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Resumo 

A porção interna do Orógeno Araçuaí setentrional é marcada por um sistema de grandes zonas 

de cisalhamento, no qual se destacam as de Abre Campo, Manhuaçu-Santa Margarida, Guaçuí e 

Batatal. Visando ao entendimento da evolução e função tectônica dessas zonas foi realizada uma 

investigação estrutural numa área situada entre os meridianos 40º30’ e 43º e os paralelos 19º e 22º, nos 

Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Em função da sua conexão com as 

estruturas mencionadas, foi também investigado o segmento nordeste da Zona de Cisalhamento Além 

Paraíba do Orógeno Ribeira.  

A metodologia empregada foi a da análise estrutural clássica, com a descrição em campo das 

estruturas internas das zonas de cisalhamento, seguida de estudos de microscopia ótica, com vistas à 

caracterização petrológica e microestrutural dos litotipos envolvidos. 

A zona de cisalhamento de Manhuaçu-Santa Margarida, aqui denominada Feixe de Zonas de 

Cisalhamento Manhuaçu-Santa Margarida, possui uma largura média de 25 km e uma extensão total 

de 330 km. Constituído por diversas zonas de cisalhamento dúcteis discretas de direção preferencial 

NS, o feixe exibe, em mapa, uma trajetória sigmoidal, com as suas terminações defletidas para NE. O 

segmento norte é composto por zonas de cisalhamento reversas e, subordinadamente, por zonas 

transcorrentes dextrais. Os segmentos central e sul são dominados por zonas transcorrentes dextrais. 

Em sua terminação sul, o feixe rotaciona-se para NE até confundir-se com as estruturas da porção 

nordeste do Orógeno Ribeira.  

A Zona de Cisalhamento de Abre Campo segue o traçado do Feixe Manhaçu-Santa Margarida. 

Com uma largura média de 20 km, estende-se por cerca de 350 km na direção geral NS e também 

mostra deflexões para NE nos seus extremos norte e sul. É interpretada como a zona de sutura do 

Orógeno Araçuaí e, assumindo a direção geral NE-SW, continua pelo interior do Orógeno Ribeira, 

onde é conhecida como Zona de Cisalhamento Juiz de Fora-Jaguari-Taxaquara.  

A Zona de Cisalhamento Guaçuí, com extensão total de 320 km e orientação NE-SW, 

caracteriza-se por uma terminação em “rabo de cavalo” a norte e funde-se, a sul, com a Zona de 

Cisalhamento Além Paraíba do Orógeno Ribeira. Ao longo de toda sua extensão o sentido de 

cisalhamento observado é dextral e uma estimativa do seu rejeito horizontal resultou em um valor na 

casa dos 35 km. 

A Zona de Cisalhamento Batatal, orientada segundo NNE-SSW, possui traço sigmoidal e 

cerca de 70 km de extensão. Sua movimentação é dextral reversa a norte e dextral na extremidade sul, 

onde é obliterada pelo plúton granítico Rio Novo do Sul. Seu rejeito horizontal estimado fica em torno 

de 15 km.  
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A extremidade nordeste da Zona de Cisalhamento Além Paraíba do Orógeno Ribeira estende-

se por cerca de 300 km na direção NE-SW, até a zona de cobertura da margem continental. Com 

deslocamento horizontal estimado de 137 km, corresponde a uma zona dúctil de movimentação 

essencialmente dextral.  

As zonas de cisalhamento de Abre Campo e Manhuaçu-Santa Margarida formaram-se com 

zonas dúcteis reversas durante o estágio colisional principal do Orógeno Araçuaí entre 580-565 Ma. 

Posteriormente, com a instalação de um regime transpressional dextral na porção sul do Orógeno 

Araçuaí e no segmento nordeste do Orógeno Ribeira, foram rotacionadas para a posição vertical e 

orientação NE-SW, passando a funcionar como zonas transcorrentes dextrais. Neste mesmo episódio, 

que deve ter ocorrido no intervalo entre 560 e 530 Ma, formaram-se as zonas transcorrentes dextrais 

de Guacuí e Batatal. Em conjunto, todas as grandes zonas do Orógeno Araçuaí fundem-se ou são 

localmente obliteradas pelas grandes estruturas transcorrentes do Orógeno Ribeira. 
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Abstract 

 

The internal portion of the southern Araçuaí Orogen is dominated by a system of large-scale 

shear zones, in which the main components are the Abre Campo, Manhuaçu-Santa Margarida, Guaçuí, 

and Batatal shear zones. In order to characterize the evolution and tectonic function of these shear 

zones, a structural study was performed in the area between 40º 30' and 43º W Long., and 19º and 22º 

S Lat, in the states of Minas Gerais, Espirito Santo and Rio de Janeiro. Because of its connection to the 

above mentioned shear zones, the northeastern segment of the Além Paraíba shear zone of the Ribeira 

Orogen has also investigated.   

The present study was conducted with basis on the classical methods of the structural analysis, 

involving description of the structures in the field, followed by petrological (optical microscopy) and 

microstrucutural studies.   

The Manhuaçu-Santa Margarida shear zone, here referred to as the Manhuaçu-Santa 

Margarida shear zone system, has an average width of 25 km and a total length of 330 km. Made up of 

various discrete and NS-trending ductile shear zones, this system exhibits a sigmoidal trace in map-

view with NE-oriented terminal segments. The northern segment is composed of thrust shear zones 

and subordinate dextral stike-slip shear zones. The central and southern segments consist essentially of 

dextral strike-slip shear zones. Along its southern end, the system rotates toward NE and merges with 

the strike-slip structures of the northeastern Ribeira Orogen.  

The Abre Campo shear zone follows the trace of the Manhuaçu-Santa Margarida system. With 

an average width of 20 km, extends over 350 km in the NS direction and also shows NE-trending 

terminal segments.  Interpreted as the suture zone of  the Araçuaí Orogen, the Abre Campo shear zone 

bends toward the NE-SW direction and continues further into the  Ribeira Orogen, where it is known 

as the Juiz de Fora-Jaguari-Taxaquara shear zone. 

The Guaçuí Shear Zone, with a total length of 320 km, is characterized by a horsetail 

termination to the north and merges with the Além Paraíba shear zone to the south. The sense of shear 

observed along its whole length is dextral. An estimation of the horizontal displacement yields 15km. 

The 70 km long and NNE-SSW-oriented Batatal shear zone shows sigmoidal trace and  

dextral reverse shear sense in the northern segment. Dextral strike-slip motion predominates in the 

southern branch, which is obliterated by the Rio Novo do Sul granite body. Its estimated horizontal 

displacement is ca. 15 km.  
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The northeastern segment of the Além Paraíba shear zone extends over 300 km in the NE-SW 

direction, being covered by the continental margin sediments to the northeast. With an estimated 

horizontal displacement of 137 km, corresponds to an essentially dextral, ductile strike-slip shear zone.  

The Abre Campo and Manhuaçu-Santa Margarida shear zones nucleated as thrust shear zones 

during the main collision phase of the Araçuaí Orogen, between 580 and 565 Ma. Later, as a dextral 

transpressional regime took place in the southern Araçuaí and in the northeastern Ribeira Orogen, 

these shear zones have been rotated to the vertical and NE-SW direction, thereby working as a dextral 

strike-slip zones. The Guaçuí and Batatal shear zones nucleated during this episode, which probably 

occurred between 560 and 530 Ma. All together, the large-scale shear zones of the Araçuaí Orogen 

merge or are truncated by the fabric elements of the Ribeira Orogen.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 - NATUREZA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO REALIZADO 

A grande área ocupada pelas bacias hidrográficas dos rios Doce e Jequitinhonha, no leste do 

Brasil, estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, corresponde aos setores setentrional e central 

da Província Mantiqueira de Almeida (1981) e Heilbron et al. (2004) ou, segundo Pedrosa-Soares et 

al. (1992, 1998, 2001), à porção brasileira do Orógeno Araçuaí-Oeste Congo (Fig. 1.1). 

 

Figura 1.1 - Orógenos do Sistema Mantiqueira, no contexto do Gondwana Ocidental. 1- Bacias fanerozóicas. 2- 
Coberturas cratônicas. 3- Orógenos neoproterozóicos (B- Brasília, A- Araçuaí, R- Ribeira, ZI- Zona de 
Interferência, AP- Apiaí, DF- Dom Feliciano). 4- Crátons neoproterozóicos (CSF- São Francisco, LA- Luis 
Alves, RP- Rio de La Plata). Na África localizam-se as faixas neoproterozóicas do Congo Ocidental (CO), 
Kaoko (K), Damara (D), Gariep (G) e Saldania (S), relacionadas aos crátons do Congo e Kalahari (Heilbron et 
al. 2004). 



Contribuição às Ciências da Terra Série D. vol. 25(38), 221p. 
 

2 
 

O Orógeno Araçuaí-Oeste Congo, como um todo, é uma zona orogênica de vergência centrífuga, 

circundada por domínios cratônicos e que, em mapa, exibe uma morfologia linguóide (Fig. 1.2). Nos 

crátons do São Francisco e do Congo, conecta-se e interage tectonicamente com quatro aulacógenos 

parcialmente invertidos, dentre eles os de Pirapora, Paramirim e Sangha (Fig. 1.2). A sul, conecta-se 

com o Orógeno Ribeira, o qual juntamente com as Faixas Apiaí e Dom Feliciano, constituem o 

restante do Sistema Orgênico Mantiqueira (sensu Campos-Neto 2000). 

 

 

Figura 1.2 - O Orógeno Araçuaí na região central do Paleocontinente FA = Faixa de dobramentos Araçuaí, ZI = 
zona de interferência do Orógeno Araçuaí com o Aulacógeno do Paramirim. Crátons: A = Amazônico, K = 
Kalahari, PP-RP = Paraná-Paranapanema-Rio de la Plata, SF = São Francisco-Congo, SL-OA = São Luís-Oeste 
Africano Gondwana (Pedrosa-Soares et al. 2007). 

 

A porção brasileira do Orógeno Araçuaí-Oeste Congo, chamada de Orógeno Araçuaí (Pedrosa-

Soares et al. 1992, 1998 e 2001), é constituída pela faixa de dobramentos homônima, na sua porção 

externa, e por um núcleo que abarca rochas de alto grau e granitos. O Orógeno Ribeira, exposto em 

nível crutal mais profundo que o seu vizinho Araçuaí, compreende, na concepção de Heilbron et al. 

(2004), quatro terrenos nas porções externas, bem como um núcleo representativo de arco magmático 

e um quinto terreno a ele colidido.  

Várias questões maiores e fundamentais têm sido postuladas sobre a constituição e a gênese 

dos contíguos orógenos Araçuaí e Ribeira. Dentre elas estão as seguintes, ainda sem respostas 

definitivas: i) qual foi o mecanismo motriz do seu desenvolvimento?; ii) do ponto de vista cinemático, 
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como funcionaram as suas partes constituintes?; iii) como se dá a sua interação tectônica no processo 

evolutivo do Sistema Mantiqueira, isto é, durante a amalgamação do Gondwna Ocidental? 

Os estudos levados a efeito na porção externa do Orógeno Araçuaí e zonas cratônicas 

adjacentes (dentre outros: Uhlein 1991, Dussin & Dussin 1995, Peres et al. 2004, Cruz & Alkmim 

2006) já oferecem um quadro razoavelmente claro da sua constituição, comportamento e função 

cinemática. O mesmo não se verifica com relação a seu núcleo de alto grau e granítico. Investigações 

estruturais realizadas na porção meridional deste compartimento salientam a existência de um sistema 

transpressivo dextral (Hasui 1982, Costa et al. 1995, Cunningham et al. 1998, Fischel et al. 1998) 

como elemento tectônico mais importante. Porém, tal sistema não tem todas as suas estruturas 

caracterizadas do ponto vista geométrico e cinemático. Além disto, aparentemente, perde definição a 

norte e, a sul, experimentando uma variação de direção, confunde-se com a trama dominante da Faixa 

Ribeira (Figs. 1.3 e 1.4). 

 

Figura 1.3 - Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental e seus compartimentos tectônicos. Constituintes da Faixa 
Araçuaí SE: Cinturão da Serra do Espinhaço Meridional; CA: Zona de Cisalhamento da Chapada Acauã; S: 
Zona de dobramentos de Salinas; MN: Corredor transpressivo de Minas Novas; RP: Saliência do Rio Pardo e 
zona de interação com o Aulacógeno do Paramirim; BG: Bloco de Guanhães; DS: Zona de Cisalhamento de 
Dom Silvério; I: Zona de Cisalhamento de Itapebi.  NC: núcleo cristalino; OC: Faixa Oeste Congolesa. O 
retângulo representa a área de estudo da fig. 1.4. (Extraído de Alkmim et al. 2007). 
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No presente estudo, enfoca-se a porção do núcleo do Orógeno Araçuaí e o segmento nordeste 

do Orógeno Ribeira, compreendidos entre os meridianos 40º30’ e 43º e entre os paralelos 19º e 22º, 

nos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro (Figs. 1.3 e 1.4). Nesta região, foram 

selecionadas para investigação em detalhe as zonas de cisalhamento de Abre Campo, Manhuaçu, 

Guaçuí, Batatal e o segmento NE da zona de cisalhamento Paraíba do Sul ou Além Paraíba.  

Deste que estabelecido o conceito de zona de cisalhamento por Ramsay (1980), ficou 

demonstrado que estas feições podem ser tomadas como representativas da cena tectônica em que se 

inserem, dela contando, além disso, toda a história evolutiva. Por esta razão é que foram tomadas, 

como representativas do setor sul do núcleo do Orógeno Araçuaí porção contígua do Orógeno Ribeira, 

as grandes zonas de cisalhamento mencionadas. 

Sobre os setores aqui enfocados dos orógenos Ribeira e Araçuaí, os seguintes pontos 

demandam elucidação: 

- como são caracterizados, do ponto de vista geométrico, os seus componentes principais? 

- qual é história cinemática dos seus componentes?  

- qual a função que desempenham no Orógeno Araçuaí?  

- de que forma termina a norte e interage a sul com a Faixa Ribeira? 

- qual a cronologia absoluta de sua nucleação? 

 

1.2 - OBJETIVOS 

O estudo realizado teve como meta o entendimento do processo evolutivo e da função que 

desempenharam as zonas de cisalhamento de Abre Campo, Manhuaçu, Guaçuí, Batatal e Além 

Paraíba no curso da evolução do Orógeno Araçuaí (Fig. 1.4) e da sua interação com o Orógeno 

Ribeira. Como objetivos específicos, enumeram-se os seguintes: 

- Caracterizar a geometria geral das grandes zonas de cisalhamento componentes do sistema e 

das estruturas a elas associadas; 

- Desvendar a história cinemática dessas mesmas zonas; 

- Caracterizar a sua terminação a norte e sua interação a sul com as estruturas do Orógeno 

Ribeira; 

- Determinar, através do exame de relações de corte e superposição com os corpos graníticos 

neoproterozóicos e demais unidades de idade conhecida, a cronologia de sua nucleação.  
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Figura 1.4 - Mapa da porção meridional do Orógeno Araçuaí e setentrional do Orógeno Ribeira, com destaque 
para as zonas de cisalhamento de Abre Campo (ZCAC), Manhuaçu-Santa Margarida (FC-MSM), Guaçui 
(ZCGu), Batatal (ZCBa), Além Paraíba (ZCAP) e Maripá de Minas (ZCMM). 
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1.3 - METODOLOGIA 

A metodologia empregada neste estudo foi a da análise estrutural clássica, envolvendo a 

descrição em campo das estruturas enfocadas, seguida de estudos de laboratoriais de microscopia 

ótica, com vista à caracterização petrológica e microestrutural dos litotipos envolvidos.  

As atividades de campo consistiram na coleta de informações em percursos longitudinais e em 

“zig-zag” ao longo das grandes zonas de cisalhamento selecionadas. Ao todo, 749 afloramentos foram 

descritos (Fig. 1.4 e Apêndices 1, 2 e 3), foram coletadas 364 amostras, confeccionadas 221 lâminas e 

medidas 1.284 foliações, 599 lineações e 494 juntas. Os dados de campo com as respectivas 

coordenadas encontram-se listados no Apêndice 3.   

Na investigação de cada uma das zonas selecionadas foram obedecidas as seguintes etapas:  

- pesquisa bibliográfica; 

- organização das informações e montagem de banco de dados cartográficos e de imagens de 

sensoriamento remoto (radar e satélite); 

- montagem e confecção de mapa-base com auxílio de softwares como ArcGis, Global 

Mapper e ER Mapper; 

- rastreamento longitudinal das estruturas com descrições de afloramentos, coleta de amostras 

e de dados estruturais lineares e planares; 

- confecção de lâminas delgadas para estudos microestruturais; 

- elaboração de artigos para publicações em revistas nacionais e estrangeiras. 

- confecção da tese. 

Para a determinação das componentes horizontais dos rejeitos das zonas de cisalhamento 

foram empregados vários métodos, dentre eles o das isógonas de orientação dos traços de foliação de 

Ramsay & Huber (1989). Aplicável a zonas de cisalhamento dúcteis de qualquer escala e expressão, 

este método parte do princípio de que a orientação da trama da rocha reflete as mudanças na 

orientação do eixo maior da elipse de deformação finita, e que as trajetórias das tramas das rochas 

coincidem com as trajetórias da deformação finita (1+e1). Assim, desenha-se um perfil da deformação 

cisalhante versus distancia através da zona de cisalhamento para indicar como a deformação de 

cisalhamento simples (ϒ) varia através da zona de cisalhamento (Apêndice 4). O método é levado a 

efeito nos seguintes passos: 

1 – Selecionar o local mais favorável na zona de cisalhamento - ZC com um número suficiente 

de estruturas no mapa. 

2 – Traçar uma transversal AB nesse local, perpendicular à ZC. 
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3 – Medir o ângulo θ na transversal (θ é o ângulo da tangente da estrutura com a direção da 

ZC). 

4 – Para o gráfico da integração, traçar, em outra folha, a transversal AB na mesma escala ou 

escala proporcional ao do mapa (p.ex. 2X ou 3X). 

5 – Nesse gráfico da integração, traçar linhas auxiliares, paralelas à ZC e nos locais de 

interseção da transversal AB com as estruturas. 

6 – Calcular o valor de ϒ, através da equação ϒ= 2/tan2θ. 

7 – Achar o valor de ψ através do arco cuja tangente é ϒ. 

8 – Traçar em cada linha auxiliar as paralelas equivalentes de ψ. 

9 – A partir da linha inferior do gráfico traçar a linha de deslocamento da integral gráfica. 

10 – A diferença entre o início e o fim dessa linha integral gráfica é o rejeito procurado, na 

escala trabalhada. 
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CAPÍTULO 2 

OS ORÓGENOS ARAÇUAÍ E RIBEIRA E SUAS ZONAS 

TRANSCORRENTES 

 

2.1 - ORÓGENO ARAÇUAÍ 

2.1.1 - Definição 

O Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental, como um dos componentes do supercontinente de 

Gondwana, pode ser definido como a zona orogênica neoproterozóico-cambriana contida na ampla 

reentrância delimitada pelos crátons do São Francisco e do Congo (Pedrosa-Soares & Wiedemann-

Leonardos 2000, Pedrosa-Soares et al. 2001, 2007). Assim definido, corresponde a um orógeno 

colisional, identificado por conjuntos de unidades litoestratigráficas e grandes estruturas que 

caracterizam depósitos de margem passiva, lascas ofiolíticas, zona de sutura, arco magmático, granitos 

sin-colisionais e plútons pós-colisionais (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 2000, Pedrosa-

Soares et al. 2001, 2007). Apresenta-se em mapa com um contorno linguóide ou em forma de 

ferradura, dotado de vergências centrífugas, direcionadas para as zonas cratônicas que praticamente o 

envolvem, confinando-o quase que integralmente (Fig. 2.1). Esse confinamento decorre do fato de 

terem os crátons do São Francisco e do Congo permanecido ligados desde o Paleoproterozóico até a 

abertura do Atlântico Sul, no Cretáceo, por meio de uma “ponte continental”, posicionada na altura da 

Bahia, no Brasil e do Gabão, na África (Pedrosa-Soares et al. 2007). Assim, a sua bacia precursora, a 

Bacia Macaúbas, desenvolvida por volta de 850 Ma (Alkmim et al. 2006, Pedrosa-Soares et al. 1998, 

2001, 2007, 2008), teria sido um golfo parcialmente oceanizado e ligado a aulacógenos que 

desembocaria no chamado Oceano Adamastor (Cordani et al. 2003).  

 Em função do seu confinamento, o mecanismo postulado para a evolução do Orógeno 

Araçuaí Congo Ocidental durante o evento brasiliano seria semelhante ao do fechamento de um 

quebra-nozes, dinamizado por colisões à distância (Alkmim et al. 2003, 2006, 2007). Os aulacógenos 

Pirapora, Paramirim e Sangha (Fig. 2.1) teriam cumprido importantes funções tais como: facilitar o 

alargamento e oceanização do setor meridional da bacia precursora e acomodar a deformação 

brasiliana no interior da região cratônica (Pedrosa-Soares et al. 1992, Alkmim et al. 2003, 2006, 

2007). 
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Figura 2.1 - O Orógeno Araçuaí na região central do Paleocontinente Gondwana (modificado de Alkmim et al. 
2006, por Pedrosa-Soares et al. 2007). FA = Faixa de dobramentos Araçuaí, ZI = zona de interferência do 
Orógeno Araçuaí com o Aulacógeno do Paramirim. Crátons: A = Amazônico, K = Kalahari, PP-RP = Paraná-
Paranapanema-Rio de la Plata, SF = São Francisco-Congo, SL-OA = São Luís-Oeste Africano.  

 

O Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental engloba, no Brasil, a Faixa de Dobramentos Araçuaí, e o 

setor dominado por rochas graníticas e de alto grau metamórfico que se estende até o litoral Atlântico, 

entre os paralelos 15º e 21º S e, na África, a Faixa Congo Ocidental, desenvolvida à margem do 

Cráton do Congo entre os paralelos 2º e 10º S (Fig. 2.1). A contraparte brasileira contém 
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aproximadamente dois terços do edifício orogênico, nela estando incluídas as unidades do rifte 

continental, da margem passiva ocidental, das rochas ofiolíticas, além da zona de sutura, do arco 

magmático e bacias associadas, bem como todo o conjunto magmático sin- a pós-colisional. A Faixa 

Congo Ocidental guarda a espessa pilha vulcano-sedimentar da fase rifte continental, a assembléia de 

margem passiva e uma bacia molássica. Por esta razão, Pedrosa-Soares et al. (2007) adotaram a 

denominação de Orógeno Araçuaí para a contraparte brasileira do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental.  

 

2.1.2 - Estratigrafia 

Do ponto de vista estratigráfico, o Orógeno Araçuaí é constituído por um embasamento Pré-

Neoproterozóico, cujas unidades são mais velhas que 1 Ga, por suas unidades lito-estratigráficas 

características, de idade neoproterozóica (900 Ma a 560 Ma) a cambriana (535 Ma a 490 Ma) 

(Pedrosa-Soares et al. 2007).  

 

 Embasamento 

O embasamento Arqueano e Paleoproterozóico do Orógeno Araçuaí compreende os 

complexos Guanhães, Gouveia, Porteirinha, Mantiqueira, Juiz de Fora e Pocrane, além da Suíte 

Caparaó (Fig. 2.2). Os quatro primeiros possuem caráter autóctone a para-autóctone e representam o 

embasamento cratônico retrabalhado no domínio orogênico. Os complexos Guanhães, Gouveia e 

Porteirinha são de mesma natureza dos complexos arqueanos do Quadrilátero Ferrífero (QF), na 

medida em que contêm gnaisses e migmatitos TTG, plútons graníticos e sequências do tipo greenstone 

belt. As idades conhecidas dos eventos e unidades geológicas não são, entretanto, correlatas àquelas 

do QF (Noce et al. 2007a). 

No Complexo de Guanhães, ocorrem gnaisses e migmatitos TTG datados entre 2867 e 2711 

Ma, corpos graníticos, um dos quais datado em 2710 Ma, faixas metavulcanosedimentares, 

possivelmente arqueanas e sequencias metassedimentares portadoras de formações ferríferas 

bandadas. O complexo hospeda ainda corpos graníticos da Suíte Borrachudos (1740 a 1670 Ma), 

relacionados à abertura do rifte Espinhaço (Noce et al. 2007a).  

O Complexo de Gouveia forma o núcleo da uma grande estrutura antiformal na Serra do 

Espinhaço Meridional, na qual acham-se  expostas rochas gnáissico-migmatíticas, um granito datado 

em ca. 2839 Ma e uma sequencia greenstone belt de 2971 Ma (Machado et al. 1989, Noce et al. 

2007a).  
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Figura 2.2 - Mapa geológico do Orógeno Araçuaí, com destaque das unidades do embasamento (modificado de 
Pedrosa-Soares et al. 2001 por Noce et al. 2007a). 
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O Complexo de Porteirinha ocupa uma posição semelhante à do Complexo de Gouveia na 

Faixa Araçuaí, próxima ao seu limite setentrional (Fig. 2.2). É composto por gnaisses bandados de 

composição predominantemente granodiorítica, localmente migmatizados, que contêm intercalações 

concordantes de anfibolitos e de rochas metaultramáficas. Os gnaisses bandados são injetados por 

plútons de composições granodioríticas, graníticas e sieníticas. Não há datações U-Pb disponíveis para 

esse complexo.  

O Complexo Mantiqueira é constituído, predominantemente, por um biotita-anfibólio 

ortognaisse, bandado, de composição tonalítica a granítica com frequentes camadas, lentes e boudins 

de anfibolito. O bandamento centimétrico a decimétrico com alternância de bandas félsicas e máficas é 

sua característica marcante. Estruturas migmatíticas do tipo schlieren, dobradas e surreíticas são 

também comuns (Noce et al. 2007a). Esse bandamento tanto pode ser derivado de processos de 

migmatização, como da intensa deformação experimentada por essas rochas. Os ortognaisses 

constituiriam suítes cálcio-alcalinas, enquanto as rochas máficas representariam basaltos do tipo 

transicional (Duarte et al. 2004). Os remanescentes de rochas supracrustais no Complexo Mantiqueira 

são bastante subordinados e estão representados por xenólitos de rochas cálcio-silicáticas e quartzitos. 

As idades U-Pb SHRIMP para a cristalização magmática dos gnaisses estariam variando entre 2180 e 

2041 Ma (Silva et al. 2002, Noce et al. 2007b).  

O Complexo Juiz de Fora é composto por ortognaisses com paragêneses da fácies granulito. O 

litotipo característico é um enderbito de granulação média, verde escuro, com bandamento 

centimétrico e intercalações máficas, cuja composição mineralógica essencial é: plagioclásio, quartzo, 

ortopiroxênio e clinopiroxênio; biotita e hornblenda são produtos de reações retrometamórficas (Noce 

et al. 2007a). Ocorrem, encaixados nos gnaisses enderbíticos, granulitos básicos em bandas, lentes ou 

boudins, de tamanhos centimétricos a métricos. Esses granulitos básicos localmente podem formar 

corpos mais expressivos e possuírem granulação fina a média e estrutura maciça a fracamente foliada. 

Sua mineralogia primária é representada por ortopiroxênio+clinopiroxênio e plagioclásio. Detecta-se 

também a presença de granada esqueletal em equilíbrio com o piroxênio (Noce et al. 2007a). Os 

minerais secundários são biotita, anfibólio e quartzo. As idades U-Pb disponíveis para esses gnaisses 

ficam no intervalo 2134-2084 Ma (Noce et al. 2007a).  

