo do declive, contribuin-
do, desse modo, na intensificação das taxas de erosão 
e gerando grandes excedentes de cargas de sedimentos 
convergentes para a rede de canais fluviais (DANTAS, 1995).

A convergência de fluxos d’água produzidos nas en-
costas cafeeiras para o fundo dos vales fluviais principais 
teria intensificado a incisão linear nos espessos pacotes de 
sedimentos do Holoceno Inicial, expondo as faces de va-
zamentos (ou exfiltração) de fluxos d’água subsuperficiais, 
especialmente nos locais de confluência dos vales tributá-
rios, ainda entulhados de sedimentos. Comumente, esses 
eixos de vales principais e tributários ocorrem em paralelo 
à orientação das fraturas subverticais do embasamento 
rochoso subjacente.

Descargas críticas em algumas dessas faces de vaza-
mento (ou exfiltração) teriam acionado os mecanismos de 
erosão por excesso de poropressão (erosão por vazamento 
ou seepage erosion) e formação de entubamentos no solo 
(ou piping) cuja erosão interna propicia a formação de  
túneis erosivos (COELHO NETTO; FERNANDES; DEUS, 1988; 
COELHO NETTO; FERNANDES, 1990). O crescimento interno 
desses túneis conduz ao colapso do material sobrejacente, 
iniciando e possibilitando a expansão retrogressiva dos 
canais ao longo dos eixos de fundos de vales. A intensa 
erosão superficial nas encostas com plantios de café acar-
retou a exaustão dos solos férteis herdados da floresta 
original, levando à decadência do ciclo cafeeiro em fins 
do século XIX.

Com o declínio da cafeicultura, as gramíneas expan-
diram em associação com a atividade pecuária leiteira, 
criando outro ambiente, que favoreceu grande prolifera-
ção de formigas saúva, já presentes no período do café.  
Essa atividade econômica não prosperou, mas as gramíne-
as com pastagem extensiva e improdutiva dominaram as 
terras rurais. Para esse tipo de ambiente, a literatura dos 
anos de 1970 já indicava favorecimento à produção de es-
coamento superficial do tipo hortoniano (HORTON, 1931) 
e erosão por ação desse tipo de escoamento (DIETRICH; 
DUNNE, 1993). Entretanto, as pesquisas iniciadas em 1982 
na bacia do rio Bananal indicavam que esse ambiente de 
pastagem se associava a mecanismos de erosão por ação 
da água subsuperficial na condução do crescimento retro-
gressivo da rede regional de canais, seguindo os fundos 
de vales ainda entulhados com sedimentos holocênicos.



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

164

As primeiras observações detalhadas em campo 
mostraram que as encostas recobertas por gramíneas 
(da espécie Paspalum), com escavações no solo pelas 
formigas saúva (bioturbação), criaram um ambiente 
favorável à infiltração da água de chuva. De um lado, 
essas formigas produziram milhares de “olheiros” na 
superfície e entubamentos subsuperficiais (de diâmetro 
milimétrico a centimétrico), até 3 m de profundidade, 
conectados às chamadas “panelas” de tamanho variá-
vel para estocagem de alimentos ou lixo (DEUS, 1991).  
Do outro, a descontinuidade hidráulica entre o topo do 
solo enraizado, mais permeável (valor médio de Ksat = 4,9 
E-03/10 cm, variando entre 1,1 E-03 e 8,5 E-03) e abaixo 
da zona de raízes finas (valor médio de Ksat = 1,6 E-03/60 
cm, variando entre 5,9 E-04 e 2,9 E-03) da gramínea (~30 
cm/prof.), favoreceu a saturação de água (de baixo para 
cima) no topo do solo (CAMBRA, 1998). Essa variação de 
Ksat permitiu sugerir que o topo do solo, quando próximo 
à saturação, ou saturado, possibilitou a entrada de parte 
do escoamento hortoniano ativo na superfície do terreno, 
através dos olheiros e dutos construídos pelas formigas. 
Desse modo, ocorreria o aumento da recarga de água 
no solo, gerando excessos de poropressão nas faces de 
vazamento para intensificar a erosão por fluxos d’água 
subsuperficiais ou subterrâneos (Figura 6.38) (COELHO 
NETTO; FERNANDES; DEUS, 1988; DEUS, 1991).

Crescimento e Evolução da Rede de Canais

A infiltração, alimentando a recarga de água em 
profundidade durante os períodos mais chuvosos, e a con-
vergência dos fluxos d’água subsuperficiais para os eixos 
dos fundos de vales não-canalizados (ANDERSON; BURT, 
1978; FERNANDES; COELHO NETTO, LACERDA, 1994),  
favoreceram o crescimento retrogressivo de canais incisos 
ao longo dos eixos principais, bifurcando na confluência 
com os eixos tributários de ordem hierárquica inferior.

O retrabalhamento erosivo por ação dos fluxos d’água 
superficiais nas cicatrizes de erosão das encostas superiores 
e nos depósitos coluviais correlativos produziram os cha-
mados depósitos alúvio-coluviais (MEIS; MACHADO, 1978), 
que entulharam os fundos de vales, acompanhando a subi-
da do nível de base por agradação nos rios coletores prin-
cipais. A espessura desses depósitos chegou a ultrapassar 
20 m em algumas localidades, os quais foram datados da 
base ao topo entre 10.000 e 8.000 anos AP, aproxima-
damente, em diferentes locais da bacia (COELHO NETTO 
et al., 1994; DIETRICH et al., 1990). Trata-se de depósitos 
altamente permeáveis e sem coesão, sobrepostos ao solo 
saprolítico de diversos tipos de gnaisses, mais argilosos 
e menos permeáveis; essa descontinuidade hidráulica  
favoreceu, como ainda favorece, a geração de um aquífero 
temporário nos períodos mais chuvosos.

Figura 6.38 - a) Vista aérea do anfiteatro da fazenda Bela Vista com voçoroca ativa; b) Segmento do canal erosivo em 
processo de voçorocamento; c) Detalhe de túnel erosivo resultante da erosão por exfiltração da água subterrânea no contato 
do depósito quaternário com o saprolito (biotita-gnaisse); d) Desenho esquemático destacando o escoamento subsuperficial 

que conduz a erosão de remoção do depósito quaternário (estágio 1) e libera os fluxos artesianos em fraturas subverticais que 
orientam a evolução do canal. Fonte: Coelho Netto (2003).
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Em condições de descargas críticas na face de exfil-
tração, esse aquífero temporário é capaz de ativar uma 
erosão entubada (piping erosion), que evolui para túnel 
erosivo até o material sobrejacente colapsar e ocultar a 
face de exfiltração, interrompendo, temporariamente, esse 
mecanismo erosivo até que o material colapsado seja re-
movido por ação do escoamento superficial. Esse conjunto 
de mecanismos atua na remoção parcial dos depósitos 
holocênicos, os quais, até então, ocultavam a exfiltração 
de fluxos artesianos através das fraturas subverticais subja-
centes que orientaram, preteritamente, e ainda orientam, o 
desenvolvimento dos canais erosivos incisos e a expansão 
da rede regional de canais (COELHO NETTO, 2003).

Desse modo, a incisão linear atual constitui uma rea-
tivação da mesma rota espacial da rede de canais antece-
dente ao ciclo erosivo-deposicional do início do Holoceno, 
o qual, por sua vez, já herdara antigas rotas de fluxos 
orientadas pelo fraturamento das rochas originadas desde 
o Pré-Cambriano. Essa evolução temporal seguiu e segue 
um padrão cíclico, descontínuo, marcado por períodos de 
grande atividade erosiva associada ao avanço retrogressivo 
da rede de canais impulsionado por variações de regime 
climático e, mais recentemente, por mudanças de uso da 
terra. Esses canais incisos, cuja evolução é dominada por 
mecanismos de erosão por ação dos fluxos d’água sub-
terrâneos, foram denominados boçorocas (ou voçorocas) 
por Pichler (1953).

O aquífero permanente que regula a exfiltração dos 
fluxos artesianos pelas fraturas não responde diretamente 
às chuvas locais, ocorrendo atraso na variação das cargas 
de pressão em relação à entrada de chuvas, no âmbito re-
gional, que varia de dois a cinco meses, sendo mais comum 
a variação em quatro meses. Esse atraso foi observado em 
diferentes localidades da bacia do rio Bananal (AVELAR;  
COELHO NETTO, 1992; FONSECA; COELHO NETTO; LACERDA, 
2006; LEAL; COELHO NETTO; AVELAR, 2015; ROCHA LEÃO; 
LEAL; COELHO NETTO, 2005) e na bacia do rio Sesmarias 
(SATO, 2012; SATO; AVELAR; COELHO NETTO, 2011).  
O monitoramento em diferentes localidades de registros 
contínuos de chuvas, nível d’água e carga de pressão da 
água no solo mostrou claramente que esses fluxos artesia-
nos nas fraturas orientaram a configuração espacial da rede 
de canais, tanto nos eixos principais e secundários até no 
domínio de encostas dos vales de cabeceiras de drenagem.

Rocha Leão, Leal e Coelho Netto (2005) observaram 
um fato inédito no avanço retrogressivo de uma voçoroca 
característica da região, em um vale de cabeceira situado na 
Fazenda Bela Vista, em Bananal (SP), a qual foi monitorada 
entre os anos de 1982 e 2002 (Figura 6.39). Ao contrário 
do que se poderia esperar, desde Horton (1945) e Dunne 
(1980), ou seja, uma redução das taxas de erosão com a 
aproximação do canal ao divisor, observou-se aumento da 
taxa de recuo no canal-dígito 1, enquanto o canal-tronco 
principal já indicava estabilidade (Tabela 6.1).

Figura 6.39 - Topografia de contorno da voçoroca Bela Vista nos períodos de: a) 1982-1999 e b) 1999-2002, relativos ao monitoramento 
da expansão dos dígitos e tronco principal; c) Variação da precipitação nas estações pluviométricas de Bananal e da Bocaina e variação  

da carga de pressão dos piezômetros monitorados no período de quatro anos (1998-2003). Fonte: Coelho Netto; Fernandes;  
Deus (1988); Rocha Leão; Leal; Coelho Netto (2005).
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Esse fato se desdobrou na hipótese de transferência 
ou pirataria de água subterrânea do vale de cabeceira 
adjacente, o que foi posteriormente confirmado por Leal, 
Coelho Netto e Avelar (2015), com base em ampla rede de 
monitoramento do aquífero subterrâneo e reproduzido no 
modelo FEFLOW 5.2. 

Mostram-se, a seguir (Figura 40), os resultados de 
simulações de fluxos d’água subterrâneos a 20 m de profun-
didade no vale de cabeceira do Anfiteatro Bela Vista (V1). 
Os vetores indicam a direção dos fluxos e o tamanho de 
cada vetor é proporcional à velocidade do fluxo (m/dia). Os 
cenários foram construídos a partir do conhecimento sobre 
a evolução geomorfológica local, adotando como tempo 
zero o período subsequente ao ciclo erosivo-deposicional 
(10.000 e 8.000 AP) que afogou os fundos de vales fluviais 
com espessos pacotes sedimentares (>20 m) e reteve a se-
dimentação de encosta nos vales de cabeceiras tributários, 
eliminando os canais de drenagem (COELHO NETTO, 1999).

Ao reconstituir cenários a partir do entendimento da 
evolução das encostas, dos mecanismos atuantes e das 
variáveis que controlam o recuo da voçoroca e a expansão 
da rede de canais (abertura de novos canais-dígito), Leal, 
Coelho Netto e Avelar (2015) constataram o papel dife-
rencial da topografia no controle da rede de fluxos subter-
râneos. Segundo esses autores, o controle da topografia 
ocorreu apenas na condição inicial, quando a modelagem 
considerou o estado de afogamento da rede de canais, 
devido à acumulação de sedimentos, tal como observa-
do no ciclo erosivo-deposicional do início do Holoceno.  
O estudo também apontou a relação entre o crescimento 
da rede de canais e a variação lateral da rede de fluxos 
subterrânea, na qual a incisão pretérita de canais adjacentes 
ao anfiteatro influenciou a expansão do canal-voçoroca 
Bela Vista, devido à perda de água do vale da Bela Vista 
para os vales então canalizados. Esse fato foi interpretado 
como decorrência do aumento de gradiente topográfico em 
direção aos vales dissecados e ajustado topograficamente 
ao rio Piracema, coletor principal.

Embora o modelo de Dunne (1980) indique mudanças 
no direcionamento dos fluxos com o crescimento da rede de 
canais, até então não havia monitoramento de campo que 
reproduzisse a transferência de fluxos d’água subterrânea 
entre vales de cabeceiras adjacentes. De fato, esses registros 

Tabela 6.1 - Taxas de recuo remontante da voçoroca Bela Vista (m/ano) em diferentes setores da voçoroca entre 1982 e 2002. 

Voçoroca Bela Vista 1982-1984 1984-1987 1987-1994 1994-1999 1999-2001 2001-2002

Dígito A 47,25 38,20 47,90 59,00 0,00 9,70

Dígito B 15,90 32,00 21,80 15,85 3,40 3,30

Dígito C --- -- -- 196,10 15,50 20,10

Eixo-tronco D 183,45 115,10 102,05 270,90 -- --

Fonte: Rocha Leão; Leal; Coelho Netto (2005). 
Nota: dígito A = dígito ativo da porção superior; dígito B = dígito semiestabilizado da porção superior; dígito C = dígito ativo da porção inferior 
sob influência de estrada de terra; eixo-tronco D = recuo lateral no tronco central da voçoroca entre os dois níveis de base locais (NB1 e NB2).

apontam que a incisão da rede de canais, na medida em que 
acentua o gradiente topográfico no vale canalizado, conduz 
ao desvio da rede de fluxos subsuperficiais e ao aumento 
da descarga na face de exfiltração, intensificando a ação 
erosiva e acelerando o recuo do canal em aproximação 
com os divisores, como no caso do crescimento do dígito 
1 (visto na Figura 6.40).

Recuo e Rebaixamento dos Divisores

Os estudos de Fonseca (2006) e Fonseca, Coelho Netto 
e Lacerda (2006) focalizaram o estágio em que o recuo 
retrogressivo das voçorocas promove o descalçamento das 
encostas superiores, mais íngremes, ocasionando a instabi-
lidade dos materiais do solo. As pesquisas de campo foram 
conduzidas em um vale de cabeceira (0,15 km2) tributário 
do rio Bananal, cujo eixo principal segue o fraturamento 
subvertical local com direção NO-SE no baixo-médio vale e 
SO-NE no vale superior. O substrato geológico é constituído 
por rochas de alto grau metamórfico da Unidade Três Barras 
(gnaisses bandados). A incisão do canal erosivo progrediu 
retrogressivamente no espesso pacote alúvio-coluvial 
acumulado ao longo do eixo do vale no ciclo erosivo entre 
10.000 e 8.000 anos AP e nos colúvios em formação atual 
nas encostas mais íngremes do contorno do vale.

Ao atingir a porção superior do vale, esse canal inciso, 
do tipo voçoroca, detonou deslizamentos em duas direções 
principais: NO-SE e NE-SO. Na base desses deslizamentos, 
ao longo do canal, foi observada a ocorrência de aquífero 
artesiano, responsável pela evolução do canal erosivo.  
Comparando as fotografias aéreas de 1973 e 2005, observa-se 
a progressão desses dois deslizamentos no período de 32 
anos, no vale de cabeceira Três Barras (Figura 6.41). A ocor-
rência de trincas circulares acima da Massa A evidencia um 
deslizamento ativo do tipo rotacional, cujo movimento é 
aproximadamente perpendicular ao movimento da Massa B, 
do tipo translacional ou planar, acompanhando o mergulho 
das camadas geológicas, como descrito por Fonseca (2006).

Os estudos de campo atestam que esses movimentos 
gravitacionais de massa, associados ao avanço retrogressivo 
dos canais incisos, são responsáveis pelo recuo e rebaixa-
mento dos divisores, podendo estabilizar em certo estágio 
de sua evolução. 
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Mostra-se na (Figura 6.41), uma visão panorâmica dos 
vales de cabeceiras adjacentes ao anfiteatro Três Barras, 
ainda em atividade erosiva, cujos eixos principais estão 
orientados em uma mesma direção. Entretanto, a presença 
de cobertura florestal no interior dos vales vizinhos indica 
sua estabilização em determinado tempo passado, o que 
ainda não ocorreu no anfiteatro Três Barras, em processo 
ativo de recuo das encostas, o qual, possivelmente, tende a 
estabilizar sem rompimento total do divisor nas condições 
ambientais do presente.

