
49º Congresso Brasileiro de Geologia 
20 a 24 de agosto de 2018 – Rio de Janeiro 

 

ESTRATIGRAFIA DA BACIA DE GUARATIBA 
 

Santos, R.R.¹; Carvalho, M.G.²; Borges, H.V.³ 
¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; ²Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; ³Universidade 

Federal Fluminense 
 

RESUMO: A Bacia de Guaratiba localizada no bairro de Guaratiba, zona oeste da cidade do 
Rio de Janeiro, estado do Rio de janeiro. A região em questão carece de informação geológica 
quanto à estratigrafia. A área de estudo concentra-se em um sítio localizado no sub-bairro Ilha 
de Guaratiba, próximo ao Maciço da Pedra Branca. O presente trabalho é apoiado pelo projeto 
de pesquisa PRH-PB 239, de fomento à formação de recursos humanos em Gestão Integrada 
do Uso das Águas Subterrâneas em Aquíferos Porosos e Fraturados – Aquífero Guaratiba. A 
geologia local é composta por sedimentos do Quaternário (depósitos aluvionares recentes), os 
quais constituem um sistema aquífero intergranular que abrange grande área estendendo-se 
até a região litorânea. A pesquisa tem como objetivo elaborar um perfil estratigráfico, através 
da análise estratigráfica da bacia por meio da coleta de testemunhos geológicos e 
mapeamento de campo. Foram perfurados três poços S01, S02 e S03 com profundidades de 9 
m, 10,80 m e 7,90 m, respectivamente, totalizando 97 amostras. A preparação das amostras 
para análise foi realizada em laboratório, onde foram pesadas antes e após passarem pela 
estufa e, posteriormente, a quantidade a ser utilizada no ensaio foi obtida por quarteamento. O 
ensaio de granulometria dividiu-se em duas etapas: análise granulométrica por peneiramento e 
análise granulométrica por sedimentação. Na fase inicial, os peneiramentos foram feitos em um 
agitador de peneiras, com a utilização de 6 peneiras mais a de fundo. Os materiais coletados 
nas peneiras de fundo foram submetidos a uma nova etapa por sedimentação realizada 
através do processo de decantação sólido-líquido em proveta graduada, a fim de separar os 
sedimentos mais finos em silte e argila. Com a observação dos resultados atingidos, foi 
possível chegar a conclusões preliminares quanto à estratigrafia da área. De uma forma geral, 
há o predomínio de sedimentos com granulometria variando entre areia média a grossa, 
provavelmente associados a ambientes costeiros, tais como praias e planícies de maré. A 
deposição desses sedimentos está relacionada às variações do nível relativo do mar durante o 
Quaternário. Nos três poços, observou-se um solo de coloração preta rico em matéria orgânica, 
que se estende até profundidades de aproximadamente 70 cm. É possível observar um 
aumento na granulometria dos sedimentos, principalmente, nos poços S02 e S03, entre as 
profundidades de 4 a 7,90 m. A próxima fase do estudo será as análises de microfósseis, 
pólens e outros indicadores com o objetivo de identificar as diferentes fácies e reconstituição 
paleoambiental da região. 
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