O Complexo Pocrane foi descrito por Tuller (2000) como uma unidade constituída de um 

biotita-hornblenda gnaisse, com ou sem granadas, possuindo abundantes lentes de anfibolito, rochas 

metassedimentares e rochas metaultramáficas. Sua idade foi, pelos mesmos autores, atribuída ao 

intervalo Arqueano-Paleoproterozóico.  

A Suíte Caparaó (Fig. 2.2) é uma associação de granulitos de composição enderbítica, 

charnoquítica, quartzo diorítica, diorítica e gabróica que ocorre no núcleo de uma grande estrutura 

antiformal na serra homônima (Noce et al. 2007a). A origem dessas rochas é controversa. Para alguns 
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autores elas seriam derivadas de protólitos supracrustais (Söllner et al. 1991, Seidensticker & 

Wiedemann 1992); para outros elas seriam ortoderivadas (Campos Neto & Figueiredo 1990). A 

origem ígnea de parte dos litotipos seria reforçada pelas características dos zircões de um gnaisse 

charnoquítico, cuja idade de cristalização magmática deu-se em torno de 2195 Ma (Silva et al. 2002 e 

2004).  

O Supergrupo Espinhaço se desenvolveu do fim do Paleoproterozóico ao Mesoproterozóico. 

No setor meridional sua base está representada pelo Grupo Guinda com quartzitos, filitos, e 

metaconglomerados e brechas de origem fluvial a marinho raso apresentando intercalações de 

metavulcânicas. Acima ocorrem metassedimentos eólicos da Formação Galho do Miguel e os 

metassedimentos marinhos e fluviais do Grupo Conselheiro da Mata. No setor setentrional, podem ser 

reconhecidos três grandes grupos, apresentando principalmente características continentais - 

compatíveis com a abertura de um rifte - uma Unidade Metavulcanossedimentar, uma Unidade 

Metassedimentar Inferior e uma Unidade Metassedimentar Superior. A região está estruturada por um 

sistema de zonas de cisalhamentos dúcteis/falhas inversas, que causam inversões estratigráficas, e por 

dobramentos abertos e fechados com vergência para oeste (Uhlein et al. 1986, Uhlein 1991, Dussin & 

Dussin 1995, Knauer 2007).  

 

Unidades Neoproterozóicas das Fases Rifte e Margem Passiva da Bacia Precursora 

Dentre as unidades neoproterozóicas envolvidas no Orógeno Araçuaí figuram aquelas 

representativas da fase rifte e margem passiva da bacia precursora, representadas pelas suítes Salto da 

Divisa e Pedro Lessa, e pelo Grupo Macaúbas.    

O estágio rifte continental da bacia precursora encontra-se exposto no domínio externo do 

Orógeno Araçuaí, principalmente na região a norte de Diamantina, onde as unidades proximais do 

Grupo Macaúbas cobrem vasta área (Figs. 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6). O magmatismo da fase rifte é 

representado pelos diques máficos da Suíte Pedro Lessa (906 Ma), pelos granitos anorogênicos da 

Suíte Salto da Divisa (875 Ma) e pelos xistos verdes basálticos do Membro Rio Preto da Formação 

Chapada Acauã (Gradim et al. 2005, Babinski et al. 2005, Martins 2006). Os corpos metamáficos e 

metaultramáficos acamadados que ocorrem na região da cidade de Ipanema (MG) (Angeli et al. 2004) 

seriam, também, representantes do estágio rifte. O início deste estágio fica marcado pelas idades das 

suítes Pedro Lessa e Salto da Divisa, que caem no intervalo compreendido entre 906 e 875 Ma (Noce 

et al. 2007a).  
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Figura 2.3 - Mapa geológico do Orógeno Araçuaí (Pedrosa-Soares et al. 2007). 

 

A Suíte Salto da Divisa consiste de granitos alcalinos com autólitos gabróicos, portadores de 

fluorita, que foram envolvidos na deformação regional, mas que, localmente, ainda preservam 

estruturas magmáticas (Paixão & Perrela 2004, Sampaio et al. 2004, Silva et al. 2007). Os corpos 

dessa suíte intrudem o embasamento na porção nordeste do Orógeno Araçuaí e fazem contato 

tectônico com as rochas do Complexo Jequitinhonha, através é de uma marcante zona de cisalhamento 

transcorrente (Noce et al. 2007a). 

A sedimentação durante as diversas fases do rifte continental é representada pelas formações 

Duas Barras, Rio Peixe Bravo, Serra do Catuni, Nova Aurora e porção inferior da Formação Chapada 
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Acauã do Grupo Macaúbas. As formações Duas Barras e Rio Peixe Bravo incluem arenitos, pelitos e 

raros conglomerados, todos representantes de uma sedimentação fluvial a marinha, sem evidências de 

glaciação (Noce et al. 1997, Grossi-Sad et al. 1997, Martins 2006). A idade máxima de sua deposição 

fica em torno de 900 Ma, dada por zircões extraídos do Arenito Duas Barras (Babinski et al. 2007).  

Algumas unidades glaciogênicas depositaram-se durante a fase rifte da bacia Macaúbas. A 

mais antiga delas é a Formação Serra do Catuni (idade máxima de 933 Ma, Babinski et al. 2007), 

constituída por diamictitos maciços com intercalações de arenitos e pelitos, representantes de 

sedimentação glácio-continental a glácio-marinha. O registro de sedimentação glácio-marinha torna-se 

mais significativo nas formações Nova Aurora e Chapada Acauã (Noce et al. 2007a.) (Figs. 2.4 e 2.5). 

A Formação Nova Aurora consiste, predominantemente, de diamictitos e turbiditos arenosos, com 

significativas intercalações de formações ferríferas diamictíticas do tipo Rapitan (Noce et al. op. cit.). 

A unidade inferior da Formação Chapada Acauã (Membro Mato Grande) engloba uma sucessão 

cíclica de diamictitos, turbiditos arenosos e pelitos, com espessa lente de calcário dolomítico no topo. 

Alguns xistos verdes intercalados em parte da pilha diamictítica dessa formação preservam estruturas 

almofadadas e outras evidências de derrames submarinos, cujas assinaturas geoquímicas e isotópicas 

Sm-Nd indicam basaltos transicionais como protólitos (Uhlein 1991, Gradim et al. 2005). As diversas 

populações de zircões herdados, extraídas dos xistos verdes, evidenciam que o magma basáltico teria 

atravessado crosta continental e que o vulcanismo seria mais jovem que 1,1 Ga (Babinski et al. 2005, 

Noce et al. 2007a).  

O estágio de abertura da bacia precursora, que teria se seguido ao rifte continental, levou à 

deposição da pilha sedimentar da margem continental passiva e formação de litosfera oceânica, como 

indicam os registros litológicos da unidade superior da Formação Chapada Acauã, da Formação 

Ribeirão da Folha e lascas tectônicas de rochas máficas e ultramáficas ofiolíticas (Noce et al. 2007a) 

(Figs. 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6).   

A unidade superior da Formação Chapada Acauã contém intercalações de arenitos e pelitos, 

representantes da sedimentação plataformal no setor proximal da margem passiva. A idade máxima da 

sua deposição é indicada por zircão detrítico datado em 864 ± 30 Ma (Pedrosa-Soares et al. 2000).  

A Formação Ribeirão da Folha compreende os depósitos da margem passiva distal e da 

sedimentação oceânica. O setor ocidental da margem passiva distal é representado pelos turbiditos 

areno-pelíticos com intercalações de pelitos carbonosos, margas, e raro calcário que comporiam a 

parte exclusivamente sedimentar da Formação Ribeirão da Folha (RFs na Fig. 2.3) (Noce et al. 

2007a). As ocorrências orientais dessa formação (RF na Fig. 2.3) incluem uma sucessão vulcano-

sedimentar de assoalho oceânico, caracterizada por pelitos pelágicos, cherts sulfetados com 

intercalações de sulfetos maciços e diopsidito sulfetado, formações ferríferas bandadas dos tipos 

óxido, silicato e sulfeto, e raro orto-anfibolito de granulação fina (Suita et al. 2004, Noce et al. 2007a).  
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Figura 2.4 - Distribuição das unidades da bacia precursora do Grupo Macaúbas e de formações sin-orogênicas 
do Orógeno Araçuaí (Pedrosa-Soares et al. 2007). 
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Figura 2.5 - Coluna estratigráfica esquemática do Orógeno Araçuaí 1) conglomerados, 2) arenitos, 3) pelitos, 4) 
diamictitos, 5) formação ferrífera diamictítica, 6) basalto transicional, 7) calcário dolomítico, 8) sedimentos 
exalativos (chert sulfetado, sulfeto maciço, formações ferríferas e outros), 9) rochas máficas (com veios de 
plagiogranito) e ultramáficas oceânicas, 10) wackes e pelitos, 11) rochas piroclásticas e vulcanoclásticas 
dacíticas, 12) seixos e blocos pingados(Pedrosa-Soares et al. 2007). 
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Figura 2.6 - Componentes geotectônicos do Orógeno Araçuaí representados em perfil. AB está localizado na 
Fig. 2.3 (modificado de Pedrosa-Soares et al. 2008). 

 

As rochas ofiolíticas que testemunham as seções inferiores da litosfera oceânica correspondem 

a ortoanfibolitos de granulação média e grossa (diorito e gabro) e rochas metaultramáficas, que 

ocorrem em forma de lascas tectônicas de empurrão alojadas nas formações Ribeirão da Folha e 

Capelinha (Noce et al. 2007a, Fig. 2.6). Os atributos geoquímicos das rochas máficas e ultramáficas 

encontradas nas proximidades de Ribeirão da Folha e São José da Safira (Fig. 2.4) revelaram 

assinatura de assoalho oceânico e afinidade com outros complexos ofiolíticos neoproterozóicos (Noce 

et al. op. cit.). A idade de 660 ± 29 Ma baliza a época de geração dos ofiolitos Ribeirão da Folha na 

bacia precursora do Orógeno Araçuaí (Queiroga et al. 2007). 

Além das unidades acima mencionadas, estão ainda envolvidas no Orógeno Araçuaí 

complexos de paragnaisses, dentre eles o Complexo Jequitinhonha (Pedrosa-Soares & Wiedemann-

Leonardos 2000, Pedrosa-Soares et al. 2008, Heilbron et al. 2004). O Complexo Jequitinhonha é 

constituído de paragnaisses aluminosos a peraluminosos (kinzigíticos) com intercalações de quartzito, 

grafita gnaisse e rochas calcissilicáticas, incluindo as maiores jazidas de grafita lamelar do Brasil. O 

complexo paragnaisse indiviso situado no setor sudeste do orógeno compreende paragnaisses com 

intercalações de mármores, anfibolitos, quartzitos e rochas calcissilicáticas (Heilbron et al. 2004, Noce 

et al. op. cit.). 

 

Unidades Neoproterozóicas e Cambrianas das Fases Pré a Pós-Colisionais 

Com base nas relações estruturais, assinaturas geoquímicas e isotópicas, e idades U-Pb das 

unidades envolvidas, foram discriminados no Orógeno Araçuaí quatro estágios orogênicos: pré-

colisional (630-580 Ma), sin-colisional (580-560 Ma), tardi-colisional (560-530 Ma) e pós-colisional 

(530-490 Ma) (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 2000, Pedrosa-Soares et al. 2001, 2008, 

Silva et al. 2005).   
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No estágio pré-colisional (acrescionário), edificou-se o arco magmático do orógeno, 

representado pela suíte granítica G1 e rochas vulcânicas do Grupo Rio Doce (Figs. 2.3, 2.5 e 2.6). A 

Suíte G1 compreende, principalmente, tonalitos e granodioritos, com fácies e autólitos dioríticos e 

máficos, portadores de xenólitos de rochas metassedimentares. Os corpos G1 correspondem a batólitos 

e stocks que exibem, em quase toda sua extensão, a foliação regional, às vezes milonítica, além de 

outras estruturas impressas pela deformação sin-colisional. Os dados litoquímicos e isotópicos dessas 

rochas caracterizam uma suíte cálcio-alcalina expandida representativa de um arco magmático de 

margem continental ativa, formado entre 630 e 585 Ma (Nalini et al. 2000, 2005, Noce et al. 2000, 

2007c, Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 2000, Pedrosa-Soares et al. 2001, 2008, Pinto et al. 

2001, Whittington et al. 2001, Campos et al. 2004, Martins et al. 2004, Silva et al. 2005, Horn 2007, 

Novo et al. 2007). 

As rochas vulcânicas do arco magmático materializado pela Suíte G1 foram recentemente 

caracterizadas nas unidades inferiores do Grupo Rio Doce (Vieira 2007, Vieira et al. 2007, Noce et al. 

2007a). Na Formação Palmital do Sul, ocorrem tufos piroclásticos com esparsas bombas vulcânicas. A 

Formação Tumiritinga contém rochas vulcanoclásticas como tufos e cinzas. Essas formações, cujas 

idades ficam em torno de 585 Ma, foram interpretadas como depósitos de bacias intra-arco a ante-

arco. A Formação São Tomé, que recobre as unidades anteriores, é composta por wackes e pelitos com 

contribuição sedimentar do arco magmático (Pedrosa-Soares et al. 2007). 

O Complexo Nova Venécia, exposto na porção leste do orógeno, é interpretado como o 

representante do setor distal da bacia retro-arco. É constituído por paragnaisses com intercalações de 

rochas calcissilicáticas. Os protólitos desses paragnaisses seriam pelitos grauvaquianos com idade 

máxima de sedimentação em 608 ± 18 Ma (Pedrosa-Soares et al. 2008, Noce et al. 2007a). 

A Formação Salinas, aflorante na região central do setor setentrional do orógeno, é composta 

por meta-wackes, meta-pelitos e meta-conglomerados com idade máxima de 588 ± 24 Ma (Lima et al. 

2002, Pedrosa-Soares et al. 2008). Em estudo recente, Santos et al. 2007 e Alkmim et al. 2007 

interpretam a Formação Salinas como registro da sedimentação sin-orogênica (flysch) (Pedrosa-Soares 

et al. 2007).  

O estágio sin-colisional é caracterizado pela deformação e metamorfismo regionais e pela 

extensa granitogênese do tipo S, que ocorreu entre 582 e 560 Ma (Nalini et al. 2000, Pedrosa-Soares & 

Wiedemann-Leonardos 2000, Pedrosa-Soares et al. 2001, Campos et al. 2004, Silva et al. 2005). 

Neste estágio, deu-se o soerguimento da zona orogênica, acomodado na forma de empurrões e dobras 

dirigidos para o Cráton São Francisco. O metamorfismo regional que acompanhou o processo de 

deformação, de uma maneira geral, cresce de oeste para leste e de norte para sul, atingindo as 

condições da fácies granulito (Almeida et al. 1978, Pedrosa-Soares et al. 1984, 1992, 2001, 2007, 

Trompette 1994, Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 2000, Pinto et al. 2001).  
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A Suíte G2, que contém granito peraluminoso e, subordinadamente, granito a duas micas e 

granodiorito granatífero (Figs. 2.3, 2.5 e 2.6), com presença frequente de xenólitos e roof-pendants das 

encaixantes, é característica do estágio sin-colisional (Nalini et al. 2000, Celino et al. 2000, Pedrosa-

Soares & Wiedemann-Leonardos 2000, Pedrosa-Soares et al. 2001, 2006, Pinto et al. 2001, Campos et 

al. 2004, Castañeda et al. 2006, Noce et al. 2007a). Esses granitos ocorrem na forma de batólitos, de 

corpos tabulares e stocks que registram a deformação regional marcada por foliação em estado sólido, 

muitas vezes miloníticas e geralmente paralela à orientação do fluxo ígneo. A época de maior 

produção dos granitos G2 teria ocorrido em torno de 575 Ma (Silva et al. 2002, 2005, Pedrosa-Soares 

et al. 2006, 2007, Roncato et al. 2007, Vauchez et al. 2007). 

A Suíte G3, tardi a pós-colisional, é representada por leucogranitos com granada e/ou 

cordierita, pobres em micas e isentos da foliação regional. A cristalização magmática desses granitos 

deu-se no intervalo 545-520 Ma (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 2000, Pedrosa-Soares et 

al. 2001, 2006, 2007, Whittington et al. 2001, Silva et al. 2005, 2007, Castañeda et al. 2006).  

No estágio pós colisional, ocorreram processos deformacionais e plutonismo relacionado ao 

colapso gravitacional do orógeno. Nesse estágio formaram-se as suítes G4 e G5, constituídas por 

plútons isentos da foliação regional. A Suíte G4, do tipo S, é composta essencialmente por granitos a 

duas micas com preservação local de cúpulas de granito pegmatóide ou raízes de biotita granito, que 

compõem as intrusões que cortam as formações Ribeirão da Folha e Salinas (Figs. 2.3, 2.5 e 2.6). As 

idades disponíveis para esta suíte ficam no intervalo entre 535 e 500 Ma (Pedrosa-Soares et al. 1987, 

2001, Grossi-Sad et al. 1997, Pedrosa-Soares 1997, 2007, Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 

2000, Pinto et al. 2001, Whittington et al. 2001, Campos et al. 2004, Silva et al. 2005). A Suíte G5 

registra um plutonismo tipo I e A2, cálcio-alcalino rico em potássio e ferro, que teve lugar entre 520 e 

490 Ma. (Figs.2.3, 2.5 e 2.6). Essas intrusões possuem composição predominantemente granítica e 

charnockítica, subordinadamente enderbítica ou norítica, e mostram diversas evidências de misturas de 

magmas (mingling e mixing) e fluxos ígneos bem marcados.  

 

2.1.3 - Arcabouço Estrutural 

O Orógeno Araçuaí pode ser subdividido em nove compartimentos tectônicos, que se 

distinguiriam em função da orientação espacial, significado cinemático e história de nucleação das 

estruturas dominantes (Alkmim et al. 2006). Esses compartimentos são os seguintes (Fig. 2.7): 1) o 

Cinturão de Cavalgamentos da Serra do Espinhaço Meridional, 2) a Zona de Cisalhamento da 

Chapada Acauã, 3) A Zona de Dobramentos de Salinas, 4) o Corredor Transpressivo de Minas Novas, 

5) a Saliência do Rio Pardo e sua zona de interação com o Aulacógeno do Paramirim, 6) o Bloco de 

Guanhães, 7) a Zona de Cisalhamento de Dom Silvério e estruturas associadas, 8) a Zona de 
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Cisalhamento de Itapebi e estruturas associadas e 9) o Núcleo Cristalino (zona interna de alto grau 

metamórfico que representa o núcleo do orógeno). 

 

Figura 2.7 - Compartimentos tectônicos do Orógeno Araçuaí: SE = Cinturão de Cavalgamentos da Serra do 
Espinhaço Meridional, CA = Zona de Cisalhamento da Chapada Acauã, S = Zona de dobramentos de Salinas, 
MN = Corredor Transpressivo de Minas Novas, RP = Saliência do Rio Pardo e zona de interação com o 
aulacógeno do Paramirim, BG = Bloco de Guanhães, DS = Zona de Cisalhamento de Dom Silvério, I = Zona de 
Cisalhamento de Itapebi e NC = Núcleo Cristalino (Alkmim et al. 2007). 

 

O Cinturão de Cavalgamentos da Serra do Espinhaço Meridional se situa no lado leste do 

Cráton do são Francisco e tem cerca de 700 km de extensão (Fig. 2.8) e direção geral NS. A sua 

vergência é sistematicamente dirigida para o cráton e está controlado por falhas de empurrão e 

dobramentos orientados preferencialmente na direção NS. Essas estruturas foram nucleadas em até 

duas fases de deformação co-axiais e progressivas, que refletem um encurtamento geral EW. As 

lineações de estiramento estão geralmente orientadas na direção EW, com indicadores cinemáticos 

associados indicando transporte tectônico para oeste (Uhlein et al. 1986, Uhlein 1991, Dussin & 

Dussin 1995, Grossi-Sad et al. 1997, Alkmim et al. 2007). A fase de deformação principal desse 

cinturão é acompanhada de metamorfismo nas condições de fácies xisto verde a anfibolito (Uhlein 

1991, Dussin & Dussin 1995, Pedrosa-Soares et al. 2001). No seu extremo norte, as falhas reversas e 

de empurrão se infletem para NNW e continuam para o interior do cráton para tomar parte do 
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segmento sul do Aulacógeno do Paramirim (Cruz & Alkmim 2006). No seu segmento central, esse 

cinturão exibe uma saliência que é seguida pelo cinturão de antepaís adjacente e fica situada no setor 

onde a pilha sedimentar envolvida exibe a sua maior espessura. A terminação sul desse cinturão 

compreende a porção leste do QF, marcada por falhas de empurrão e dobras vergentes para oeste 

(Alkmim et al. 2007). 

 

 

Figura 2.8 - Mapa tectônico esquemático do Orógeno Araçuaí com ênfase aos seus compartimentos e grandes 
zonas de cisalhamentos. SE = Cinturão de Cavalgamento Serra do Espinhaço meridional, CA = Zona de 
Cisalhamento da Chapada Acauã, S = Zona de dobramentos de Salinas, MN = Corredor Transpressivo de Minas 
Novas, RP = Saliencia do Rio Pardo e zona de interação com o aulacógeno do Paramirim, BG = Bloco de 
Guanhães, DS = Zona de Cisalhamento de Dom Silvério, I = Zona de Cisalhamento de Itapebi, AC = Zona de 
Cisalhamento de Abre Campo, M = Zona de Cisalhamento de Manhuaçu, G = Zona de Cisalhamento de Guaçui, 
B = Zona de Cisalhamento de Batatal. (Confeccionado com base em Pedrosa-Soares et al. 2001 por Alkmim et 
al. 2007).  
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A Zona de Cisalhamento da Chapada Acauã, com uma largura variável entre 15 e 35 km e de 

traço curvilíneo (Fig. 2.8), está marcada por uma rica assembléia de estruturas tais como: trens de 

dobras vergentes para leste, clivagem de crenulação associadas orientadas para 290/50, zonas de 

cisalhamento dúctil-rúpteis normais e tension gashes (Grossi-Sad et al. 1997, Gradim et al. 2005, 

Marshak et al. 2006, Santos et al. 2007, Alkmim et al. 2007). A orientação e o sentido de movimento 

observado nessas estruturas implicam em uma natureza distensional para a Zona de Cisalhamento 

Chapada Acauã como um todo. A principal função desempenhada por essa zona teria sido o 

abatimento de todo o bloco constituído pelas rochas Macaúbas e Salinas (Alkmim et al. 2007,Figs. 2.8 

e 2.9).  

A Zona de Dobramentos de Salinas (Fig. 2.8 e 2.9) envolve rochas da porção superior do 

Grupo Macaúbas e, principalmente, a Formação Salinas. É característico desse compartimento um 

conjunto de dobras e raras falhas de empurrão de orientação geral NNE e de dupla vergência, dirigida 

tanto para WNW quanto para ENE. As dobras, de escalas centimétricas a quilométricas, associam-se a 

clivagens plano-axiais, a lineações de estiramentos e a intensa boudinagem (Alkmim op. cit.). 

 

 

 

Figura 2.9 - Seções geológicas esquemáticas da porção oeste do Orógeno Araçuaí, com localizações indicadas 
no mapa da Figura 2.8. Verificar que a seção 2.9b teria sido encurtada para simplificação em vários segmentos 
(Adaptado de Alkmim et al. 2006 por Alkmim et al. 2007). 
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O Corredor Transpressivo de Minas Novas (Fig. 2.8) é uma larga zona de deformação 

transcorrente dextral de orientação geral NE-SW, que se desenvolveu sobre as rochas do Grupo 

Macaúbas e da Formação Salinas. A geometria geral desse corredor é do tipo flor positiva com uma 

foliação penetrativa, em geral, paralela ao acamamento das unidades envolvidas. As foliações 

mergulham para SE no setor NW desse corredor e, no ramo oposto, verifica-se o contrário. Em direção 

ao centro a foliação tende à verticalidade. As lineações de estiramento têm um caimento preferencial 

de 30º para NE. (Alkmim et al. 2007). 

O Bloco Guanhães corresponde a um grande alto estrutural que expõe o embasamento do 

orógeno a SE do Cinturão de Cavalgamentos da Serra do Espinhaço Meridional (Figs. 2.8 e 2.10). Ele 

é constituído por gnaisses TTG, arqueanos, sequências metassedimentares e grandes plútons graníticos 

da Suíte Borrachudos (1,75 Ga; Chemale Jr. et al. 1997, Dussin 2000, Silva et al. 2002, Noce et al. 

2003). Esse bloco pode ser dividido em três domínios estruturais distribuídos em faixas alongadas na 

direção NS (Alkmim et al. 2006). O domínio oeste é caracterizado por uma série de falhas reversas e 

de empurrão com direções NS, que lançaram lascas do embasamento sobre as rochas do Espinhaço, a 

oeste. O domínio leste é também caracterizado por falhas de empurrão de direção NS que colocaram 

as rochas da Formação Ribeirão da Folha sobre os gnaisses do embasamento. O compartimento central 

está balizado pelas zonas de cisalhamento Pedra Branca, Sabinópolis e Virgolândia de direções NS. 

Tais zonas mostram duas fases de movimentação distintas: uma antiga de sentido reverso e outra mais 

nova de sentido normal a normal-dextral, que tem sido interpretado como uma outra manifestação do 

colapso gravitacional do orógeno (Peres et al. 2004). As rochas expostas no domínio central 

experimentaram condições metamórficas consideravelmente mais elevadas do que os domínios leste e 

oeste e são representantes de um nível crustal mais profundo cujo soerguimento se deu por volta de 

510 Ma, provável idade do colapso gravitacional do orógeno (Peres et al. 2004). 

A Zona de Cisalhamento de Dom Silvério (Endo 1997) marca os limites sudeste do Bloco 

Guanhães e leste do Cinturão de Cavalgamento da Serra do Espinhaço Meridional (Fig. 2.8). Essa 

zona possui traço NS nos seus setores sul e central, infletindo para NNE-SSW a norte onde está 

truncada pela Zona de Cisalhamento de Abre Campo, que marca o limite oeste do núcleo cristalino do 

orógeno (Peres et al. 2004). A Zona de Cisalhamento de Dom Silvério é uma transcorrência sinistral 

ladeada por domínios caracterizados por uma foliação de baixo ângulo em associação com uma 

lineação mineral posicionada na direção NS, que refletem, em conjunto, um transporte geral para 

norte, relativa à fase de deformação mais antiga até agora identificada no orógeno. A leste, dessa zona, 

existe uma calha sinformal suave que hospeda rochas envolvidas em intenso dobramento vergente 

para oeste. A oeste, persistem as foliações de baixo ângulo e lineações NS, que, na medida em que se 

avança para o cráton, passam gradualmente a uma foliação de médio ângulo e uma lineação com 

caimento para leste, associadas a transporte para oeste (Peres et al. 2004).  
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A Zona de Cisalhamento de Itapebí é a estrutura principal de um sistema transpressivo dextral 

situado na porção nordeste do orógeno (Fig. 2.8). Esse sistema afeta a Suíte Salto da Divisa, o 

Complexo Jequitinhonha e o embasamento (Mascarenhas et al.1979, Pedrosa-Soares et al. 1992, 

Paixão & Perrela 2004, Sampaio et al. 2004, Uhlein 2004). A leste, ele está conectado à Saliência do 

Rio Pardo e suas falhas mais externas marcam a fronteira do orógeno com o Cráton do São Francisco. 

Uma fase de reativação normal-sinistral a sinistral está evidenciada tanto nas falhas mais externas 

quanto na zona transcorrente central do sistema (Alkmim et al. 2007).  