Em outra localidade da bacia vizinha do rio Barreiro de 
Baixo, que opera internamente de modo similar à bacia do 
rio Bananal, uma captura de drenagem pode ser observada 
no médio curso de um de seus vales tributários drenado 
pelo córrego Campo Alegre, que drena em paralelo ao rio 
principal e está suspenso por um nível de base rochoso 
próximo à sua confluência. O gradiente hidráulico regional, 
na direção do rio Barreiro de Baixo, foi interpretado como 
sendo favorável ao avanço retrogressivo do canal tribu-
tário desse canal principal, deixando evidências de recuo 

Figura 6.40 - a) Simulação com o rio Piracema elevado, a 20 m de profundidade; a linha preta mostra o limite topográfico  
do anfiteatro Bela Vista; b) Simulação do crescimento dos canais das cabeceiras V4 e V5, a 20 m de profundidade; a linha 

preta mostra o limite topográfico do anfiteatro Bela Vista e a linha tracejada, o divisor de águas subterrâneas; c) Simulação 
da rede de drenagem atual, a 20 m de profundidade e com a recarga acumulada de quatro meses; a linha preta mostra o 

limite topográfico do anfiteatro Bela Vista e a linha tracejada, o divisor de águas subterrâneas; d) Simulação do crescimento 
do dígito ativo do canal erosivo, a 20 m de profundidade e com a recarga acumulada de quatro meses; a linha preta mostra 

o limite topográfico do anfiteatro Bela Vista e a linha tracejada, o divisor de águas subterrâneas.  
Fonte: Adaptado de Leal; Coelho Netto; Avelar (2015).

dos divisores na estratigrafia local da incisão pós-captura 
(Figura 6.42), no local da referida captura de drenagem.  
Em consequência do rebaixamento do nível de base a jusan-
te da captura de drenagem, ocorreu reativação da incisão 
(degradação) a montante, no córrego Campo Alegre, o 
qual, a jusante (trecho do vale capturado), estabilizou e 
acumulou os sedimentos oriundos das encostas laterais, 
permanecendo assoreado até os dias atuais.

Sintetiza-se, a seguir (Figura 6.42), o modelo opera-
cional de expansão retrogressiva dos canais incisos (tipo 
voçorocas) nos vales de cabeceiras de drenagem das bacias 
que seguem o mesmo padrão evolutivo no domínio de 
colinas do modelo Bananal. Integrando o conhecimento 
acumulado, nessa figura representa-se o avanço retrogres-
sivo dos canais incisos conectados com a expansão da rede 
de canais (84%) ou desconectados. Posteriormente, ambos 
podem ou não se interconectar e induzir a instabilidade 
da encosta superior por acionarem movimentos gravita-
cionais de massa que promovem o recuo e rebaixamento 
dos divisores. 
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Merece destaque a pirataria de água subterrânea 
entre vales de cabeceiras adjacentes, que, no caso de vales 
fluviais com mais descarga subsuperficial, pode acentuar 
esse recuo e promover a captura de sistemas de drenagem 
mais competentes e destruir esses divisores, integrando o 
rebaixamento dos sistemas de bacias de drenagem.

Evolução do Sistema Geomorfológico  
tipo Bananal

As pesquisas conduzidas na bacia do rio Bananal 
evidenciaram um padrão evolutivo episódico com perío-
dos de maior atividade erosiva induzidos por alterações 
ambientais relacionadas tanto a variações naturais dos 
regimes climáticos holocênicos e alterações na composi-
ção e interações da biota com o manto de solo (variações 
bioclimáticas) como, mais recentemente, por atividades 
humanas. No tempo atual de degradação do modelado 
de colinas, o avanço da rede de canais ainda busca o seu 
ajuste interno de declives em cada um dos compartimentos 

Figura 6.41 - Vista aérea do vale de cabeceira Três Barras: a) Situação em 1973; b) Situação em 2005, quando duas massas de solos 
deslizaram, promovendo o recuo do divisor de águas; c) Topografia e mapeamento da cicatriz erosiva indicando a posição do movimento 

das duas massas de solos; d) Ruptura e detalhe da superfície de deslizamento da massa B.  
Fonte: Fonseca (2006); Ortofoto USAF (1966).

topográficos de vales suspensos por níveis de bases ro-
chosos. Esse avanço não seguiu um padrão espacial uni-
forme: enquanto alguns vales de cabeceiras de drenagem 
já degradaram e estabilizaram em posições diversas das 
encostas, destruindo ou não os divisores de águas, outros 
vales de cabeceiras estão em plena atividade erosiva e 
outros tantos ainda se mantêm no estado de agradação 
desde o início do Holoceno.

De fato, comparando-se os mapeamentos de vo-
çorocas entre os anos de 1973 e 2002 (LEAL, 2004) na 
bacia do rio Piracema, principal afluente do rio Bananal, 
observou-se um total similar de voçorocas conectadas à 
expansão regional da rede de canais (em torno de 84%).  
A diferença marcante é que, em 1973, 64,3% das voço-
rocas eram ativas, enquanto em 2002 ocorre inversão 
no estágio de desenvolvimento da rede de canais, com 
66% de voçorocas inativas e apenas 34% em atividade, 
sugerindo que a expansão da atual rede de canais está se 
aproximando da estabilidade, diante das atuais condições 
climáticas e do atual uso da terra.

a b

c d



GEOMORFOLOGIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E ZONA DE FRONTEIRA:  
UMA ABORDAGEM GEO-HIDROECOLÓGICA

169

Figura 6.42 - a) Localização da bacia do rio Barreiro de Baixo, adjacente à bacia do rio Bananal; o círculo destaca a zona da 
captura de drenagem do rio tributário que corre em paralelo ao rio principal onde ocorreu uma captura de drenagem; b) Vista 

lateral da margem do rio capturador; c) Esquema reproduzindo a captura de drenagem; d) Bloco-diagrama representando o avanço 
retrogressivo das voçorocas conectadas ou desconectadas da rede de canais regional e recuo do divisor que conduz a captura por 

pirataria de água subterrânea. Fonte: Coelho Netto (2003).

Figura 6.43 - Mapa de uso e cobertura vegetal no médio vale  
do rio Paraíba do Sul. Fonte: Vianna et al. (2007).

Com efeito, a bacia vizinha do rio Sesma- 
ria, cuja rede de canais já se encontrava 
estabilizada, vem passando por uma reativa-
ção erosiva, com a retomada dos processos 
de voçorocamento desde a introdução dos 
plantios de eucalipto no médio vale do rio 
Paraíba do Sul, no estado de São Paulo.  
Esses plantios seguiram um padrão espacial 
em manchas sobre a matriz de pastagens de-
gradadas desde o início do século XXI (Figura 
6.43) (VIANNA et al., 2007).

Esse fato despertou interesse no moni-
toramento hidrológico da bacia, por meio do 
qual se verificou que a fisionomia dos galhos 
de eucalipto, convergindo para o tronco princi-
pal, promovia a concentração de chuvas junto 
aos troncos, em média 160% acima do valor 
da precipitação em área aberta (Figura 6.44), 
podendo ultrapassar 500%, pontualmente 
(SATO; AVELAR; COELHO NETTO, 2011).
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Por outro lado, os estudos de Sato (2012), que 
demonstraram a ocorrência de recarga do aquífero sub-
jacente aos pequenos vales de cabeceiras sob plantio de 
eucalipto, corroboram a ideia de que as raízes pivotantes 
das árvores favoreceram a percolação das águas de chu-
vas em profundidade, como sugerido por Jansen (2001) 
e Silveira, Barbosa e Coelho Netto (2005). Sato (2012) 
verificou que o fluxo junto ao tronco, aliado ao sistema 
radicular pivotante desses plantios, favorece a recarga de 
água subterrânea, o que, por sua vez, explica a reativação 
de canais erosivos em vales adjacentes que já estavam 
estáveis (Figura 6.45). Posteriormente, verificou-se que 
esse efeito de recarga era muito local, sem propagação 
regional (FACADIO, 2016).

A mudança de uso da terra, que reativou o processo 
de voçorocamento na bacia do rio Sesmaria, igualmente 
nos aponta que são os períodos de transição ambiental, 
quer seja por alterações nos regimes bioclimáticos naturais 
e/ou no modo de uso e ocupação da terra, que apresentam 
maior instabilidade na dinâmica dos processos erosivos.

Os estudos sobre evolução recente da bacia do rio 
Bananal (COELHO NETTO et al., 1994; DANTAS, 1995; 
DIETRICH et al., 1990) mostraram um ciclo erosivo-depo- 
sicional ocorrido no início do Holoceno. Avaliando a 
distribuição espacial e a temporalidade dessa evolução 
nos depósitos do terraço fluvial que acompanha os 
fundos de vales principais dessa bacia, Dantas (1995) 
mostrou um sincronismo do processo de agradação entre 
10.000 e 8.000 anos AP em toda a bacia (Figura 6.46).  
Revelou-se, dessa maneira, que o sistema operou o seu rebai-
xamento em toda a bacia durante esse ciclo, interrompido, 
provavelmente, pela ocultação das faces de exfiltração com 
a acumulação de sedimentos nos fundos de vales.

Figura 6.44 - a) Mapa de uso e cobertura vegetal na bacia do rio Sesmaria; b) Eucalipto ressaltando a convergência de fluxos 
junto aos troncos; parcela de escoamento superficial-infiltração em encosta com plantio de eucalipto.  

Fonte: Sato; Avelar; Coelho Netto (2011).

Pinto et al. (1998) observaram que o trabalho erosivo 
responsável pelo crescimento da rede de canais e recuo das 
encostas aumenta em direção ao baixo vale do rio Bananal 
(Figura 6.47), indicando reforço das cargas de pressão do 
aquífero que regula a evolução desse modelado. Diante 
desse fato, Coelho Netto (1999) sugeriu a hipótese de 
que a efetividade erosiva, aumentando progressivamente 
vale abaixo, poderia explicar a origem de uma superfície 
de erosão suavemente inclinada, como apontam os pos-
síveis níveis remanescentes da antiga superfície de erosão 
denominada “Velhas” por King (1956). Nesse caso, pelo 
menos, a evolução não se daria pelo recuo progressivo da 
atual escarpa montanhosa da serra da Bocaina, mas, ao 
contrário, seria progressivamente mais efetiva em direção 
ao baixo vale da bacia do rio Bananal.

Modelo Turvo

Observações de campo, realizadas no final dos anos 
de 1990, já indicavam possíveis variações na dinâmica 
operacional interna das bacias dos rios Turvo e das Flores, 
reveladas por alguns aspectos morfológicos, tais como 
a ocorrência de inúmeras depressões fechadas no topo 
das colinas e testemunhos mais restritos de terraços de 
acumulação em comparação com a bacia do rio Bananal 
(COELHO NETTO, 1999).

O controle estrutural no traçado da rede de canais, 
fortemente condicionada por lineamentos de falhas e 
fraturas nas rochas de idade pré-cambriana, representa, 
em grande parte, um conjunto de feições herdadas da 
ação de forças extensivas e rúpteis que impulsionaram 
o sistema de rifteamento responsável pela abertura do 
oceano Atlântico (idade neocretácea a paleogênica).  
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Esse sistema produziu as falhas 
normais orientadas no sentido 
ENE e mergulho para SE de-
limitando o norte das bacias 
sedimentares cenozoicas de 
Resende e Volta Redonda, ambas 
dispostas ao longo do gráben 
do Paraíba do Sul. Outra feição 
estrutural marcante nessa mesma 
região do médio vale do rio Pa-
raíba do Sul é dada pela Zona de 
Transcorrência de Volta Redonda, 
com sentido NO-SE, descrita por 
Valeriano e Heilbron (1993).

A bacia do rio Turvo (Figura 
6.48) drena para SO em direção 
à Zona de Transcorrência de Vol-
ta Redonda, seguindo a mesma 
orientação regional das cama-
das geológicas (SO-NE). O seu 
principal afluente, rio Pedras, e 
alguns de seus canais tributários,  

Figura 6.45 - a) Vista aérea das encostas com plantio de eucalipto adjacente a encostas com 
gramíneas e voçorocas reativadas; b) Detalhe de túneis erosivos associados a entubamentos 
no solo por excedentes de fluxos d’água subsuperficiais na encosta adjacente com plantio de 

eucalipto (visto em a); c, d) Detalhes das árvores de eucalipto e sistemas radiculares associados. 
Fonte: Sato (2012); Sato; Avelar; Coelho Netto (2011).

encaixaram nos lineamentos estruturais no sentido N-S, o 
que parece ter favorecido o recuo, mais ao norte, da escarpa 
erosiva do divisor de águas dessa sub-bacia pela margem 
direita. O mapa geológico da bacia do rio Turvo (Figura 
6.49), em escala 1:100.000 (CPRM, apud XAVIER, 2011), 
inclui as rochas da Megassequência Juiz de Fora, incluindo 
a Unidade Suíte Rio Turvo (granada-biotita-granito porfi-
roide foliado) e o Granitoide Turvo circundado por rochas 
da Megassequência Andrelândia (biotita-gnaisse bandado 
com intercalação de silimanita-granada-biotita-gnaisse, 
anfibolitos e rochas calcissilicáticas). Chama atenção nessa 
figura a escarpa de falha junto às rochas quartzíticas que 
sustentam o divisor de águas na vertente direita, a mon-
tante da sub-bacia do rio Pedras.

As características geomorfológicas mapeadas (Figura 
6.50) ressaltam, além da topografia e da rede de canais, 
as feições erosivas (depressões fechadas tipo dolinas e 
voçorocas) e deposicionais (leques aluviais, terraços de 
acumulação e planície de inundação) nos subsistemas 
de encostas e fluviais. Foram mapeadas 222 dolinas no 
topo das colinas e nos divisores mais elevados da bacia 
do rio Turvo (410 km2), similares ao único exemplar en-
contrado no divisor esquerdo da bacia do córrego Forta-
leza, tributário no domínio montanhoso da bacia do rio  
Bananal (XAVIER; COELHO NETTO, 2014). Na mesma figura 
observa-se, entretanto, que essas dolinas concentram na 
sub-bacia do rio Turvo (0,74 dolinas/km2) delimitada a 
montante da confluência com o rio Pedras. A sub-bacia 
do rio Pedras drena uma área de 132 km2, onde ocorre, 
apenas, 0,12 dolinas/km2, na maioria junto ao interflúvio 
com a sub-bacia do rio Turvo.

Xavier (2011) ressalta que o número de ocorrências de 
dolinas é similar em ambos os domínios geológicos: Juiz 
de Fora (47,7%) e Andrelândia (50,9%). 

Nesse último domínio, chama atenção a maior con-
centração de dolinas sobre os quartzitos (1,3 dolinas/km2), 
enquanto no domínio Juiz de Fora a maior concentração é 
vista sobre os ortognaisses (1,03 dolinas/km2). Essa cons-
tatação converge com o fato de que a maior densidade 
de dolinas, concentrando 0,82 dolinas/km2, situa-se acima 
da cota altimétrica de 400 m, em uma área de apenas  
30,5 km2, ou seja, apenas 7,4% da área total da bacia. Essa 
pequena área que engloba as duas litologias com maior 
densidade de dolinas constitui os divisores norte e sul da 
sub-bacia do rio Turvo.

A origem dessas dolinas foi discutida por Castro e 
Coelho Netto (2002) com base em estudos na dolina re-
manescente do alto rio Fortaleza, em Bananal, SP (Figura 
6.51). As autoras mostraram, na porção superior da dolina, 
a presença do antigo Latossolo que acompanha o divisor da 
bacia. Seguindo a topossequência, observaram a ocorrência 
de um Argissolo na encosta lateral da depressão, revelando 
uma zona de oscilação vertical do nível freático, o qual, 
por sua vez, aflorou no fundo da depressão por longo 
período, originando um Gleissolo, próprio do ambiente 
saturado pretérito. Perfis de eletrorresistividade atestaram 
a ocorrência de fratura subvertical orientando o eixo do 
fundo da depressão que inclina suavemente na direção do 
rio Fortaleza. Segundo essas autoras, a fratura funcionaria 
como via preferencial de percolação dos elementos dissol-
vidos do solo (erosão química), revelando um mecanismo 
de subsidência geoquímica na origem daquela depressão 
fechada. O substrato rochoso, localmente composto por 
biotita-gnaisse com lentes de rochas calcissilicáticas, tam-
bém favoreceu a dissolução e o rebaixamento da superfície 
do terreno. Diante de tais características, as autoras afirmam 
que a pedogênese já foi ajustada à morfologia da depressão.
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Essas depressões do tipo dolinas foram denominadas 
protovales (COELHO NETTO, 2003) porque muitas delas 
evoluíram com a abertura da porção inferior dos eixos das 
depressões, dando origem a pequenos vales suspensos na 
porção superior das encostas, como se observa no domínio 
de colinas das bacias dos rios Bananal, Turvo e das Flores, 
dentre outras. No alto vale do córrego da Fortaleza, por 
exemplo, chama atenção uma sucessão de vales suspensos, 
cujos eixos, paralelos entre si, são orientados por fraturas 
subverticais por onde afloram fluxos d’água permanentes 
na vertente direita que acompanha o mergulho das cama-
das geológicas. Esses pequenos vales suspensos seriam 
resultantes da abertura de antigas dolinas que evoluíram 
diferencialmente por competição da água subterrânea, como 
sugere o aumento progressivo do tamanho dos vales suspen-
sos seguindo o divisor na direção de jusante (Figura 6.52).

Reforçando as ideias retromencionadas, Xavier (2004) 
observou, no alto vale do rio Fortaleza, que o avanço do 
intemperismo é mais efetivo junto às fraturas subverticais 
que orientam os eixos dos vales suspensos do que à distân-
cia de algumas dezenas de metros. Sendo vias preferenciais 
de percolação da água subsuperficial e de formação in 
situ de solos, as fraturas orientam a incisão dos canais 

e o transporte dos sedimentos a jusante do eixo do vale 
suspenso, no degrau, convergindo suas descargas (líquida, 
sólida e solúvel) até o canal principal que drena no sentido 
(ou strike) das camadas geológicas. Em progressão lenta 
e contínua, a incisão no degrau entre o vale suspenso e a 
confluência com o rio Fortaleza tenderia a evoluir no tempo 
geológico para um ajuste de declive com o nível de base do 
canal receptor. Vale comentar que a morfologia dominante 
das depressões fechadas, tipo conchoidal (mais larga na 
parte superior, afunilando na base inferior), é preservada 
nos vales suspensos, assim como nos vales já ajustados 
topograficamente à rede interconectada de canais, tanto 
no domínio montanhoso como no domínio de colinas.

