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A região sob análise tem uma área total de cerca de 1300km² e abrange o sul do estado do 
Espírito Santo e norte do estado do Rio de Janeiro. Objetivou-se demarcar unidades 
geológicas no baixo curso do Rio Itabapoana, ES, bem como, identificar características 
estruturais de ambientes de sedimentação. Com a elaboração de um mapa geológico, foi 
possível identificar as unidades geológicas presentes na área de estudo, sendo elas: 
sedimentos marinhos holocênicos, sedimentos aluvionais holocênicos, sedimentos lagunares 
holocênicos, sedimentos marinhos pleistocênicos, Grupo Barreiras, ortognaisse Bela Joana 
(ortognaisse charnockítico), ortognaisse Cachoeiro (ortognaisse granítico) e Complexo Nova 
Venécia. Os depósitos de areias marinhas holocênicas, apesar de ocorrerem quase que de 
forma contínua no litoral do Espírito Santo e Rio de Janeiro, podem ter variação em sua 
ocorrência, de acordo com a configuração local do litoral, podendo apresentar-se com 
extensões que vão de dezenas de metros até vários quilômetros quando estão próximos a 
desembocaduras fluviais mais importantes, a exemplo do que ocorre na área de estudo. Os 
sedimentos aluvionais holocênicos (0,01 m.a), correspondem à área de depósitos fluviais 
argilo-arenosos e arenosos recentes. Os sedimentos lagunares holocênico (0,01 m.a) dizem 
respeito às áreas de depósitos lagunares recentes, que caracterizam-se por sedimentos siltico-
argilosos, podendo ser ricos em matéria orgânica e frequentemente conter grande quantidade 
de conchas de moluscos de ambientes lagunares. A unidade sedimentos marinhos 
pleistocênicos, corresponde à área de cordões litorâneos antigos, pois data do Pleistoceno 
(2,59 a 0,01 m.a). O Grupo Barreiras, de idade Paleógeno/Neógeno (33,90 a 5,33 m.a), é 
composto de depósitos detríticos pobremente selecionados, com sedimentos argilo-arenosos e 
areno-argilosos, podendo conter níveis conglomeráticos e geralmente contendo horizontes 
lateríticos. O ortognaisse charnockítico da unidade Bela Joana, de cor cinza-esverdeada, 
possui uma foliação pouco evidente, com granulação fina. Os ortognaisses charnockíticos são 
constituídos por biotita, piroxênio, quartzo e feldspato, podendo ou não conter a presença de 
granada. Os ortognaisses graníticos dessa unidade são rochas de cor cinza que possuem uma 
foliação pouco expressiva e granulação de fina a média. São constituídos de biotita, quartzo e 
feldspato. O Complexo Nova Venécia, chamado anteriormente de Complexo Paraíba do Sul, é 
do Neoproterozóico (630 a 590 m.a). Esse complexo é formado por granada-biotita e gnaisses 
com cordierita e sillimanita. Em virtude do uso de imagens de satélite, foi possível demarcar 
unidades geológicas da área de estudo, bem como, identificar características estruturais 
referentes aos ambientes de sedimentação. 
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