O Núcleo Cristalino ou de alto grau (Figs. 2.7 e 2.8) corresponde à porção do orógeno onde o 

metamorfismo atinge as condições da fácies anfibolito alto e granulito. As unidades envolvidas neste 

setor são o embasamento paleoproterozóico do Complexo Juiz de Fora, as rochas metavulcânicas e 

metassedimentares mais jovens que 630 Ma do Grupo Rio Doce e complexos paragnáissicos, bem 

como as suítes graníticas pré a pós-colisionais (suítes G1 a G5; Noce et al. 2004, Pedrosa-Soares et al. 

2007, 2008, Vieira, 2007, Alkmim et al. 2007). A sua porção melhor conhecida é a meridional, que 

contém as quatro grandes zonas transcorrentes dextrais objeto do presente estudo: Abre Campo, 

Manhuaçu, Guaçui e Batatal (Campos-Neto & Figueiredo 1995, Fischel et al. 1998, Cunningham et al. 

1996, 1998, Peres et al. 2004).  

Um outro elemento do setor setentrional é um feixe de lineamentos que se estende por mais de 

200 km na direção NNW, a partir de Vitória, que consiste de um conjunto de estruturas rúpteis 

associadas a diques básicos cretácicos (Novais et al. 2004).   

 

2.1.4 - Evolução Tectônica 

De acordo com Alkmim et al. (2007) a evolução tectônica do Orógeno Araçuaí pode ser 

contada por um modelo de cinco estágios principais, quais sejam: 1) da bacia precursora Macaúbas, 2) 

da convergência inicial, 3) colisional, 4) do escape lateral da porção sul e 5) do colapso gravitacional.  

A bacia precursora Macaúbas se desenvolveu plenamente por volta de 660 Ma como um 

grande golfo parcialmente assoalhado por crosta oceânica (Fig. 2.10; Pedrosa-Soares et al. 2001, 

2007). Ela se formou em uma fase de rifteamento que teve lugar no Paleocontinente São Francisco-

Congo, em torno de 880 Ma (Silva et al. 2007), e evoluiu para duas margens passivas conectadas pela 

ponte cratônica Bahia-Gabão (Porada 1989). Essas margens passivas hospedam hoje todas as unidades 

encontradas nas faixas Araçuaí e Oeste-Congolesa, além de uma espessura adicional de sedimentos 

não preservados (Fig. 2.11). As margens passivas da bacia precursora ainda estavam conectadas a pelo 

menos quatro riftes interiores (Figs. 2.1 e 2.10). Os aulacógenos de Pirapora (Alkmim & Cruz 2005) e 

Paramirim (Schobbenhaus 1996, Danderfer 2000), no domínio São Francisco; o aulacógeno Sangha 

(Trompette 1994), no domínio Congo, e uma estrutura de mesma natureza na extremidade norte da 

faixa Oeste Congolesa (Alkmim et al. 2007). 
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Figura 2.10 - Aspectos da Bacia Macaúbas, por volta de 700 Ma. a) Elementos da Bacia Macaúbas e seu cenário 
tectônico, vistos em mapa, b) Seção através do setor norte, ensiálico, c) Seção através do setor sul, oceânico 
(Alkmim et al. 2007).  

 

A convergência inicial - fechamento da bacia Macaúbas - foi induzida à distância, como 

consequência da colisão que envolveu a península São Francisco e a placa Paraná ou Rio de la Plata, 

por volta de 630 Ma (Seer et al. 2001, Valeriano et al. 2004). Assim, a convergência das margens 

opostas da bacia se iniciou de uma maneira que lembraria o funcionamento de um quebra-nozes 

(Alkmim et al. 2006). A península São Francisco se rotacionou no sentido anti-horário, contra o 

continente do Congo, colocando a bacia Macaúbas sob uma compressão generalizada e ao consumo de 

sua litosfera oceânica (Fig. 2.11a). Há cerca de 630 Ma já se produziram tonalitos do arco magmático 

relacionado à subducção (Pedrosa-Soares et al. 2001, Silva et al. 2005) e por volta de 600 Ma, um 

arco magmático de significativo tamanho se instalou na margem leste, que nesse tempo já funcionava 

como margem ativa (Fig. 2.11c). A zona de subducção, ativa na parte sul da bacia, estava representada 

no setor ensiálico, a norte, por uma frente de empurrões que envolveu os sedimentos da margem 

passiva distal e a sedimentação profunda do depocentro norte (Fig. 2.11b). Nessa parte da bacia, os 

sedimentos Salinas começaram a se depositar em grandes leques turbidíticos. Esses leques foram 

alimentados por material originado do arco, a sul, e da margem leste, então em processo de 

soerguimento flexural, causado pela sobrecarga da margem oposta em aproximação (Fig.2.11b, 

Alkmim et al. 2007).  
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Figura 2.11 - Ilustração da fase de convergência inicial das margens da bacia Macaúbas, há cerca de 600 Ma. a) 
Início da operação da tectônica do quebra-nozes, com o consumo do assoalho da porção oceânica da bacia 
precursora, em mapa. b) Interação inicial das margens do setor ensiálico da bacia, início da sedimentação sin-
orogênica (flysch) da Formação Salinas e inversão tectônica da margem pasiva leste. c) Subducção do assoalho 
do setor oceânico da bacia precursora e instalação do arco magmático na margem leste, agora convertida em 
placa superior (Alkmim et al. 2007). 

 

A colisão das margens opostas da bacia, que se iniciou pelo norte e avançou continuamente 

para sul, promoveu o desenvolvimento de frentes de empurrões para as regiões cratônicas e, também, 

o levantamento da cadeia montanhosa no intervalo de tempo entre 580 e 560 Ma (Fig. 2.12a, Pedrosa-

Soares et al. 2001, 2007). Nesse estágio, foram gerados os granitos da Suite G2, produzidos através da 

fusão parcial de protólitos sedimentares aluminosos (Pedrosa-Soares et al. 2007).  

O escape lateral da porção sul do núcleo é documentado pelas quatro grandes zonas 

transcorrentes dextrais lá existentes, cujo desenvolvimento efetivou-se posteriormente aos empurrões, 

provavelmente, no intervalo entre 560 e 535 Ma (Alkmim et al. 2006). Essa movimentação dextral ao 

longo dessas zonas implicaria em escape de material em direção ao sul devido à aproximação máxima 
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entre a parte sul da península São Francisco e a margem do continente do Congo, obedecendo ao 

caminho de fechamento do quebra-nozes (Fig. 2.12b, Alkmim et al. 2007). 

 

Figura 2.12 - Esquema ilustrativo dos estágios a) colisional, por volta de 560 Ma e b) do colapso gravitacional, 
depois do escape lateral da porção sul do orógeno, há cerca de 500 Ma (Adaptado de Alkmim et al. 2006 por 
Alkmim et al. 2007). 

 

O colapso gravitacional dá-se em orógenos com altas espessuras litosféricas, traduzidas por 

grandes elevações e alto potencial gravitacional, devido ao regime distensional causado pelo seu 

próprio peso (Dewey 1988, Malavielle 1993). No caso do Orógeno Araçuaí, a sobrecarga na crosta 

aquecida e de baixa resistência pode ter causado o fluxo lateral da sua porção basal e abatimento das 

porções superiores condicionado por zonas de cisalhamento normais. A zona de Cisalhamento 

Chapada Acauã e demais estruturas distensionais observadas no orógeno podem ter se desenvolvido 

de acordo com esse mecanismo, juntamente com as suítes graníticas G4 e G5, no tempo entre 520 e 

490 Ma (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 2000, Alkmim et al. 2007).  

 

2.1.5 - As Grandes Zonas de Cisalhamento Transcorrentes  

Várias zonas de cisalhamento transcorrentes de grande porte já foram descritas no Orógeno 

Araçuaí. Dentre elas, as mais expressivas encontram-se no Bloco de Guanhães e no Núcleo Cristalino. 

Como anteriormente mencionado, no Bloco Guanhães, estão as de Sabinópolis, Pedra Branca e 

Virgolândia (Fig. 2.10, Alkmim et al. 2006). No Núcleo Cristalino, ocorrem as quatro grandes zonas 

transcorrentes dextrais aqui estudadas: Abre Campo, Manhuaçu, Guaçuí e Batatal (Fig. 2.8). Além 

dessas, têm-se ainda as zonas de cisalhamento de Ipanema (Tuller 2002) e Piracema (Signorelli 1993).  
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A Zona de Cisalhamento de Ipanema, mapeada no Projeto Leste, Folha Ipanema (Tuller 

2002), foi descrita como uma falha transcorrente de direção NS, que delimitaria o contato entre o 

Complexo Pocrane e o Grupo Rio Doce. Associada a intensa milonitização das rochas envolvidas, 

teria uma “foliação de alto ângulo com as lineações minerais possuindo orientações variadas, 

sugestivas de caráter transpressivo” (Tuller 2002). 

A Zona de Cisalhamento de Piracema de direção N20º-30ºE ocorre a leste da Zona de 

Cisalhamento de Guaçuí e exibe movimentação direcional sinistral, detectada com base “apenas na 

observação de algumas estruturas de campo como assimetria de augens de feldspatos ...” (Signorelli 

1993, p. 95).  

Na região entre Caratinga e Manhuaçu existem grandes lineamentos estruturais, de direções 

NNE/SSW e NNW/SSE, associados a zonas de cisalhamento de caráter transpressivo. Essas zonas 

foram cortadas por sistemas de fraturas de caráter rúptil de direções EW. Essas feições cortam 

conjuntos litológicos distintos, orto e paraderivados, gerados em condições da fácies granulito. 

Posteriormente aos processos de granulitização e principal fase de migmatização, se formaram tais 

zonas de cisalhamento, com tramas planares e plano-lineares (tectonitos L e S) associadas a expressivo 

componente de achatamento e geração de proto a ultramilonitos em faixas descontínuas. A foliação 

milonítica (Sm) é a feição mais importante nessa região e apresenta altos mergulhos e direções 

variáveis, em função do seu caráter anastomosado em escala regional. Associada a essa foliação ocorre 

uma lineação de estiramento mineral (Lc), predominantemente horizontal, definida por cristais fitados 

de quartzo e palhetas de biotita. Posteriormente, se desenvolveu a fase rúptil com grandes fraturas de 

direção EW, preenchidas por diques ácidos aplíticos, que cortam as estruturas mais antigas (Sm), 

gerando dobras de arrasto. Falhas de rejeito (até 3m) de direções NS truncam os diques aplíticos e 

representam reativações mais recentes das grandes estruturas (Costa et al. 1993b).  

Campos Neto & Figueiredo (1995) descreveram as zonas de cisalhamento Guaçuí, do 

Orógeno Araçuaí e Além Paraíba, do Orógeno Ribeira, como zonas de movimentos superpostos. Elas 

geraram foliações, sob condições metamórficas da zona da biotita, relacionadas a transporte sinistral, 

subsequente a transporte dextral de grau mais elevado. Segundo estes autores, as grandes zonas de 

cisalhamento, de rejeito direcional, que se formaram nos limites e no interior dos diferentes sistemas 

orogênicos superpostos evoluíram no curso da orogenia Rio Doce, por eles entendida como uma 

manifestação local do Evento Brasiliano. 

Cunningham et al. (1998) descreveram, em maior detalhe, as “falhas” de Manhuaçu, Guaçuí e 

Batatal (Fig. 2.8). A “Falha” de Manhuaçu, exposta a cerca de 3 km a leste da cidade de Manhuaçu, 

está representada por uma zona de 1km de largura, marcada por uma foliação de mergulho vertical no 

interior de gnaisses enderbíticos. O sentido dominante de deslocamento é, para os autores 

mencionados, dextral. A Zona de Cisalhamento Guaçuí corresponderia a uma estrutura dúctil, também 



Teixeira-Silva, C. M, 2010, O Sistema Transcorrente da Porção Sudeste do Orógeno Araçuaí ... 
 

31 
 

com 1km de largura, que poderia ser traçada por pelo menos 200 km ao longo de sua direção. As 

trajetórias de arrasto da foliação, as tramas sigmoidais, os porfiroblastos assimétricos e as tramas dos 

eixos c de quartzo indicariam deslocamentos direcionais dextrais. A “Falha” Batatal, que passa pela 

cidade de Domingos Martins, seria de natureza dúctil-rúptil e, também, direcional dextral.  

A Zona de Cisalhamento Abre Campo é interpretada como uma zona de sutura não só 

paleoproterozóica, pela separação de terrenos do embasamento, mas, também, neoproterozóica, por 

limitar, em todo o seu traçado oeste, a ocorrência dos granitóides pré-colisionais da Suíte G1. No setor 

setentrional do núcleo cristalino, predomina uma deformação pervasiva de grande magnitude, expressa 

por uma foliação penetrativa com mergulhos baixos a moderados. Em torno do meridiano 41º30’ W, 

entre os paralelos 17º e 19º, ocorre uma zona de inversão do mergulho da foliação regional e da 

vergência a ela relacionada. O lado ocidental dessa zona registraria transporte tectônico dirigido para 

oeste, em direção ao Cráton São Francisco, ao passo que do lado oriental, vergência 

predominantemente está dirigida para leste (Peres et al. 2004). 

 

2.2 - ORÓGENO RIBEIRA - SETENTRIONAL 

2.2.1 - Definição  

O Orógeno Ribeira tem cerca de 1400 km de extensão e possui orientação geral NE-SW. Seus 

vizinhos são: a norte o Orógeno Araçuaí; a sul o Orógeno Apiaí e o Cráton Luís Alves; a leste as 

bacias da margem continental, e, a oeste, o Orógeno Brasília (Heilbron et al. 2004). Ele é resultante da 

interação entre o Cráton São Francisco com a porção sudoeste do Cráton do Congo e com outras 

microplacas e arcos de ilhas situados a sudeste (Fig. 2.1). Como parte da Província Mantiqueira, está 

compartimentado por zonas de cisalhamento, dentre as quais se destaca o Limite Tectônico Central 

(Almeida et al. 1998) que separa os terrenos ocidental e oriental do orógeno (Fig. 2.13). 

 

2.2.2 - Constituição 

De acordo com a concepção de Tupinambá et al. (2007) o Orógeno Ribeira Setentrional é 

constituído por quatro terrenos tectono-estratigráficos, separados por falhas de empurrão e por zonas 

de cisalhamento oblíquas, transpressivas. Esses terrenos foram denominados de Ocidental (margem 

são franciscana retrabalhada), Terreno Paraíba do Sul, Terreno Oriental e Terreno Cabo Frio (Heilbron 

et al. 2000, 2004, Trouw et al. 2000) (Fig. 2.14 e Tabela 2.1). A colagem desses terrenos terminou por 

causar a imbricação de escamas crustais vergentes para oeste, em direção ao Cráton do São Francisco 

(Figs. 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17). Os três primeiros terrenos anteriormente mencionados teriam sido 
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amalgamados entre 605 e 580 Ma (Machado et al. 1996, Heilbron e Machado 2003), enquanto o 

Terreno Cabo Frio só teria sido colado aos demais há 520 Ma (Schimitt et al. 2004).  

 

Figura 2.13 - Subdivisão do Sistema Orogênico Mantiqueira: o segmento setentrional seria o Orógeno Araçuaí; o 
segmento central incluiria a porção sul do Orógeno Brasília e os orógenos Ribeira e Apiaí; e o segmento 
meridional incluiria os orógenos Dom Feliciano e São Gabriel. As cores roxo e laranja indicariam os terrenos 
que alojam os arcos magmáticos neoproterozóicos (Heilbron et al. 2004). 

 

Figura 2.14 - Mapa tectônico do Segmento central do Sistema Orogênico Mantiqueira. Legenda. 1- Riftes 
Cenozóicos; 2- Rochas alcalinas do Cretáceo e Terciário; Orógeno Brasília (3-4): 3- Nappes Inferiores; 4- 
Nappes Superiores; 5- Embasamento do CSF e Domínio autóctone; 6-Supergrupo São Francisco; 7- 
Metassedimentos do Domínio Autóctone; Orógeno Ribeira (8-13): 8- Domínio Andrelândia e 9- Domínio Juiz 
de Fora do Terreno Ocidental; 10- Klippe Paraíba do Sul; 11- Terreno Oriental incluindo 12- Granitóides do 
Arco Magmático Rio Negro; 13-Terreno Cabo Frio; Orógeno Apiaí/Paranapiacaba (14-15): 14-Terrenos São 
Roque e Açungui; 15- Terreno Embu (Heilbron et al. 2004). 
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Tabela 2.1 - Compartimentação tectônica da parte central do Orógeno Ribeira. 

 Terrenos Domínios Estruturais Principal Período colisional 

N-NW 
Ocidental 

Domínio Andrelândia 

Domínio Juiz de Fora 

Colisão II ca. 580 Ma (605-560 Ma) 
Klippe Paraíba do Sul  

 
Terreno Oriental ou 

Microplaca Serra do Mar 

Domínio Cambuci 

Domínio Costeiro 

Domínio Italva 

S-SE Terreno Cabo Frio  Colisão III ca. 520 Ma (535-510 Ma) 

 

 

Figura 2.15 - Seção estrutural composta do Orógeno Ribeira com a relação entre os diferentes terrenos e 
domínios estruturais. Legenda: Terreno Ocidental (1-6): 1 a 3- Megassequência Andrelândia nos domínios 
Autóctone, Andrelândia e Juiz de Fora, Terreno Ocidental; 4 a 6- Associações do embasamento (Complexos 
Barbacena, Mantiqueira e Juiz de Fora); Terreno Paraíba do Sul (7-8): 7- Grupo Paraíba do Sul; 8- Complexo 
Quirino; Terreno Oriental (9-13): 9- Sequencia Cambuci; 10- Sequencia Italva; 11- Sequencia Costeiro; 12-Arco 
Magmático Rio Negro; 13- Granitos colisionais; Terreno Cabo Frio(14-15): 14-Sequencias Búzios e Palmital; 
15-Complexo Região do Lagos (Heilbron et al. 2004). 

 

Embasamento 

O embasamento Arqueano e Paleoproterozóico do orógeno aflora praticamente em todos os 

terrenos, com exceção do Terreno Oriental. São três as associações litológicas presentes no 

embasamento (Fig. 2.16 e 2.17): i) ortognaisses migmatíticos, granitóides e metabasitos, com idades 

arqueanas (2,8-2,7 Ga) a paleoproterozóicas (2,2-2,0 Ga) (Figs. 2.16 e 2.17); ii) ortogranulitos 

paleoproterozóicos (2,14 e 2,07 Ga), que integram o Complexo Juiz de Fora, cujos protólitos incluem 

granitóides cálcio-alcalinos representantes de arco de ilhas e cordilherano, além de granitos 

colisionais; iii) hornblenda ortognaisses paleoproterozóicos dos complexos Quirino e Região dos 



Contribuição às Ciências da Terra Série D. vol. 25(38), 221p. 
 

34 
 

Lagos, que ocorrem no terrenos Paraíba do Sul e Cabo Frio, respectivamente  (Heilbron et al. 1995, 

2004, Heilbron & Machado 2003, Trouw et al. 2000) (Figs. 2.16 e 2.17).  

 

Figura 2.16 - Mapa geológico simplificado do Orógeno Ribeira. Legenda 1-Sedimentos quaternários, 2-
Sedimentos terciários, 3-Rochas alcalinas cretáceas/terciárias, 4-Granitóide Brasilianos sin a pós-colisionais (4-
9)- 4-Biotita granitos pós-colisionais (510-480 Ma, G5), 5-Granitos contemporâneos às ZCs D3 (535-520 
Ma,G4), 6-granitos e charnoquitos tardi-colisionais (ca. 560 Ma, G3); 7-Granitos porfiróides sin-colisionais 
(590-560 Ma); 8-Leucogranitos e charnoquitos tipo S ou híbridos sin-colisionais (ca. 580 Ma, G2); granitóides 
com idade indeterminada (9-10): 9-Hornblenda granito gnaisse; 10-Suítes Anta e São Primo; 11-Arco 
magmático Rio Negro (790-620 Ma); Terreno Ocidental (12-17): Megassequência Andrelândia (12-14): 12-
Sequencia Rio do Turvo em fácies granulito de alta P; 13- Sequencia Rio do Turvo; 14- Sequencia Carrancas; 
15-Complexo Mantiqueira; 16-Fácies distais da Megassequência Andrelândia no Domínio Juiz de Fora; 17-
Complexo Juiz de Fora; 18-Complexo Embu indiviso; Terreno Paraíba do Sul (19-20): 19- Grupo Paraíba do 
Sul; 20-Complexo Quirino; Terreno Oriental (21-22): 21-Sucessão metassedimentar Italva; 22-Sucessão 
metassedimentar Costeiro; Terreno Cabo Frio (23-24): 23-Sucessão Búzios e Palmital; 24-Complexo Região dos 
Lagos (Heilbron et al. 2004). 

 

 

Figura 2.17 - Perfis estruturais transversais ao Orógeno Ribeira, compilado de Heilbron et al. (2004). Legenda 
como na Fig. 2.16. 
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Unidades Supracrustais 

A maioria das associações metassedimentares neoproterozóicas do Orógeno Ribeira 

corresponde a depósitos sedimentares de margem passiva. Entretanto, na porção interna do orógeno 

(terrenos Oriental e Cabo Frio), existem sequencias acumuladas durante a Orogênese Brasiliana, em 

bacias de ante-arco e retro-arco. Nas proximidades do Cráton São Francisco, tem-se a Megassequencia 

Andrelândia (Heilbron et al. 1995, 2004, Heilbron & Machado 2003, Trouw et al. 2000) (Figs. 2.16 e 

2.17). 

A Megassequencia Andrelândia engloba várias sucessões metassedimentares associadas a 

rochas meta-ígneas máficas e é subdividida em duas sequencias que gradam lateralmente para 

sucessões distais de fácies pelágicas: i) a Sequencia Carrancas que inclui, da base para o topo, 

paragnaisses bandados com intercalações de anfibolitos, quartzitos e filitos cinzentos; quartzitos com 

delgadas intercalações de xistos e filitos e xistos cinzentos com intercalações quartzíticas; ii) a 

Sequencia Barra do Turvo, que recobre as unidades anteriores e é composta por clorita-biotita filitos, 

plagioclásio-biotita xisto/gnaisse e biotita xisto/gnaisse (Heilbron et al. 1995, 2004, Heilbron & 

Machado 2003, Trouw et al. 2000). Segundo Heilbron et al. (2004), a deposição da Megassequencia 

Andrelância deu-se em bacia de margem passiva, com fácies plataformais e distais. A sua de idade 

máxima é estimada em 670 Ma com base em datação Pb/Pb em zircões (Valeriano et al. 2004) e as 

idades de metamorfismo regional nos orógenos Brasília (630-580 Ma) e Ribeira (605-560 Ma) 

balizam a sua idade mínima (Heilbron et al. 2004). 
A cobertura metassedimentar que aflora nos terrenos Paraíba do Sul e Oriental compreende 

uma sucessão de rochas metapelíticas e metapsamíticas, ricas em intercalações carbonáticas e cálcio-

silicáticas (Figs. 2.16 e 2.17) (Heilbron et al. 2004, Tupinambá et al. 2007).  

No Terreno Paraíba do Sul, a sucessão metassedimentar compreende duas unidades: biotita 

gnaisses psamíticos e sillimanita-biotita gnaisses pelíticos. Essas duas unidades ocorrem intercaladas 

em todas as escalas de observação, definindo um bandamento composicional conspícuo. Lentes 

centimétricas a métricas de rochas cálcio-silicáticas, sillimanita-quartzo xisto e mármore impuro 

ocorrem, principalmente, nos gnaisses pelíticos (Tupinambá et al. 2007).  

No Terreno Oriental, ocorrem três sucessões metassedimentares distintas. No Domínio 

Cambuci, que engloba a região costeira a NW de São Sebastião do Alto, ocorrem granada-biotita 

gnaisses migmatíticos com lentes de olivina mármore dolomítico e rochas cálcio-silicáticas. No 

Domínio Costeiro, situado na região de Cambuci-São João do Paraíso-Bom Jesus de Itabapoana 

predominam os gnaisses peraluminosos (kinzigíticos), ricos em granada e sillimanita e, localmente, 

com cordierita. Essa sucessão possui muitas intercalações decamétricas de quartzitos impuros, biotita 

gnaisses bandados, rochas cálcio-silicáticas e anfibolitos. A sucessão metassedimentar do Domínio 
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Italva, localizado entre os domínios anteriores inclui biotita gnaisses bandados, mármores calcíticos, 

anfibolitos e anfibólio xistos (Heilbron et al. 2004, Tupinambá et al. 2007).  

No Terreno Cabo Frio, ocorrem as sucessões metassedimentares Búzios e Palmital. A 

Sucessão Búzios é constituída de metassedimentos aluminosos (sillimanita-cianita-granada-biotita 

gnaisses) com frequentes intercalações de camadas de rochas cálcio-silicáticas e corpos de anfibolitos 

(Figs. 2.16 e 2.17). A sucessão Palmital é predominantemente constituída de sillimanita-granada-

biotita gnaisses com intercalações de rochas cálcio-silicáticas e granada quartzitos.  

 

 

Rochas Graníticas Neoproterozóicas 

No Domínio Costeiro, são encontrados numerosos corpos plutônicos mais ou menos 

gnaissificados e metamorfisados (fácies anfibolito) intrusivos nas unidades metassedimentares, são 

eles: Complexo Rio Negro, Gnaisse Granítico Porfirítico Desengano, Charnoquito Bela Joana e o 

Ortognaisse Angelim (Tupinambá et al. 2007). 

O Complexo Rio Negro constitui-se de um gnaisse mesocrático, médio a grosso, com foliação 

descontínua constituída por agregados planares de biotita e hornblenda. As variações petrográficas são 

da série tonalítica com hornblenda, titanita e plagioclásio cálcico predominante. Ocorrem ainda 

diorito, quartzo diorito e hornblenda gabro. A litogeoquímica e idades U-Pb indicam ambientes 

tectônicos de arco magmático, com evolução de intraoceânicos até cordilheranos – 790 e 620 Ma 

(Tupinambá 1999; Tupinambá et al. 2000, 2003, 2007; Heilbron & Machado 2003; Heilbron et al. 

2004). 

O Gnaisse Granítico Porfirítico Desengano e o Charnoquito Bela Joana formam um conjunto 

de maior expressão que se desenvolve numa faixa desde Santa Madalena ao rio Muriaé. Estes 

granitóides têm idades entre 580 e 560 Ma e são interpretados como tendo sido originados no 

magmatismo sin-colisional neste setor do orógeno Ribeira (Tupinambá et al. 2007). 

O Ortognaisse Angelim pode ser caracterizado como um (granada)-hornblenda-biotita 

granitóide foliado, tonalítico, com porções granatíferas e milonitização nos contatos com os 

paragnaisses encaixantes. 
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2.2.3 - Arcabouço Estrutural 

Trouw et al. (2000) e Heilbron et al. (1995, 2004) propuseram uma compartimentação 

tectônica no segmento central do Orógeno Ribeira, o qual se estende aproximadamente entre os 

meridianos 42º e 45º e entre os paralelos -21º30’ e -24º. O segmento investigado foi dividido em 

quatro domínios tectônicos imbricados em direção à área cratônica (Fig. 2.18 e 2.20): i) Domínio 

Autóctone, ii) Domínio Alóctone Inferior, iii) Domínio Alóctone Médio e iv) Domínio Alóctone 

Superior. Tais domínios são entendidos pelos autores como segmentos crustais com constituição 

litológica própria e evolução tectono-metamórfïca característica. Eles seriam separados por 

importantes descontinuidades estruturais, reconhecidas como zonas de cisalhamento dúcteis, de baixo 

a alto ângulo, com componentes de movimentação inversa e dextral. A componente de movimentação 

vertical estaria presente em várias destas zonas, definindo uma movimentação geral oblíqua.  