A rarefação de vales suspensos de forma conchoidal 
é notória na sub-bacia do rio Turvo, reforçando a ideia 
de que o seu estágio evolutivo ainda é dominado pela 
erosão química responsável pela origem e evolução das 
depressões fechadas ou dolinas. Por outro lado, na sub-
-bacia do rio Pedras, a rarefação de dolinas seria resul-
tante do trabalho erosivo mecânico, relativamente mais 
eficiente do que na sub-bacia do rio Turvo, favorecido 
pelo rebaixamento de nível de base com a incisão dos 
canais de drenagem ao longo das falhas de direção N-S.  

Figura 6.46 - Perfis estratigráficos e valores de datações AMS C14 de depósitos aluviais (AF), terraços preenchidos (FT)  
e planícies de inundação (FP) ao longo dos vales principais da bacia do rio Bananal (518 km2). Fonte: Dantas (1995).
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De fato, Xavier e Coelho Netto (2014) observaram que, 
nos dias atuais, a erosão mecânica produziu 33 casos de 
voçorocas ativas na bacia do rio Turvo, muitas das quais 
se desenvolveram em separado da rede interconectada 
de canais, tipicamente em encostas íngremes, sendo  
21 delas concentradas na sub-bacia do rio Pedras, onde 
a densidade é de 0,16 voçorocas/km2. Entretanto, compa-
rando esse valor com a densidade de 0,9 voçorocas/km2 de 
um total de 117 voçorocas mapeadas na sub-bacia do rio 
Piracema (130,6 km2), pode-se dizer que a erosão mecânica 
na sub-bacia do rio Pedras (132 km2) é pouco expressiva no 
âmbito regional. Porém, localmente, foi mais efetiva do que 
na sub-bacia do rio Turvo, sendo menos competente para 
remover as feições morfológicas resultantes da denudação 
química, como as dolinas.

Para compreender a evolução das dolinas de topo, 
foram conduzidos estudos por Xavier e Coelho Netto 
(2014) em duas colinas, uma na bacia do rio Turvo (sub-
-bacia do rio Ramalho) e outra na bacia do rio das Flores 
(em Conservatória) (Figura 6.48; ver círculo destacado em 
azul). O rio Flores drena em direção oposta (SO-NE) ao rio 
Turvo, porém, na mesma orientação (NE-SO) das camadas 
geológicas. Nessa bacia também foram observadas inú-
meras depressões fechadas no topo das colinas e alguns 
pequenos vales suspensos que indicam a abertura dessas 
depressões no processo evolutivo. A abertura desses vales 
resultaria da associação entre o processo de intemperismo 
físico e químico das rochas pré-cambrianas, mais efetivo 
junto à fratura, e o processo de erosão química respon-
sável pela subsidência geoquímica orientada pela mesma 
fratura. A convergência de fluxos em direção ao fundo da 
depressão ativaria sua abertura e a perda de sedimentos 
pelo transporte mecânico, acentuando a incisão linear e 
o alargamento dos vales, como verificado na depressão 
fechada da bacia do rio Fortaleza em Bananal.

Dentre as dolinas estudadas em campo, algumas 
mostraram ocorrência de preenchimento de água no 
fundo, de modo temporário, e outras permanentemente 
com fundo seco, como observado nas duas bacias. Na 
bacia do rio Turvo foi selecionada uma depressão tempo-
rariamente alagada, em um topo de colina da sub-bacia 
do rio Ramalho. Na bacia do rio Flores foi selecionado um 
topo de colina que continha diversas depressões fechadas 
em estágios diferentes de evolução: fechadas rasas e fe-
chadas mais profundas, além de outra um pouco maior e 
em posição mais rebaixada do divisor que já apresentava 
uma abertura na porção inferior do seu eixo, ilustrando a 
formação inicial de um vale suspenso (Figura 6.53).

Em ambos os casos, não foram encontrados solos 
hidromórficos nos fundos das depressões e, sim, ca-
madas ricas em matéria orgânica que foram interpre-
tadas como resultantes do rebaixamento do horizonte 
A pretérito à formação dessas depressões, com adição 
de matéria orgânica transportada nas encostas laterais 
após a subsidência dessa superfície. Comparando com a 
topossequência estudada no divisor esquerdo da bacia 
do rio Fortaleza, em Bananal essas duas depressões foram 
interpretadas como sendo relativamente mais recentes.  
Xavier (2011) indica que a base das camadas orgânicas 
mostrara idades similares entre a dolina estudada na bacia 
do Turvo – 7.786 ± 40 anos AP (entre 1,4 m e 1,5 m de 
profundidade) – e a dolina da bacia do rio Flores – 7.602 
± 50 anos AP (entre 1,0 m e 1,1 m de profundidade) (indi-
cada na Figura 6.53). Esses dados sugeriram um possível 
controle climático regional, com flutuação para um regime 
mais seco e favorável à detonação de fogo, concentrando 
matéria orgânica no fundo da depressão. Nesse caso, não 
teria uma associação direta com a idade dessa morfologia 
do tipo dolina, possivelmente mais antiga.

Figura 6.47 - Desenho esquemático do espacial, não uniforme, episódico e sincrônico padrão de evolução da bacia do 
rio Bananal, apontando o aumento progressivo da efetividade erosiva vale abaixo (esse fato poderia explicar a origem 

de uma superfície de erosão suavemente inclinada); expansão da superfície pedimentar: progressão dos “complexos de 
rampa”, coalescência e captura da rede de canais. Fonte: Coelho Netto (1999).
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Figura 6.48 - Hipsometria e localização das bacias dos rios Turvo e das Flores no médio vale do rio Paraíba do Sul. Fonte: Xavier (2011). 

Figura 6.49 - Mapa geológico da bacia do rio Turvo (escala 1:100.000). Fonte: (CPRM apud XAVIER, 2011).  
Nota: Os pontos pretos representam as depressões fechadas (tipo dolinas).
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Figura 6.50 - Mapa geomorfológico da bacia do rio Turvo. Fonte: Xavier; Coelho Netto (2014).

Figura 6.51 - a) Perfil de eletrorresistividade ao longo do divisor esquerdo da sub-bacia do alto rio Fortaleza, passando no centro  
da depressão; b) Localização da depressão fechada na vertente esquerda da sub-bacia do rio Fortaleza; em tracejado: visão  

frontal de depressão com forma assimétrica.Fonte: Castro; Coelho Netto (2002).
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Diante do exposto, pode-se considerar que a denu-
dação da superfície na bacia do rio Turvo é dominada por 
erosão química, progressiva e lenta, mesmo considerando 
o trabalho mecânico, relativamente mais efetivo, na sub-
-bacia do rio Pedras, porém, ainda inferior às altas taxas de 
erosão detectadas na bacia do rio Bananal. Confirmando 
essa ideia, Xavier (2011) aponta que a sub-bacia do rio 
Pedras convergiu as maiores cargas de sedimentos para a 
rede de canais fluviais, produzindo um ciclo de agradação 
que deu origem aos atuais terraços de acumulação, mais 
extensos e espessos do que na sub-bacia do rio Turvo.  
A altura média dos terraços na sub-bacia do rio Pedras é 
de 7,6 m, podendo atingir, localmente, 11 m de altura; na 
sub-bacia do rio Turvo a espessura média cai para 6,2 m de 
altura, enquanto na sub-bacia do rio Piracema (tributário do 
rio Bananal), a espessura média do terraço de acumulação 
é de 12 m, podendo alcançar 23 m de altura.

Xavier (2011) datou por AMS 14C alguns dos depósi-
tos fluviais remanescentes, incluindo três terraços e duas 
planícies de inundação na sub-bacia do rio Pedras e três 
terraços na sub-bacia do rio Turvo. Na primeira sub-bacia, 
a idade média encontrada na base da coluna estratigráfica, 
dos três terraços e um depósito que ainda opera como pla-
nície de inundação (no alto vale do córrego Barro Amarelo) 
foi 10.470 anos AP, variando entre 11.011 + 54 anos AP e 
10.030 + 145 anos AP; na sub-bacia do rio Turvo, a média 
foi 9.716 anos AP, variando entre 10.530 + 40 anos AP e 
8.395 + 31 anos AP. Esses dados corroboram os resulta-
dos geocronológicos detectados na base dos terraços de 

Figura 6.52 - Vales suspensos (concavidade estruturalmente controlada por fraturas). a) Domínio montanhoso do córrego 
da Fortaleza; b) Domínio de colinas adjacente ao rio Bananal, na localidade Bom Jardim. Fonte: Coelho Netto (2003).  

Nota: A seta aberta indica a posição atual do rio Bananal; as setas de cor cinza indicam os vales que se originaram  
primeiro; as setas pretas indicam os eixos dos vales secundários.

acumulação da bacia do rio Bananal, em torno de 10.000 
anos atrás. Esse fato reforça a ideia de um controle regional 
bioclimático no início do Holoceno, embora com variações 
locais dos condicionantes e mecanismos que regulam a 
magnitude da erosão mecânica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conhecimento adquirido nas áreas-laboratórios de 
pesquisas de campo ora apresentadas ressalta expressiva 
variabilidade espacial dos processos de esculturação mor-
fológica, resultando em diferentes padrões espaciais e 
temporais na evolução do modelado nas bacias estudadas. 
Essas pesquisas vêm fortalecendo a ideia de que a dinâmica 
climática, por si só, não constitui o fator dominante na 
evolução do modelado. 

Os mecanismos e os condicionantes dessa modelagem 
podem ser impulsionados por forças tectônicas e/ou climá-
ticas, entretanto, para além desses impulsos de energia, a 
magnitude do trabalho geomorfológico envolve múltiplas 
interações entre essas forças e as características de natu-
reza geobiofísica e antrópica em interação nos sistemas de 
bacias, em seus diferentes níveis hierárquicos. Significa que 
as variações espaciais e temporais desses elementos, mui-
tos dos quais compõem e interagem como (eco)sistemas 
que operam nos recortes espaciais das bacias, através de 
múltiplas relações de interdependência, podem produzir 
variações expressivas nos mecanismos operacionais internos 
e na magnitude do trabalho geomorfológico escultural. 

a ba b



GEOMORFOLOGIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E ZONA DE FRONTEIRA:  
UMA ABORDAGEM GEO-HIDROECOLÓGICA

177

O domínio montanhoso constitui ambiente de alta 
energia potencial que tende a favorecer os movimentos 
gravitacionais de massa, porém, como evidenciado neste 
texto, as categorias de mapeamento geológico, rele-
vantes à compreensão da gênese e evolução da crosta 
terrestre, nem sempre espelham variações no compor-
tamento mecânico ou hidráulico dos materiais dos solos 
e das rochas. Como observado nos estudos detalhados 
da bacia do córrego d’Antas, dentre as seis catego-
rias do mapeamento geológico (AVELAR; VINAGRE;  
LACERDA, 2016), os solos derivados das litologias Ortog-
naisse Granítico, Granito/Granodiorito com fenocristais 
e Granito Equigranular Fino/Médio não refletem uma 
variabilidade significativa no comportamento hidráu-
lico e mecânico dos solos. Porém, merecem destaque 
os materiais associados ao Gabro/Microgabro, que se 
apresentam mais intemperizados, com elevado teor de 
argila e menos resistentes à adição de água no sistema.  
Por outro lado, no domínio de rochas quartzíticas, estrati-
graficamente recobertas por gnaisses, e ambos submetidos 
a dobramento recumbente de idade pré-cambriana, a 
maior resistência ao trabalho mecânico resulta na conser-
vação de inúmeras formas tipicamente cársticas, susten-
tando grande parte do topo da serra da Mantiqueira, no 
local estudado e arredores. 

No domínio das colinas, também se verificou uma 
variação espacial nas feições geomorfológicas, assim como 
na dinâmica dos processos geomorfológicos que regulam a 
temporalidade de sua evolução, como visto entre as bacias 
que drenam as vertentes das serras do Mar e da Mantiqueira. 
Comparando as taxas de deposição de sedimentos nas 

Figura 6.53 - a) Dolina de Conservatória (RJ); b) Dolina selecionada com fundo de preenchimento temporário de 
água; c) Seção pedológica com datações absolutas por radiocarbono; d) Topografia e localização do perfil transversal 

A-A’ visto na seção pedológica. Fonte: Xavier (2011).

bacias dos rios Bananal e Turvo, Xavier (2011) ressaltou que 
as menores taxas de trabalho mecânico registrado no ciclo 
erosivo do início do Holoceno ocorreram no domínio de 
colinas da bacia do rio Turvo (53 m3/ano/km na sub-bacia 
do rio Pedras com área de 132,4 km2 e 55 m3/ano/km na 
sub-bacia do rio Turvo com área de 411,5 km2); compa-
rativamente, na sub-bacia do rio Piracema (130,6 km2), 
principal afluente do rio Bananal, Dantas (1995) obteve 
uma taxa de deposição da ordem de 1.485 m3/km/ano. 
Pode-se dizer, até o presente, que a bacia do rio Bananal 
representa o modelo evolutivo de maior atividade erosiva 
mecânica, pelo menos na bacia principal do rio Paraíba 
do Sul. Reforçando essa constatação, Uagoda (2011) 
indica que, na bacia do rio Santana, embora situada em 
domínio montanhoso de alta energia potencial, a taxa de 
denudação, em torno de 0,01 mm/ano, é, pelo menos, 20 
vezes inferior à taxa encontrada na bacia do rio Bananal, 
da ordem de 0,2 mm/ano.

Embora os estudos geomorfológicos, seguindo a 
abordagem geo-hidroecológica, tenham abrangido apenas 
sete sub-bacias tributárias do rio Paraíba do Sul, além de 
algumas pequenas bacias que drenam o maciço da Tijuca 
(RJ), os critérios de suas escolhas, apontados anteriormente, 
resultaram em um aprendizado central sobre a não unifor-
midade espacial dos processos que governam a evolução 
do modelado na região estudada. O conhecimento acu-
mulado já permite o esboço de um planejamento regional 
fundamentado na Arquitetura da Paisagem em interação 
com a Geoecologia da Paisagem e subsidiada pelo conhe-
cimento dos processos e da evolução geomorfológica dos 
sistemas da paisagem. 

a b
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A título de ilustração, no planejamento regional do 
médio vale do rio Paraíba do Sul, o mosaico de ecossiste-
mas, ou (antropo)geoecossistema, poderia articular diferen-
tes modos de uso da terra segundo seus efeitos hidrológicos 
e mecânicos. Nesse contexto, a erosão e a instabilidade 
de encostas se constituiriam em alguns dos indicadores 
de ajuste às medidas implementadas anteriormente.  
Um modelo ilustrativo desse mosaico combinaria, por 
exemplo, tipos de usos favoráveis à infiltração e recarga de 
aquíferos com áreas que não produzem fluxos artesianos, 
como no modelo Turvo, ou seja, por condicionantes geo-
morfológicos de baixa amplitude de relevo. Já em bacias 
de maior gradiente topográfico, pelo menos superior a 
0,04 (m/m), e sujeitas à produção de fluxos artesianos em 
fraturas subverticais, como no modelo Bananal, o con-
trole de infiltração e recarga dos aquíferos (temporários 
ou permanentes) passa a ser fundamental, especialmente 
em bacias drenadas por redes de canais do tipo voçoroca 
e, particularmente, nos vales de cabeceira de drenagem.
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS
INCONSOLIDADOS OU POUCO CONSOLIDADOS, 
DEPOSITADOS EM MEIO AQUOSO.

DC

Ambiente de planícies aluvionares recentes – 
Material inconsolidado e de espessura variável.
Da base para o topo, é formado por cascalho, 
areia e argila.

DCa

Ambiente de terraços aluvionares – 
Material inconsolidado a semiconsolidado, 
de espessura variável. Da base para o topo, 
é formado por cascalho, areia e argila.

DCta

Ambiente fluviolacustre – Predomínio de 
sedimentos arenosos, intercalados com camadas 
argilosas, ocasionalmente com presença de turfa.
Ex.: Fm. Içá. 

DCfl

Ambiente lagunar – Predomínio de sedimentos 
argilosos e/ou turfosos.

DCl

Ambiente paludal – Predomínio de argilas 
orgânicas e camadas de turfa.

DCp

Ambiente marinho costeiro – Predomínio de 
sedimentos arenosos.

DCmc

Ambiente misto (Marinho/Continental) – 
Intercalações irregulares de sedimentos arenosos, 
argilosos, em geral ricos em matéria orgânica 
(mangues).

DCm

Sedimentos Tecnogênicos. DCtec

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS
INCONSOLIDADOS DO TIPO COLUVIÃO E TÁLUS.

DCICT
Colúvio e tálus – Materiais inconsolidados, 
de granulometria e composição diversa 
proveniente do transporte gravitacional.

DCICT

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS INDIFERENCIADOS 
CENOZOICOS RELACIONADOS 
A RETRABALHAMENTO DE OUTRAS ROCHAS, 
GERALMENTE ASSOCIADOS A SUPERFÍCIES 
DE APLAINAMENTO.

Obs.: Engloba as coberturas que existem na 
zona continental e representam uma fase de 
retrabalhamento de outras rochas que sofreram 
pequeno transporte em meio não aquoso ou 
pouco aquoso.

