Ponto de Interesse Geológico: Farol de São Tomé
Caminho do rio Paraíba do Sul há milhares de anos
Os antigos caminhos do rio Paraíba do Sul
Há 120.000 anos o rio Paraíba do Sul vem construindo a planície costeira entre
São Tomé e Macaé. A faixa de areia que constitui a praia atual tem somente
10.000 anos de idade.
No passado geológico, o rio Paraíba do Sul percorreu diversos caminhos e
ocupou diferentes posições. Pelo menos três posições dos antigos canais do rio
ainda podem ser identificados na região entre Campos e Farol de São Tomé,
conforme visualizado nas imagens de satélite e fotografias aéreas abaixo.
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O rio Paraíba do Sul nasce na Serra da Bocaina, em São Paulo. Percorre
um trecho em Minas Gerais e depois segue na divisa com o Estado do
Rio de Janeiro desde Levy Gasparian até Itaocara. Daí, entra no território
fluminense e vai desaguar no oceano Atlântico. Tem um percurso total de
1.150km da nascente até a sua foz.
Há milhares de anos as águas deste rio vêm trazendo materiais sólidos
(sedimentos) que se depositam na planície costeira e na área próxima
ao litoral hoje ocupada pelo mar, mas que já foram continentais
(plataforma continental). Assim, toda a planície entre Macaé, Cabo de
São Tomé e Guaxindiba foi construída com os sedimentos trazidos pelo
rio Paraíba do Sul, em constante interação com as ondas do mar. Essa
dinâmica continua até hoje ...
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O termo delta foi usado pela primeira vez por Heródoto, historiador
grego, no século V antes de Cristo, ao descrever os depósitos da foz
do rio Nilo, que têm a forma da letra grega delta. Desde então esse
termo é usado para denominar os depósitos localizados na
desembocadura dos rios. Os sedimentos trazidos pelo rio depositamse na foz e são espalhados pelas ondas, provocando o avanço da
praia sobre a região submarina rasa.
O delta atual do Paraíba do Sul, em Atafona, apresenta faixas
arenosas bem marcadas em ambos os lados do rio (cristas de praia).
Cada uma delas representa uma antiga posição da linha de costa,
que foi avançando mar adentro conforme os sedimentos depositados
na foz eram redistribuídos pelas ondas. As figuras abaixo mostram
essas feições.
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As antigas desembocaduras que o rio Paraíba do Sul desenvolveu na região
do Farol de São Tomé, foram formadas em épocas em que o nível do mar
estava mais baixo do que o atual. Isto significa dizer que parte de sua
história geológica hoje está guardada sob as águas do mar ou foi
destruída pela ação das ondas, correntes e marés.

As unidades representadas no Mapa Geológico podem ser
observadas em fotografia aérea

A extensa planície entre a cidade de Campos e o litoral, em Farol de
São Tomé, foi formada por sedimentos trazidos pelo rio Paraíba do
Sul, identificados como sedimentos fluviais e zonas pantanosas no
Mapa Geológico acima. Tais materiais preencheram uma vasta laguna
que existia nesta região e que hoje é representada pela lagoa Feia.
Os depósitos arenosos de praia (cristas de praias antigas, no Mapa
Geológico) que se encontram entre Macaé e Farol de São Tomé,
foram formados na época em que a foz do rio se encontrava nas
proximidades do Farol de São Tomé.
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