As principais características dos domínios, segundo Heilbron et al. (1995), são: 

1. O Domínio Autóctone acompanha o limite sul-sudeste do Cráton São Francisco e é 

constituído por associações litológicas claramente distinguíveis entre cobertura e 

embasamento. A nítida polaridade deformacional e metamórfica da cobertura 

apresenta diminuição de intensidade em direção ao cráton.  

2. O Domínio Alóctone Inferior constitui-se por um conjunto de metassedimentos 

deformados de idades Meso a Neoproterozóicos (ciclo Andrelândia e correlatos da 

Serra do Mar e costeiros do estado do Rio) e por um embasamento Paleoproterozóico. 

Estão presentes nesse domínio megadobras apertadas a isoclinais, recumbentes a 

inclinadas, associadas a zonas de cisalhamento. 

3. O Domínio Alóctone Médio caracteriza-se por intensa interdigitação entre 

metassedimentos (ciclo Andrelândia e correlatos) e ortognaisses e ortogranulitos do 

Complexo Juiz de Fora representando uma escama tectônica que teria acomodado e 

resolvido grande parte do encurtamento durante o Brasiliano. 

4. O Domínio Alóctone Superior, menos deformado, caracteriza-se por um conjunto de 

supracrustais (Complexo Paraíba do Sul), por ortognaisses transamazônicos 

(Complexo Quirino) e corpos granitóides intrusivos brasilianos.  
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Figura 2.18 - Principais unidades tectono-estratigráficas do segmento central do Orógeno Araçuaí: 1) unidades 
do embasamento incluindo os granitóides paleoproterozóicos; 2) bacias e sucessões Proterozóicas; 3) unidades 
tectono-estratigráficas Neoproterozóicas. A seção AB está mostrada na Fig. 2.21 (Trouw et al. 2000). 

 

2.2.4 - Evolução Tectônica 

Com base nos dados geocronológicos e no estudo da evolução tectônica do segmento central 

do Orógeno Ribeira, a Orogênese Brasiliana foi subdividida em três etapas tectônicas principais (Fig. 

2.19): período sin-colisional 590-560 Ma; período pós-colisional 535-510 Ma; período pós-tectônico 

510-480 Ma por Heilbron et al. (1995) e Trouw et al. (2000).  

O período sin-colisional (590-560 Ma) da Deformação Principal (D1+D2) representaria a 

etapa principal de encurtamento crustal observada no Segmento Central do orógeno (Trouw et al. 

2000 e Heilbron et al. 2004). Esse período é representado por duas fases de deformação (D1+D2), que 

gerariam as estruturas mais importantes e penetrativas observadas em quase todos os afloramentos de 

todos os domínios tectônicos, salvo nas zonas de cisalhamento tardias, onde seriam mascaradas por 

fases de deformação mais jovens (D3 e D4). Em escala regional, a Deformação Principal é 

responsável pela compartimentação tectônica do orógeno, gerada através do empilhamento de diversas 
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escamas de empurrão com transporte tectônico direcionado para a área do Cráton do São Francisco 

(Fig. 2.20). Dessa tectônica de empurrões teriam resultado: dobras assimétricas, apertadas a isoclinais, 

variando de recumbentes a inclinadas; foliação principal observada tanto em escala macro como 

microscópica, materializada como clivagem de crenulação, como xistosidade recristalizada ou como 

forte foliação milonítica; zonas de cisalhamento com formação de milonitos; e na forte lineação de 

estiramento, além de lineações mineral e de interseção e boudinage (Trouw et al. 2000 e Heilbron et 

al. 1995, 2004). As estruturas da Deformação Principal para cada domínio estão descritas de forma 

sintética na Tabela 2.2.  

 

Figura 2.19 - Diagrama com a subdivisão proposta para a Orogênese Brasiliana do segmento central do Orógeno 
Ribeira relacionando as suas fases de deformação (D), metamórficas (M) e magmáticas (δ) (Trouw et al. 2000). 
 

 

Figura 2.20 - Seção geológica simplificada NW/SE, na parte central do Orógeno Ribeira entre as cidades de S J. 
del Rei (MG) e Rio de Janeiro(RJ). 1) Rochas alcalinas Mesozóico-cenozóicas, 2) rochas granitóides sin- a 
tarde-colisionais, 3) rochas granitóides do arco magmático Rio Negro. Sequências e bacias Proterozóicas: 4) São 
João Del Rei, 5) Carandaí, 6) Andrelândia, 7) Italva, 8) Paraíba do Sul. 9) Unidades do embasamento: I) 
Greenstone Belt Barbacena, II) Complexo Juiz de Fora, III) Complexo Quirino, IV) Complexo Região dos 
Lagos; 10) Empurrões Maiores; 11) Zonas de Cisalhamento Subverticais. Domínios Tectônicos: AD = Domínio 
Autóctone; ATS = Sistema de Empurrão Andrelândia; JFTS = Sistema de Empurrão Juiz de Fora; PSK = Klippe 
Paraíba do Sul; CD = Domínio Costeiro; CTB = Limite Tectônico Central (Trouw et al. 2000).  
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Tabela 2.2 - Caracterização da Deformação Principal no segmento central do Orógeno Ribeira (Segundo 
Heilbron et al. 1995). 

 

 

DEFORMAÇÃO PRINCIPAL D1+D2 

Domínio 
Tectônico 

Características Gerais Foliações e Lineações 
Estilo e orientação das 

dobras 

Domínio 
Autóctone 

(DA) 

- Polaridade deformacional 
incluindo apertamento 

progressivo das dobras em 
direção à porção mais interna 

do domínio 

- Clivagem ardosiana próx. à 
borda cratônica 

- Clivagem a xistosidade de 
crenulação em direção ao DI 

- Lineação de interseção nos 
quartzitos, lineação de 

crenulação nos pelitos, lineação 
mineral // aos eixos das dobras. 

 

- Dobras abertas normais 
com caimento e clivagem 

ardosiana em leque 
próximas à borda cratônica. 

- Dobras apertadas a 
isoclinais recumbentes a 
inclinadas em direção à 
porção mais interna do 

domínio. 

Domínio 
Alóctone 

Inferior (DI) 

- Dobras apertadas a 
isoclinais. 

- Redobramento D2xD1. 

- Foliação principal S1+2. 

- Zonas de cisalhas restritas 

- Xistosidade grossa com 
relictos de crenulação nos 

pelitos. 

- Xistosidade de crenulação. 

- Foliação milonítica restrita às 
ZCs (setor norte: peixes de mica 

e setor sul: porfiroclastos 
manteados e boudins 

assimétricos). 

- Lineação de intersecção nos 
quartzitos, lineação de 

crenulação nos pelitos, lineação 
mineral // eixos das dobras. 

- Redobramento D1xD2. 

- Dobras D2 recumbentes no 
setor norte. 

- Dobras D2 reviradas com 
caimento a reclinadas no 
setor norte próximo ao 

contato com DM. 

- Dobras D2 recumbentes a 
inclinadas no setor sul. 

- Dobras em bainha. 

Domínio 
Alóctone 

Médio (DM) 

- Foliação milonítica com 
dobras intrafoliais e 

indicadores cinemáticos, 
especialmente no setor norte 

do domínio. 

- Interdigitação tectônica 
entre cobertura e 
embasamento. 

- Foliação milonítica 
predominante, com 

porfiroclastos tipo sigma e delta, 
boudins rotacionados, duplexes 

de foliação, foliações SxC. 

- Bandamento composicional 
tectônico. 

- Forte lineação mineral. 

- Raras dobras 
megascópicas e predomínio 

de dobras intrafoliais. 

- Desorientação das dobras, 
desde recumbentes a 
normais, localmente 

reclinadas. 

Domínio 
Alóctone 
Superior 

(DS) 

- Dobras apertadas a abertas. 

- Xistosidade grossa. 

- Xistosidade grossa nos tipos 
gnáissicos. 

- Xistosidade de crenulação nos 
tipos pelíticos. 

- Lineações de crenulação e de 
intersecção e raramente lineação 

mineral. 

- Dobras apertadas a abertas 
inclinadas a recumbentes, 

menos frequentes. 

- Crenulação nos tipos 
pelíticos. 
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Duas etapas principais de geração de paragêneses metamórficas, M1 e M2, foram sido 

descritas no Domínio Autóctone e no setor norte do Domínio Inferior, contemporâneas à Deformação 

Principal e às Fases de Deformação Tardias, respectivamente (Trouw et al. 2000 e Heilbron et al. 

2004). 

A etapa metamórfica M1 atingiu seu ápice de temperatura durante a Deformação Principal 

D1+D2 e as paragêneses resultantes estariam materializadas nas foliações S1, S2 ou S1+2. De forma 

geral, o metamorfismo M1 aumenta para SE (Fig. 2.21). Nas regiões da Serra do Mar e costeira do 

Estado do Rio de Janeiro, estão registradas as condições de temperatura máxima da etapa M1, 

representadas pela paragênese cordierita + sillimanita + almandina + K-feldspato, presentes nas 

unidades pelíticas das unidades supracrustais. No município do Rio de Janeiro, as relações 

microtectônicas indicam que o crescimento de cordierita é tardio em relação ao dos demais minerais 

metamórficos. As condições máximas de pressão variam de média a alta, seguidas por uma etapa de 

menor pressão. Os valores máximos de pressão ficaram em torno de 700-900°C e 8-10 Kb, verificados 

para a região de Andrelândia. No Domínio Alóctone Superior, entretanto, o ápice térmico situa-se na 

fácies anfibolito, próximo ao início da anatexia. As condições de temperatura da etapa M1 teriam sido 

suficientemente altas para causar anatexia generalizada em algumas unidades supracrustais, o que teria 

originado a geração de granitóides tipo S. Esses granitóides, sin-D2 a inter-D2/D3, são frequentes nos 

domínios alóctones Médio e Superior, onde chegaram a assumir dimensões batolíticas (Trouw et al. 

2000 e Heilbron et al. 2004).  

 

 

Figura 2.21 - Seção geológica com a distribuição das zonas metamórficas relacionadas ao metamorfismo 
principal M1. 1- Zona da Biotita, 2- Zona da Granada, 3- Zona da Cianita, 4- Zona da Cianita-Sillimanita, 5- 
Zona da Sillimanita, 6-Zona do K-feldspato, 7- Zona da cordierita (relacionada a M2 ?), 8- Contato basal do 
Domínio Alóctone Inferior, 9-Contato basal do Domínio Alóctone Médio; 10- Contato basal do Domínio 
Alóctone Superior, 11- Megassinforma do Rio Paraíba do Sul, 12-Megantiforma do Rio de janeiro, 13-Zonas de 
cisalhamento rúpteis fanerozóicas (Heilbron et al. 1995).  

 

Os granitóides gerados nessa época (magmatismo •1 a •3) sofreram os efeitos da etapa 

principal de deformação compressiva da Orogênese Brasiliana. Eles são corpos gnaissificados, 
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portadores da xistosidade S2 ou S1+2 e de lineação mineral, e possuem formas tabulares, alongadas 

segundo a direção da xistosidade principal. São xistosos e possuem estrutura gnáissica, que pode 

transicionar ainda para rochas miloníticas nas regiões com deformação mais intensa, ou para tipos 

pouco deformados com texturas ígneas ainda preservadas. Essas texturas reliquiares são encontradas, 

preferencialmente, no centro dos corpos mais possantes.  

O período pós-colisional (535-510 Ma) foi caracterizado pelas estruturas posteriores à foliação 

principal. Essas estruturas foram agrupadas, com base em critérios geométricos, nas fases de 

deformação D3 e D4. Os efeitos da deformação D4 só foram observados nos dos arredores de Bom 

Jardim de Minas para sul/sudeste. No setor norte do Domínio Alóctone Inferior e no Domínio 

Autóctone, ainda não foram descritas estruturas D4. 

Após o intenso encurtamento crustal resultante do empilhamento das diversas escamas 

tectônicas durante a deformação principal, o segmento central do Orógeno Ribeira sofreu os efeitos da 

deformação D3, que resolveu a contínua compressão através do redobramento de todas as estruturas 

previamente formadas. Tal deformação gerou dobras empinadas abertas a apertadas, 

subordinadamente isoclinais, com eixos NE/SW com caimento subhorizontal e planos axiais com 

mergulhos íngremes para SE ou NW. 

A fase de deformação D4 gerou dobras abertas a suaves, associadas a zonas de cisalhamento 

dúcteis/rúpteis. As estruturas resultantes não se distribuíram de forma homogênea nesse segmento do 

Orógeno Ribeira, e tendem a se concentrar em zonas restritas, como nos arredores de Santa Rita do 

Jacutinga, Valença, Juiz de Fora e área metropolitana do Rio de Janeiro. 

A recristalização e/ou o crescimento de minerais metamórficos contemporâneos à fase de 

deformação D3 foram atribuídos à etapa metamórfica M2. As temperaturas atingidas na etapa 

metamórfica M2 também aumentaram para sul/sudeste. Desta forma, no Domínio Autóctone e 

segmento norte do Domínio Inferior, M2 gerou paragêneses da fácies xisto verde, retrógradas em 

relação às paragêneses M1. O crescimento de clorita, biotita e cloritóide nas charneiras de microdobras 

D3, ou nas bordas de estaurolitas e granadas, registrado nos xistos do Ciclo Deposicional Andrelândia, 

exemplificam essa etapa metamórfica no setor norte do segmento central orógeno. 

O magmatismo pós-colisional está representado por leucogranitos Tipo-I e Tipo-S. Os 

leucogranitos Tipo-I ocorrem como diversos batólitos e stocks alongados segundo a direção NE/SW, 

no Domínio Alóctone Superior e no setor sul dos domínios alóctones Médio e Inferior. Os 

leucogranitos Tipo-S ocorrem na forma de sills, lentes métricas e pequenos stocks, de granulação 

média a fina, com foliação fraca, e lentes ou enclaves de rochas supracrustais. Esses são intrusivos nos 

metassedimentos do Ciclo Deposicional Andrelândia e afloram no setor norte do Domínio Tectônico 

Inferior.  Ocorrem tanto na forma de corpos alongados subparalelos aos planos axiais de megadobras 

D3, como na forma de lentes paralelas à foliação principal S2. 
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O período pós-tectônico (510-480 Ma) está representado pelos granitóides (• 5) que são biotita 

granitos, com texturas equigranulares a porfiríticas, aflorantes como stocks, sills ou diques. São corpos 

isotrópicos e possuem contatos bruscos e xenólitos das encaixantes. Enclaves microgranulares de 

rochas gabróicas a dioríticas são frequentes.  As relações estruturais descritas para todos esses corpos 

indicam intrusão totalmente pós-tectônica, com relação às fases de deformação compressivas D1+D2 e 

D3 da Orogênese Brasiliana.  

De acordo com Trouw et al. (2000) e Heilbron et al. (1995, 2004), a evolução do segmento 

central do Orógeno Ribeira deu-se da seguinte maneira (Fig. 2.22):  

1. À ruptura de um antigo supercontinente (Rodínia?), que se admite ter ocorrido há 900 Ma, 

seguiu-se a geração de um assoalho oceânico entre o Cráton São Francisco (CSF) e uma 

massa de terra continental a leste entre ca. 848 Ma a ca. 790 Ma, idade das rochas mais 

antigas do arco do Rio Negro. Assim, desde a geração do assoalho marinho até a formação 

do arco, teriam se passado ca. 58 Ma (Fig. 2.22A).  

2. A convergência entre o continente oriental (Terreno Oriental - TOR) e o Cráton São 

Francisco produziu uma subducção para leste e a formação de um ou mais arcos 

magmáticos iniciando-se a ca. 790 Ma. O principal complexo de arco magmático a ser 

gerado foi o do Complexo Rio Negro, no intervalo de 640-620 Ma e possivelmente durado 

até 590 Ma, quando a colisão com a margem do Cráton São Francisco se iniciou (Fig. 

2.22B).  

3. A colisão do continente oriental (Terreno Oriental - TOR) com a margem do Cráton São 

Francisco levou à reativação do embasamento, em associação com os empurrões 

direcionados para NW de blocos crustais de antepaís, e à geração de granitóides e das 

estruturas principais (foliação e grandes dobras recumbentes, D2) no continente oriental 

(Terreno Oriental - TOR), entre 590 e 560 Ma (Fig. 2.22C).  

4. Continuando, essa convergência levou à formação do primeiro evento Cambriano 

representado por grande falhas transcorrentes dextrais e metamorfismo associado no 

complexo de empurrões de antepaís em 540-520 Ma. Parcialmente cobrindo esse tempo, a 

colisão do terreno Cabo Frio (Terreno Cabo Frio - TCF) com o já formado continente 

oriental (Terreno Oriental - TOR) ocorreu durante o Cambro-Ordoviciano (530-490 Ma) e 

gerou granitóides no Siluriano Inferior (440 Ma) (Fig. 2.22D).  

5. Deformações tardias vergentes para leste e granitóides pós-colisionais podem representar o 

colapso do edifício orogênico (idades abaixo de 510 Ma, Fig. 2.22E).  
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Figura 2.22 - Esquema representativo da evolução tectônica da parte central do Orógeno Ribeira: 1) placa São 
Francisco; 2) sequencias rifte São João del Rei; 3) sequencias intraplaca Caraandaí; 4) margem Passiva 
Andrelândia; 5) crosta oceânica; 6) paleoplaca oriental; 7) sequencias de de margem passiva Costeiro; 8) rochas 
plutônicas Rio Negro; 9) rochas vulcânicas Rio Negro; 10) sequencias fore arc Paraíba e Cambuci; 11) 
sequencias back-arc Búzios; 12) paleoplaca Cabo Frio; 13) granitos sin-colisionais I; 14) granitos tarde- pós-
colisionais I; 15) magmatismo toleítico; 16) vergência tectônica; 17) sentido de zonas de cisalhamentos laterais; 
18) falhas normais (Heilbron & Machado 2003). 
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2.2.5 - As Zonas de Cisalhamento Transcorrentes 

Almeida et al. (1975) definiram e caracterizaram o lineamento de Além-Paraíba como uma 

grande falha transcorrente dextral. 

A existência de “grandes falhas” de extensão regional, identificáveis em imagens de radar, e 

caracterizadas por rochas “cataclásticas” pré-cambrianas, foram identificadas no Orógeno Ribeira 

(Brandalise et al. 1976). 

Brenner et al. (1980) estudaram os lineamentos da região nordeste do estado do Rio de 

Janeiro, identificáveis em imagens Landsat e descreveram-nos como uma faixa de cisalhamento 

definida por uma longa e estreita zona de rochas “cataclásticas verticais”.  

Campanha (1981) estudou detalhadamente o lineamento de Além-Paraíba, na área de Três 

Rios (RJ) e caracterizou uma evolução polifásica para essa estrutura. A primeira fase estaria 

relacionada ao ciclo Brasiliano (620 Ma) e seria caracterizada por deformação cataclástica (sic), por 

recuperação, recristalização, dobramentos, transposição e migmatização incipientes, sob condições da 

fácies anfibolito. A segunda fase, associada ao fim do ciclo Brasiliano (500-450 Ma), se caracterizaria 

por uma movimentação transcorrente que teria recortado a zona de rochas blastomiloníticas em duas 

direções (a principal paralelamente à foliação das rochas) produzindo crenulação e associado a 

intrusões de granitos, pegmatitos e aquecimento. A terceira fase, ocorrida a partir do Jurássico (meso-

cenozóico), apresentaria movimentação vertical ao longo de planos de falhas, com intrusões de 

diabásios e rochas alcalinas, e seria responsável pelo relevo escalonado da zona. 

A zona de Cisalhamento de Além Paraíba tem sido estudada, ao longo do tempo, por diversos 

autores e, em função disso, tem, também, recebido diversas denominações como: Zona de 

Cisalhamento Paraíba do Sul (Crispim & Tupinambá 1989, Dayan & Keller 1989), megaestrutura em 

flor positiva do Rio Paraíba do Sul (Machado & Endo 1993a, b), Limite Tectônico Central – LTC 

(Almeida et al. 1998),  Zona de Cisalhamento Dúctil do Rio Paraíba do Sul – ZCRPS (Fonseca 1998) 

e Cinturão Transpressivo Rio Paraíba do Sul  (Ebert et al. 1991). 

Três zonas de cisalhamento principais, que se sucedem de NW para SE, teriam sido 

caracterizadas no Orógeno Ribeira, por Machado & Endo (1993a): Zona de Cisalhamento Juiz de 

Fora-Jaguari-Taxaquara (cujo prolongamento para NNE corresponderia às zonas de cisalhamento de 

Abre Campo e Manhuaçu), a Zona de Cisalhamento Além Paraíba-Cubatão-Lancinha (cujo 

prolongamento para NE corresponderia à Zona de Cisalhamento Guaçuí) e a Zona de Cisalhamento 

Niterói. 

A região norte, do Estado do Rio de Janeiro, apresentaria cinco zonas de cisalhamento que 

convergiriam assintoticamente entre si para o sudoeste e encontrar-se-iam todas com a Zona de 

Cisalhamento de Além Paraíba. Seriam elas: Zona de Cisalhamento de Miracema, Zona de 
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Cisalhamento de Itajara, Zona de Cisalhamento de Santo Antônio de Pádua e Zona de Cisalhamento 

de Bom Jesus de Itabapoana. As zonas de cisalhamento do oeste se situariam a norte da Zona de 

Cisalhamento de Além Paraíba, seriam elas: Zona de Cisalhamento do Rio Preto, Zona de 

Cisalhamento Barra Mansa-Conservatória, Zona de Cisalhamento de Ipiabas e Zona de Cisalhamento 

de Valença (Fonseca 1998). 

Na divisa dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, de norte para sul, outras zonas de 

cisalhamento foram identificadas: Zona de Cisalhamento Rio Preto, Zona de Cisalhamento de 

Resende, Zona de Cisalhamento Taxaquara e Zona de Cisalhamento Arcádia Areal (Almeida & Ebert 

2006). 

 

2.3 - A QUESTÃO DO LIMITE ARAÇUAÍ-RIBEIRA 

Na última década, pelo menos três trabalhos enfatizaram, especificamente, a questão do limite 

Araçuaí-Ribeira, foram eles Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos (2000), Heilbron et al. (2004) 

e, por último, Tupinambá et al. (2007). Por outro lado, há pesquisadores que, seguindo uma outra linha 

de abordagem, ignoram esta questão por adotar subdivisões distintas da Província Mantiqueira de 

Hasui (1982). Em lugar de Faixas de dobramentos e/ou orógenos, preferem adotar a subdivisão por 

Domínios (e. g. Machado Filho et al. 1983) ou microplacas (e. g. Campos Neto & Figueiredo 1995). 

Seguindo a linha do primeiro grupo de autores mencionados, ao longo da maior parte do 

Orógeno Araçuaí, os traços estruturais seguem a direção NNE. Junto ao seu limite sul, os traços 

estruturais se infletiriam progressivamente para NE, assumindo a direção característica das estruturas 

do Orógeno Ribeira, o que ocorreria na altura do paralelo 21ºS. Em função disso, o paralelo 21ºS tem 

sido adotado como limite entre os orógenos Araçuaí e Ribeira (Figs. 2.1 e 2.3). Como nenhuma 

descontinuidade metamórfica, estrutural ou geofísica foi encontrada no limite Araçuaí-Ribeira, tais 

orógenos são considerados como contíguos. Apesar disso, possuem diferenças marcantes, tais como: 

1. A parte norte do Orógeno Ribeira apresenta um volume muito menor de unidades 

supracrustais das fácies xisto verde a anfibolito do que o Orógeno Araçuaí, o que 

implicaria na exposição de ambos em níveis crustais distintos. 

2. A aloctonia de grandes volumes de material só tem sido descrita para a fase colisional 

principal do Orógeno Ribeira. O mesmo não se verifica no Orógeno Araçuaí. 

3. No Orógeno Ribeira, a expressão das zonas transcorrentes dextrais tardias é bem superior 

que no Orógeno Araçuaí, onde são relevantes somente no setor meridional. 
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4. A contraparte africana do Orógeno Ribeira seria composta exclusivamente de rochas pré-

neoproterozóicas, o embasamento policíclico; de fato seria provável que o Terreno 

Ocidental, ou pelo menos o “fragmento Cabo Frio” do Ribeira representaria uma borda do 

Cráton do Congo fortemente retrabalhada durante a colagem do Brasiliano/Pan-Africano. 

A comparação entre a parte setentrional do Orógeno Ribeira e o segmento meridional do 

Orógeno Araçuaí, ainda em andamento, tem sugerido a continuidade lateral do Domínio Juiz de Fora 

para o denominado Domínio Externo e o prolongamento dos Domínios Cambuci e Costeiro do 

Terreno Oriental para o Domínio Interno do Orógeno Araçuaí. Desta maneira os metassedimentos do 

Grupo Rio Doce e os ortognaisses equivalentes aos do Tonalito Galiléia poderiam ser correlacionados 

às unidades litoestratigráficas do Domínio Cambuci, enquanto os metassedimentos de alto grau 

atribuídos ao Complexo Paraíba do Sul e ortognaisses da porção leste do Estado do Espírito Santo 

poderiam ser correlatos às unidades do Domínio Costeiro. Restariam ainda dois domínios com 

aloctonia completa, ou seja, com uma superfície de descolamento em sua base e sem ligação com sua 

raiz, que seriam representadas pelas klippen Paraíba do Sul e Italva, que possuiriam posicionamento 

ainda incerto. 
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CAPÍTULO 3 

ZONAS DE CISALHAMENTOS TRANSCORRENTES EM ORÓGENOS: 

UMA REVISÃO  

 

Na grande maioria dos casos, a literatura, sobre zonas transcorrentes em orógenos, trata de 

zonas de falha, ou seja, zonas de cisalhamento rúpteis. Porém, usa-se correntemente aplicar a 

nomenclatura da grande maioria das feições das zonas de falha para as zonas dúcteis. Assim, como 

base para o presente estudo, que trata essencialmente de zonas dúcteis, aborda-se neste capítulo o tema 

das falhas transcorrentes, analisando-se classificações, feições associadas (vide Tabela 3.1) e exemplos 

de sua ocorrência em orógenos. 

 

Tabela 3.1 - Terminologia para as falhas direcionais e feições associadas (Pluijm & Marshak 2004). 

Terminologia Descrição 

Estrutura em flor 

Arranjo de falhas em uma zona transcorrente o qual em seção vertical é caracterizado por 
uma estrutura mestra e vários ramos que para ela convergem na porção próxima a uma 
superfície horizontal de referencia. Em uma estrutura de flor positiva existiria uma 
componente de movimento reverso nos elementos componentes e na estrutura em flor 
negativa existiria uma componente de movimento normal. 

Rabo de cavalo 
(Horsetail)             

Um grupo de falhas de espalhamento na extremidade de uma falha maior; o 
espalhamento diverge para definir um arranjo em leque, em mapa. 

Escape lateral 
Movimento transcorrente de um bloco crustal em uma direção perpendicular à direção de 
convergência regional em um orógeno colisional; o bloco é essencialmente espremido 
lateralmente para fora do caminho dos blocos em colisão. 

Rampa lateral 
Superfície de conexão de duas partes não-coplanares de uma falha de movimento reverso 
ou normal (isto é, uma rampa que é grosseiramente paralela à direção de transporte). Na 
rampa lateral o movimento é essencialmente direcional. 

Bacia de afastamento 
(pull-apart basin) 

Bacia sedimentar que se forma em uma deflexão de alívio (releasing bend) ao longo de 
uma falha transcorrente. 

Deflexão de alívio 
(releasing bend) 

Correspondem a trechos encurvados de uma zona transcorrente onde a movimentação 
dos blocos em ambos os lados da zona produz tração. 