DCSR

Relacionado a sedimentos retrabalhados de 
outras rochas – Coberturas arenoconglomeráticas 
e/ou síltico-argilosas associadas a superfícies 
de aplainamento.

DCSR

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
PROVENIENTES DA ALTERAÇÃO DE ROCHA 
IN SITU COM GRAU DE ALTERAÇÃO VARIANDO 
DE SAPRÓLITO A SOLO RESIDUAL, 
EXCETO AS LATERITAS.

DCEL Sedimentos eluviais. DCEL
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
BIOCLÁSTICOS.

DCB Plataforma continental – recifes. DCBr

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
EÓLICOS.

DCE

Dunas móveis – Material arenoso inconsolidado. DCEm

Dunas fixas – Material arenoso fixado 
pela vegetação.

DCEf

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
SEMICONSOLIDADOS FLUVIAIS.

DCF

Depósitos fluviais antigos – Intercalações 
de níveis arenosos, argilosos, siltosos 
e cascalhos semiconsolidados.
Ex.: Formação Pariquera-Açu.

DCFa

DOMÍNIO DAS FORMAÇÕES LATERÍTICAS
(CENOZOICA ATÉ O PALEOPROTEROZOICO)

DCDL

Indiviso - Proveniente de processo de lateritização 
em rochas de composição diversas.

DCDLin

Perfil laterítico incompleto – Proveniente de processo 
de lateritização em rochas de composição diversas 
onde o perfil laterítico não formou crosta ou 
foi erodido.

DCDL

Perfil laterítico completo - Proveniente de processo 
de lateritização em rochas de composição diversas 
onde o perfil laterítico formou crostas. 
Ex Crostas ferruginosas.

DCDLiVo

DOMÍNIO DAS COBERTURAS CENOZOICAS 
DETRITO-CARBONÁTICAS.

DCDC
Depósitos detrito-carbonáticos – Provenientes de 
processos de lateritização em rochas carbonáticas.
Ex.: Formação Caatinga.

DCDC

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
E/OU MESOZOICOS POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADOS, ASSOCIADOS A PEQUENAS 
BACIAS CONTINENTAIS DO TIPO RIFT.

DCMR

Predomínio de sedimentos arenosos.
Ex.: Sedimentos associados a pequenas bacias 
continentais do tipo rift, como as bacias de Curitiba, 
São Paulo, Taubaté, Resende, dentre outras

DCMRa

Predomínio dos sedimentos síltico-argilosos DCMRsa

Calcários com intercalações síltico-argilosas.
Ex.: Formação Tremembé

DCMRcsa

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
POUCO A MODERADAMENTE CONSOLIDADOS, 
ASSOCIADOS A TABULEIROS

DCT

Alternância irregular entre camadas de sedimentos 
de composição diversa (arenito, siltito, 
argilito e cascalho).
Ex.: Formação Barreiras.

DCT
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
E/OU MESOZOICOS POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADOS, ASSOCIADOS A PROFUNDAS 
E EXTENSAS BACIAS CONTINENTAIS

DCM

Predomínio de sedimentos arenoargilosos e/ou 
síltico-argilosos de deposição continental lacustrina 
deltaica, ocasionalmente com presença de linhito.
Ex.: Formação Solimões.

DCMld

Predomínio de sedimentos arenosos de deposição 
continental, lacustre, fluvial ou eólica – arenitos. 
Ex.: Formação Urucuia.

DCMa

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
MESOZOICAS CLASTOCARBONÁTICAS 
CONSOLIDADAS EM BACIAS DE MARGENS 
CONTINENTAIS (RIFT)

DSM

Predomínio de calcário e sedimentos síltico-argilosos. DSMc

Predomínio de sedimentos quartzoarenosos e 
conglomeráticos, com intercalações de sedimentos 
síltico-argilosos e/ou calcíferos.

DSMqcg

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos, com 
alternância de sedimentos arenosos e conglome-
ráticos.

DSMsa

Intercalações de sedimentos síltico-argilosos e 
quartzoarenosos.

DSMsaq 

Intercalação de sedimentos síltico-argilosos e cama-
das de carvão.

DSMscv

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES 
MESOZOICAS (CRETÁCEAS), POUCO A 
MODERADAMENTE CONSOLIDADAS.

Ex: Grupo Bauru (Ex; Formações Vale do Rio do Peixe, 
Marília, Rio Paraná, São José do Rio Preto) e Grupo 
Caiuá (formações Santo Anastácio e Goio-Erê).

DSMC

Predomínio de sedimentos quartzoarenosos finos, 
com cimentação carbonática e intercalações 
subordinadas síltico-argilosas (ambientes 
deposicionais: eólico e/ou eólico/fluvial). 
Ex.; Formações Goio-Erê, Araçatuba, 
Presidente Prudente.

DSMCef

Predomínio de sedimentos quartzoarenosos 
finos (ambiente deposicional eólico)
Ex.; Formações Vale do Rio do Peixe, Rio Paraná, 
São José do Rio Preto.

DSMCe
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES 
E VULCANOSSEDIMENTARES MESOZOICAS 
E PALEOZOICAS, POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADAS, ASSOCIADAS A GRANDES E 
PROFUNDAS BACIAS SEDIMENTARES DO TIPO 
SINÉCLISE (AMBIENTES DEPOSICIONAIS: 
CONTINENTAL, MARINHO, DESÉRTICO, 
GLACIAL E VULCÂNICO).

DSVMP

Predomínio de sedimentos arenosos 
malselecionados.

DSVMPa

Predomínio de espessos pacotes de arenitos de 
deposição eólica.
Ex.: Arenito Botucatu.

DSVMPae

Predomínio de espessos pacotes de arenitos de 
deposição mista (eólica e fluvial).
Ex.: Fm. Rio do Peixe, Fm. Caiuá.

DSVMPaef

Predomínio de arenitos e conglomerados. DSVMPacg

Predomínio de arenitos a arenitos cauliníticos.
Ex.: Fm. Alter do Chão

DSVMPac

Intercalações de sedimentos arenosos, 
síltico-argilosos e folhelhos. 
Ex: Fm Itararé.

DSVMPasaf

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos com 
intercalações arenosas.

DSVMPsaa

Predomínio de arenitos vulcanoclásticos 
(tufos cineríticos).

DSVMPav

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos e
arenosos, contendo camadas de carvão.

DSVMPsaacv

Intercalações de paraconglomerados (tilitos) 
e folhelhos.

DSVMPcgf

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos e 
calcários com intercalações arenosas subordinadas.

DSVMPsaca

Intercalações irregulares de sedimentos 
arenosos, síltico-argilosos e calcários.

DSVMPasac

Intercalações irregulares de sedimentos arenosos 
e síltico-argilosos com finas camadas de evaporitos 
e calcários.

DSVMPasaec
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES 
E VULCANOSSEDIMENTARES MESOZOICAS 
E PALEOZOICAS, POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADAS, ASSOCIADAS A GRANDES E 
PROFUNDAS BACIAS SEDIMENTARES DO TIPO 
SINÉCLISE (AMBIENTES DEPOSICIONAIS: 
CONTINENTAL, MARINHO, DESÉRTICO, 
GLACIAL E VULCÂNICO).

DSVMP

Predomínio de rochas calcárias intercaladas com 
finas camadas síltico-argilosas.

DSVMPcsa

Arenitos, conglomerados, tilitos e folhelhos.
Ex.: Grupo Curuá.

DSVMPactf

Arenitos, conglomerados, siltitos, folhelhos e 
calcário.
Ex.: Grupo Alto Tapajós.

DSVMPacsfc

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos 
intercalados de folhelhos betuminosos e calcários.
Ex.: Formação Irati.

DSVMPsabc

Predomínio de arenitos e intercalações de pelitos.
Ex.: Formação Utiariti.

DSVMPap

DOMÍNIO DO VULCANISMO FISSURAL 
MESOZOICO DO TIPO PLATÔ.

Ex.: Basaltos da Bacia do Paraná e do Maranhão e 
Diques Básicos; Basalto Penetecaua, Kumdku.

DVM

Predomínio de rochas básicas intrusivas. DVMgd

Predomínio de rochas básicas extrusivas (basaltos). DVMb

Predomínio de basalto com intertraps subordinados 
de arenito.

DVMba

Predomínio de rochas ácidas (riolitos e/ou 
riodacitos).

DVMrrd

Predomínio de rochas intermediárias 
(dacitos, andesitos e/ou basaltos andesíticos).

DVMdaba

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS ALCALINOS INTRUSIVOS 
E EXTRUSIVOS, INDIFERENCIADOS DO PALEÓGENO, 
MESOZOICO E PROTEROZOICO.

Ex.: Alcalinas do Lineamento de Cabo Frio, Lajes

DCA

Indeterminado. DCAin

Tufo, brecha e demais materiais piroclásticos. DCAtbr

Série subalcalina (monzonitos, quartzomonzonitos, 
mangeritos etc.).

DCAsbalc
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS ALCALINOS INTRUSIVOS 
E EXTRUSIVOS, INDIFERENCIADOS DO PALEÓGENO, 
MESOZOICO E PROTEROZOICO.

Ex.: Alcalinas do Lineamento de Cabo Frio, Lajes

DCA

Série alcalina saturada e alcalina subsaturada (
sienito, quartzossienitos, traquitos, nefelina sienito, 
sodalita sienito etc.).

DCAalc

Gabro, anortosito, carbonatito, dique de lamprófiro. DCAganc

Série alcalina saturada e/ou subsaturada, com rochas 
básicas e/ou ultrabásicas associadas.

DCAalcubu

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES
E VULCANOSSEDIMENTARES DO EOPALEOZOICO, 
ASSOCIADAS A RIFTS, NÃO OU POUCO 
DEFORMADAS E METAMORFIZADAS.

Ex.: Grupo Camaquã, Fm. Campo Alegre

DSVE

Predomínio de rochas sedimentares. DSVEs

Sequência vulcanossedimentar. DSVEvs

Predomínio de vulcânicas. DSVEv

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS DO TIPO MOLASSA, 
NÃO OU POUCO DEFORMADAS E 
METAMORFIZADAS) 

Ex. Formação Camarinha

DSPM
Predomínio de metaconglomerados, intercalados 
de metarenitos arcoseanos, metarcóseos e 
metassiltitos.

DSPMcgas

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS, NÃO OU MUITO POUCO 
DOBRADAS E METAMORFIZADAS. CARACTERIZADAS 
POR UM EMPILHAMENTO DE CAMADAS 
HORIZONTALIZADAS E SUB-HORIZONTALIZADAS 
DE VÁRIAS ESPESSURAS, DE SEDIMENTOS 
CLASTOQUÍMICOS DE VÁRIAS COMPOSIÇÕES 
E ASSOCIADOS AOS MAIS DIFERENTES 
AMBIENTES TECTONODEPOSICIONAIS.

Ex.: Fms. Palmeiral, Aguapeí, Dardanelos, 
Prosperança, Ricardo Franco, Roraima, Beneficente, 
Jacadigo e Cuiabá.

DSP1

Indiferenciado. DSVPin

Predomínio de sedimentos arenosos e 
conglomeráticos, com intercalações subordinadas 
de sedimentos síltico-argilosos.

DSP1acgsa

Intercalações irregulares de sedimentos arenosos, 
síltico-argilosos e formações ferríferas 
e manganesíferas.

DSP1asafmg

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos, 
com intercalações subordinadas de arenitos e 
metarenito feldspático.

DSP1saagr

Rochas calcárias com intercalações subordinadas 
de sedimentos síltico-argilosos e arenosos.

DSP1csaa
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS, NÃO OU MUITO POUCO 
DOBRADAS E METAMORFIZADAS. CARACTERIZADAS 
POR UM EMPILHAMENTO DE CAMADAS 
HORIZONTALIZADAS E SUB-HORIZONTALIZADAS 
DE VÁRIAS ESPESSURAS, DE SEDIMENTOS 
CLASTOQUÍMICOS DE VÁRIAS COMPOSIÇÕES 
E ASSOCIADOS AOS MAIS DIFERENTES 
AMBIENTES TECTONODEPOSICIONAIS.

Ex.: Fms. Palmeiral, Aguapeí, Dardanelos, 
Prosperança, Ricardo Franco, Roraima, Beneficente, 
Jacadigo e Cuiabá.

DSP1

Diamictitos, metarenitos feldspáticos, sedimentos 
arenosos e síltico-argilosos.

DSP1dgrsa

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos 
com intercalações subordinadas de rochas calcárias.

DSP1sac

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos, 
com intercalações de arenitos.
Ex.:Formação Suapi e Supergrupo Roraima.

DSP1saa

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES PROTEROZOICAS, 
NÃO OU POUCO DOBRADAS E METAMORFIZADAS.
Ex.: Fms. Uatumã, Uailã e Iriri

DSVP1

Predomínio de vulcanismo ácido a intermediário. DSVP1va

Predomínio de vulcanismo básico. DSVP1vb

Sequência vulcanossedimentar. DSVP1vs

Vulcanismo ácido a intermediário e intercalações de 
sedimentos arenosos e síltico-argilosos, podendo 
conter formações ferríferas e/ou manganesíferas.

DSVP1vaa

Predomínio de ortoconglomerados. DSVP1ocg

Predomínio de sedimentos arenosos e 
conglomerados, com intercalações de 
sedimentos siltico-argilosos.
Ex.: Bacias de Campo Alegre e de Itajaí; 
Orógeno de Pelotas.

DSVP1sacg

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES PROTE-
ROZOICAS INCLUINDO AS COBERTURAS PLATAFOR-
MAIS, DOBRADAS, METAMORFIZADAS EM BAIXO 
A ALTO GRAU

DSP2

Metarenitos, quartzitos e metaconglomerados. DSP2mqmtc

Predomínio de metarenitos e quartzitos, com 
intercalações irregulares de metassedimentos 
síltico-argilosos e formações ferríferas ou 
manganesíferas.

DSP2mqsafmg

Intercalações irregulares de metassedimentos 
arenosos e síltico-argilosos.

DSP2msa
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS INCLUINDO AS COBERTURAS 
PLATAFORMAIS, DOBRADAS, METAMORFIZADAS 
EM BAIXO A ALTO GRAU.

DSP2

Intercalações de metassedimentos síltico-argilosos, 
arenosos e metagrauvacas 

DSP2msag

Predomínio de metaconglomerados polimiticos 
suportado por clastos e metabrechas 
conglomeráticas

DSP2mtc

Predomínio de metarenitos com níveis subordina-
dos de  metaconglomerado e metabrechas 
conglomeráticas.

DSP2mac

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
com intercalações de metarenitos feldspáticos.

DSP2sag

Predomínio de metassedimentos siltico-argilosos, 
representados por xistos, com intercalações 
de metassedimentos arenosos, metacalcários 
e calssilicáticas.

DSP2mxaccal

Predomínio de metassedimentos siltico-argilosos, 
representados por xistos com níveis de quartzitos 
(milinotizados ou não).

DSP2xq

Intercalações irregulares de metassedimentos 
arenosos, metacalcários, calssilicáticas e 
xistos calcíferos.

DSP2mcx

Predomínio de metacalcários, com intercalações 
subordinadas de metassedimentos síltico-argilosos 
e arenosos.

DSP2mcsaa

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos 
com intercalações subordinadas de arenitos.

DSP2saa

Predomínio de calssilicáticas. DSP2cass

Predomínio de formações ferríferas. DSP2ff

Predomínio de mármores calcíticos. DSP2ca

Predomínio de quartzitos. DSP2q

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
representados por xistos.

DSP2x
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS INCLUINDO AS COBERTURAS 
PLATAFORMAIS, DOBRADAS, METAMORFIZADAS 
EM BAIXO A ALTO GRAU.

DSP2

Metagrauvacas e metaconglomerados 
predominantes.

DSP2mgccg

Metavulcânicas ácidas a intermediárias xistificadas 
intercaladas com sedimentos psamíticos e pelíticos.

DSP2mvx

Predomínio de metadiamictitos e filitos, localmente 
com lentes de quartzitos.

DSP2mdmf

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos 
com intercalações subordinadas de rochas calcárias

DSP2sac

Indiferenciado. DSVP2in

Predomínio de quartzitos. DSVP2q

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
representados por xistos.

DSVP2x

Predomínio de rochas metacalcárias, com 
intercalações de finas camadas de 
metassedimentos síltico-argilosos.

DSVP2csa

Metacherts, metavulcânicas, formações ferríferas 
e/ou formações manganesíferas, metacalcários, 
metassedimentos arenosos e síltico-argilosos.

DSVP2vfc

Metarenitos feldspáticos, metarenitos, tufos 
e metavulcânicas básicas a intermediárias.

DSVP2gratv

Metassedimentos siltico-argilosos e 
vulcânicas ácidas.

DSVP2mva

Predomínio de rochas metabásicas e 
metaultramáficas.

DSVP2bu

Metacherts, metarenitos, metapelitos, 
vulcânicas básicas, formações ferríferas e 
formações manganesíferas.

DSVP2af
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS INCLUINDO AS COBERTURAS 
PLATAFORMAIS, DOBRADAS, METAMORFIZADAS 
EM BAIXO A ALTO GRAU.

DSP2

Metarenitos, metachert, metavulcânicas ácidas 
a intermediárias, formações ferríferas e/ou 
manganesíferas.

DSVP2avf

Predomínio de vulcânicas ácidas. DSVP2va

Predomínio de metapelitos com intercalações 
de rochas metabásicas e/ou metaultramáficas.

DSVP2pbu

Metacherts, metarenitos e/ou metapelitos. DSVP2cap

Predomínio de metaconglomerados milinotizados 
intercalados com metavulcânicas. 

DSVP2mcv

Metassedimentos pelíticos intercalados com 
metavulcânicas.

DSVP2msmv

Metapalitos, metacarbonatos e quartzitos 
intercalados com metavulcânicas.

DSVP2pcqv

Metavulcânicas, metacalcários, metacherts, 
metassedimentos arenosos, calcissilicáticas, 
xistos e ultramafitos.

DSVP2vscu

Predomínio de metarenitos e quartzitos com 
intercalações irregulares de metassedimentos 
síltico-argilosos e formações ferríferas ou 
manganesíferas.

DSVP2mqsafmg

Predomínio de metarenitos e/ou quartzitos, 
intercalados com vulcânicas ácidas e básicas.

DSVP2mavab

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES TIPO GREENSTONE BELT, 
ARQUEANO ATÉ O MESOPROTEROZOICO.

Ex.: Crixás, Araci, Rio das Velhas, Natividade 
e Rio Maria.

DGB

Sequência vulcânica komatiitica associada a 
talco-xistos, anfibolitos, cherts, formações 
ferríferas e metaultrabasitos.

DGBko

Predomínio de sequência sedimentar. DGBss

Sequência vulcanossedimentar, com alta 
participação de metavulcânicas ácidas e 
intermediárias.

DGBvai
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES TIPO GREENSTONE BELT, 
ARQUEANO ATÉ O MESOPROTEROZOICO.

Ex.: Crixás, Araci, Rio das Velhas, Natividade 
e Rio Maria.

DGB Sequência vulcanossedimentar. DGBvs

DOMÍNIO DOS CORPOS MÁFICO-ULTRAMÁFICOS 
(SUÍTES KOMATIITICAS, SUÍTES TOLEÍTICAS, 
COMPLEXOS BANDADOS).

Ex.: Cana Brava, Barro Alto e Niquelândia.
Básicas e Ultrabásicas Alcalinas e Vulcanismo 
associado.

DCMU

Série máfico-ultramáfica (dunito, peridotito etc.). DCMUmu

Série básica e ultrabásica (gabro, anortosito etc.). DCMUbu

Vulcânicas básicas. DCMUvb

Metamáficas, anfibolitos e gnaisses calcissilicáticos. DCMUmg

DOMÍNIO DOS CORPOS BÁSICOS SOB A FORMA 
DE SOLEIRAS E DIQUES DE IDADES VARIADAS, 
NÃO METAMORFIZADOS.

DCBSD Corpos básicos na forma de diques e sills. 
Ex.: Corpo de Diabásio Avanavero e Taiano.

DCBSDds

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
NÃO DEFORMADOS

DCGR1

Associações charnockíticas.
Ex.: Piroxênio granitoides etc.
Minerais diagnósticos: hiperstênio, diopsídio.

DCGR1ch

Séries graníticas peralcalinas.
Ex.: Granitos alcalinos a riebckita e arfvedsonita.

DCGR1palc

Séries graníticas alcalinas.
Ex.: Alcalifeldspato granitos, sienogranitos, 
monzogranitos, quartzomonzonitos, monzonitos, 
quartzossienitos, sienitos, quartzo-alcalissienitos, 
alcalissienitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: fluorita, alanita.

DCGR1alc

Séries graníticas subalcalinas:
calcialcalinas (baixo, médio e alto-K) e toleíticas.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos, 
tonalitos, dioritos, quartzomonzonitos, 
monzonitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: hornblenda, 
biotita, titanita, epidoto.

DCGR1salc

Granitoides peraluminosos.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, 
granodioritos etc.
Minerais diagnósticos: muscovita, granada, 
cordierita, silimanita, monazita, xenotima.

DCGR1pal
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
NÃO DEFORMADOS

DCGR1

Série shoshonítica.
Ex.: Gabrodiorito a quartzomonzonito etc.
Minerais diagnósticos: augita, diopsídio e/ou 
hiperstênio, anfibólio e plagioclásio.

DCGR1sho

Indeterminado. DCGR1in

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
DEFORMADOS

DCGR2

Associações charnockíticas.
Ex.: Piroxênio granitoides etc.
Minerais diagnósticos: hiperstênio, diopsídio.

DCGR2ch

Séries graníticas peralcalinas.
Ex.: Granitos alcalinos a riebckita e arfvedsonita.

DCGR2palc

Séries graníticas alcalinas.
Ex.: Alcalifeldspato granitos, sienogranitos, 
monzogranitos, quartzomonzonitos, monzonitos, 
quartzossienitos, sienitos, quartzo-alcalissienitos, 
alcalissienitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: fluorita, alanita.

DCGR2alc

Séries graníticas subalcalinas:
calcialcalinas (baixo, médio e alto-K) e toleíticas.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos, 
tonalitos, quartzomonzodioritos, dioritos 
quartzomonzonitos, monzonitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: hornblenda, 
biotita, titanita, epidoto.

DCGR2salc

Granitoides peraluminosos.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos 
etc.
Minerais diagnósticos: muscovita, granada,
 cordierita, silimanita, monazita, xenotima.

DCGR2pal

Série shoshonítica.
Ex.: Gabrodiorito a quartzomonzonito etc.
Minerais diagnósticos: augita, diopsídio e/ou
 hiperstênio, anfibólio e plagioclásio.

DCGR2sho

Indeterminado. DCGR2in
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
INTENSAMENTE DEFORMADOS: ORTOGNAISSES

DCGR3

Associações charnockíticas.
Ex.: Piroxênio granitoides etc.
Minerais diagnósticos: hiperstênio, diopsídio. 

DCGR3ch

Séries graníticas peralcalinas.
Ex.: Granitos alcalinos a riebckita e arfvedsonita.

DCGR3palc

Séries graníticas alcalinas.
Ex.: Alcalifeldspato granitos, sienogranitos, 
monzogranitos, quartzomonzonitos, monzonitos, 
quartzossienitos, sienitos, quartzo-alcalissienitos, 
alcalissienitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: fluorita, alanita.

DCGR3alc

Séries graníticas subalcalinas: calcialcalinas 
(baixo, médio e alto-K)  e toleíticas.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, 
granodioritos, tonalitos, dioritos, 
quartzomonzonitos, monzonitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: hornblenda, 
biotita, titanita, epidoto.

DCGR3salc

Granitoides peraluminosos.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, 
granodioritos etc.
Minerais diagnósticos: muscovita, granada, 
cordierita, silimanita, monazita, xenotima.

DCGR3pal

Série Shoshonítica.
Ex: Gabrodiorito a quartzomonzonito etc.
Minerais diagnósticos: augita, diopsídio e/ou 
hiperstênio, anfibólio e plagioclásio.

DCGR3sho

Indeterminado. DCGR3in

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS 
GNAISSICO-MIGMATÍTICOS E GRANULÍTCOS.

DCGMGL

Predominam migmatitos ortoderivados. DCGMGLmo

Predominam migmatitos paraderivados. DCGMGLmp

Predomínio de gnaisses paraderivados. 
Podem conter porções migmatíticas.

DCGMGLgnp

Migmatitos indiferenciados. DCGMGLmgi
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS 
GNAISSICO-MIGMATÍTICOS E GRANULÍTCOS.

DCGMGL

Gnaisse-granulito paraderivado. Podem conter 
porções migmatíticas.

DCGMGLglp

Predomínio de paragnaisses com elevada incidên-
cias der cobertura detrito-laterítica.

DCGMGLdl

Gnaisses granulíticos ortoderivados. Podem conter 
porções migmatíticas.

DCGMGLglo

Granulitos indiferenciados. DCGMGLgli

Predomínio de gnaisses ortoderivados. Podem 
conter porções migmatíticas.

DCGMGLgno

Gnaisses indiferenciados. DCGMGLgni

Metacarbonatos. DCGMGLcar

Anfibolitos. DCGMGLaf

Gnaisses, migmatitos e/ou granulitos, 
com alta incidência de corpos de metamáficas 
e/ou metaultramáficas.

DCGMGLmu

Gnaisses, migmatitos e/ou granulitos associados 
com rochas metamáficas e/ou metaultramáficas, 
incluindo formações ferríferas bandadas.

DCGMGLmufb

Predomínio de quartzito. DCGMGLqt
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A ANÁLISE DE PADRÕES DE RELEVO 
COMO UM INSTRUMENTO APLICADO
AO MAPEAMENTO DA GEODIVERSIDADE

Ab’Saber, em seu artigo “Um conceito de geomorfologia 
a serviço das pesquisas sobre o quaternário” [Geomorfologia, 
São Paulo, n. 18, 1969], já propunha uma análise dinâmica da 
Geomorfologia aplicada aos estudos ambientais, com base na 
pesquisa de três fatores interligados: identificação de uma com-
partimentação morfológica dos terrenos; levantamento 

da estrutura superficial das paisagens e estudo da fisiologia 
da paisagem (Figura II.1). 

A compartimentação morfológica dos terrenos é 
obtida a partir da avaliação empírica dos diversos conjuntos de 
formas e padrões de relevo posicionados em diferentes níveis 
topográficos, por meio de observações de campo e análise 
de sensores remotos (fotografias aéreas, imagens de satélite 
e Modelo Digital de Terreno (MDT)). Essa avaliação é direta-
mente aplicada aos estudos de ordenamento do uso do solo 
e planejamento territorial, constituindo-se em uma primeira e 
fundamental contribuição da Geomorfologia.

Demonstração dos níveis de abordagem geomorfológica,  
seguindo a metodologia de análise de Ab’Saber (1969). 
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A estrutura superficial das paisagens consiste no 
estudo dos mantos de alteração in situ (formações super-
ficiais autóctones) e coberturas inconsolidadas (formações 
superficiais alóctones) que jazem sob a superfície dos 
terrenos. É de grande relevância para a compreensão da  
gênese e evolução das formas de relevo e, em aliança com 
a compartimentação morfológica dos terrenos, constitui-se 
em importante ferramenta para se avaliar o grau de 
fragilidade natural dos terrenos frente aos processos 
erosivodeposicionais.

A fisiologia da paisagem, por sua vez, consiste na 
análise integrada das diversas variáveis ambientais em sua 
interface com a Geomorfologia. Ou seja, a influência de 
condicionantes litológico-estruturais, padrões climáticos e 
tipos de solos na configuração física das paisagens. Com 
essa terceira avaliação objetiva-se, também, compreender 
a ação dos processos erosivodeposicionais atuais, incluindo 
todos os impactos decorrentes da ação antropogênica sobre 
a paisagem natural. Dessa forma, embute-se na análise ge-
omorfológica o estudo da morfodinâmica, privilegiando-se 
a análise de processos.

A Biblioteca de Padrões de Relevo do Território Bra-
sileiro foi elaborada para atender à compartimentação 
geológico-geomorfológica proposta pela metodologia de 
mapeamento da geodiversidade do território brasileiro em 
escalas de análise reduzidas (1:500.000 a 1:2.500.000). 
Nesse sentido, sua abordagem restringe-se a avaliar o 
primeiro dos pressupostos elencados por Ab’Saber: a 
compartimentação morfológica dos terrenos. Portanto, a 
compartimentação de relevo efetuada nos mapeamentos de 
geodiversidade elaborados pela Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais/Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) 
não representa um mapeamento geomorfológico, tendo 
em vista que não são considerados os aspectos de gênese, 
evolução e morfodinâmica. Com a Biblioteca de Padrões 
de Relevo do Território Brasileiro, a SGB/CPRM tem como 
objetivo precípuo inserir informações de relevo-paisagem-
-geomorfologia, em uma análise integrada do meio físico 
aplicada ao planejamento territorial, empreendida nos 
mapeamentos de geodiversidade. O mapeamento de 
padrões de relevo representa, em linhas gerais, o 3º táxon 
hierárquico da metodologia de mapeamento geomorfo-
lógico proposta por Ross (1990). Em todos os Sistemas 
de Informação Geográfica (SIGs) de Geodiversidade de-
senvolvidos pela SGB/CPRM, o mapa de padrões de relevo 
correspondente pode ser visualizado, bastando acessar, na 
shape, o campo de atributos “COD_REL”.

REFERÊNCIAS:

AB’SABER, A.N. (1969). Um conceito de geomorfologia a 
serviço das pesquisas sobre o Quaternário. (Geomorfologia, 
18). FFCHL, USP São Paulo, 23p.
ROSS, J. L. S. (1990). Geomorfologia ambiente e planeja-
mento. Ed. Contexto. São Paulo. 85p.

I – DOMÍNIO DAS UNIDADES AGRADACIONAIS

R1a – Planícies Fluviais ou Fluviolacustres 
(planícies de inundação, baixadas inundáveis 
e abaciamentos)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual.

Superfícies sub-horizontais, constituídas de depósitos 
arenoargilosos a argiloarenosos, apresentando gradientes 
extremamente suaves e convergentes em direção aos cursos 
d’água principais. Terrenos imperfeitamente drenados nas 
planícies de inundação, sendo periodicamente inundáveis; 
bem drenados nos terraços. Os abaciamentos (ou suaves 
depressões em solos arenosos) em áreas planas ou em 
baixos interflúvios, denominados Áreas de Acumulação 
Inundáveis (Aai), frequentes na Amazônia, estão inseridos 
nessa unidade.

• Amplitude de relevo: zero. 

• Inclinação das vertentes: 0o-3o.

R1a – Médio vale do rio Juruá  
(sudeste do estado do Amazonas).

R1a

R1a
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R1b1 – Médio vale do rio Juruá  
(sudeste do estado do Amazonas).

R1b2 – Terraços Lagunares (paleoplanícies  
de inundação no rebordo de lagunas costeiras)

Relevo de agradação. Zona de acumulação subatual.

Superfícies bem drenadas, de relevo plano a levemente 
ondulado constituído de depósitos arenosos a argilosos de ori-
gem lagunar. Consistem de paleoplanícies de inundação que se 
encontram em nível mais elevado que o das planícies lagunares 
ou fluviolagunares atuais e acima do nível das cheias sazonais.  

R1b1 – Planície e terraço fluviais do médio curso do rio Barreiro de 
Baixo (médio vale do rio Paraíba do Sul – SP/RJ).

R1a – Planície fluvial do alto curso do rio São João  
(Rio de Janeiro). Zona de Baixada Litorânea.

R1a – Planície fluvial da bacia do rio  
Paquequer (Rio de Janeiro). Zona montanhosa.

R1b1 – Terraços Fluviais (paleoplanícies 
de inundação em fundos de vales)

Relevo de agradação. Zona de acumulação subatual.

Superfícies bem drenadas, de relevo plano a leve-
mente ondulado, constituído de depósitos arenosos a 
argilosos de origem fluvial. Consistem de paleoplanícies de 
inundação que se encontram em nível mais elevado que 
o das várzeas atuais e acima do nível das cheias sazonais.  
Devido à reduzida escala de mapeamento, essa unidade 
só pôde ser mapeada em vales de grandes dimensões, em 
especial, nos rios amazônicos.

• Amplitude de relevo: 2 a 20 m.
• Inclinação das vertentes: 0o-3o (localmente, 

ressaltam-se rebordos abruptos no contato com 
a planície fluvial).

R4d

R4a1

R1a

R4b

R1a

R1b1

R1b1

R4a2

R1a

R1b1
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Essa unidade encontra-se restrita ao estado do Rio Grande 
do Sul, mais especificamente na borda continental da 
Laguna dos Patos.

• Amplitude de relevo: 2 a 20 m.
• Inclinação das vertentes: 0o-3o  

(localmente, ressaltam-se rebordos abruptos  
no contato com a planície lagunar).

R1b3 – Terraços Marinhos (paleoplanícies 
marinhas à retaguarda dos atuais cordões 
arenosos)

Relevo de agradação. Zona de acumulação subatual.

Superfícies sub-horizontais, constituídas de depósitos 
arenosos, apresentando microrrelevo ondulado, geradas 
por processos de sedimentação marinha e/ou eólica.  
Terrenos bem drenados e não inundáveis.

• Amplitude de relevo: até 20 m.
• Inclinação das vertentes: 0o-5o.

R1c1 – Vertentes recobertas por depósitos  
de encosta (leques aluviais, rampas de  
colúvio e de tálus)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual.

Os cones de tálus consistem de superfícies deposicionais 
fortemente inclinadas, constituídas por depósitos de encos-
ta, de matriz arenoargilosa a argiloarenosa, rica em blocos, 
muito malselecionados. Ocorrem, de forma disseminada, 
nos sopés das vertentes íngremes de terrenos montanhosos. 
Apresentam baixa capacidade de suporte.

As rampas de colúvio consistem de superfícies depo-
sicionais inclinadas, constituídas por depósitos de encosta 
arenoargilosos a argiloarenosos, malselecionados, em 
interdigitação com depósitos praticamente planos das pla-
nícies aluviais. Ocorrem, de forma disseminada, nas baixas 
encostas de ambientes colinosos ou de morros.

Amplitude de relevo: variável, dependendo da extensão 
do depósito na encosta.

• Inclinação das vertentes: 5o-20o  
(associados às rampas de colúvio). 

• Inclinação das vertentes: 20o-45o  
(associados aos cones de tálus).