Deflexão de restrição 
(restraining bends) 

Correspondem a trechos encurvados de uma zona transcorrente onde a movimentação 
dos blocos em ambos os lados da zona produz compressão. 

Recobrimento 
(Stepover) 

Geometria que ocorreria onde o final de um traço de falha recobriria o final de outro 
traço de falha não-coplanar. 

Duplex direcional 
(strike-slip duplex) 

Arranjo de forma sigmoidal de um leque de falhas em um recobrimento, em uma 
deflexão de restrição ou em uma deflexão de alívio, cuja geometria em mapa pareceria a 
geometria da seção transversal dos duplexes que ocorrem nos sistemas de falhas normais 
ou de empurrão. 



Contribuição às Ciências da Terra Série D. vol. 25(38), 221p. 
 

50 
 

Falha direcional 
(strike-slip fault) 

Qualquer falha na qual os vetores de deslocamento são paralelos à direção da falha. O 
uso do termo é puramente geométrico e não tem nenhuma conotação genética, tectônica 
ou escalar. 

Falha de rasgamento 
(tear fault) 

Termo tradicional para falhas direcionais que ocorrem em uma lasca de empurrão e que 
acomoda o deslocamento diferencial de uma parte da lasca em relação a outra. 

Falha transcorrente 
(Transcurrent fault) 

Falha direcional que tem as seguintes características: desaparece ao longo de seu 
comprimento; o seu rejeito é menor que o seu comprimento; o seu comprimento cresce 
com o tempo e com o movimento continuado; o seu rejeito é maior no centro do traço e 
decresce em direção às suas extremidades. 

Falha de 
transferência   
(transfer fault) 

É uma falha direcional que se orienta grosseiramente perpendicular ao eixo de um rifte e 
que acomoda ou compensa variações de distensão ou estilos estruturais.  Falhas de 
transferência possuem separação horizontal contrária ao deslocamento nelas verificado e 
terminam em falhas normais do rifte em que se instalam. 

Falha transformante 
(Transform fault) 

É uma falha direcional que tem as seguintes características: o seu rejeito é constante ao 
longo de seu traço; o seu rejeito pode ser maior do que o seu comprimento; o seu 
comprimento pode ser constante, crescente ou decrescente com o tempo; termina 
necessariamente em outra falha. As falhas transformantes são limites de placas 
litosféricas.  

Transpressão 
(tranpression) 

É uma combinação de deformação compressional e direcional. A transpressão ocorre 
quando uma falha não é paralela à projeção, em mapa, dos vetores de deslocamento 
regionais. Existe assim uma componente de compressão que produz encurtamento. 

Transtração 
(transtension) 

É uma combinação de tração e movimento direcional. A transtração ocorre quando uma 
falha não é paralela à projeção, em mapa, dos vetores de deslocamento regionais. Assim 
existe uma componente de tração que produz extensão. 

Wrench faults 
Termo comumente usado na literatura da geologia do petróleo para designar falhas 
direcionais de escalas regionais e continentais. Termo em desuso.  

 

3.1 - INTRODUÇÃO 

As zonas de cisalhamento rúpteis transcorrentes são chamadas de falhas transcorrentes ou 

falhas de rejeito direcional, ou simplesmente falhas direcionais (strike slip faults), por possuírem o 

rejeito essencialmente paralelo à direção da falha com deslocamento relativo dos blocos horizontal. Na 

terminologia antiga, década de 70, o termo falha de rasgamento (tear fault) se aplicava a falhas de 

pequeno porte, enquanto na Inglaterra eram usados os termos wrench fault e transcurrent fault. Outro 

tipo de falha transcorrente são as falhas transformantes que formam segmentos das bordas da placa 

litosférica. Uma distinção mais clara entre essas falhas será abordada no item seguinte, deste capítulo. 

As falhas transcorrentes resultam de movimentos laterais ao longo de superfícies verticais ou 

subverticais. Em mapas, e em imagens de sensores remotos, elas aparecem sob a forma retilínea, 

originando importantes lineamentos.  
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3.2 - FALHAS TRANSCORRENTES E FALHAS TRANSFORMANTES 

O termo falha transformante foi introduzido na literatura geológica nos anos 60 por J. Tuzo 

Wilson para definir um terceiro tipo de limite entre as placas tectônicas, diferente dos limites 

convergentes e divergentes. As falhas transformantes são, em essência, falhas transcorrentes que 

possuem as seguintes características especiais: 

1) Constituem limites de placas e, portanto, afetam toda a litosfera. 

2) A porção ativa de uma falha transformante termina em pontos finais (endpoints) 

discretos, nos quais interceptam e passam a outras estruturas (Fig. 3.1).  

 

Figura 3.1 - a) Esquema, em planta, mostrando uma falha transformante ligando dois limites de placas 
convergentes. O traço da falha ocorre somente entre os pontos X e Y. b) Esquema, em planta, mostrando uma 
falha transformante ligando duas dorsais (Pluijm & Marshak 2004). 

 

3) O comprimento de uma transformante pode ser constante, pode crescer ou decrescer com 

o tempo. Por exemplo, na Fig. 3.2a, a taxa de deriva no segmento da dorsal A seria a 

mesma que a taxa de deriva no segmento da dorsal B. Como consequencia, o 

comprimento da falha transformante conectando esses segmentos de dorsais permanece 

constante no tempo. Em contraste, a Fig. 3.2b mostra uma falha transformante onde uma 

de suas extremidades está em um segmento de dorsal, e a outra em uma trincheira. Se a 

taxa de subducção na trincheira excede a taxa de deriva na dorsal, então o comprimento 

da falha transformante que as conecta decresce com o tempo. Na Fig. 3.2c, o 

comprimento da transformante entre as duas junções tríplices T1 e T2 aumenta com o 

tempo se as junções tríplices se separam.  
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Figura 3.2 - O comprimento da falha transformante pode aumentar com o tempo; a) o comprimento da 
transformante permanece constante se a taxa de deriva nas dorsais em ambas as extremidades são as mesmas; b) 
o comprimento da transformante decresce com o tempo se a taxa de deriva em um endpoint é menor do que a 
taxa de subducção no outro; c) o comprimento da transformante cresce quando as duas junções triplas (T1 e T2) 
que definem os endpoints se separam (Pluijm & Marshak 2004). 

 

4) Nos casos onde o comprimento da falha é constante ou decrescente, a quantidade de 

deslocamento ao longo do comprimento de uma falha transformante é constante. Por 

exemplo, o deslocamento no ponto X na falha da Fig. 3.3a é o mesmo que o 

deslocamento no ponto Y. Se, no entanto, o comprimento da transformante cresce com o 

tempo a quantidade de deslocamento nas porções mais novas da falha serão menores que 

a quantidade nas porções mais velhas (Fig. 3.3b).  
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Figura 3.3 - a) a quantidade de deslocamento permanece a mesma ao longo do comprimento de uma 
transformante se o seu comprimento permanece constante ou decresce. O deslocamento no ponto X é o mesmo 
que no Y; b) se o comprimento da transformante muda com o tempo, então a quantidade de deslizamento varia 
ao longo do comprimento. No tempo 1, a falha é relativamente curta. No tempo 2, o comprimento da falha é 
maior. O deslocamento no ponto X, no meio da falha, é maior do que o deslocamento no ponto Y, próximo ao 
endpoint (Pluijm & Marshak 2004). 

 

5)  O deslocamento ao longo de uma falha transformante pode ser maior do que o 

comprimento da falha em si mesma. Por exemplo, numa falha transformante de 10 km de 

comprimento que ligue dois segmentos de dorsais, se ocorrer uma deriva maior que 10 

km nos segmentos das dorsais, então haverá mais do que 10 km de deslizamento na falha.  

 

As falhas transcorrentes diferem das falhas transformantes nos seguintes aspectos:  

1) As terminações das falhas transcorrentes não são abruptas. Elas se dispersam em um 

arranjo de falhas menores, chamado rabo de cavalo, ou simplesmente passam a uma zona 

de deformação plástica (Fig. 3.4). 



Contribuição às Ciências da Terra Série D. vol. 25(38), 221p. 
 

54 
 

 

Figura 3.4 - As terminações das falhas transcorrentes: a) rabo de cavalo composto de um leque de falhas 
normais; b) rabo de cavalo composto de um leque de falhas de empurrão (Pluijm & Marshak 2004). 

 

2) As falhas transcorrentes se iniciam e crescem na medida em que cresce o seu rejeito (Fig. 

3.5). Como consequencia, o seu rejeito é proporcional ao seu comprimento.  

 

 

Figura 3.5 - O crescimento de uma falha transcorrente. À medida que o tempo passa, a falha aumenta de 
comprimento e o seu deslocamento cresce. No processo, alguns ramos são abandonados (Pluijm & Marshak 
2004). 

 

3) O rejeito de uma falha transcorrente é máximo próximo ao centro do seu traço e decresce 

até zero nas suas terminações (Fig. 3.6).  

4) O rejeito de uma falha transcorrente será sempre menor do que o seu comprimento (Fig. 

3.6). 
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5) Como mostra a figura 3.6, o rejeito máximo na porção central do traço da falha modelada 

corresponde a cerca de 20% do valor total da mesma. 

  

Figura 3.6 - Ilustração mostrando como o deslocamento varia ao longo de uma falha transcorrente. No tempo 1, 
a falha é menor e corta somente o marker 4. No tempo 2, a falha cresceu e agora corta os markers 3, 4 e 5. Notar 
que os markers próximos às extremidades da falha estão começando a se curvar, antes da ruptura. Notar também 
que o rejeito da falha é menor que o seu comprimento (Pluijm & Marshak 2004). 

 

As falhas transcorrentes se desenvolvem na crosta continental como uma resposta a 

acomodação da deformação regional. Elas também se encontram desde a escala mesoscópica até a 

regional.  

 

3.3 - PROCESSOS E FEIÇÕES ASSOCIADOS ÀS GRANDES ZONAS 

TRANSCORRENTES 

As grandes zonas transcorrentes continentais, isto é, aquelas que possuem extensões entre 

dezenas e centenas de quilômetros, não são superfícies planares simples. Normalmente, tais zonas 

possuem traços curvos, divididos em ramos anastomosados ou paralelos, os quais se associam a falhas 

de outra natureza e a dobras.  
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3.3.1 - Acomodação da Deformação ao Longo das Zonas Transcorrentes  

A deformação transcorrente em escala regional, em crosta continental, não produz um único e 

simples plano de falha. Nessa condição, produz-se, em geral, uma larga zona contendo numerosas 

falhas transcorrentes individuais de variados comprimentos, bem como outras estruturas como falhas 

normais, reversas e dobras (Fig. 3.7). Tipicamente, as falhas de empurrão e dobras se orientam com 

um ângulo de 45º ou menos com a falha principal, e o ângulo agudo entre as falhas subsidiárias e a 

falha principal (ou entre as charneiras das dobras e a falha principal) se abre no sentido do 

cisalhamento. As falhas normais também se orientam em um ângulo de 45º ou maior com relação à 

falha principal, mas o ângulo agudo entre elas se abre em direção oposta ao sentido do cisalhamento 

(Figs. 3.7 e 3.8). 

 

Figura 3.7 - Arranjos de estruturas subsidiárias associadas com cisalhamento dextral. a) Falhas transcorrentes 
subsidiárias (cisalhamentos Riedel: R e R’); b) dobras e empurrões en echelon; c) dobras en echelon que se 
formaram e foram posteriormente deslocadas pelo cisalhamento; d) Falhas e veios en echelon (Pluijm & 
Marshak 2004). 
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Figura 3.8 - Modelo de deformação explicando a origem das estruturas subsidiárias ao longo de uma falha 
transcorrente: a) vista em planta de um cisalhamento dextral simples onde um quadrado se transforma em 
paralelogramo, e um circulo dentro do quadrado se transforma em elipse; b) detalhe de uma elipse de 
deformação mostrando que empurrões e dobras se formam perpendicularmente à direção de encurtamento, 
enquanto falhas normais e veios se formam perpendicularmente à direção de tração. Cisalhamentos R e R’ se 
formam em ângulo agudo com a direção de encurtamento; c) R e R’ são similares às fraturas cisalhantes 
conjugadas formadas em um cilindro de rocha submetido a uma tensão axial (Pluijm & Marshak 2004).  

 

3.3.2 - Transpressão e Transtração  

Altos estruturais ao longo das zonas transcorrentes se formam em resposta à transpressão, uma 

combinação de deslocamento direcional e compressão que produz um componente de encurtamento ao 

longo da falha. Esse encurtamento causa cavalgamentos e arqueamentos no interior ou vizinhança da 

zona de falha (Fig. 3.9a). Por outro lado, os baixos estruturais ao longo das falhas transcorrentes (sags) 

refletem transtração, uma combinação de deslocamento direcional e tração. O componente de tração 

causa falhamento normal e subsidência (Fig. 3.9b). Transpressão e transtração podem ocorrer ao longo 

de toda extensão de uma mesma zona de falha, se a zona se direciona de maneira oblíqua em relação 

aos vetores que descrevem o movimento relativo dos blocos justapostos.  

As dimensões das estruturas transtrativas e transpressivas formadas, ao longo de uma falha 

direcional, dependem da quantidade transversal de distensão e encurtamento, respectivamente. Onde 

ocorreu encurtamento ou distensão relativamente pequenas, o deslocamento transversal à falha resulta 

em relativamente pequenos altos ou pequenas depressões (sags), com relevos menores que algumas 

centenas de metros. Se, entretanto, a transpressão e a transtração aconteceram durante milhões de 

anos, um relevo significativo tem origem.  
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Figura 3.9 - Modelo simples de blocos de Madeira ilustrando conceito de transpressão e transtração. a) Quando 
os blocos cisalham e comprimem juntos (transpressão), a areia é elevada; b) quando os blocos cisalham e 
separam (transtração) a areia se deprime (Pluijm & Marshak 2004). 

 

Estudos de sísmica de reflexão de grandes falhas direcionais continentais indicaram que falhas 

subsidiárias em zonas transpressivas e transtrativas, dentro dos sistemas direcionais, mergulham em 

profundidade em direção ao plano principal da falha (Fig. 3.10a e Fig. 3.10b). Assim, em secções 

transversais, as grandes falhas continentais lembrariam flores em perfil, com as pétalas se abrindo para 

cima a partir de um caule. Essa configuração de falhas foi definida como estrutura em flor (Fig. 3.10a 

e Fig. 3.10b). Nas zonas transpressivas, se desenvolvem as estruturas em flor positiva (Fig. 3.10a), nas 

quais as falhas subsidiárias possuem um componente de movimento reverso, já nas zonas transtrativas 

se desenvolve a estrutura em flor negativa (Fig. 3.10b), na qual as falhas subsidiárias mostram uma 

componente de movimento normal. 

 

 

Figura 3.10 - a) Bloco diagrama de uma estrutura em flor positiva; b) bloco diagrama de uma estrutura em flor 
negativa (Pluijm & Marshak 2004). 
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3.3.3 - Deflexões de Restrição e Deflexões de Alívio 

Nos setores em que as zonas transcorrentes se encurvam, duas situações podem se verificar: 1) 

deflexões de restrição (restraining bands, Fig. 3.11a) e 2) deflexões de alívio (releasing bends, Fig. 

3.11b). Nas primeiras, a deflexão se dá de tal forma que há inibição do movimento ao longo da falha e 

consequente geração de uma zona transpressiva, ou mesmo, puramente compressiva. Nas deflexões de 

alívio a deflexão se dá de maneira tal que são geradas falhas normais e uma depressão denominada de 

bacia pull apart. Ao longo de uma deflexão de restrição, de escala regional, um cinturão de 

cavalgamentos e dobramentos pode se formar, causando o surgimento de um relevo transversal 

positivo (i. é, uma cadeia em ângulo com o traço da falha principal). Por exemplo, a Cadeia 

Transversal a norte de Los Angeles, no sul da Califórnia, se desenvolveu por causa do encurtamento 

de uma grande restrição ao longo da Falha de Santo André (Fig. 3.12). 

Tanto as deflexões de alívio como de restrição podem existir simultaneamente em diferentes 

partes de uma mesma falha.  

 

3.3.4 - Duplexes Direcionais (Strike-Slip Duplexes) 

Um duplex direcional consiste de um arranjo de diversas falhas articuladas que são paralelas a 

uma deflexão de falha direcional (Fig. 3.13). A geometria em planta de um duplex direcional é a 

mesma verificada em seção transversal de um duplex convencional. Os duplexes direcionais formados 

em uma deflexão de restrição podem ser chamados de duplexes transpressivos, enquanto aqueles 

formados em deflexões de alívio podem também ser chamados de duplexes transtrativos.  

 

 

Figura 3.11 - a) Deflexão de restrição na qual se formaram falhas de empurrão; b) deflexão de alívio na qual se 
formaram falhas normais e uma bacia pull-apart (Pluijm & Marshak 2004). 
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Figura 3.12 - Aplicação do modelo de deflexão de restrição à falha de Santo André ao norte de Los Angeles 
(LA). A linha pontilhada delineia os blocos imaginários de referencia. A Falha de S. André se curva nas margens 
do Deserto do Mojave (Pluijm & Marshak 2004). 

 

 

Figura 3.13 - Esquema em planta de duplexes direcionais formados em uma falha direcional dextral (Pluijm & 
Marshak 2004). 

 

3.3.5 - A Geometria das Falhas Transcorrentes em Profundidade 

Com base nos estudos de seções crustais expostas de falhas antigas, tem-se concluído que as 

zonas transcorrentes, como um todo, são largas próximo à superfície e mais estreitas em profundidade. 

Na zona de transição rúptil-dúctil, a crosta se torna menos resistente e a zona transcorrente se alarga 

(Fig. 3.14a). Estudos recentes sugerem que o conceito de uma zona de falha direcional atravessando 

diretamente toda a crosta como uma zona de deformação contínua e vertical pode ser uma 

simplificação em alguns locais. Existem evidencias que falhas direcionais de escalas regionais são, 

localmente, deslocadas por descolamentos profundos na crosta. Desta forma, os deslocamentos na 
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crosta superior não caem diretamente sobre os deslocamentos na crosta inferior e na litosfera 

mantélica subjacente (Fig. 3.14b). 

 

Figura 3.14 - a) Uma falha direcional regional consiste de uma larga zona de brecha e gouge na parte da crosta 
mais rasa e a profundidades a zona se tornaria mais estreita com cataclasitos e se alargaria em uma faixa de 
milonitos gradando para xistos em zonas mais profundas. b) A porção mais rasa de algumas zonas de falhas 
direcionais poderia ser deslocada em relação às porções mais profundas, por um descolamento profundo (Pluijm 
& Marshak 2004).  

 

3.4 - ZONAS TRANSCORRENTES EM SISTEMAS TECTÔNICOS ATUAIS 

Aqui serão descritos alguns contextos tectônicos atuais onde as zonas de cisalhamentos 

transcorrentes estão se desenvolvendo. Muitos desses contextos ocorrem no sudeste da Ásia (Fig. 

3.15).  

 

3.4.1 - Colisão e Convergência Oblíqua 

As falhas direcionais ocorrem ao longo de limites de placas convergentes onde o vetor que 

descreve o movimento relativo entre as placas subductante e a placa cavalgante, não é perpendicular à 

direção da margem convergente (Fig. 3.16a). Em tal margem de placa oblíquo-convergente o 

movimento relativo entre as duas placas pode ser decomposto em uma componente de movimento de 

empurrão perpendicular à margem, e em um componente de cisalhamento horizontal (falhamento 

direcional) paralelo à margem. Exemplos atuais mostram que falhas direcionais em limites de placas 

oblíquo-convergentes se desenvolvem em vários locais da margem, como no prisma acrescionário no 

arco vulcânico e na região ante-arco.  

A decomposição do movimento relativo em componentes dip-slip e strike-slip acompanham a 

colisão obliqua de duas massas litosféricas (Fig. 3.16b). A componente direcional do movimento 

desloca fragmentos da crosta lateralmente ao longo do orógeno. Quando a massa colidente é um 

pequeno terreno exótico, esse terreno pode ser fatiado por falhas transcorrentes após a colagem (Fig. 

3.16c). 
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Figura 3.15 - Mapa esquemático do sudeste da Ásia mostrando a colisão da Índia. Aqui, as falhas direcionais se 
desenvolveram em diversos contextos. Uma transformante (Chaman Fault) delimita a extremidade noroeste do 
subcontinente Indiano. Diversas falhas direcionais se formaram devido à colisão oblíqua, convergência oblíqua e 
escape lateral. Pequenos riftes se desenvolveram logo ao norte dos Himalaias (Pluijm & Marshak 2004).  

 

 

Figura 3.16 - a) Falhas transcorrentes em uma margem de convergência oblíqua. Notar que as falhas ocorrem 
em vários locais ao largo da margem. A seta maior indica o movimento relativo da placa subductante. b) Falhas 
transcorrentes em uma margem de colisão oblíqua. Notar que neste esquema as falhas terminam em um 
descolamento (detachment) basal a meia profundidade crustal. c) Esquema em planta mostrando os estágios 
progressivos durante uma colagem oblíqua de um terreno exótico. Notar como o terreno exótico foi fatiado pelas 
falhas posteriores e como as lascas foram deslocadas ao longo do orógeno (Pluijm & Marshak 2004).  
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As falhas transcorrentes podem se desenvolver em margens colisionais onde um continente 

penetra o outro. O torniquete criado quando dois continentes convergem pode causar o deslocamento 

lateral do bloco de crosta que foi espremido entre as massas colidentes. Esse processo foi denominado 

de escape lateral. Os limites desses blocos “escapantes” são as falhas direcionais. Por exemplo, 

durante a colisão Cenozóica da Índia com a Ásia, a Índia, movimentando-se para norte de encontro à 

Ásia, produziu um leque de falhas transcorrentes que acomoda o escape dos blocos para leste (Fig. 

3.15). Um fenômeno semelhante está ocorrendo a leste do Mediterrâneo, onde a movimentação para 

norte da Península Arábica, ao longo da Transformante do Mar Morto, resultou em uma 

movimentação da Turquia para oeste, espremida entre a Falha de Anatólia setentrional e a Falha de 

Anatólia meridional (Fig. 3.17). 

 

Figura 3.17 - Mapa esquemático da região leste do Mediterrâneo até o Mar Cáspio. Escape lateral em resposta 
ao movimento para norte da Placa Arábica que está espremendo a Turquia para oeste. Esse escape acomoda-se 
pelo deslizamento na Falha Anatolia setentrional e na Falha Anatolia meridional (Pluijm & Marshak 2004).  

 

3.4.2 - Falhamentos Transcorrentes em Cinturões de Cavalgamento 

Localmente, os cinturões de cavalgamento contêm falhas direcionais cujos traços se orientam 

aproximadamente paralelos à direção do transporte regional. Algumas dessas falhas conhecidas como 

rampas laterais, cortam lascas de empurrão que se movem em relação aos seus vizinhos. Nos locais 

onde essas rampas laterais são subverticais elas são chamadas de falhas de rasgamento (tear faults). As 
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rampas laterais ou falhas de rasgamento podem acomodar mudanças direcionais na posição de uma 

rampa frontal em relação ao antepaís. Exemplos de rampas laterais que balizam as duas extremidades 

da lasca de empurrão são encontradas no Pine Montain, no sudeste dos Apalaches (Fig. 3.18). 

 

Figura 3.18 - Mapa do sistema de cavalgamento Pine Montain no sudeste dos Apalaches (Leste dos EUA), 
mostrando as rampas laterais (Falhas de Jacksboro e Russel Fork) (Pluijm & Marshak 2004). 

 

Localmente, as lascas de empurrão contêm sistemas de falhas direcionais mesoscópicas 

conjugadas, que acomodam o encurtamento e simultâneo estiramento das lascas de empurrão através 

do strike. Os exemplos de sistemas transcorrentes conjugados podem ser observados no Cinturão de 

Cavalgamento de Makran, no sudeste do Paquistão (Fig. 3.19) e no Cinturão de Cavalgamento do Jura 

da Suíça e França.  

 

Figura 3.19 - Mapa simplificado do Cinturão de Cavalgamento do Makran no Paquistão, ilustrando o sistema 
conjugado de falhas transcorrentes contido dentro das lascas de empurrão (Pluijm & Marshak 2004). 
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3.4.3 - Falhas Transcorrentes em Riftes 

A falha Garlock no sudeste da Califórnia é um dos maiores exemplos de falha direcional 

dentro de um ambiente de rifte (Fig. 3.20). Essa falha, com 250 km de extensão e deslocamento 

sinistral, forma a fronteira norte do Deserto de Mojave e intercepta a Falha de Santo André na sua 

extremidade oeste. Ela define o limite entre duas porções do Rifte Basin and Range: o Basin and 

Range Central ao norte, e o bloco Mojave ao sul. A Falha Garlock existe por que essas duas porções 

não experimentaram a mesma quantidade de deformação distensional. Especificamente, uma maior 

distensão ocorreu na Basin and Range Central do que no bloco Mojave (Fig. 3.20).  

 

 

Figura 3.20 - Modelo em bloco da Falha Garlock, sudeste da Califórnia (EUA), acomodando o deslocamento da 
Província Basin and Range distendida ao norte e o Deserto de Mojave ao sul (Pluijm & Marshak 2004). 

 

Para acomodar essa diferença, a crosta ao norte da falha se deslocou para oeste em relação à 

crosta do sul. Notavelmente, esse movimento empurrou a porção norte da Falha de Santo André de sua 

interseção com a Falha Garlock para oeste, criando uma grande deflexão de restrição na Falha Santo 

André. A presença de tal deflexão é responsável pela existência da Cadeia Transversal logo ao norte 

de Los Angeles (Fig. 3.12). Os movimentos das placas do Pacífico e Norte Americana através da 

deflexão da Cadeia Transversal na Falha de S. André também geram tensões compressivas dentro do 

Bloco do Mojave. Essas tensões causam algumas das falhas normais formadas por rifteamento do 

bloco no passado que foram reativadas no presente como falhas transcorrentes.  
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3.4.4 - Outros exemplos de estudos de Falhas Transcorrentes e Falhas 

Transformantes 

As falhas de rejeito direcional ocorrem, como viu-se, tanto em continentes como em crosta 

oceânica. Exemplos de falhas direcionais em crosta continental incluem a Falha Queen Charlotte no 

oeste canadense, a Falha Alpina na Nova Zelândia (Fig. 3.21a), as falhas que bordejam o Mar Morto 

(Fig. 3.21b) as falhas Anatolianas na Turquia (Fig. 3.17) a Falha Chaman no Paquistão (Fig. 3.15) e as 

falhas Red River e Altyn Tach na China. A Falha Alpina da Nova Zelândia acomoda os movimentos 

entre as placas da Austrália e do Pacífico, enquanto a Falha Chaman do Paquistão acomoda os 

movimentos entre a Índia e a Ásia, no lado oeste da Índia. 

Essa região da ilha sul da Nova Zelândia foi recentemente estudada por Ghisetti & Sibson 

(2006) que demonstraram que as falhas de alto ângulo herdadas dos episódios extensionais do 

Cretáceo Superior-Paleoceno e Eoceno teriam sofrido, desde o Mioceno Inferior, uma inversão 

compressional associada com cisalhamento transcorrente dextral e transpressão na Falha Alpina. 

Segundo esses autores, a deformação da sequencia carbonática, a análise de dados estruturais de 

campo e de subsuperfície teriam indicado um estilo misto de inversão com: 1) reativação de algumas 

falhas normais de alto ângulo e 2) empurrão de novas falhas transversais de mergulhos moderados que 

teriam deslocado lascas do embasamento e causado dobramento flexural na cobertura sedimentar.  

Norris & Cooper (2003) estudaram a deformação gravada em milonitos ao longo da Falha 

Alpina através de medições de espessuras de veios pegmatóides dentro de xistos não milonitizados e 

em três locais dentro dos milonitos deformados progressivamente, os quais foram usados para estimar 

os valores da deformação. Os resultados obtidos teriam sugerido que processos como o foco da 

deformação e enfraquecimento termal poderia causar intensa deformação dentro da crosta inferior, 

com a deformação da borda da placa restrita a estreitas zonas ao invés de se tornar gradativamente 

distribuída sobre uma ampla zona de cisalhamento à profundidade. 

Outro trabalho realizado por King et al. (2008), nas proximidades da Falha Alpina, região 

central do Fiordland, envolvendo dados estruturais e geocronologia U/Pb mostrou o papel das 

heterogeneidades estruturais pré-existentes na evolução cinemática de uma transpressão recentemente 

ali descoberta, a zona de cisalhamento Straight River. Essa zona consistiria de faixas de deformação 

de altos ângulos que estariam superpostas a tramas mais antigas através de uma região de 10 x 80 km. 

Esses estudos caracterizaram uma zona transpressiva triclínica com estreitas faixas de deformação 

predominantemente transcorrente e largas faixas predominantemente contracionais. Segundo os 

autores, dentro dos dados das datações disponíveis, as semelhanças entre as estruturas encontradas 

sugeririam que a transpressão poderia ter ocorrido durante o Terciário Superior, indicando que uma 

significativa quantidade de encurtamento de alto ângulo da Falha Alpina poderia ter sido acomodado 

dentro do Fiordland. 
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Figura 3.21 - a) A Falha Alpina na Nova Zelandia liga a Trincheira Macquarie (M) com a Trincheira Tonga-
Kermadec (TK). b) A transformante do Mar Morto (DST) corre para norte desde o Golfo de Aqaba até a 
extremidade oeste da Montanha Zagros. Ela acomoda o movimento para norte da Placa Arábica (Pluijm & 
Marshak 2004).  

 

Na China alguns autores utilizaram dados estruturais e datações pelo método Ar/Ar (e.g. Zhu 

et al. 2005 e Wang et al. 2005) para caracterizarem zonas de cisalhamentos transcorrentes que 

ocorrem naquele país.  

Zhu et al (2005) usaram o processo Ar/Ar para datarem a zona de cisalhamento Tan-Lu, no 

leste da China, e concluíram que essa zona teria sido produzida no Cretáceo Inferior e que seu 

movimento sinistral, de alta velocidade, estaria relacionado com a subducção oblíqua da Placa do 

Pacífico, nesse tempo.  

Wang et al. (2005) estudaram a cinemática do cinturão tectônico Xuefengshan e da tectônica 

Mesozóica do Bloco sul da China, com base em dados estruturais e datação termocronológica, para 

concluir que a data do evento da deformação maior estaria condicionada do Triássico Médio ao 

Jurássico Superior (244-195 Ma). Para eles as características estruturais do cinturão tectônico 

Xuefengshan, metamorfismo da fácies xisto verde, tramas tectônicas planares e lineares com 
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ocorrência de estrutura em flor positiva; estariam relacionadas à zona de convergência oblíqua 

Indosiniana em combinação com acunhamento tectônico e retro-empurrões sob influencia de um 

descolamento basal de baixo ângulo e mergulhante para SE.  

Outros autores (e.g. Viola et al. 2004 e Soto et al. 2007) usaram modelos experimentais em 

caixa de areia para explicarem ou confirmarem estruturas transcorrentes modernas. 

Viola et al. (2004) usaram esse tipo de modelamento em caixa de areia para confirmar o 

modelo tectônico teórico da reativação de falha reversa por transcorrência (regime transpressivo) do 

sistema de falha Giudicarie nos Alpes Italianos. O sistema Giudicarie teria sido interpretado como 

resultante de uma reativação sinistral transpressiva do Mioceno Superior de uma falha reversa mais 

antiga do Oligoceno Superior.  

Soto et al. (2007) fizeram modelamentos em caixas de areias que foram usados para estudar a 

influência de estruturas prévias transpressionais e de transcorrências puras sob compressão 

perpendicular posterior. A estrutura resultante seria do tipo “pop-up”. As estruturas seriam reativadas 

somente no setor “traseiro” (back side) do modelo em ausência de um nível de deslocamento viscoso. 

Nas condições de transcorrência pura até as falhas Riedel seriam reativadas e novos empurrões seriam 

nucleados a partir dessas falhas Riedel para rampas oblíquas com mergulhos de alto ângulo. Uma 

comparação com um setor do norte da margem Chilena (24-26ºS) teria confirmado os resultados 

experimentais. Esse setor teria registrado movimentos transcorrentes relacionados à partição da 

deformação devido à convergência oblíqua da placa Nazca durante o Eoceno-Oligoceno (ca. 34 Ma). 

Chardon (2003) estudou a inter-relação entre transpressão e plutonismo na crosta inferior, 

dentro de um arco magmático, através do relacionamento estrutural entre o batólito Ecstall e seu 

embasamento, na área de Prince Rupert, Columbia Britânica, na cordilheira norte-americana. Seus 

resultados enfatizaram a interferência entre três campos de deformação: 1) uma cunha crustal antiga 

(>92 Ma) produzida por orogênese perpendicular com cavalgamentos vergentes para SW, 2) uma zona 

de transcorrência sinistral paralela ao orógeno e ativa até 87 Ma, e 3) e expansão lateral do batólito 

(93-91 Ma) contra a zona de cisalhamento. Esse estudo poderia exemplificar, segundo o autor, o 

processo pelo qual um arco magmático moderno cresce em profundidade e lateralmente durante uma 

transpressão, sendo a direção e o sentido de crescimento determinados pela direção do movimento da 

placa em relação ao arco magmático e pelo grau da decomposição direcional da transpressão.  

 

3.5 - ZONAS TRANSCORRENTES EM ORÓGENOS ANTIGOS 

Naylor et al. (1986) realizaram experimentos em caixas de areia em escala para gerarem 

modelos de falhas em três dimensões de falhamentos transcorrentes controlados pelo embasamento e 

encontraram boa concordância entre eles e os exemplos naturais. 
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Tikoff & Greene (1997) mostraram que as lineações de estiramento em zonas de cisalhamento 

transpressivas podem ser tanto horizontais como verticais e que essas lineações não estariam 

necessariamente relacionadas com a direção do transporte tectônico. E elas poderiam refletir 

variações, ao longo do strike, de deformação finita e ou da partição da deformação. Para a transpressão 

dominada por cisalhamento puro as lineações de estiramento seriam sempre verticais. Por outro lado 

as lineações de estiramento dentro das transpressões predominantemente do tipo transcorrente 

(wrench) poderiam ser tanto horizontais (baixo strain) como verticais (alto strain). 

Woodcock & Rickards (2003) remapeando a Falha Dent (NW da Inglaterra) teriam melhorado 

a compreensão das dobras e falhas formadas durante a transpressão sinistral Variscana (Carbonífero 

Superior). Segundo esses autores o teto da Falha Dent teria sido cortado por falhas subverticais ou 

mergulhantes para leste, que juntos formariam uma estrutura em flor positiva, em corte, e um duplex 

contracional, em planta. O piso da Falha Dent preservaria evidencias de deslocamentos dip enquanto o 

deslocamento strike estaria preferencialmente decomposto nas falhas do teto (Fig. 3.22). Esse modelo 

de decomposição do deslocamento poderia, para os autores, ser típico de estruturas transpressivas em 

geral.  

 

 

Figura 3.22 - De a) a c) Interpretação esquemática da formação da estrutura em flor positiva e do duplex 
contracional por transpressão através da Falha Dent (Woodcock & Rickards 2003). 

 



Contribuição às Ciências da Terra Série D. vol. 25(38), 221p. 
 

70 
 

Sengupta & Ghosh (2004) trabalhando na Zona de Cisalhamento Phulad, Rajasthan Índia, 

acharam evidências de achatamento geral, sentido de cisalhamento de empurrão, ocorrência de 

lineação de estiramento (Lest) paralela ao transporte, ocorrência frequente de dobras em bainha com 

direção apical paralela à Lest e ocorrência de padrões de lineações em forma de U indicariam que a 

deformação teria sido transpressiva, com a razão b/a variando de -1 a -2. A maior parte da deformação 

não teria sido controlada por cisalhamento simples (CS), mas teria envolvido tanto o CS como 

cisalhamento puro (CP), com extrusão ao longo do vetor vorticidade (VV). A rotação de longos 

clastos tectônicos teria causado a reorientação de estruturas monoclínicas roladas, com sentidos 

opostos de assimetria em diferentes domínios, que apareceriam em afloramentos subhorizontais 

paralelos ao VV, embora o componente de CS fosse zero nessas superfícies. 

Konopásek et al. (2005) sugeriram, para a parte central do Cinturão Kaoko, a existência de 

uma fase de cavalgamento anterior que teria sido sobreposta por uma segunda fase de deformação que 

estaria associada com a Zona de Cisalhamento Transcorrente Puros. Durante essa segunda fase teria 

ocorrido fusão parcial e intrusões graníticas de 550 Ma. A decomposição da deformação em 

deformação transcorrente ao longo do cisalhamento Puros e encurtamento NE-SW na zona central 

seriam consistentes com um regime transpressional sinistral, durante essa segunda fase de deformação.  

Chetty & Bhaskar Rao (2006a) estudaram a Zona de Cisalhamento Cauvery, situada no 

terreno granulítico do sul da Índia. Essa zona de cisalhamento seria, para eles, um sistema de 

cisalhamento de escala crustal dentro de terrenos granulíticos às margens sudeste do Cráton Arqueano 

Dharwar. Segundo eles a interpretação estrutural de dados de satélites e de observações de campo 

revelou quatro grandes zonas de cisalhamento dentro do Sistema Cauvery. Elas teriam apresentado 

cinemáticas de cisalhamento dextral sincrônica com um grande evento tectono-metamórfico (D2) 

associado com migmatização e fusões intracrustais. A disposição, a geometria e a contemporaneidade 

das tramas de cisalhamento do Sistema Cauvery poderiam ser modelados em termos de uma estrutura 

em flor positiva de escala crustal semelhante aos orógenos colisionais e transpressionais. À luz de 

evidencias sísmicas recente, para uma estrutura Moho deslocada e uma zona de baixa velocidade da 

crosta inferior a mediana, a estrutura em flor através da Zona de Cisalhamento Cauvery poderia se 

estender a profundidades mantélicas. 

Chetty & Bhaskar Rao (2006b) realizaram, neste trabalho, o mapeamento estrutural regional 

guiado por interpretações de sensores remotos, na parte leste da Zona de Cisalhamento Cauvery 

(ZCC), parte sul do terreno granulítico, que revelou um arcabouço estrutural em dois grandes limites 

de zonas de cisalhamentos interligadas por um conjunto de cinturões de cisalhamentos sigmoidais. O 

padrão da deformação e a história deformacional estariam presentes em termos de dois episódios, D1 e 

D2. Enquanto as estruturas D1 estariam bem preservadas nas áreas de baixa taxa de deformação, as 

tramas D2 estariam bem refletidas nas faixas de alta deformação que envolvem os domínios de baixa 
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deformação. As observações estruturais multi-escalares dos autores puderam ser modeladas em termos 

de um ponto de vista de duplex apresentando uma seção transversal de estrutura em flor positiva 

relacionada à transpressão regional resultante de processos colisionais do Neoproterozóico tardio no 

Gondwana leste. 

Para Hollister & Andronicos (2006) o crescimento crustal nas Montanhas Costeiras ao longo 

da extremidade frontal da Cordilheira Canadense teria sido o resultado de processos associados com o 

fluxo horizontal de material durante transpressão e subsequente transtração e de acresção vertical de 

material fundido derivado do manto. De 85 a 58 Ma, quando terrenos exóticos foram transportados 

para norte durante a transpressão, a crosta teria se espessado em cerca de 55 km, e o material fundido 

que teria se originado de uma mistura de basalto derivado do manto com fundido parcial da crosta 

espessada teria se introduzido nas zonas de cisalhamentos transpressivas de escala crustal. Quando o 

orógeno se estendeu, entre 58 e 50 Ma, teria havido uma fusão de descompressão de grande escala no 

manto e fusão de desidratação na crosta inferior. Volumosas implantações de soleiras subhorizontais 

teriam preenchido os espaços criados quando a crosta foi separada (pulled apart) e quando 15 a 20 km 

de exumação tectônica teriam ocorrido através das zonas de cisalhamentos dúcteis de baixo ângulo. 

Por cerca de 50 Ma o espessamento crustal final da crosta continental teria sido de cerca de 30 km As 

comparações com dados sísmicos de outras seções crustais sugerem que os processos de formação de 

crosta identificados no oeste da Columbia Britânica teriam aplicação geral para modelos de formação 

de crosta continental. 

Swanson (2006) descreveu arranjos de veios de quartzo en echelon relacionados a falhas 

transcorrentes do Paleozóico Superior, em Cape Elizabeth, Maine, que teriam sido formados em 

resposta ao cisalhamento dextral regional ao longo do sistema de falha Norumbega. O relacionamento 

en echelon com caimento para esquerda entre os segmentos de veios teria conduzido à formação de 

zonas de recobrimento contracionais onde os ligamentos do cisalhamento-P (P-shear) teriam criado 

uma zona de falha completa que truncaria as terminações dos segmentos formados anteriormente. Esse 

modelo de ligações de crescimento (Fig. 3.23) para evolução das zonas de falhas funcionaria através 

de maiores escalas e maiores comprimentos de falhas, à medida que o deslocamento se acumularia 

dentro de uma razão limitante deslocamento/comprimento máxima característica das litologias 

hospedeiras.  

Segundo o trabalho de Lin et al. (2007) a direção de cisalhamento é um importante parâmetro 

na interpretação cinemática das zonas de alta deformação. O desenvolvimento recente de estudos das 

zonas de altas deformações mostrou que não existe um relacionamento simples entre a orientação das 

lineações de estiramento e a direção do cisalhamento e que seria difícil usar as primeiras para 

determinar a última. Em contrapartida as estrias nas superfícies C, um produto da deformação dúctil, 

formar-se-iam paralelamente à direção de cisalhamento. Dessa forma seria importante para a 
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interpretação cinemática de altas deformações diferenciar  tais estrias das lineações de estiramento. As 

estrias dúcteis seriam muito mais comuns nas zonas naturais de altas deformações do que as relatadas 

na literatura. Os autores discutiram como diferenciar os dois tipos de lineações e descreveram um 

exemplo de zona de alta deformação natural no Cráton superior do Canadá. Os dados das estrias 

mostraram que a direção de cisalhamento da zona de alto strain varia de subhorizontal até caimentos 

moderados, através da direção da zona. Eles teriam concluído que as estrias do tipo ridge-in-groove 

bem desenvolvidas seriam indicadores confiáveis da direção de cisalhamento.  Eles discutiram, 

também, as situações onde as lineações de estiramento poderiam potencialmente ser utilizadas como 

indicadores da direção de cisalhamento. Esse estudo proposto se refere principalmente para os 

milonitos que exibem estrutura tipo S-C. Assim as principais diferenças entre as estrias do tipo 

slickensides (Lc), que ocorrem nas superfícies-C, e as lineações de estiramento (Ls), que ocorrem nas 

superfícies-S, seriam: as foliações S e a correspondente Ls seriam definidas pelos marcadores 

deformados como os grãos elipsoidais, pelos agregados minerais ou seixos deformados; por outro lado 

as superfícies-C seriam superfícies mais estreitas, comumente lisas e mais brilhante e teriam a 

aparência típica dos slickensides. 

 

Figura 3.23 - A terminologia das zonas de falhas incluiria cisalhamentos-R en échelon, cisalhamentos-R’, 
terminações de fraturas de extensão oblíquas. Os arranjos iniciais en échelon de cisalhamentos-R 
desenvolveriam ligações dos cisalhamentos-P, lentes e duplexes para formar uma zona de falha contínua 
(Swanson 2006). 

 

Para Zák et al. (2005) o Complexo Plutônico Bohemiano Central (CPBC) consiste de plútons 

colocados episodicamente, dos quais as tramas internas gravaram a evolução tectônica de um arco 

magmático continental (Fig. 3.24). Os plútons cálcio-alcalinos de cerca de 354-350 Ma foram 

colocados por múltiplos processos dentro da unidade crustal-superior Teplá-Barradian e suas tramas 

magmáticas guardaram  incrementos da transpressão regional. As múltiplas tramas do Plúton Blatná 

mais novo (ca. 346 Ma) gravaram tanto a transpressão regional como o começo (onset) da exumação 

da raiz orogênica meso-crustal (Unidade Moldanubiana). A contínua exumação relacionada à 

deformação durante o resfriamento do plúton resultou no desenvolvimento de uma larga zona de 



Teixeira-Silva, C. M, 2010, O Sistema Transcorrente da Porção Sudeste do Orógeno Araçuaí ... 
 

73 
 

deformação sub-sólida ao longo da margem sudeste do CPBC. Finalmente o Plúton durbachítico 

tabular sin-exumação foi colocado no topo da sequencia intrusiva a ca. 343-340 Ma, e o Plúton Tábor 

ultrapotássico intrudiu depois da exumação da raiz orogênica (ca. 337 Ma). Os autores sugerem que a 

colocação dos plútons durante a transpressão regional na crosta superior produziu um domínio 

termicamente amaciado que então acomodou a exumação da raiz orogênica meso-crustal, e que a 

natureza complexa do limite Teplá-Barrandiano / Moldanubiano seria resultado da transpressão 

regional na crosta superior, do aumento a deformação regional nas auréolas estruturais sobrejacentes, 

da subsequente exumação do domínio raiz orogênico e do falhamento rúptil pós-colocação.  

Segundo Goscombe & Grey (2008) a Faixa Kaoko do Neoproterozóico-Cambriano seria um 

importante sistema transpressivo, de escala orogênica, na amalgamação do Gondwana ocidental (Figs. 

3.25 e 3.26). Essa transpressão médio-crustal das condições de fácies anfibolito a granulito seria 

controlada por duas grandes zonas de cisalhamento transcorrentes que envolveriam um núcleo 

orogênico de alto grau com 20-40 km de largura. As zonas miloníticas Purros e Three Palms teriam 

um rejeito calculado da ordem de 120-140 km. Essas zonas de cisalhamento seriam zonas miloníticas 

com mergulhos moderados a fortes e com larguras de 1-5 km, elas seriam de formas arqueadas de 

curvilineares em mapa e apresentariam variações na cinemática de deslizamento ao longo do strike. 

Elas seriam, também, altamente curvadas em seção vertical e definiriam uma estrutura de meia flor no 

núcleo do orógeno. Uma rede oblíqua de zonas de cisalhamento miloníticas, semelhantes aos 

cisalhamentos Riedel, ligaria as zonas de cisalhamento maiores e definiriam losangos de cisalhamento 

de escala regional internamente deformados por dobramentos apertados e tramas de cisalhamento. 

Essas zonas de cisalhamento criariam domínios no núcleo do orógeno com variações no predomínio 

de cisalhamento puro (nos losangos de cisalhamento) e cisalhamento simples (nas zonas de 

cisalhamento). A despeito de ser um sistema complexo, muitos setores teriam envolvido colisão 

oblíqua e acresção de arcos magmáticos de idade 660-610 Ma, seguido por um pico metamórfico e 

principal fase da orogênese transpressiva entre 585 e 560 Ma, com as zonas de cisalhamentos 

permanecendo ativas até 530 Ma. Essa amalgamação E-W antecede imediatamente a amalgamação 

final N-S do Gondwana ao longo do Orógeno Kuunga, entre 535 e 510 Ma. O Orógeno Adamastor de 

grande escala, consistindo das faixas Kaoko, Dom feliciano, Ribeira, Araçuaí e Congo Ocidental, 

também mostraria grosseiramente uma completa arquitetura estrutural simétrica e similar. O núcleo de 

alto grau termicamente amaciado teria decomposto intensa deformação predominantemente 

transcorrente e redes de zonas de cisalhamento transcorrentes que mergulhariam para dentro com 

formas lístricas. A Faixa Kaoko ilustraria muito bem a natureza altamente particionada dos sistemas 

transpressivos em geral e padrões em comum através de todo o grande Orógeno Adamastor; tais como 

o zoneamento metamórfico, a distribuição heterogênea do estilo de deformação o regime de fluxo e os 

graus altamente variáveis de retrabalhamento da deformação e recristalização. Essa porção estrutural 
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altamente deformada e estruturalmente complexa presenciou uma distensão litosférica e rifteamento 

em 415 Ma durante a ruptura e dispersão do Gondwana. 

 

 

Figura 3.24 - Blocos diagramas interpretativos para mostrar a evolução estrutural do Complexo Plutônico 
Bohemiano Central (CBPC) e unidades adjacentes durante o Carbonífero Inferior. Os primeiros plútons (354 
Ma) teriam intrudido a crosta do TBU (Taplá Barradian Unit) durante a transpressão regional associada com 
estiramento arco-paralelo e contração arco-normal. A transpressão regional teria sido aumentada no 
envolvimento das aureolas estruturais de plútons individuais ao longo da margem noroeste do complexo 
plutônico. múltiplos MTP’s (Material Transfer Process) teriam acomodado a colocação desses plútons. 
Subsequentemente, a margem sudeste do complexo plutônico  teria sido pervasivamente afetado pela exumação 
do lado SE da UM (Unidade Moldanubian) médio-crustal grosseiramente sincrônico com a colocação do plúton 
tabular Milevsko. O plúton Tabor (não mostrado aqui) teria intrudido os gnaisses Moldanubian para o SE do 
plúton Milevsko depois da exumação de 337 Ma. BTG: Blatna´ granodiorite, CEG: Cˇervena´ granodiorite, 
CBD: Cˇertovo Brˇemeno durbachite, JB: Jı´love´ Belt, KZG: Koza´rovice granodiorite, MG: Marginal 
granodiorite, SSC: Stare´ Sedlo Complex, ST: Sa´zava tonalite, VLTG: Vltava granodiorite (Zák et al. 2005). 
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Figura 3.25 - Mapa geológico e estrutural da Faixa Kaoko mostrando os traços aflorantes das zonas de 
cisalhamento maiores (linhas grossas) e os traços da foliação dominante (linhas finas). O mapa se baseou no 
mapeamento, na interpretação da imagem Landsat e em outros mapas publicados correlacionado com as zonas 
de Miller (1983): WKZ: Western Kaoko Zone; CKZ: Central Kaoko Zone; EKZ: Eastern Kaoko Zone.As 
abreviações das zonas de cisalhamento em escala crustal são: TPMZ: Three Palms Mylonite Zone; PMZ: Puros 
Mylonite Zone; HMZ: Hartmann Mylonite Zone; VMZ: Village Mylonite Zone; KMZ: Khumib Mylonite Zone; 
AMZ: Ahub Mylonite Zone; ST: Sesfontein Thrust (Goscombe & Gray 2008).  
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Figura 3.26 - Mapa detalhado da parte norte da Faixa Kaoko. O mergulho da lineação de estiramento não estaria 
indicado por clareza, todos têm menos de 30º. A área mapeada seria uma extensão do mapa apresentado por 
Goscombe et al. (2003) (Goscombe & Gray 2008). 
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CAPÍTULO 4 

O FEIXE DE ZONAS DE CISALHAMENTO MANHUAÇU-SANTA 

MARGARIDA E A ZONA DE CISALHAMENTO DE ABRE CAMPO 

 

4.1 - INTRODUÇÃO 

No curso da investigação das estruturas que constituem os objetos do presente estudo, 

verificou-se que a Zona de Cisalhamento de Manhuaçu é apenas uma dentre muitas outras que, com 

um espaçamento relativamente pequeno, se estendem das proximidades de Governador Valadares 

(MG) até a fronteira entre os estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, região que corresponde ao 

limite entre orógenos Araçuaí e Ribeira. Por esta razão, o conjunto de zonas de cisalhamento exposto 

na região de Manhuaçu foi denominado por Teixeira-Silva et al. (2009a,b) de Feixe de Zonas de 

Cisalhamento Manhuaçu-Santa Margarida (FC-MSM), nomenclatura que será aqui também 

empregada. Além disso, verificou-se que o Feixe Manhuaçu-Santa Margarida é acompanhado pelo 

oeste, em toda sua extensão, pela Zona de Cisalhamento de Abre Campo que, do ponto vista 

morfológico, lhe é muito similar. Por esta razão, e pela associação genética que parecem possuir 

(discutida no capítulo 8), elas serão aqui tratadas conjuntamente. Vale, contudo, ressaltar que, em 

função da existência de um bom acervo de dados relativos à Zona de Cisalhamento de Abre Campo, 

ela não foi investigada em detalhe como as demais aqui enfocadas.  

 

4.2 - O FEIXE DE ZONAS DE CISALHAMENTO MANHUAÇU-SANTA 

MARGARIDA 

O Feixe de Zonas de Cisalhamento Manhuaçu Santa Margarida define uma faixa de direção 

preferencial norte-sul, compreendida entre os paralelos 19°45’ e 21°30’ de Latitude Sul e os 

meridianos de 41°45’ e 43°15’ de Longitude Oeste (Fig. 4.1), que se estende por 330 km das 

vizinhanças de Governador Valadares, a norte, à região de Juiz de Fora, a sul.  

Costa et al. (1993b, 1995, 1997 e 1998) chamaram de “Cinturão Transcorrente Manhuaçu” o 

conjunto de grandes lineamentos anastomosados de direção NS e NNE existentes entre Caratinga e 

Manhuaçu, em Minas Gerais. Para Costa et al. (1998) tais estruturas representariam, em Minas Gerais, 

a porção nordeste da Faixa Ribeira, a qual seria caracterizada pela alternância entre domínios 

tectônicos compressionais e transcorrentes. As zonas transcorrentes, que cortariam sistemas de 

empurrão mais antigos, representariam a última manifestação de uma colisão entre placas continentais 
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durante o Neoproterozóico, que após encurtamento e espessamento crustais, promoveria a formação de 

zonas de cisalhamento direcionais dextrais.  

Cunningham et al. (1998), com base nos resultados de análise estrutural executada em uma 

seção regional ao longo da rodovia BR-262, ente Rio Casca (MG) e Vitória (ES), postulam que a 

região de Manhuaçu exibiria um conjunto de falhas direcionais e oblíquas dextrais de direção NS, as 

quais comporiam estruturas em flor positiva, típicas de ambientes transpressivos. 

Noce et al. (2003) detectam entre as cidades de Cataguazes e Miraí uma espessa zona de 

cisalhamento marcada por intenso retrometamorfismo, na qual “a foliação é, via de regra, de caráter 

milonítico e seu desenvolvimento associa-se a movimentos transcorrentes dextrais”, que estariam 

relacionados à fase de deformação mais jovem (D3) caracterizada na região. 

Noce et al. (2007b) demonstraram com base em dados de U-Pb Shrimp que o Complexo 

Mantiqueira possui zircões herdados do Arqueano e idades variando de 2.137±19 a 2.041±7Ma com 

protólitos gerados por fusão parcial de material continental mais antigo. O complexo Juiz de Fora tem 

idades de cristalização de 2.119±16 e 2.084±13 Ma e grãos herdados ausentes, com evolução dentro 

de um ambiente de arco magmático oceânico. 

Como bases para desenvolvimento do presente trabalho, foram utilizados os mapas geológicos 

regionais de Fonseca (1979) e Machado Filho et al. (1983), que sintetizaram os dados litológicos, 

petrológicos, geocronológicos e geofísicos, na escala 1:1.000.000, das folhas Rio de Janeiro e Vitória. 