R1c1 – Rampas de colúvio que se espraiam a partir da borda oeste do platô sinclinal (Moeda – Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais). 

R1c1

R1c1

R1c1

R1c1 – Planície borda norte da Chapada do Araripe (Ceará).



APÊNDICE II – BIBLIOTECA DE RELEVO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO

7

R1c2 – Leques Aluviais

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual ou 
subatual.

Os leques aluviais consistem de superfícies deposicionais 
inclinadas, constituídas por depósitos aluvionares de enxurrada, 
espraiados em forma de leque em uma morfologia ligeiramente 
convexa em planta. São depósitos malselecionados, variando 
entre areia fina e seixos subangulosos a subarredondados, 
gerados no sopé de escarpas montanhosas ou cordilheiras. 
Em sua porção proximal, os leques aluviais caracterizam-se 
por superfícies fortemente inclinadas e dissecadas por canais 
efêmeros que drenam a cordilheira. Em sua porção distal, os le-
ques aluviais caracterizam-se por superfícies muito suavemente 
inclinadas, com deposição de sedimentos finos, em processo 
de coalescência com as planícies aluviais ou fluviolacustres, 
reproduzindo um ambiente playa-bajada de clima árido.

• Amplitude de relevo: 2 a 10 m.
• Inclinação das vertentes: 0o-3o  

(exceto nas porções proximais dos leques).

R1d1 – Planícies Fluviomarinhas (mangues)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual. 

Superfícies planas, de interface com os sistemas depo-
sicionais continentais e marinhos, constituídas de depósitos 
argiloarenosos a argilosos. Terrenos muito maldrenados, 
prolongadamente inundáveis, com padrão de canais bas-
tante meandrantes e divagantes, sob influência de refluxo 
de marés; ou resultantes da colmatação de paleolagunas. 
Baixa capacidade de suporte dos terrenos.

• Amplitude de relevo: zero. 
• Inclinação das vertentes: plano (0o).

R1d – Planície fluviomarinha do baixo curso do rio Cunhaú, 
originalmente ocupado por mangues e atualmente  

desfigurado para implantação de tanques de carcinucultura  
(litoral sul-oriental do estado do Rio Grande do Norte).

R1d1

R1d1 – Delta do rio Jequitinhonha (Bahia).

R1d1

R1d1

R1d1 – Extenso manguezal da APA de Guapimirim,  
no Recôncavo da Baía de Guanabara.

R1d1
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R1e – Planície do delta do rio Jequitinhonha (Bahia).

R1e – Sucessão de feixes de cordões arenosos em linha  
de costa progradante (Parque Nacional de Jurubatiba – Macaé,  

Rio de Janeiro).

R1e

R1e

R4a1

R1e

R1e – Planícies Costeiras (terraços marinhos 
e cordões arenosos)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual.

 
Superfícies sub-horizontais, constituídas de depósitos 

arenosos, apresentando microrrelevo ondulado, geradas 
por processos de sedimentação marinha e/ou eólica.  
Terrenos bem drenados e não inundáveis. 

• Amplitude de relevo: até 20 m. 
• Inclinação das vertentes: 0o-5o.

R1d2 – Ampla superfície embrejada de uma planície  
lagunar costeira (Conde; litoral norte  

do estado da Bahia).

R1d2 - Planícies Fluviomarinhas (brejos) 

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual. 

Superfícies planas, de interface com os sistemas 
deposicionais continentais e marinhos, constituídas de 
depósitos argiloarenosos a argilosos, ricos em matéria 
orgânica. Terrenos muito mal drenados, prolongadamente 
inundáveis, com padrão de canais bastante meandrantes 
e divagantes, presente nas baixadas litorâneas, em baixos 
vales dos principais rios que convergem para a linha de 
costa. Baixa capacidade de suporte dos terrenos. 

• Amplitude de relevo: zero. 
• Inclinação das vertentes: plano (0o).

R1d2
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R1f1 – Campos de dunas junto à linha de costa, sobrepondo falésias 
do grupo Barreiras (município de Baía Formosa, litoral sul 

do estado do Rio Grande do Norte).

R1f1 – Campo de dunas transversais na restinga  
de Massambaba (Arraial do Cabo, Rio de Janeiro).

R1f1

R1e – Planície costeira com empilhamento de cordões arenosos  
e depósitos fluviolagunares (litoral norte do estado da Bahia).

R1f1 – Litoral oriental do estado do Rio Grande do Norte.

R1e

R1f1 R1f1

R1f1 – Campos de Dunas (dunas fixas;  
dunas móveis)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual  
ou subatual.

Superfícies de relevo ondulado constituído de depó-
sitos arenoquartzosos, bem selecionados, depositados por 
ação eólica longitudinalmente à linha de costa. Por vezes, 
encontram-se desprovidos de vegetação e apresentam 
expressiva mobilidade (dunas móveis); ora encontram-se 
recobertos por vegetação pioneira (dunas fixas).

•  Amplitude de relevo: até 40 m.
• Inclinação das vertentes: 3o-30o.

R1f1
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R1f2 – Campos de Loess

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual 
ou subatual.

Superfícies de relevo plano a suave ondulado consti-
tuído de depósitos sílticos ou síltico-argilosos, bem sele-
cionados, constituídos de sedimentos finos em suspensão 
depositados por ação eólica em zonas peridesérticas ou 
submetidos a paleoclimas áridos ao longo de períodos 
glaciais pleistocênicos. Apresentam solos com alta susce-
tibilidade à erosão. 

• Amplitude de relevo: 0 a 20 m.
• Inclinação das vertentes: 0o-5o.

R1g – Recifes

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual.
 

Os recifes situam-se na plataforma continental interna 
em posição de linha de arrebentação ou off-shore, podendo 
ser distinguidos dois tipos principais: RECIFES DE ARENITO 
DE PRAIA, que consistem de antigos cordões arenosos 
(beach-rocks), sob forma de ilhas-barreiras paralelas à 
linha de costa, que foram consolidados por cimentação 
ferruginosa e/ou carbonática; RECIFES DE BANCOS DE 
CORAIS, que consistem de bancos de recifes ou forma-
ções peculiares denominadas “chapeirões”, submersos ou 
parcialmente emersos durante os períodos de maré baixa. 
Estes são produzidos por acumulação carbonática, devido 
à atividade biogênica (corais).

• Amplitude de relevo: zero. 
• Inclinação das vertentes: plano (0o).

R1h - Formações Tecnogênicas (aterros sobre 
corpos d’água; aterros sanitários e; terrenos 
alterados pela atividade de mineração) 

Relevo produzido pela ação antrópica. 

Superfícies planas, resultantes de aterramento de 
antigas planícies fluviomarinhas (mangues ou brejos),  
ou mesmo, de parte do espelho d’água em áreas  
urbanas valorizadas pela intervenção do Estado e pelo 
capital imobiliário. 

R1g – Santa Cruz Cabrália (sul do estado da Bahia).

R1g

R1g

Unidade geotécnica singular apresentando suscetibili-
dade nula a movimentos de massa e inundação.

Os aterros sanitários produzem “elevações artificiais” 
que requerem rígido controle e monitoramento ambiental. 

Unidade geotécnica singular apresentando risco muito 
alto de combustão e de contaminação das águas (super-
ficial e subterrânea) e dos solos, podendo apresentar alta 
suscetibilidade de deslizamento de lixo e solo (vide tragédia 
de morro do Bumba em Niterói, 2010).

A atividade mineral, por sua vez, gera num cenário de 
áreas terraplenadas; sucessão de cavas a céu aberto; pilhas 
de estéril; túneis e escavações; e lagoas de decantação, 
associado com a remoção completa da cobertura vegetal. 

Unidade geotécnica singular apresentando risco muito 
alto de quedas de blocos em frente de lavra, colapsos do 
terreno, combustão espontânea (em lavras de carvão) e de 
contaminação das águas superficial e subterrânea.

• Amplitude de relevo: variável. 
• Inclinação das vertentes: variável.
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R1h1 – Aterro sobre a Baía de Guanabara (em cor marrom). 
Campus da UFF – bairro São Domingos. (município de 

Niterói – escala original 1:5.000).

II – DOMÍNIO DAS UNIDADES 
DENUDACIONAIS EM ROCHAS 
SEDIMENTARES POUCO LITIFICADAS

R2a1 – Tabuleiros

Relevo de degradação em rochas sedimentares.
 
Formas de relevo suavemente dissecadas, com extensas 

superfícies de gradientes extremamente suaves, com topos 
planos e alongados e vertentes retilíneas nos vales encaixados 
em forma de “U”, resultantes de dissecação fluvial recente. 

Predomínio de processos de pedogênese (formação de 
solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a mo-
derada suscetibilidade à erosão). Ocorrências esporádicas, 
restritas a processos de erosão laminar ou linear acelerada 
(sulcos e ravinas). 

• Amplitude de relevo: 20 a 50 m. 
• Inclinação das vertentes: topo plano: 0o-3o 

(localmente, ressaltam-se vertentes acentuadas: 
10o-25o).

R1h1

R1h1

R2a1 – Porto Seguro  
(sul do estado da Bahia).

R2a1

R2a1

R2a1 – Tabuleiros pouco dissecados da bacia de Macacu  
(Venda das Pedras, Itaboraí, Rio de Janeiro).

R2a1
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R2a2 – Tabuleiros Dissecados

Relevo de degradação em rochas sedimentares.

Formas de relevo tabulares, dissecadas por uma rede 
de canais com alta densidade de drenagem, apresentando 
relevo movimentado de colinas com topos tabulares ou 
alongados e vertentes retilíneas e declivosas nos vales 
encaixados, resultantes da dissecação fluvial recente. 

Predomínio de processos de pedogênese (formação 
de solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a 
moderada suscetibilidade à erosão). Ocorrência de proces-
sos de erosão laminar ou linear acelerada (sulcos e ravinas). 

• Amplitude de relevo: 20 a 50 m. 
• Inclinação das vertentes: topos planos restritos: 

0o-3o (localmente, ressaltam-se vertentes acen-
tuadas: 10o-25o).

R2a2 – Tabuleiros dissecados em amplos vales em forma de “U”,  
em típica morfologia derivada do grupo Barreiras (bacia do rio 

Guaxindiba, São Francisco do Itabapoana, Rio de Janeiro).

R2a2 – Tabuleiros dissecados, intensamente erodidos por processos  
de voçorocamento junto à rodovia Linha Verde (litoral norte  

do estado da Bahia).

R2a2

R2a2

R2a2 – Porto Seguro (sul do estado da Bahia).

R2a2 R2a2

R2a1 – Plantação de eucaliptos em terrenos planos  
de tabuleiros não dissecados do grupo Barreiras  

(município de Esplanada, norte do estado da Bahia).

R2a1
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III – DOMÍNIO DAS UNIDADES 
DENUDACIONAIS EM ROCHAS 
SEDIMENTARES LITIFICADAS

R2b1 – Baixos Platôs

Relevo de degradação em rochas sedimentares.

Superfícies ligeiramente mais elevadas que os terrenos 
adjacentes, pouco dissecadas em formas tabulares. Sistema 
de drenagem principal com fraco entalhamento.

Predomínio de processos de pedogênese (formação 
de solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a 
moderada suscetibilidade à erosão). Eventual atuação de 
processos de laterização. Caracterizam-se por superfícies 
planas de modestas altitudes em antigas bacias sedimen-
tares, como os patamares mais baixos da Bacia do Parnaíba 
(Piauí) ou a Chapada do Apodi, na Bacia Potiguar (Rio 
Grande do Norte).

• Amplitude de relevo: 0 a 20 m.
• Inclinação das vertentes: topo plano  

a suavemente ondulado: 2o-5o.
R2b1 – Baixos platôs não dissecados da bacia do Parnaíba  

(estrada Floriano-Picos, próximo a Oeiras, Piauí).

R2b1 – Centro-sul do estado do Piauí.

R2b1

R2b1

R2b1

R2b2 – Baixos Platôs Dissecados

Relevo de degradação em rochas sedimentares.

Superfícies ligeiramente mais elevadas que os ter-
renos adjacentes, francamente dissecadas em forma de 
colinas tabulares. Sistema de drenagem constituído por 
uma rede de canais com alta densidade de drenagem, 
que gera um relevo dissecado em vertentes retilíneas e 
declivosas nos vales encaixados, resultantes da dissecação 
fluvial recente. Deposição de planícies aluviais restritas 
em vales fechados.

Equilíbrio entre processos de pedogênese e morfogê-
nese (formação de solos espessos e bem drenados, com 
moderada suscetibilidade à erosão). Eventual atuação 
de processos de laterização. Ocorrências esporádicas, 
restritas a processos de erosão laminar ou linear acelera-
da (ravinas e voçorocas). Situação típica encontrada nos 
baixos platôs embasados pela Formação Alter do Chão, 
ao norte de Manaus.

• Amplitude de relevo: 20 a 50 m.
• Inclinação das vertentes: topo plano a suave-

mente ondulado: 2o-5o, excetuando-se os eixos 
dos vales fluviais, onde se registram vertentes 
com declividades mais acentuadas (10o-25o).
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R2b2 – Baixos platôs dissecados em forma de colinas  
tabulares sobre arenitos imaturos da formação Alter  

do Chão (Presidente Figueiredo, Amazonas).

R2b2 – Interflúvio entre os rios Uatumã e Nhamundá  
(nordeste do estado do Amazonas).

Predomínio de processos de pedogênese (formação de 
solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a mode-
rada suscetibilidade à erosão). Eventual atuação de processos 
de laterização. Ocorrências esporádicas, restritas a processos 
de erosão laminar ou linear acelerada (ravinas e voçorocas). 

• Amplitude de relevo: 20 a 50 m.
• Inclinação das vertentes: topo plano a 

suavemente ondulado: 2o-5o, excetuando-se  
os eixos dos vales fluviais.

R2b3 – Planaltos

Relevo de degradação predominantemente em rochas 
sedimentares, mas também sobre rochas cristalinas.

Superfícies mais elevadas que os terrenos adjacentes, 
pouco dissecadas em formas tabulares ou colinas muito 
amplas. Sistema de drenagem principal com fraco enta-
lhamento e deposição de planícies aluviais restritas ou em 
vales fechados. 

R2b2

R2b2

R2b2

R2b3 – Planalto de Uruçuí (sul do estado do Piauí).

R2b3 – Escarpa erosiva do planalto de Uruçuí  
(bacia do Parnaíba, sudoeste do estado do Piauí).

R2b3

R2b3

R4d

R3a2

R2b3
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R2c – Chapadas e Platôs

Relevo de degradação em rochas sedimentares.

Superfícies tabulares alçadas, ou relevos soerguidos, 
planos ou aplainados, não ou incipientemente pouco dis-
secados. Os rebordos dessas superfícies, posicionados em 
cotas elevadas, são delimitados, em geral, por vertentes 
íngremes a escarpadas. Representam algumas das principais 
ocorrências das superfícies cimeiras do território brasileiro. 

Franco predomínio de processos de pedogênese (for-
mação de solos espessos e bem drenados, em geral, com 
baixa a moderada suscetibilidade à erosão).

Processos de morfogênese significativos nos rebor-
dos das escarpas erosivas, via recuo lateral das vertentes.  
Frequente atuação de processos de laterização. Ocorrências 
esporádicas, restritas a processos de erosão laminar ou linear 
acelerada (ravinas e voçorocas).

• Amplitude de relevo: 0 a 20 m.
• Inclinação das vertentes: topo plano, 

excetuando-se os eixos dos vales fluviais.

R2b3 – Topo do planalto da serra dos Martins, sustentado  
por cornijas de arenitos ferruginosos da formação homônima 

(sudoeste do estado do Rio Grande do Norte).

R2b3

R2c – Topo da Chapada dos Guimarães  
e relevo ruiniforme junto a seu escarpamento.

R2c – Borda Leste da Chapada dos Pacaás Novos (região  central do estado de Rondônia).

R2c R2c

R2c

R4d

R2c – “Tepuy” isolado da “serra” do Tepequém,  
uma forma em chapada sustentada  

por arenitos conglomeráticos do supergrupo Roraima.

R2c

R3a2
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IV – DOMÍNIO DOS RELEVOS  
DE APLAINAMENTO

R3a1 – Superfícies Aplainadas Conservadas

Relevo de aplainamento. 

Superfícies planas a levemente onduladas, promovidas 
pelo arrasamento geral dos terrenos, representando, em 
linhas gerais, grandes extensões das depressões interpla-
nálticas do território brasileiro.

• Amplitude de relevo: 0 a 10 m. 
• Inclinação das vertentes: 0o-5o.

No bioma da floresta amazônica: franco predomínio 
de processos de pedogênese (formação de solos espessos 
e bem drenados, em geral, com baixa suscetibilidade à 
erosão). Eventual atuação de processos de laterização. 

Nos biomas de cerrado e caatinga: equilíbrio entre 
processos de pedogênese e morfogênese (a despeito das 
baixas declividades, prevalece o desenvolvimento de so-
los rasos e pedregosos e os processos de erosão laminar  
são significativos).

R3a1 – Extensa superfície aplainada, delimitada por esparsas cristas de quartzitos (Canudos, norte do estado da Bahia).

R3a1

R3a1 – Médio vale do rio São Francisco (estado da Bahia).

R3a1

R3a1
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R3a2 – Extensa superfície aplainada da depressão sertaneja 
(sudoeste do estado do Rio Grande do Norte).

R3a2

R3a2 – Médio vale do rio Xingu (estado do Pará).