Com o mesmo fim, foi empregado o mapa síntese de Vieira, escala 1:250.000, referente à da Folha de 

Juiz de Fora.  

Para a região da fronteira dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro foram utilizadas as 

cartas Muriaé (Romano & Noce 2003), Ubá (Noce et al. 2003), Juiz de Fora (Duarte et al. 2003), 

Leopoldina (Heilbron et al. 2003a,b) do Projeto Sul Minas, fruto do convênio entre a Companhia 

Mineradora de Minas Gerais (COMIG) e as universidades Federal de Minas Gerais e Estadual do Rio 

de Janeiro, bem como as sínteses elaboradas por Pedrosa-Soares et al. (2003) e por Heilbron et al. 

(2003a,b).  

Para a região oriental de Minas Gerais, lançou-se mão dos mapas das folhas Governador 

Valadares (Féboli 2002), Dom Cavati (Ribeiro 2002), Itanhomi (Féboli e Paes 2002), Caratinga 

(Signorelli 2002) e Ipanema (Tuller 2002) do Projeto Leste de Minas Gerais, escala 1:100.000 

(Convênio CPRM-COMIG).  

Mais recentemente, a CPRM lançou uma nova versão das folhas ao milionésimo do Brasil 

(Schobbenhaus et al. 2004) das quais foram utilizadas as folhas Belo Horizonte (Heineck et al. 2004), 

Rio Doce (Leite et al. 2004a), Rio de Janeiro (Leite et al. 2004b) e Vitória (Silva et al. 2004). 

 



Teixeira-Silva, C. M, 2010, O Sistema Transcorrente da Porção Sudeste do Orógeno Araçuaí ... 
 

79 
 

  

Figura 4.1 - Mapa geológico simplificado do Orógeno Araçuaí e porção nordeste da Faixa Ribeira mostrando as 
zonas de cisalhamento de Abre Campo (ZCAC), Feixe de Zonas de Cisalhamento Manhuaçu-Santa Margarida 
(FC-MSM), Zona de Cisalhamento de Guaçuí (ZCGu), Maripá de Minas (ZCMM), Batatal (ZCBa) e Além 
Paraíba (ZCAP). SN = Segmento Norte, SC = Segmento Central e SS = Segmento Sul. As legendas das unidades 
geológicas representadas neste mapa são apresentadas nas Figuras 4.3, 4.12 e 4.18.  
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4.2 1 - Características Gerais 

O Feixe de Zonas de Cisalhamento Manhuaçu - Santa Margarida configura uma faixa de 

direção preferencial norte-sul, com inflexões para NE nas suas porções terminais e fica compreendido 

entre as cidades de Governador Valadares, a norte, e de Juiz de Fora, a sul (Fig. 4.1). Baliza-se pela 

Zona de Cisalhamento de Manhuaçu (ZCM), a leste, e pela Zona de Cisalhamento de Santa Margarida 

(ZCSM), a oeste. Exibe em mapa, um traçado sigmoidal alongado e constitui-se de um conjunto de 

zonas de cisalhamento anastomosadas. A sua largura média é de 27 km, verificada na rodovia BR-262, 

entre as cidades de Santa Margarida e Manhuaçu. A largura máxima é de 40 km na região de D. 

Cavati e a largura mínima é de 15 km, na região a norte de Muriaé (Fig. 4.1).  

O feixe exibe no seu interior vários elementos de grande continuidade, dentre eles, as zonas de 

cisalhamento Realeza-Caratinga (ZCRC) e São Sebastião do Batatal (ZCSS). Os litotipos por ele 

afetados pertencem aos complexos do embasamento arqueano e paleoproterozóico do Orógeno 

Araçuaí (Mantiqueira ou Piedade, Juiz de Fora e Quirino, Pocrane) a unidades supracrustais 

(Andrelândia e Paraíba do Sul) e suítes granitóides (G1, pré-colisional, e G2, sincolisional) de idade 

neoproterozóica (Pedrosa-Soares et al. 2001, 2007, 2008; Signorelli 2002, Ribeiro 2002, Tuller 2002, 

Féboli e Paes 2002, Féboli 2002, Noce et al. 2003, 2007c, Romano & Noce 2003, Leite et al. 2004a,b 

e Heineck et al. 2004). 

As zonas componentes mostram traços anastomosados que isolam blocos alongados, de 

larguras variáveis entre 2 e 7 km (Fig. 4.1). De um modo geral, elas se expressam no relevo como 

vales alongados. A exceção fica por conta da Zona de Cisalhamento de Santa Margarida (ZCSM) que 

é marcada por altos topográficos, devido à ocorrência de rochas quartzíticas em grande parte de seu 

traçado. As maiores cotas ficam na região de Manhuaçu, Realeza e São João do Manhuaçu, onde 

variam entre 1100 e 1600m. Para norte, as cotas decrescem gradativamente para chegar a valores entre 

100 e 200 m, nas proximidades de Governador Valadares. O mesmo acontece para sul, onde as 

elevações decrescem até atingir valores médios entre 300 e 500m nas proximidades de Cataguazes, 

São João Nepomuceno e Argirita.  

A paisagem associada ao Feixe de Zonas de Cisalhamento Manhuaçu - Santa Margarida na 

sua terminação norte é caracterizada pela predominância de hogbacks. Já nos segmentos central e sul, 

é marcada pelo predomínio de espigões alinhados que lembram as formas do dorso de peixes 

(fishbacks, Fig. 4.2).  

Todos os componentes do feixe são de natureza dúctil e se materializam em rochas da série 

milonítica. A movimentação dos blocos entre os seus limites é reversa e dirigida para oeste, no 

segmento norte, oblíqua, reversa-dextral, no segmento central, e essencialmente transcorrente dextral, 

no segmento sul. Em função disso, e também da sua geometria e história evolutiva, o Feixe de 
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Cisalhamento Manhuaçu - Santa Margarida pode ser subdividido em três domínios estruturais, os 

quais correspondem aos seus segmentos norte, central e sul (Fig. 4.1). Nas seções seguintes, 

descrevem-se, em maior detalhe, tais segmentos. 

 

 

Figura 4.2 - Aspectos do relevo associado ao Feixe de Zonas de Cisalhamento Manhuaçu-Santa Margarida (FC-
MSM);  a) paisagem de hogbacks vista de NW, na região de Jerusalém-Novo Horizonte/MG, correspondente à 
porção norte do feixe; b) espigões em dorso de peixe (“fishbacks”), alinhados na direção NNE- SSW, e vistos de 
NW, na região de Fortaleza-Divino/MG, local conhecido como Serra de Fortaleza, porção central do feixe. 

 

4.2.2 - O Segmento Norte 

O segmento norte do Feixe de Zonas de Cisalhamento Manhuaçu - Santa Margarida, 

compreendido entre as localidades de Governador Valadares e Ubaporanga (Fig. 4.3), caracteriza-se 

pelo predomínio de zonas reversas em relação às zonas transcorrentes. Envolve três ramos principais 

que são contínuos por todo o domínio (Fig. 4.3). O ramo leste corresponde à terminação da Zona de 

Cisalhamento de Manhuaçu (ZCM); o central à terminação da Zona de Cisalhamento São Sebastião do 

Batatal (ZCSS); e o oeste à continuação da Zona de Cisalhamento de Realeza-Caratinga (ZCRC). 

Movimentos essencialmente transcorrentes ocorrem, em parte, nos seus ramos central e oeste. Zonas 

de cisalhamento de empurrão com traços curvos em mapa se articulam aos ramos mencionados e são 

comuns por todo o segmento. Esse domínio é cortado, na região de Fernandes Tourinho e Sobrália, 

por um conjunto de falhas transcorrentes de direção NW-SE, bem como por um sistema de juntas de 

direções ENE e ESE. 
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Figura 4.3 - Mapa geológico e localização das seções estruturais do segmento norte (SN) do Feixe de 
Cisalhamento Manhuaçu - Santa Margarida, confeccionado com base em Heineck et al. (2004) e Leite et al. 
(2004a). Onde Apo = Complexo Pocrane, PPpd = Complexo Mantiqueira/Piedade, PPjft = Complexo Juiz de 
Fora (unidade tonalítica), NP3a-1ltg/Sga = tonalitos da Suite Galiléia, NPdt = Formação Tumiritinga e NPdst = 
Formação S. Tomé e NPdl = Formação Palmital do Sul. Localidades: FT = Fernandes Tourinho, Sb = Sobrália e 
Ub = Ubaporanga. Zonas de Cisalhamento: Realeza-Caratinga (ZCRC), São Sebastião do Batatal (ZCSS) e 
Manhuaçu (ZCM). 

 

Unidades Envolvidas 

As unidades constitutivas do orógeno afetadas pelo feixe incluem o Complexo Pocrane, o 

Complexo Mantiqueira, o Complexo Juiz de Fora, e os tonalitos Derribadinha, Bom Jesus do Galho e 

Vermelho Novo. 

O Complexo Pocrane ocorre na borda leste do segmento norte do feixe (Fig.4.3) e está 

representado por biotita ou hornblenda gnaisse foliado e bandado, contendo granadas, localmente 

migmatítico, com lentes de anfibolito, rochas calcissilicáticas, xistos, quartzitos e rochas ultramáficas. 

Os hornblenda-biotita gnaisses são ortognaisses bandados, com texturas granolepdoblásticas, de cores 

cinza escuro a cinza esverdeado, quando frescos, e marrom avermelhado e amarelado, quando 

alterados. A sua granulometria é fina a média, com eventuais porções grossas de composições 
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graníticas a granodioríticas. Esses ortognaisses têm composição tonalítica e, subordinadamente, 

granodiorítica (Tuller 2000, Féboli & Paes 2000). 

O Complexo Mantiqueira (Signorelli 2002) ou Complexo Piedade (Heineck et al. 2004) 

ocorre na borda oeste e noroeste do segmento norte. Compõe-se, predominantemente, de ortognaisses 

cálcio-alcalinos, bandados a fitados até finamente laminados, localmente migmatizado com 

intercalações de anfibolitos. A granulometria predominante é fina a média, eventualmente grossa. São 

(anfibólio)-biotita gnaisses de composição tonalítica a granítica, com textura granolepdoblástica e 

estrutura milonítica a protomilonítica. Os anfibolitos, que estão boudinados e lenticularizados, são 

cinza escuros a esverdeados, possuem granulometria fina a média e textura nematoblástica a 

granoblástica, com plagioclásio, hornblenda, quartzo, biotita, e opacos. O metamorfismo do complexo 

é da fácies anfibolito. 

O Complexo Juiz de Fora ocorre na forma de um corpo elipsoidal alongado de cerca de 75 km 

de comprimento por 15 km de largura, nas porções central e noroeste desse domínio, mais 

especificamente, na região de Ubaporanga, Inhapim, Sobrália, Fernandes Tourinho e S. José Acácio 

(Fig. 4.3). Constitui-se de rochas ortoderivadas paleoproterozóicas metamorfisadas na fácies anfibolito 

ou granulito. Três unidades desse complexo estão expostas nesse segmento (Signorelli 2002, Ribeiro 

2002): Unidade Tonalítica, Unidade Enderbítica/Opdalítica/Norítica e Unidade Metadiorítica. A 

Unidade Tonalítica possui rochas de composição tonalítica e secundariamente rochas de composição 

granítica a granodiorítica. Suas cores são cinza a cinza claro, e a granulometria é média a grossa. A 

textura é granoblástica e a estrutura milonítica ou protomilonítica. Na sua composição entram 

plagioclásio, quartzo, feldspato potássico, biotita e hornblenda. Possuem encraves máficos ou manchas 

difusas enderbíticas e subordinadamente opdalíticas. A Unidade Enderbítica/Opdalítica/Norítica 

constitui-se de rochas enderbíticas cinza a esverdeadas de granulometria média e localmente bandadas 

com: plagioclásio, quartzo, biotita, granada, hiperstênio, clinopiroxênio, hornblenda e ortoclásio com 

encraves arredondados, lenticulares e irregulares, locais de metagabronorito. Os opdalitos são de cores 

cinza a cinza-escuro de granulometria média a fina e eventualmente bandados, com quartzo, 

plagioclásio, biotita, granada, hiperstênio, clinopiroxênio e ortoclásio. A trama dessas rochas é 

milonítica a protomilonítica. As rochas noríticas são metaluminosas de cores cinza escura, textura 

granoblástica a nematoblástica de granulometria fina a media, com plagioclásio, hiperstênio, 

clinopiroxênio, biotita, quartzo e hornblenda. A Unidade Metadiorítica compõe-se 

predominantemente de dioritos e granodioritos gnaissificados com rochas graníticas subordinadas. As 

primeiras são cinza a cinza esverdeadas, granoblásticas a nematoblásticas de granulometria media a 

fina, com plagioclásio, quartzo, feldspato potássico, hornblenda e biotita (Signorelli 2002, Ribeiro 

2002).  
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O Tonalito Derribadinha (Signorelli 2002, Ribeiro 2002) ocorre em uma faixa de 80 km de 

comprimento e 15 km de largura máxima na zona central do segmento norte do feixe (Fig.4.3). 

Corresponde a gnaisses de composição predominante tonalítica e, secundariamente, granítica a 

monzonítica de cores cinza e cinza clara e granulometria média a grossa. Alguns litotipos exibem 

cristais ocelares de feldspato estirados a sigmoidais. Localmente, pode apresentar bandamento 

gnáissico com níveis quartzo-feldspáticos intercalados com níveis cinza escuros a biotita, anfibólio e 

granada. A sua trama é milonítica a protomilonítica, e granolepdoblástica desenvolvida sobre quartzo, 

plagioclásio, microclina/ortoclásio, biotita, hornblenda e granada. Contém xenólitos do Complexo Juiz 

de Fora. (Signorelli 2002, Ribeiro 2002). 

O Tonalito Bom Jesus do Galho (Signorelli 2002, Ribeiro 2002) ocorre a oeste do feixe, entre 

as rochas do Complexo Mantiqueira e as do Complexo Juiz de Fora (Fig.4.3). Os litotipos envolvidos 

são rochas de composição predominantemente tonalítica e, secundariamente, graníticas. São de cor 

cinza a cinza clara e granulometria média e grossa. A textura é granular hipidiomórfica, muitas vezes 

mascarada por estruturas miloníticas e protomiloníticas. A composição envolve quartzo, plagioclásio, 

ortoclásio/microclina, biotita, granada, sillimanita e opacos. A presença de sillimanita indica o caráter 

peraluminoso para essas rochas definindo-as como granitos do tipo S (Signorelli 2002, Ribeiro 2002). 

O Tonalito Vermelho Novo (Signorelli 2002, Ribeiro 2002) ocorre também a oeste do feixe, 

entre os tonalitos anteriores e as rochas do Complexo Juiz de Fora (Fig.4.3). Constitui-se de rochas de 

composição tonalítica e, subsidiariamente, granítica a granodiorítica. A sua granulometria é média a 

grossa. A textura é, também, granular hipidiomórfica e, muitas vezes, encontra-se obliterada por 

feições protomiloníticas e miloníticas. A presença de hornblenda, além de titanita e allanita, como 

acessórios, define o caráter metaluminosos para o magma original, permitindo a sua caracterização 

como granitos do tipo I (Signorelli 2002, Ribeiro 2002).  

Os tonalitos Derribadinha e Vermelho Novo correspondem à suíte G1 de Pedrosa-Soares 

(2007) enquanto o Tonalito Bom Jesus do Galho parece melhor corresponder à suíte G2 devido à 

granitogênese do tipo S, e ocorrência de granada e sillimanita (caráter peraluminoso). 

 

Arcabouço Estrutural 

Nas seções levantadas neste segmento do feixe (Fig. 4.4a, b, c), observa-se que as zonas de 

cisalhamento possuem mergulhos variáveis para leste e passam de predominantemente reversas, a 

norte, para predominantemente transcorrentes, a sul. A foliação (Fig. 4.4d) mostra a orientação 

preferencial 099/35 e a lineação de estiramento (Fig. 4e) tem como orientações mais frequentes 077/35 

e 000/05, com movimentações reversas e direcionais, respectivamente. Os indicadores cinemáticos 

incluem dobras assimétricas, sigmóides de foliação e porfiroclastos assimétricos.  



Teixeira-Silva, C. M, 2010, O Sistema Transcorrente da Porção Sudeste do Orógeno Araçuaí ... 
 

85 
 

A seção AA1, que passa por Governador Valadares, Pico do Ibituruna e Rio Doce (Fig. 4.4a), 

contém quatro zonas de empurrão mergulhantes para leste, as quais se associam a grandes dobras 

rompidas. O Pico do Ibituruna tem na base o Tonalito Derribadinha (Figs. 4.5a e 4.5b) da Suite G1 

(pré-colisional) e, no ponto culminante, um corpo granítico foliado da Suíte G2 (sincolisional). Esse 

ponto culminante do Pico Ibituruna foi estudado em detalhe por Petitigirard et al. (2009) que 

classificou a rocha como sendo um quartzo-sienito colocado como uma soleira, nas rochas 

encaixantes, nos estágios colisionais. O Tonalito Derribadinha apresenta-se gnaissificado, com veios 

aplíticos centimétricos discordantes, dobrados e boudinados. A foliação apresenta dobras apertadas e 

desarmônicas, vergentes para oeste e, também, trajetória sigmoidal, contornando amêndoas simétricas 

e assimétricas. O granitóide do Pico do Ibituruna é homogêneo, de cor cinza claro a róseo, de 

granulação fina a média e contém diques centimétricos de pegmatóides. Nos arredores de Governador 

Valadares, os movimentos evidenciados pelas foliações e lineações variam entre reverso-dextrais, a 

sul, e sinistral-reversos, a norte. Para leste, ocorre o Tonalito Galiléia (Suíte G1), gnaissificado e 

milonitizado, no qual, localmente, a foliação toma um aspecto sigmoidal e os veios pegmatíticos ficam 

boudinados. Zonas de cisalhamento normais, afetando a foliação dominante, podem ser observadas na 

região (Cunningham et al. 1996, Nalini et al. 2000). 

A seção BB1 (Fig. 4.4b), executada entre o rio Doce e Capitão Andrade, na direção WNW-

ESSE, atravessa zonas de cisalhamento reversas e transcorrentes que cortam os domínios de rochas 

dos complexos Mantiqueira e Juiz de Fora, do Tonalito Derribadinha e do Complexo Pocrane, na 

extremidade leste. Nessas zonas, essas unidades encontram-se milonitizadas, em maior ou menor grau, 

e dobradas.  

O primeiro afloramento dessa seção, a sudeste do Rio Doce, caracteriza-se por um moscovita-

feldspato-quartzo gnaisse do Complexo Juiz de Fora, cinza claro a esbranquiçado, milonitizado, no 

qual feldspatos formam porfiroclastos assimétricos, indicativos de movimentos reversos na direção da 

lineação dip, posicionada em 094/18. Uma zona de empurrão está exposta na BR 116, onde o Tonalito 

Derribadinha, gnaissificado, mostra uma foliação mergulhante para SE (125/22) e movimentação 

reversa segundo a lineação orientada em 105/18. Neste ponto, ocorre um megaporfiroclasto 

pegmatóide com espessura máxima de 4m (Fig. 4.6a).  

O restante desta seção envolve uma rocha granulítica milonitizada de cor cinza médio, com 

textura granoblástica, a quartzo (+-50%), feldspato (+- 30%), biotita (+-15%) e piroxênio (+-5%). 

Mostra dobras centimétricas em forma de “Z” (Fig. 4.6b) e pods decimétricos de foliação orientada em 

275/68.  A lineação medida no plano anterior é 186/10 e a movimentação é dextral. Para leste verifica-

se a  presença  de uma  zona  dextral reversa  (Sm = 155/80, Lest = 080/37)  a  transcorrente  (Sm = 

160/77 com Lest = 080/20) de direção NE, em rocha quartzo-feldspática milonitizada, alterada, cinza 

clara.  
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Figura 4.4 - Seções através do segmento norte do Feixe de Cisalhamento Manhuaçu - Santa Margarida (FC-
MSM):  a) seção estrutural AA1; b) seção estrutural BB1; c) seção estrutural CC1; d) estereograma da foliação 
metamórfica do segmento norte; e) estereograma da lineação mineral do segmento norte; f) diagrama de roseta 
das juntas do segmento norte. 
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Figura 4.5 - a) Detalhe da foliação no corte ac com enclave máfico deformado indicativo de movimentação 
reversa para oeste; b) fotomicrografia da rocha milonitizada com foliação S-C e “micafish” com indicação de 
movimentação dextral e quartzo fitado (Afloramento em pedreira abandonada, proximidade sul de Governador 
Valadares/MG). 

 

 

Figura 4.6 – a) Megaporfiroclasto pegmatóide com espessura máxima de 4m que aparece na BR-116 
(proximidades de Alpercata-Governador Valadares/MG); b) dobras em “Z”, no plano ac da lineação, com 
indicação de movimentação dextral, em estrada secundária ao sul de Governador Valadares/MG.  

 

A zona de cisalhamento da extremidade leste da seção forma um fish back de direção NE em 

biotita gnaisse granatífero, onde as granadas, sintectônicas, são castanho avermelhadas e milimétricas 

(máximo de 25mm). Possui mobilizados pegmatóides e pods da foliação envolvendo núcleos 

anfibolíticos (?) e duas direções de lineações de estiramento mineral (110/20 e 185/05) no plano 

115/25, com movimentos reversos e transcorrente, respectivamente. Fraturas conjugadas de direções 

NNE e WSW presentes na seção apresentam a bissetriz do ângulo agudo para NW. 

A seção CC1 (Fig. 4.4c) de direção EW, foi montada a partir do rebatimento de pontos de 

observações feitos na estrada BR-158 (Ipatinga-BR-116) e na estrada de terra BR-116 - Novo 

Horizonte. A oeste, predominam as zonas transcorrentes dextrais; a leste, da BR-116, as zonas 

reversas, onde a topografia típica é um campo de hogbacks. Nas proximidades das falhas as rochas 

estão normalmente cisalhadas e milonitizadas, com presença de granadas milimétricas, sintectônicas. 

a 

b a 

b 
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Eventualmente essas litologias apresentam pods da foliação e dobras de arrasto e intrafoliais. Essa 

seção corta, de oeste para leste, os seguintes litotipos: Tonalito Bom Jesus do Galho, Complexo Juiz 

de Fora, Tonalito Deribadinha e Complexo Pocrane. O Tonalito Bom Jesus do Galho apresenta-se na 

seção como um gnaisse granulítico granatífero, bandado, cisalhado e milonitizado (Fig. 4.7 a, b). Ao 

sul deste ponto, na região de Vargem Alegre existe uma ocorrência de coríndon (Liccardo & Jordt-

Evangelista 2000, Liccardo et al. 2005), provavelmente essa ocorrência esteja associada à essa zona de 

cisalhamento. Existe uma certa desorientação da foliação nesse intervalo de ocorrência do Tonalito 

Bom Jesus do Galho que se apresenta com caimentos para todos os quadrantes, predominando as 

direções de caimentos para SE e NE, com valores moderados a subverticais. 

 

 

Figura 4.7 - a) Lineações de estiramentos minerais (295/29) no plano 205/76 de feldspatos estirados, vista para 
sul; b) fotomicrografia do Tonalito Bom Jesus do Galho protomilonitizado com porfiroclasto de K-feldspato 
assimétrico com movimentação dextral e sombra de pressão. 

 

O Complexo Juiz de Fora caracteriza-se, nessa seção, por um granulito homogêneo a 

gnaissificado, cinza médio, com feldspato (+-50%) + quartzo (+-30%) + biotita (+-15%) + piroxênio 

(+-5%) e (+-) granadas (Fig. 4.9 a, b). Ele está normalmente cisalhado e milonitizado, com 

mobilizados pegmatóides concordantes e discordantes (Fig. 4.8a). Localmente, apresenta-se com 

granadas milimétricas sintectônicas e porfiroclastos de feldspatos milimétricos simétricos e 

assimétricos, com movimentos dextrais no plano ac (Fig. 4.8b). A foliação gnáissica mergulha 

moderadamente para ESE (115-130/40-55), enquanto a foliação milonítica é, normalmente, 

subvertical com forte caimento para leste (090/65).  

O Tonalito Derribadinha apresenta-se como um gnaisse normalmente cisalhado e milonitizado 

com pods da foliação envolvendo núcleos máficos centimétricos e decimétricos, localmente 

granatífero. Apresenta, também, remobilizados quartzo-feldspáticos concordantes e discordantes com 

a foliação gnáissica, dobras de arrasto assimétricas, vergentes para leste (Fig. 4.9a), e porfiroclastos 

assimétricos de feldspato, milimétricos (Fig. 4.9b). As foliações miloníticas e gnáissicas normalmente 
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caem para NE com mergulhos variando de baixo a moderado (025-060/10-50). Os mergulhos mais 

elevados estão, normalmente, associados às frentes de empurrão.  

 

 

Figura 4.8 - a) Detalhe da foliação milonítica no plano ac com minidobras assimétricas e porfiroclasto 
centimétrico assimétrico; b) fotomicrografia da trama do granulito do CJF milonitizado, mostrando porfiroclasto 
de granada rotacionada, assimétrica, com movimentação dextral.  

 

 

Figura 4.9 - a) Tonalito Derribadinha gnaissificado com dobras de arrasto vergentes para leste (direita da foto), 
em falhas decimétricas e porfiroclastos de feldspato assimétricos; b) fotomicrografia da mesma rocha com 
porfiroclasto de feldspato, com franja de biotita, assimétrico e com indicação de movimentação dextral. 

 

O Complexo Pocrane, que aflora a leste da seção, apresenta-se como um biotita gnaisse 

dobrado, em dobras centimétricas a decimétricas de arrasto e desarmônicas, eventualmente com mini-

falhas centimétricas (Fig. 4.10a). Quando cisalhado a foliação milonítica apresenta-se anastomosada 

com os minerais de biotita envolvendo os porfiroclastos de quartzo e feldspato (Fig. 4.10b). Nas 

proximidades das zonas de cisalhamento esse gnaisse apresenta-se com porfiroclastos quartzo-

feldspáticos métricos, envolvidos pela foliação, e, também, “caos” de dobras, boudins, xenólitos e 

material remobilizado. Quando o gnaisse está alterado apresenta-se em espesso manto de 

intemperismo de cor rosa e avermelhado. Eventualmente ocorrem, nessa borda leste, camadas de 
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quartzitos milonitizados intercaladas no gnaisse, onde aparecem megaporfiroclastos assimétricos 

(métricos) de quartzo compacto envolvido por níveis mais cisalhados quartzo-feldspáticos. 

 

 

Figura 4.10 - a) Biotita gnaisse do Complexo Pocrane com dobras centimétricas apertadas vistas nos planos ac 
(direita da figura) e no plano bc (esquerda da figura); b) fotomicrografia do gnaisse mostrando o bandamento 
composicional e minerais opacos.  

 

4.2.3  - O Segmento Central 

O segmento central do Feixe de Cisalhamento Manhuaçu - Santa Margarida estende-se de 

Caratinga, a norte, até a altura de Carangola e Ervália, a sul, com uma largura variável entre 20 e 30 

km (Fig. 4.11). As zonas de cisalhamento, de direções predominantemente norte-sul, são contínuas por 

toda sua extensão e exibem, em mapa, traços anastomosados. O espaçamento entre os traços das zonas 

constituintes é de 1 km, no mínimo, a 8 km, no máximo. As zonas transcorrentes predominam no 

interior do feixe, ao passo que as reversas estão restritas às suas bordas (Figs. 4.12 a, b e c). A atitude 

modal das foliações é de 097/80 e as lineações orientam-se preferencialmente em torno de 015/24 

(Figs 4.12d e 4.12e). As juntas que ocorrem nesse domínio (Fig. 4.12f) são constituídas por um 

conjunto de direções predominantemente ENE e de um par conjugado cisalhante com direções NE-

SW e NW-SE, cuja bissetriz aguda tem a direção EW.  