R3a2

R3a2

R3b – Sul do estado do Rio Grande do Norte.

R3b

R3b

R3a2 – Superfícies Aplainadas Retocadas  
ou Degradadas.

Relevo de aplainamento. 

Superfícies suavemente onduladas, promovidas pelo 
arrasamento geral dos terrenos e posterior retomada erosiva 
proporcionada pela incisão suave de uma rede de drenagem 
incipiente. Inserem-se, também, no contexto das grandes 
depressões interplanálticas do território brasileiro. 

• Amplitude de relevo: 10 a 30 m. 
• Inclinação das vertentes: 0o-5o. 

Caracteriza-se por extenso e monótono relevo suave 
ondulado sem, contudo, caracterizar ambiente colinoso, 
devido a suas amplitudes de relevo muito baixas e longas 
rampas de muito baixa declividade.

R3b – Inselbergs e outros relevos residuais 
(cristas isoladas, morros residuais, pontões, 
monolitos)

Relevo de aplainamento. 

Relevos residuais isolados destacados na paisagem 
aplainada, remanescentes do arrasamento geral dos terrenos. 

• Amplitude de relevo: 50 a 500 m. 
• Inclinação das vertentes: 25o-45o, com ocorrên-

cia de paredões rochosos subverticais (60o-90o).
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R4a1 – Depressão periférica (estado de São Paulo).

R4a1

R4a1

R4a1 – Colinas amplas e suaves modeladas  
sobre granulitos (cercanias de Anápolis, Goiás).

R4a1

V – DOMÍNIO DAS UNIDADES 
DENUDACIONAIS EM ROCHAS 
CRISTALINAS OU SEDIMENTARES

R4a1 – Domínio de Colinas Amplas e Suaves
 

Relevo de degradação em qualquer litologia, 
predominando rochas sedimentares. 

Relevo de colinas pouco dissecadas, com vertentes con-
vexas e topos amplos, de morfologia tabular ou alongada. 
Sistema de drenagem principal com deposição de planícies 
aluviais relativamente amplas. 

Predomínio de processos de pedogênese (formação de 
solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a mo-
derada suscetibilidade à erosão). Ocorrências esporádicas, 
restritas a processos de erosão laminar ou linear acelerada 
(ravinas e voçorocas). Geração de rampas de colúvios nas 
baixas vertentes.

R3b – Agrupamentos de inselbergs alinhados em cristas  
de rochas quartzíticas delineadas em zona de cisalhamento  

(estrada Senhor do Bonfim-Juazeiro, estado da Bahia).

R3b

R3b – Neck vulcânico do pico do Cabugi  
(estado do Rio Grande do Norte).

R3b

• Amplitude de relevo: 20 a 50 m.
• Inclinação das vertentes: 3o-10o.
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R4a1 – Relevo suave colinoso (município de Araruama,  
região dos Lagos, Rio de Janeiro).

R4a1

R4a2 – Domínio de Colinas Dissecadas 
e de Morros Baixos

Relevo de degradação em qualquer litologia.
 
Relevo de colinas dissecadas, com vertentes convexo-

-côncavas e topos arredondados ou aguçados. Sistema de 
drenagem principal com deposição de planícies aluviais 
restritas ou em vales fechados. 

Equilíbrio entre processos de pedogênese e morfo-
gênese (formação de solos espessos e bem drenados, em 
geral, com moderada suscetibilidade à erosão). Atuação 
frequente de processos de erosão laminar e ocorrência 
esporádica de processos de erosão linear acelerada (sulcos, 
ravinas e voçorocas). Geração de rampas de colúvios nas 
baixas vertentes. 

• Amplitude de relevo: 30 a 80 m. 
• Inclinação das vertentes: 5o-20o.

R4a2 – Leste do estado da Bahia.

R4a2 R4a2

R4a2 – Típico relevo de mar-de-morros no médio  
vale do rio Paraíba do Sul (topo da serra da  

Concórdia, Valença, Rio de Janeiro).

R4a2 – Colinas e morros intensamente  
dissecados sobre metassiltitos (município  

de Padre Bernardo, Goiás).

R4a2

R4a2
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R4a3 - Morrotes 

Relevo de degradação em qualquer litologia.

Relevo constituído de pequenos morros francamente 
dissecados, com vertentes retilíneas ou retilíneo-côncavas 
e topos arredondos a aguçados, por vezes, alinhados em 
cristas. Apresenta vertentes de gradiente moderado a alto, 
com moderada densidade de drenagem e padrão subden-
drítico a treliça, com notável controle estrutural. Atuação 
preponderante de processos de morfogênese (formação 
de solos pouco profundos e bem drenados, com alta 
suscetibilidade à erosão). Sistema de drenagem principal 
com deposição de planícies aluviais restritas ou em vales 
fechados. Ocorrência frequente de processos de erosão 
laminar e linear acelerada (sulcos, ravinas e voçorocas), 
além de movimentos de massa de pequenas dimensões. 
Frequentemente, tais feições de relevo estão associadas às 
largas faixas de zonas de cisalhamento de idade brasiliana. 

• Amplitude de relevo: 40 a 100 m. 

• Inclinação das vertentes: 10o-30o. 

R4a3 – Relevo de morrotes intensamente dissecados 
e alinhados em cristas (em cor verde-musgo), com 

marcante direção estrutural WSW-ENE, inserido na Zona 
de Cisalhamento Jacuecanga - Conrado. 

R4a3

R4a3 R4a3

R4a3

R4a4 – Domos em estrutura elevada

Relevo de degradação em qualquer litologia.

Relevo de amplas e suaves elevações em forma de 
meia esfera, com modelado de extensas vertentes convexas 
e topos planos a levemente arredondados. Em geral, essa 
morfologia deriva de rochas intrusivas que arqueiam a 
superfície do terreno, podendo gerar estruturas dobradas 
do tipo braquianticlinais. Apresenta padrão de drena-
gem radial e centrífugo. Sistema de drenagem principal 
em processo inicial de entalhamento, sem deposição de 
planícies aluviais.

Predomínio de processos de pedogênese (formação de 
solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a mo-
derada suscetibilidade à erosão). Ocorrências esporádicas, 
restritas a processos de erosão laminar ou linear acelerada 
(ravinas e voçorocas). 

• Amplitude de relevo: 50 a 200 m.
• Inclinação das vertentes: 3o-10o.

R4a3 – Domo de Guamaré (estado do Rio Grande do Norte).

R4a4

R4a4
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R4b1 – Domínio de Morros e de Serras Baixas

Relevo de degradação em qualquer litologia. 

Relevo de morros convexo-côncavos dissecados e topos 
arredondados ou aguçados. Também se insere nessa uni-
dade o relevo de morros de topo tabular, característico das 
chapadas intensamente dissecadas e desfeitas em conjunto 
de morros de topo plano. Sistema de drenagem principal 
com restritas planícies aluviais. 

Predomínio de processos de morfogênese (formação de 
solos pouco espessos em terrenos declivosos, em geral, com 
moderada a alta suscetibilidade à erosão). Atuação frequente 
de processos de erosão laminar e linear acelerada (sulcos e 
ravinas) e ocorrência esporádica de processos de movimen-
tos de massa. Geração de colúvios e, subordinadamente, 
depósitos de tálus nas baixas vertentes. 

• Amplitude de relevo: 80 a 250 m, podendo  
apresentar desnivelamentos de até 300 m. 

• Inclinação das vertentes: 10o-35o.

R4a4 – Domo de Guamaré, arqueando as rochas sedimentares  
da bacia Potiguar (estado do Rio Grande do Norte).

R4a4

R4b1 R4b1

R4b – Serra do Tumucumaque (norte do estado do Pará).

R4b1 – Relevo de morros elevados  
no planalto da região serrana do  

estado do Rio de Janeiro.

R4b2 – Relevo fortemente dissecado em  
morros sulcados e alinhados em cristas,  
a norte do planalto do Distrito Federal.

R4b1

R4b2
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R4c – Relevo montanhoso do maciço do Caraça,  
modelado em quartzitos (Quadrilátero Ferrífero,  

Minas Gerais).

R4c

R4c – Sul do estado de Minas Gerais.

R4c

R4c

R4b2 - Cristas isoladas e serras baixas 

Relevo de degradação em qualquer litologia.

Relevo constituído por pequenas serras isoladas, com 
vertentes predominantemente retilíneas e topos de cristas 
alinhadas, aguçados ou levemente arredondados, que se 
destacam topograficamente relevo circunjacente. Amplitu-
des de relevo elevadas e gradientes muito elevados, com 
ocorrência frequente de vertentes muito íngremes com 
gradientes muito elevados (superiores a 45o) e paredões 
rochosos subverticais (60o a 90o). Rede de drenagem inci-
piente, com nítido controle estrutural. Atuação dominante 
de processos de morfogênese (formação de solos pouco 
profundos em terrenos declivosos, em geral, com mode-
rada a alta suscetibilidade à erosão). Atuação frequente 
de processos de erosão laminar e linear acelerada (sulcos 
e ravinas) e ocorrência esporádica de processos de movi-
mentos de massa. Geração de colúvios e depósitos de tálus 
nas baixas vertentes. 

• Amplitude de relevo: 100 a 300 m. 

• Inclinação das vertentes: 20o-45o,  
com ocorrência de paredões rochosos 
subverticais (60o -90o).

R4c – Domínio Montanhoso (alinhamentos 
serranos, maciços montanhosos, front 
de cuestas e hogback)

Relevo de degradação em qualquer litologia. 

Relevo montanhoso, muito acidentado. Vertentes 
predominantemente retilíneas a côncavas, escarpadas e 
topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente arre-
dondados, com sedimentação de colúvios e depósitos de 
tálus. Sistema de drenagem principal em franco processo 
de entalhamento.

Franco predomínio de processos de morfogênese 
(formação de solos rasos em terrenos muito acidentados, 
em geral, com alta suscetibilidade à erosão). Atuação fre-
quente de processos de erosão laminar e de movimentos 
de massa. Geração de depósitos de tálus e de colúvios nas 
baixas vertentes.

• Amplitude de relevo: acima de 300 m, podendo 
apresentar, localmente, desnivelamentos inferiores 
a 200 m.

• Inclinação das vertentes: 25o-45o, com ocorrên-
cia de paredões rochosos subverticais (60o-90o).
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R4c – Vale estrutural do rio Araras; reverso da serra  
do Mar (Petrópolis, Rio de Janeiro).

R4c

R4d R4d

R4d – Escarpa da serra Geral (nordeste do estado do Rio Grande do Sul).

R4d – Aspecto imponente da serra Geral, francamente  
entalhada por uma densa rede de drenagem, 
 gerando uma escarpa festonada com mais  

de 1.000 m de desnivelamento.

R4d – Escarpa da serra de Miguel Inácio,  
cuja dissecação está controlada por rochas  

metassedimentares do grupo Paranoá  
(cercanias do Distrito Federal).

R4d

R2c

R4d

R4d – Escarpas de borda de planaltos

Relevo de degradação em qualquer litologia.
 
Relevo montanhoso, muito acidentado. Vertentes 

predominantemente retilíneas a côncavas, escarpadas e 
topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente arre-
dondados, com sedimentação de colúvios e depósitos de 
tálus. Sistema de drenagem principal em franco processo 
de entalhamento. Representam um relevo de transição 
entre duas superfícies distintas alçadas a diferentes cotas 
altimétricas.

Franco predomínio de processos de morfogênese 
(formação de solos rasos em terrenos muito acidentados, 
em geral, com alta suscetibilidade à erosão). Atuação fre-
quente de processos de erosão laminar e de movimentos 
de massa. Geração de depósitos de tálus e de colúvios nas 
baixas vertentes. 

• Amplitude de relevo: acima de 300 m. 
• Inclinação das vertentes: 25o-45o, com ocorrên-

cia de paredões rochosos subverticais (60o-90o).
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R4e – Degrau escarpado da serra do Roncador  
(leste do estado de Mato Grosso).

R4e – Degrau estrutural do flanco oeste do planalto de  
morro do Chapéu (Chapada Diamantina, Bahia).

R4e – Degrau estrutural no contato da bacia  
do Parnaíba com o embasamento  

cristalino no sul do Piauí.

R4e

R4e

R4e

R4e

R4e – Degraus Estruturais  
e Rebordos Erosivos

Relevo de degradação em qualquer litologia.

 
Relevo acidentado, constituído por vertentes predo-

minantemente retilíneas a côncavas, declivosas e topos 
levemente arredondados, com sedimentação de colúvios 
e depósitos de tálus. Sistema de drenagem principal em 
franco processo de entalhamento. Representam relevo de 
transição entre duas superfícies distintas alçadas a diferentes 
cotas altimétricas. 

Franco predomínio de processos de morfogênese (for-
mação de solos rasos, em geral, com alta suscetibilidade à 
erosão). Atuação frequente de processos de erosão laminar 
e de movimentos de massa. Geração de depósitos de tálus 
e de colúvios nas baixas vertentes.

• Amplitude de relevo: 50 a 200 m. 
• Inclinação das vertentes: 10o-25o, com  

ocorrência de vertentes muito declivosas  
(acima de 45o).

R4f – Vales Encaixados

Relevo de degradação predominantemente em rochas 
sedimentares, mas também sobre rochas cristalinas. 

Relevo acidentado, constituído por vertentes predo-
minantemente retilíneas a côncavas, fortemente sulcadas, 
declivosas, com sedimentação de colúvios e depósitos de 
tálus. Sistema de drenagem principal em franco processo de 
entalhamento. Consistem em feições de relevo fortemente 
entalhadas pela incisão vertical da drenagem, formando vales 
encaixados e incisos sobre planaltos e chapadas, estes, em ge-
ral, pouco dissecados. Assim como as escarpas e os rebordos 
erosivos, os vales encaixados apresentam quebras de relevo 
abruptas em contraste com o relevo plano adjacente. Em 
geral, essas formas de relevo indicam uma retomada erosiva 
recente em processo de reajuste ao nível de base regional. 
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R4f – Planalto de Uruçuí e vale do Gurgueia  
(sul do estado do Piauí).

R4f – Vale amplo e encaixado de tributário do rio Gurgueia no 
planalto de Uruçuí (sudoeste do estado do Piauí).R4f

R4f

R4f

R2b3 R2b3

Franco predomínio de processos de morfogênese (for-
mação de solos rasos, em geral, com alta suscetibilidade à 
erosão). Atuação frequente de processos de erosão laminar 
e de movimentos de massa. Geração de depósitos de tálus 
e de colúvios nas baixas vertentes. 

• Amplitude de relevo: 100 a 300 m. 
• Inclinação das vertentes: 10o-25o, com ocorrência 

de vertentes muito declivosas (acima de 45o).
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Geológico de Processamento de Amostras - LGPA e é membro do TEKTOS - Grupo de Pesquisa em Geotectônica, aonde desenvolve projetos de 
pesquisas nas áreas de tectônica, geologia regional e geomorfologia, principalmente, na região Sudeste do Brasil. Atualmente é Vice-Diretor da 
Faculdade de Geologia da UERJ.

MARCELO AMBRÓSIO FERRASSOLI – Possui graduação em Geologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2006), com especialização 
em Geoparques (EAD) pela Universidade do Minho, UNIMINHO, Portugal (2017). Atuou entre 2005 a 2009 pela empresa Envirogeo nos 
seguintes projetos: estudos de sustentabilidade de aqüíferos para outorgas de poço; Túnel GASDUC 3: mapeamento geológico e classificação 
geomecânica das frentes de escavação de um túnel de 3758 metros para faixa de dutos da Petrobras em Cachoeiras de Macacu, RJ; Projeto 
Angra III: mapeamento geológico-geotécnico e classificação geomecânica de detalhe da cava de fundação e do talude rochoso de Ponta Grande 
onde está sendo construída a usina nuclear de Angra III. No período de 10/2009 a 07/2012 atuou pela empresa SEEL – Serviços Especiais de 
Engenharia desempenhando as seguintes atividades: mapeamentos geológico-geotécnicos de taludes e classificação geomecânica de maciços; 
acompanhamento de execução de obras de estabilização de taludes; acompanhamento e gerenciamento de campanhas de sondagens (percussivas 
e rotativas) assim como a classificação de testemunhos e amostras de solo; elaboração de cronogramas, orçamentos e propostas comerciais para 
execução de sondagens; mapeamentos geológico-geotécnicos em taludes verticais utilizando técnicas de acesso por corda (rapel). No período de 
07/2012 a 10/2013 atuou na empresa Engecorps no projeto Porto Maravilha como ATO – Acompanhamento Técnico de Obra, desempenhando 
as seguintes atividades: classificação geológico-geotécnica das frentes de escavação de túneis em solo e rocha, assim como poços de acesso; 
acompanhamento de execução de paredes de diafragma; escavação de VCA e Cut And Cover; classificação de sondagens mistas; reforço de solo 
com Jet Grounding e acompanhamento de instrumentações. Ingressou em 2014 na CPRM (Serviço Geológico do Brasil) onde atua até o presente 
desenvolvendo atividades relacionadas à DIGATE (Divisão de Gestão Territorial) nas áreas de Geodiversidade, Patrimônio Geológico e Geoparques 
e atividades relacionadas à DIGEAP (Divisão de Geologia Aplicada) nas áreas de geomorfologia, evolução da paisagem e processos geodinâmicos, 
elaboração de cartas de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações e mapeamentos geológico-geotécnicos diversos.

MARCELO DE QUEIROZ JORGE – Graduado em Geologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2012). Assim que formado, 
trabalhou com Geofísica aplicada à Geologia de Engenharia por um ano. Após isso, entrou como concursado na Prefeitura do Rio de Janeiro, 
atuando no licenciamento ambiental por mais um ano. Desde 2014 integra o corpo de pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil, realizando 
pesquisas relacionadas à gestão e planejamento do território, como áreas de riscos, cartas geotécnicas e suscetibilidade a movimentos de massa 
e inundação. Também realiza curso de pós-graduação stricto-sensu em Geografia pela PUC-RIO, com pesquisas relacionadas a áreas costeiras.

MARCELO EDUARDO DANTAS – graduado em geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1992), tendo obtido os títulos de Licenciado 
em Geografia e Geógrafo. Obteve o título de mestre em geomorfologia e geoecologia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGG/UFRJ) 
(1995). Neste período integrou a equipe de pesquisadores do Laboratório de Geo-Hidroecologia (GEOHECO/UFRJ), tendo atuado na investigação 
de temas, tais como: controles lito-estruturais na evolução do relevo; estocagem de sedimentos fluviais em bacias de drenagem; e o impacto 
das atividades humanas sobre as paisagens naturais no médio vale do rio Paraíba do Sul. Em 1997 ingressou na CPRM (Serviço Geológico do 
Brasil), atuando como geomorfólogo até o presente. Desenvolveu atividades profissionais em projetos na área de geomorfologia, diagnósticos 
geoambientais e mapeamentos da geodiversidade numa atuação integrada com a equipe de geólogos do Programa GATE/CPRM. Lecionou, 
entre 2002 e 2010, como professor assistente do curso de Geografia/UNISUAM. Desde 2010, é coordenador nacional de geomorfologia do 
Projeto Geodiversidade do Brasil (SGB/CPRM). Desde 2013, é coordenador nacional de geomorfologia do Projeto Suscetibilidade a Movimentos 
de Massa e Inundações (SGB/CPRM). Atualmente, é coordenador executivo do Departamento de Gestão Territorial (DEGET) do Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM). Membro efetivo da UGB (União da Geomorfologia Brasileira) desde 2007.

MARIA ADELAIDE MANSINI MAIA – Geóloga formada (1996) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com especialização 
em Geoprocessamento pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Atuou de 1997 a 2009 na Superintendência Regional de Manaus da 
CPRM/SGB, nos projetos de Gestão Territorial e Geoprocessamento, destacando-se o Mapa da Geodiversidade do Estado do Amazonas e os 
Zoneamentos Ecológico-Econômicos (ZEEs) do Vale do Rio Madeira, do estado de Roraima, do Distrito Agropecuário da Zona Franca de Manaus. 
Atualmente, está lotada no Escritório Rio de Janeiro da CPRM/SGB, desenvolvendo atividades ligadas aos projetos de Gestão Territorial dessa 
instituição, notadamente o Programa de Levantamento da Geodiversidade. É coautora no “Geodiversidade do Brasil” e “Geodiversidade do 
Estado do Amazonas”; e autora de vários trabalhos científicos. Entre 2010 e 2017, desenvolveu atividades ligadas à coordenação executiva do 
DEGET, notadamente no Programa Geologia do Brasil: Levantamento da Geodiversidade e Cartas Municipais de Suscetibilidade a Movimentos 
Gravitacionais de Massa e Inundação. Entre 2017 e 2018 foi chefe da Divisão de Gestão Territorial (DIGATE). A partir de 2018 assume a chefia 
do Departamento de Gestão Territorial (DEGET).
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MARIA ANGÉLICA BARRETO RAMOS – graduada (1989) em geologia pela Universidade de Brasília (UnB) e mestra (1993) em geociências 
pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ingressou na CPRM/SGB em 1994, onde atuou em mapeamento geológico no Projeto Aracaju ao 
Milionésimo. Em 1999, no Departamento de Gestão Territorial (DEGET), participou dos projetos Acajutiba-Aporá-Rio Real e Porto Seguro-Santa 
Cruz Cabrália. Em 2001, na Divisão de Avaliação de Recursos Minerais, integrou a equipe de coordenação do Projeto GIS do Brasil e do Banco de 
Dados da CPRM/SGB. De 2008 a 2017 atuou como coordenadora executiva do Departamento de Gestão Territorial (DEGET) ligada às atividades 
dos Projetos Geodiversidade do Brasil nas escalas 1:2.500.000 e Milionésimo, Mapas de Geodiversidade Estaduais,  Geodiversidade do Polo de 
Fruticultura de Livramento de Nossa Senhora e Dom Basílio, Mapas de Suscetibilidade de Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações 
e suporte ao Projeto Riscos Geológicos, além da participação em elaboração de termos de referência, procedimentos metodológicos, além de 
atuar em linhas de pesquisa na área de remineralizações de solo e zoneamento agrogeológico. Especialista em Modelagem Espacial de Dados 
em Geociências ministrou cursos e treinamentos em ferramentas de SIG aplicados a projetos da CPRM/SGB de 2000 a 2018. É autora de diversos 
trabalhos individuais e coautora nos livros “Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil”, “Geodiversidade do Brasil” e “Geodiversidade do 
Estado da Bahia”. Foi presidenta da Associação Baiana de Geólogos no período de 2005-2007 e vice-presidenta de 2008 a 2009. A partir de 
2018 assume a chefia da Divisão de Gestão Territorial (DIGATE).

MIGUEL TUPINAMBÁ – Professor associado do Departamento de Geologia Regional e Geotectônica da Faculdade de Geologia da Universidade 
do Estado Rio de Janeiro (UERJ), curso de graduação em Geologia e pós-graduação em Geociências. Líder dos grupos de pesquisa Tektos e 
Morfotektos (Dgp/CNPq). Atua em geologia regional, geocronologia, termocronologia e geomorfologia nas faixas Ribeira e Araçuaí, e em 
conservação e restauração de patrimônio geológico construído. Ministrou estágios de campo, orientou TCCs, mestrado e doutorado em rochas 
ígneas e metamórficas de alto grau nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espirito Santo. Coordenou e participou de equipes de Cartas 
Geológicas 1:100.000 nessa região em colaboração com a CODEMIG e a CPRM. Co-Autor do Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado 
do Rio de Janeiro 1:400.000 e de sua Nota Explicativa (CPRM). Coordenador do projeto de extensão Caminhos Geológicos na UERJ.

MÔNICA HEILBRON – Graduada em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1980), mestrado em Geologia pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (1984) e doutorado em Geociências (Geoquímica e Geotectônica) pela Universidade de São Paulo (1993). Realizou 
pós-doutoramento de 2000 a 2001, em Geocronologia U/Pb no Geotop da Universidade de Quebec em Montreal (UQAM); estágio sênior na 
Alemanha (UMainz) em 1997, no Canadá (Alberta University at Edmonton) em 2011 e na Austrália (Australian National Universisity) em 2012. 
Atualmente está atuando como pesquisador Visitante na Universisade de Salzburg, Áustria. Desde 1983 integra o corpo docente da Faculdade 
de Geologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido coordenadora do Programa de Pós-graduação entre 2001 e 2003, Diretora 
da Faculdade de Geologia entre 2003 e 2006 e Pró-reitora de Pós-graduação e Pesquisa da Universidade entre 2008 e 2015. Integra os comitês 
de avaliação da Capes e do CNPq na área de Geociências, é editora associada do Brazilian Journal of Geology e atua como consultora Ad Hoc 
de diversas agências de fomento e de periódicos especializados no país e no exterior. É bolsista de Produtividade em Pesquisa nível 1B do CNPq, 
Bolsista do Programa Cientistas do Nosso Estado da Faperj, coordenadora do Tektos-Grupo de Pesquisa em Geotectônica e do INCT-Instituto 
GeoAtlântico vinculados à UERJ. Ao londo de sua trajetória científica, a pesquisadora publicou mais de 140 contribuições científicas relevantes, 
incluindo artigos centíficos em periódicos (63), livros e capítulos de livros (58) e mapas geológicos (22) publicados em parceria com o Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM).

PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS PFALTZGRAFF – Graduado (1984) em Geologia pela UERJ, mestre (1994) na área de Geologia de Engenharia 
e Geologia Ambiental pela UFRJ e doutor (2007) em Geologia Ambiental pela UFPE. Trabalhou, entre 1984 e 1988, em obras de barragens e 
projetos de sondagem geotécnica na empresa Enge Rio – Engenharia e Consultoria S.A. Entre os anos de 1985-1994, trabalhou como geólogo 
autônomo. Ingressou na CPRM/SGB em 1994, no cargo de Pesquisador em Geociências, no Escritório Rio de Janeiro (DEGET), tendo sido 
coordenador regional de Geodiversidade do Nordeste no período 2006-2010 e responsável pelos projetos Geodiversidade dos estados do Piauí, 
Rio Grande do Norte e Pernambuco e, em 2018 o mapa da geodiversidade da Região Metropolitana do Recife. Atua em diversos projetos de 
Geologia de Engenharia, Geologia Ambiental e Geotecnia e Levantamento e Mapeamento de Riscos Geológicos.

RICARDO DE LIMA BRANDÃO – Geólogo formado em 1978 pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Desde então é 
contratado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/Serviço Geológico do Brasil (CPRM/SGB). Trabalhou em projetos de mapeamento 
geológico e prospecção geoquímica na região Amazônica, de 1978 a 1981 na Superintendência de Porto Velho (SUREG/PV) e de 1986 a 1990 
na Superintendência Regional de Manaus (SUREG/MA). Entre esses dois períodos, de 1981 a 1986, atuou em supervisão de projetos na área de 
Metalogenia e Geologia Econômica, no Escritório Rio de Janeiro (ERJ). De 1990 a 2012 esteve lotado na Residência de Fortaleza (REFO), onde 
desenvolveu diversas atividades nos temas Geologia Ambiental e Recursos Hídricos Subterrâneos, com ênfase em estudos geoambientais de 
regiões semiáridas e zonas costeiras, para fins de planejamento e gestão territorial. Atualmente, lotado no Escritório Rio de Janeiro (ERJ), realiza 
trabalhos de mapeamento e avaliação da suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa, enchentes e inundações.

ROBERTA PEREIRA DA SILVA – Possui títulos em Licenciatura Plena e Bacharelado (2011), pela Universidade Federal Fluminense (UFF), em 
Geografia. Mestre em Geologia de Engenharia e Ambiental (2014), pelo Programa de Pós-graduação em Geologia, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (PPGL/UFRJ). Doutoranda pelo Programa de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PEC – COPPE/UFRJ). Desde 2011 
integra a equipe do Laboratório de GeoHidroecologia e Gestão de Riscos Socioambientais (GEOHECO-GR/UFRJ) no Instituto de Geociências da 
UFRJ, sob coordenação geral da Professora Titular Ana Luiza Coelho Netto. Dentre suas áreas de atuação e interesse destacam-se Geomorfologia, 
Hidrologia, Geoecologia e Geotecnia.

VALTER JOSÉ MARQUES – Graduado (1966) em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e especialização em 
Petrologia (1979), pela Universidade de São Paulo (USP), e Engenharia do Meio Ambiente (1991), pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Nos primeiros 25 anos de carreira, dedicou-se ao ensino universitário, na Universidade de Brasília (UnB), e ao mapeamento geológico na 
CPRM/SGB, entremeando um período em empresas privadas (Mineração Morro Agudo e Camargo Correa), onde atuou em prospecção mineral 
em todo o território nacional. Desde 1979, quando retornou à CPRM/SGB, exerceu diversas funções e ocupou diversos cargos, dentre os quais 
o de Chefe do Departamento de Geologia da CPRM/SGB e o de Superintendente de Recursos Minerais. Nos últimos 18 anos, vem se dedicando 
à gestão territorial, com destaque para o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), sobretudo na Amazônia e nas faixas de fronteira com os 
países vizinhos, atuando como coordenador técnico de diversos projetos binacionais. Nos últimos 10 anos, vem desenvolvendo estudos quanto 
à avaliação da Geodiversidade para o desenvolvimento regional utilizando técnicas de cenários prospectivos.
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VICTOR AUGUSTO HILQUIAS – Natural de Salvador, Bahia, graduado em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2010, 
com mestrado em Geologia de engenharia pela mesma universidade em 2014. Trabalhou no DNIT/IPR (2011) elaborando relatórios técnicos, 
relativos à inspeção de obras rodoviárias, principalmente na parte de estabilidade de taludes qualidade dos agregados. Ainda no IPR, atuou no 
laboratório de solos, fazendo ensaios geotécnicos e interpretando seus resultados. Ingressa na CPRM – Serviço Geológico do Brasil em 2014, no 
Departamento de Gestão Territorial (DEGET) atuando nos projetos relacionados à Divisão de Geologia Aplicada (risco, suscetibilidade e Perigo) 
como também fez parte da equipe que avalia o fenômeno de subsidência do bairro Pinheiro, em Maceió. 

VITÓRIO ORLANDI FILHO – Geólogo (1967) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Especialização em Sensoriamento Remoto 
e Fotointerpretação no Panamá e Estados Unidos. De 1970 a 2007, exerceu suas atividades junto à CPRM/SGB, onde desenvolveu projetos ligados 
a Mapeamento Geológico Regional, Prospecção Mineral e Gestão Territorial. Em 2006, participou da elaboração do Mapa Geodiversidade do 
Brasil (CPRM/SGB).



O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM E OS OBJETIVOS  
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Em setembro de 2015 líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, 
e formularam um conjunto de objetivos e metas universais com intuito de garantir 
o desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental.  
Esta ação resultou na Agenda 2030, a qual contém um conjunto de 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS.

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade. Busca fortalecer a paz universal, e considera que a erradicação da 
pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio global, e um 
requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.

Os 17 ODS incluem uma ambiciosa lista 169 metas para todos os países e todas as 
partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, a serem cumpridas até 2030.

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM atua em diversas áreas intrínsecas às 
Geociências, que podem ser agrupadas em quatro grandes linhas de atuação:

• Geologia
• Recursos Minerais;
• Hidrologia; e
• Gestão Territorial.

Todas as áreas de atuação do SGB-CPRM, sejam nas áreas das Geociências ou 
nos serviços compartilhados, ou ainda em seus programas internos, devem ter 
conexão com os ODS, evidenciando o comprometimento de nossa instituição com 
a sustentabilidade, com a humanidade e com o futuro do planeta. 

A tabela a seguir relaciona as áreas de atuação do SGB-CPRM com os ODS.
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Geodiversidade do Estado do Rio de Janeiro é um 
produto concebido para oferecer aos diversos 
segmentos da sociedade paranaense uma tradução do 
atual conhecimento geocientífico da região, com vistas 
ao planejamento, aplicação, gestão e uso adequado do 
território. Destina-se a um público-alvo variado, desde 
empresas de mineração, passando pela comunidade 
acadêmica, gestores públicos estaduais e municipais, 
sociedade civil e ONGs.

Dotado de uma linguagem voltada para múltiplos 
usuários, o mapa compartimenta o território paranaense 
em unidades geológico-ambientais, destacando suas 
limitações e potencialidades frente a agricultura, obras 
civis, utilização dos recursos hídricos, fontes poluidoras, 
potencial mineral e geoturístico.

Nesse sentido, com foco em fatores estratégicos 
para a região, são destacadas Áreas de Relevante 
Interesse Mineral (ARIM), Potenciais Hidrogeológico 
e Geoturístico, Riscos Geológicos aos Futuros 
Empreendimentos, dentre outros temas do meio físico, 
representando rico acervo de dados e informações 
atualizadas e constituindo valioso subsídio para a 
tomada de decisão sobre o uso racional e sustentável do 
território nacional.

GEODIVERSIDADE DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL
LEVANTAMENTOS DA GEODIVERSIDADE

Geodiversidade é o estudo do meio físico constituído por ambientes 
diversos e rochas variadas que, submetidos a fenômenos naturais 
e processos geológicos, dão origem às paisagens, ao relevo, outras 
rochas e minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos 
superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo 
como valores intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o científico, 
o educativo e o turístico, parâmetros necessários à preservação 
responsável e ao desenvolvimento sustentável.

SEDE
Setor Bancário Norte • SBN

Quadra 02, Asa Norte
BLoco H • Edifício Central Brasília

Brasília - DF • Brasil • CEP: 70040•904
Tel.: (61) 2108•8400

Escritório Rio de Janeiro • ERJ
Avenida Pasteur, 404 -Urca

Rio de Janeiro • RJ 
CEP: 22290-255

Tel.: (21) 2295-0032

Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial
Fone: 21 2295-8248 • Fax: 21 2295-5804

Departamento de Gestão Territorial
Fone: 21 2295-6147 • Fax: 21 2295-8094

Diretoria de Relações Institucionais 
e Desenvolvimento

Tel: 21 2295-5837 • 61 3223 -1059

Assessoria de Comunicação
Fone: 21 2546-0215 • Fax: 21 2542-3647

Divisão de Marketing e Divulgação
Fone: 31 3878-0372 • Fax: 31 3878-0382

marketing@bh.cprm.gov.br

Ouvidoria
Fone: 21 2295-4697 • Fax: 21 2295-0495

ouvidoria@.cprm.gov.br

Serviço de Atendimento ao Usuário – SEUS
Fone: 21 2295-5997 • Fax: 21 2295-5897

seus@cprm.gov.br

www.cprm.gov.br
2020

ISBN 
978-65-5664-033-4