 

Unidades Envolvidas 

Os litotipos que presentes no segmento central (Fig. 4.11) são aqueles representantes dos 

complexos Mantiqueira, Juiz de Fora e Complexo Pocrane, e diversos corpos granitóides-gnáissicos 

neoproterozóicos, como os tonalitos Bom Jesus do Galho, Vermelho Novo e Derribadinha (Signorelli 

2002, Ribeiro 2002, Tuller 2002, Féboli & Paes 2002, Féboli 2002).  

O Complexo Juiz de Fora predomina na parte central desse domínio, desde Manhuaçu a 

Caratinga, passando pelas localidades de Simonésia, São Sebastião do Sacramento, Santa Bárbara, 
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Santa Rita e Santa Luzia. A Unidade Enderbítica/Opdalítica/Norítica é a única unidade presente nesse 

domínio, e constitui-se de rochas enderbíticas cinza a esverdeadas de granulometria média e 

localmente bandadas com encraves arredondados, lenticulares e irregulares, locais de metagabronorito 

e contendo plagioclásio, quartzo, biotita, granada, hiperstênio, clinopiroxênio, hornblenda e ortoclásio. 

Os opdalitos são de cores cinza a cinza escuro de granulometria média a fina e eventualmente 

bandados, a quartzo, plagioclásio, biotita, granada, hiperstênio, clinopiroxênio e ortoclásio. A trama 

dessas rochas é milonítica a protomilonítica. As rochas noríticas são metaluminosas de cores cinza 

escura, textura granoblástica a nematoblástica de granulometria fina a media, a plagioclásio, 

hiperstênio, clinopiroxênio, biotita, quartzo e hornblenda.   

 

 

 

Figura 4.11 - Mapa geológico e seções do segmento central (SC) do Feixe de Zonas de Cisalhamento Manhuaçu 
- Santa Margarida, confeccionado com base em Heineck et al. (2004), Leite et al. (2004a), Leite et al. (2004b) e 
Silva et al. (2004). Onde Apo = Complexo Pocrane, PP2pd = Complexo Mantiqueira/Piedade, PP2jft = 
Complexo Juiz de Fora (unidade tonalítica), PP2jfe = Complexo Juiz de Fora (unidade enderbítica), NPps = 
Complexo Paraíba do Sul, NPdl = Formação Palmital do Sul, Np3a-1lbg/Sga = tonalito Bom Jesus do Galho 
(Suíte Galiléia) e NP3a- Smu = Suíte Muriaé. Zonas de Cisalhamento: Abre Campo (ZCAC), Matipó (ZCMp), 
Santa Margarida (ZCSM), Realeza-Caratinga (ZCRC), Manhuaçu (ZCM). 
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Figura 4.12 - Seções através do segmento central do Feixe de Cisalhamento Manhuaçu - Santa Margarida: a) 
seção estrutural DD1; b) seção estrutural FF1; c) seção estrutural HH1; d) estereograma da foliação metamórfica 
do segmento central; e) estereograma da lineação mineral do segmento central e f) diagrama de roseta das juntas 
do segmento central. 
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O Complexo Pocrane ocorre na borda leste desse segmento e está representado por biotita e/ou 

hornblenda gnaisse foliado e bandado, localmente migmatítico com granadas e lentes de anfibolito, 

rochas calcissilicáticas, xistos, quartzitos e rochas ultramáficas. Os hornblenda-biotita gnaisses são 

ortognaisses bandados, com texturas granolepdoblásticas, de cores cinza escuro a cinza esverdeado, 

quando frescos e marrons avermelhados e amarelados, quando alterados. A sua granulometria é fina a 

média, com eventuais porções grossas de composições graníticas a granodioríticas. Esses ortognaisses 

têm composição tonalítica e eventualmente granodiorítica com: plagioclásio, quartzo, microclina, 

ortoclásio, hornblenda, biotita, epídoto, moscovita, granada, opacos, titanita, apatita e allanita (Tuller 

2002, Féboli & Paes 2002).   

O Tonalito Bom Jesus do Galho ocorre na parte mais oeste do feixe, entre as rochas do 

Complexo Mantiqueira e as do Complexo Juiz de Fora. Os litotipos são rochas de composição 

predominantemente tonalítica e secundariamente graníticas. São de cor cinza a cinza clara e 

granulometria média e grossa. A textura é granular hipidiomórfica e muitas vezes estão mascaradas 

por estruturas miloníticas e protomiloníticas. A composição mineralógica inclui quartzo, plagioclásio, 

ortoclásio/microclina, biotita, granada, sillimanita e opacos. A presença de sillimanita indica o caráter 

peraluminoso para essas rochas definindo-as como granitos do tipo S (Tuller 2002, Féboli & Paes 

2002).  

O Tonalito Vermelho Novo ocorre também a oeste feixe, entre o tonalito Bom Jesus e as 

rochas do Complexo Juiz de Fora. Constitui-se de rochas de composição tonalítica e graníticas e 

granodioríticas subsidiariamente. A sua granulometria é média a grossa. A textura é, também, granular 

hipidiomórfica e muitas vezes estão mascaradas por estruturas miloníticas e protomiloníticas. A 

presença de hornblenda, além de titanita e allanita, como acessórios, define o caráter metaluminosos 

para o magma original, definindo-as como granitos do tipo I (Tuller 2002, Féboli & Paes 2002). 

O Tonalito Derribadinha ocorre na extremidade nordeste desse domínio, por cerca de 25 km 

de comprimento e 10 km de largura máxima. São gnaisses granitóides de composição predominante 

tonalítica e secundariamente granítica e monzonítica de cores cinza e cinza clara e granulometria 

média a grossa. Alguns litotipos exibem cristais ocelares de feldspato estirados a sigmoidais. 

Localmente pode apresentar bandamento gnáissico com níveis quartzo-feldspáticos intercalados com 

níveis cinza escuros com biotita, anfibólio e granada. A sua trama é milonítica a protomilonítica, e 

granolepdoblástica. Sua composição é: quartzo, plagioclásio, microclina/ortoclásio, biotita, hornblenda 

e granada. Contém encraves e associações milonitizadas do Complexo Juiz de Fora (Tuller 2002). 

Arcabouço Estrutural  

A seção DD1 (Fig. 4.12a) tem 51 km de extensão, na direção WSW-ENE, passando pelas 

localidades de Bom Jesus do Galho, Caratinga e São João Jacutinga. As duas zonas dextrais da 
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extremidade WSW da seção, se prolongam para sul, e fazem parte do conjunto de zonas de Abre 

Campo – Matipó. As outras zonas reversas ocorrem a leste de Caratinga / BR 116 e estão cortadas 

pelo sistema transcorrente. Essa faixa transcorrente parece ter o PDZ (Principal Displacement Zone) 

de uma flor positiva no segmento da BR 116, que passa por essa área. Nesta seção, as zonas reversas 

principais estão na sua parte ENE, no contato do Complexo Pocrane com o Tonalito Derribadinha. 

Nas proximidades dessas zonas os diversos litotipos estão cisalhados, e apresentam-se, eventualmente, 

granatíferos e com pods da foliação. Entre os segmentos das falhas os dobramentos intrafoliais são 

comuns. 

O Complexo Juiz de Fora (CJF) ocorre no núcleo da seção onde os seus afloramentos típicos 

se encontram nos afloramentos da Pedreira S. Pedro e da Pedreira S. Geraldo, arredores de Caratinga. 

A rocha é um granulito com bandamento gnáissico típico com bandas milimétricas e centimétricas 

onde internamente ocorrem dobramentos apertados e transpostos. A rocha é granatífera, com granadas 

milimétricas (cristais de 1 a 20 mm), e possui núcleos de pods elipsoidais e sigmoidais (Figs. 4.13a, b). 

Ocorrem também, porfiroclastos de feldspatos assimétricos e veios pegmatóides com 

quartzo+feldspato+moscovita?) sintectônicos. A foliação é predominantemente subvertical com fortes 

mergulhos para leste (086-095/72-83) e a lineação de estiramento mineral é subhorizontal (355/04). 

Nas partes mais cisalhadas, apresenta-se mais rica em biotita, evidenciando um retrometamorfismo em 

fácies metamórfica de grau mais baixo. O CJF aparece também na extremidade WSW da seção com o 

mesmo aspecto anterior porem com a ocorrência de feldspato verde, mais silicificado e fraturado, onde 

a foliação dobrada ora mergulha para NE (035/30) ora para NW (300-337/20-40) com mergulhos 

baixos a moderados. 

O Complexo Pocrane apresenta-se como um ganisse alterado, na extremidade ENE da seção e 

dobrado com partes máficas alteradas em uma massa argilosa marrom amarelada a vinho, intercalada 

com partes mais ácidas cinza esbranquiçadas, com o bandamento formando uma dobra de eixo = 

060/30. Nas proximidades da zona de cisalhamento (reversa sinistral), o gnaisse está milonitizado e 

com cores cinza médio a cinza escuro com porfiroclastos milimétricos de feldspatos caulinizados. 

Quando mais alterado esse milonito forma uma saibreira, com quartzo friável e feldspatos alterados. A 

sua foliação tem direção predominante NW com caimento para NE (040-080/15-23) e lineação 

mineral dip (090-110/00-10).  

O Tonalito Derribadinha apresenta-se gnaissificado, recristalizado e cisalhado, com níveis 

aplíticos dobrados, em dobras centimétricas, e com presença de porfiroclastos de feldspatos 

rotacionados (Figs. 4.14a, b), com a foliação caindo para NE (050-075/30-42). Apresenta intercalações 

de quartzitos cisalhados e dobrados associados a zonas reversas. 
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Figura 4.13 - a) Granulito do Complexo Juiz de Fora, bandado, com dobramentos intrafoliais apertados e pods 
da foliação S-C; b) fotomicrografia da mesma rocha com a foliação anastomosada em grãos fraturados 
envelopados por cristais de biotitas. 

 

 

Figura 4.14 - a) Vista para leste do gnaisse Derribadinha (estrada Caratinga-Ipanema) com níveis aplíticos 
dobrados e porfiroclastos de feldspatos rotacionados; b) fotomicrografia da mesma rocha com foliação gnáissica 
anastomosada. 

 

O Tonalito Vermelho Novo aparece na seção como um gnaisse milonitizado com finas 

laminações subverticais, de cor cinza escuro, fraturado, falhado e dobrado em dobras de arrasto em 

falhamentos discretos centimétricos. A foliação desse gnaisse mergulha para ENE com valores 

moderados a altos (075-087/55-72) e a lineação é de direção NS e subhorizontal (000/03). 

A seção FF1 (Fig. 4.12b) foi executada na direção EW com rebatimentos dos pontos 

observados na BR 262, entre o trevo de Santa Margarida e o trevo de Reduto, passando pelas 

localidades de Realeza e Manhuaçu. Ela tem 39 km de extensão e envolve rochas do complexo Juiz de 

Fora e Andrelândia (oeste) e Pocrane (leste). Estão presentes, nessa seção, zonas reversas reativadas e 

transcorrentes, com predomínio das últimas sobre as primeiras. Nas proximidades das falhas os 

litotipos estão cisalhados e milonitizados com ocorrência de pods da foliação, dobras apertadas, 

porfiroclastos de feldspatos, mobilizados pegmatóides e cristais de granadas. Nos intervalos entre as 

zonas são comuns megadobramentos. Na altura de Realeza parece ocorrer um PDZ de uma mega 
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estrutura em flor positiva, uma vez que os caimentos das falhas vizinhas para aí convergem. A ZCSM, 

a oeste, aparece em afloramento como uma “saibreira” (Fig. 4.15) que pode ser seguida nas linhas de 

cumeadas dos morros, tanto para Norte como para Sul, por cerca de 200 km, desde Santa Bárbara 

(norte) até as proximidades de Argirita (sul). Ela perde essa característica típica somente em dois 

locais: na estrada de Muriaé-Pirapanema e na cidade de Cataguazes, onde as rochas aflorantes mais 

frescas caracterizam-se por serem gnaisses miloníticos quartzo-feldspáticos.  

 

 

Figura 4.15 - Aspectos dos afloramentos da “saibreira” da Zona de Cisalhamento Santa Margarida, com vistas 
para o sul da zona: a) no km 63 da BR-262 e b) no km 5,5 da estrada secundária S. Pedro do Avaí-S.Caetano. 
Ambos os afloramentos mostram estruturas do tipo flor positiva em prováveis megaribbons quartzo-feldspáticos. 

 

Essas “saibreiras” da Zona de Cisalhamento de Santa Margarida caracterizam-se pelas 

intercalações métricas de camadas ricas em quartzo e camadas ricas em feldspatos alterados com 

aspectos de megaribbons, como os descritos na literatura em escala de lâminas (p.ex. Hippertt et al. 

2001). Na Zona de Cisalhamento de Santa Margarida (ZCSM) a foliação cai fortemente com valores 

em torno da direção leste (080-100/60-85) com lineações de estiramento mineral subhorizontais (355-

010/13-25) e dips (053-100/62-65). O Complexo Juiz de Fora (CJF) está representado por granulitos 

cristalinos, faneríticos médios de cores cinza esverdeado a cinza amarronzado, localmente bandado e 

dobrado e com cristais de granadas, milimétricos. Microscopicamente as rochas granulíticas têm 

textura granoblásticas com intercrescimentos dos tipos pertita e antipertita e, em algumas poucas 

seções de plagioclásio, observam-se “kink-bands”, o que indicaria metamorfismo de alta temperatura. 
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Ocorre, também, formação de biotitas orientadas paralelamente a direção das fraturas o que poderia 

indicar um retrometamorfismo. Localmente ocorrem gnaisses com sillimanita e granada, como na 

pedreira abandonada atrás da Agência Chevrolet (SW do centro de Manhuaçu), tornando-se, então, um 

sillimanita-granada gnaisse. A foliação milonítica possui altos valores de mergulhos caindo ora para 

valores em torno de W (245-285-320/62-85) ora para valores em torno de E (073-090-150/67-85). A 

lineação mineral é normalmente subhorizontal (330-013/00-20).  

De acordo com Noce et al. (2007c) o mapeamento da folha 1:100.000 de Manhuaçu do 

Pronageo/UFMG demonstrou que os litotipos que ocorrem no interior do Feixe de Zonas de 

Cisalhamento Manhuaçu - Santa Margarida (FC-MSM) são rochas do Complexo Juiz de Fora e do 

Grupo Andrelândia que ocorrem interdigitadas tectonicamente em lascas elipsoidais controladas pelas 

zonas de cisalhamento locais 

O Complexo Pocrane, a leste, está representado por uma rocha de composição granitóide (em 

um afloramento da BR-262), foliada, de cor cinza claro a médio, textura fanerítica médio, com 

orientação dada pelas micas pretas (biotitas). Microscopicamente caracteriza-se por ser um granulito 

de composição: quartzo (35%), plagioclásio (25%), K-feldspato (20%), biotita (10%), mica branca 

(7%), zircão (2%), titanita (t) e opacos (1%); com textura granoblástica e com intercrescimento dos 

tipos pertita e antipertita. A presença de pertita e maclas acunhadas e encurvadas nos plagioclásios 

mostra evidências de metamorfismo de alto grau, enquanto as micas e presença de sericitização 

evidenciam um retrometamorfismo de grau mais baixo para essa rocha. A foliação, nessa rocha, cai 

para NE e mede 060/65 com uma lineação horizontal que mede 330/00. Na Pedreira Bom Jardim 

ocorre também uma rocha granitóide de mesma composição que a anterior, mas que 

macroscopicamente caracteriza-se pelo aspecto de um gnaisse migmatizado e cisalhado com xenólitos 

de anfibolitos (foliados e cortados por veios aplíticos), e enclaves máficos orientados segundo a 

foliação milonítica (Fig. 4.16). Segundo Cristina Campos (comun. verbal) essa rocha seria originada 

de um material magmático do tempo do Granito G5, intrudindo e reativando a zona de cisalhamento, 

em uma crosta já migmatizada. A foliação milonítica, que normalmente é paralela à foliação gnáissica, 

é subvertical com caimentos ora para leste e ESE, ora para WNW (295-305/76-86, 090-108/80-85), 

enquanto a lineação de estiramento mineral é subhorizontal (033/20), no plano 305/86. 
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Figura 4.17 - a) Vista parcial, para norte, do afloramento da Pedreira Bom Jardim (Manhuaçu/MG) com 
migmatito cisalhado e material magmático G5; b) fotomicrografia da mesma rocha com aspecto bandado da 
foliação milonítica representada pela orientação das biotitas e quartzo fitado. 

 

A seção HH1 (Fig. 4.12c) tem 35 km de extensão e foi executada a partir do rebatimento dos 

pontos descritos nas estradas Fervedouro-Carangola e Fervedouro-Araponga, na direção WNW-ESSE, 

e corta os mesmos litotipos da seção anterior. Ela apresenta uma falha reversa interpretada na 

extremidade leste e falhas transcorrentes no restante da seção. Nas proximidades das falhas as rochas 

estão milonitizadas e apresentam pods da foliação e cristais milimétricos de granadas. O complexo 

Juiz de fora (Fig. 4.17a) está presente com uma rocha granulítica cisalhada de coloração cinza médio e 

de granulometria média, com pods da foliação centimétricos e decimétricos, com núcleos máficos e 

ocorrência de granadas milimétricas (2-3 mm) às vezes com faixas pegmatóides centimétricas. As 

foliações são subverticais com direções com valores variáveis em torno da direção NS (084-110/72-87 

e 270-295/73-88). As lineações são subhorizontais com caimento para NNE (010-020/05-07). O 

Complexo Quirino (Fig. 4.17b) aparece como um gnaisse cinza médio com bandamento subvertical, 

dobrado em dobras fechadas com plano axial vertical e eixo horizontal. As foliações medidas caem 

subverticalmente para WNW (270-290/82-85) ou ENE (094-100/80-85). As lineações são 

subhorizontais (001/05) com caimentos para NW (345/48) e SSW (192/15). A leste da seção, ocorrem 

os granadas charnoquitos (N•2+3) homogêneos, com textura fanerítica fina a grossa, compacto e 

fraturado, com enclaves máficos e localmente com pórfiros de feldspato e bandamento gnáissico 

incipiente, com caimento para ENE (075/30).  
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Figuras 4.17 -  a) Plano ac com minidobramentos assimétricos com indicação de movimento dextral de rochas 
gnáissicas cisalhadas do complexo Juiz de Fora (bloco abatido em cachoeira ao lado da estrada secundária para 
Pedra Bonita); b) idem, Complexo Quirino (pedreira do Sr. Carlos Roberto Tranin, estrada para Divino/MG).  

 

4.2.4  - O Segmento Sul 

Unidades Envolvidas 

No Segmento Sul, ocorrem rochas dos complexos Juiz de Fora (CJF) e Quirino (CQ), 

Megassequência Andrelândia (MA) além de granitóides neoproterozóicos sintectônicos (Noce et al. 

2003, Romano & Noce 2003) (Fig. 4.18). Na representação regional, a Megassequência Andrelândia 

foi incluída no complexo Juiz de Fora (unidade enderbítica) por Leite et al. (2004b) e Silva et al. 

(2004).  

O CJF é composto de ortognaisses e metabasitos, com paragêneses de fácies granulito. Os 

gnaisses enderbíticos seriam os litotipos característicos do CJF, são rochas de granulometria média, 

verdes escuras, com bandamento gnáissico centimétrico e intercalações máficas boudinadas. A sua 

composição é: plagioclásio, quartzo, ortopiroxênio, clinopiroxênio, biotita e hornblenda. Eles podem 

exibir feições de migmatização (Noce et al. 2003).  

Na folha de Muriaé, os litotipos predominantes desse complexo apresentam composição 

tonalítica (enderbíticas) a graníticas (charnoquíticas), com rochas gabróicas e dioríticas subordinadas. 

Os gnaisses enderbíticos seriam bandados com composição: ortopiroxênio, plagioclásio, anfibólios, 

quartzo e biotita (Romano & Noce 2003).  

A Megassequência Andrelândia da cobertura neoproterozóica é representada por sua 

sequencia superior composta essencialmente por gnaisses granatíferos de derivação pelítica a 

semipelítica. A sua composição é: K-feldspato, granada, quartzo, sillimanita, ortopiroxênio, e biotita. 

Eles exibem feições de migmatização com estruturas estromatíticas, com bandas de mobilizados 

quartzo-feldspáticas ricos em granadas milimétricas e frequentes intercalações métricas a 

centimétricas de rochas calcissilicáticas. 
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Figura 4.18 - Mapa geológico e seções do segmento sul (SS) do Feixe de Zonas de Cisalhamento Manhuaçu - 
Santa Margarida (FC-MSM), confeccionado com base em Leite et al. (2004b) e Silva et al. (2004). Onde PP2pd 
= Complexo Mantiqueira/Piedade, PP2jfe = Complexo Juiz de Fora (unidade enderbítica), PP2q = Complexo 
Quirino, NPps = Complexo Paraíba do Sul, NP3a-2Clp = Suíte Charnoquítica Leopoldina e NP3a-2Smu = Suíte 
Muriaé. Zonas de Cisalhamento: Abre Campo (ZCAC), Santa Margarida (ZCSM), Maripá de Minas (ZCMM) e 
Além Paraíba (ZCAP).  

 

O Complexo Quirino é composto de gnaisse de composição granodiorítica, bandado, com 

plagioclásio, K-feldspato, quartzo, anfibólio, biotita e +/- clinopiroxênio. Apresentaria elevado grau de 

anatexia com estruturas migmatíticas variadas e com idade U-Pb de cristalização paleoproterozóica de 

2.170 Ma (Noce et al. 2003).  

Os granitóides neoproterozóicos ocorrem encaixados nas rochas do CJF e nas rochas da 

Megassequência Andrelândia e, também, a leste do CQ. Os primeiros, que podem estar também 

presentes a leste do CQ, constituem-se de granada charnoquitos foliados encaixados na 

Megassequência Andrelândia e no CJF e com xenólitos dessas duas unidades, com composição 

charnoquítica a enderbíticas com quartzo, plagioclásio, K-feldspato, granadas, ortopiroxênio, 

clinopiroxênio, biotita e hornblenda. Eles possuem granulometrias médias a grossas e podem ter uma 

foliação bem desenvolvida ou preservarem a textura ígnea original. Os granitóides que ocorrem a leste 

do CQ são biotita-hornblenda granodioritos de granulometria fina e fácies porfirítica com foliação 



Teixeira-Silva, C. M, 2010, O Sistema Transcorrente da Porção Sudeste do Orógeno Araçuaí ... 
 

101 
 

pouco desenvolvida e hornblenda-biotita granito com fácies porfirítica como equigranulares de 

granulometria fina com foliações irregulares e porções isotrópicas preservadas; além do Plutonito 

Pangarito. O Plutonito Pangarito ocorreria como um grande corpo elipsoidal de 30 km de 

comprimento por 10 km de largura de direção NE-SW, que vai de Muriaé ao limite norte da folha. O 

seu litotipo principal é um gnaisse biotítico com faixas migmatíticas mais ou menos paralelas à 

direção do corpo com porções granitóides pouco deformadas. Esses granitóides têm granulometria 

média a grossa e uma forte tendência alcalina, alguns com mais de 70% de K-feldspato. A presença de 

granadas é constante e, às vezes, abundantes, formando corpos isolados de gnaisse granatífero. Essa 

unidade encaixaria a maioria dos pegmatitos da região (Noce et al. 2003, Romano & Noce 2003). 

 

Arcabouço Estrutural 

O segmento sul do Feixe de Cisalhamento Manhuaçu - Santa Margarida caracteriza-se por um 

conjunto de zonas transcorrentes subparalelas de direção NE-SW, com espaçamentos que variam entre 

1 a 7 km e cuja largura média fica em torno de 30 km (Fig. 4.19a). Uma única zona reversa foi 

identificada na borda nordeste do domínio. As foliações mostram forte caimento para SE e a sua 

orientação preferencial é 125/77 (Fig. 4.19d). As lineações exibem a atitude modal de 035/05 (Fig. 

4.19e). As juntas que ocorrem nesse domínio estão preferencialmente orientadas na direção NW-SE e 

fazem par conjugado com os planos das zonas transcorrentes.  A tensão principal teria, então, direção 

NNW-SSE (Fig. 4.19f).  

A terminação sul do feixe dá-se por uma diminuição progressiva de sua largura, com a perda 

de definição de vários de seus elementos. A Zona de Cisalhamento de Manhuaçu desaparece nas 

proximidades de Santo Antonio do Glória, a NNE de Muriaé, e a de Realeza-Caratinga desaparece a 

nordeste de Cataguazes. A partir de Miraí, permanece apenas a Zona de Cisalhamento de Santa 

Margarida que, por sua vez, é truncada por uma zona de cisalhamento transcorrente dextral de 

orientação ENE-WSW, aqui denominada Zona de Cisalhamento Maripá de Minas (Fig. 4.18). Esta 

zona, em virtude de sua orientação, cinemática e associação com elementos tectônicos de mesmas 

características, é aqui vista como elemento típico da Faixa Ribeira. Ou seja, a terminação sul do Feixe 

de Cisalhamento Manhuaçu - Santa Margarida caracteriza-se como uma interseção com os elementos 

característicos da Faixa Ribeira.  
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Figura 4.19 - Seções através do segmento Sul do FC-MSM:  a) seção estrutural JJ1; b) seção estrutural KK1; c) 
seção estrutural LL1; d) estereograma da foliação metamórfica do Segmento Sul; e) estereograma da lineação 
mineral do Segmento Sul e f) diagrama de roseta das juntas do Segmento Sul. 
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A seção JJ1 (Fig. 4.19a) tem 37 km de extensão na direção NW-SE e foi executada a partir do 

rebatimento dos pontos descritos na estrada Guiricema-Miraí-Muriaé. Ela atravessa as rochas dos 

complexos Juiz de Fora e Quirino, a Megasequência Andrelândia além de granitóides 

neoproterozóicos. Um dos corpos desses granitóides está intrudido nas rochas do Complexo Juiz de 

Fora e tem uma seção aproximadamente elipsoidal com 20 km de extensão por 3 km de largura nas 

proximidades de Miraí. Os diversos litotipos dessas unidades estão milonitizados nas proximidades 

das zonas de cisalhamentos. Essas zonas são essencialmente transcorrentes e subverticais. O CJF 

constitui-se de gnaisses granulitizados, com bandamento centimétrico nas cores cinza esbranquiçado e 

cinza-médio, fanerítico médio a grosso, milonitizado nas proximidades das zonas de cisalhamentos 

onde podem ocorrer porfiroclastos de feldspatos assimétricos com movimentação dextral. Pode 

apresentar intercalações máficas (metabasitos) e pegmatóides e, também, pods da foliação com 

núcleos máficos. Em alguns locais os níveis pegmatóides quartzo-feldspáticos apresentam 

megacristais de feldspatos com até 40 cm de comprimento por 10 cm de largura, estirados. Nesses 

locais ocorrem “pintas” milimétricas de sulfetos, provavelmente calcopirita devido à sua coloração 

acobreada. A lineação subhorizontal é proeminente por todo esse afloramento (Fig. 4.20a). A foliação 

no CJF é subvertical com caimento ora para WNW (270-320/76-85) ora para ESE (120-150/70-87) 

enquanto a lineação é subhorizontal caindo para ENE e NE (016-045/04-15). O CQ aparece nessa 

seção como um gnaisse granulitizado cinza amarelado, cisalhado e parcialmente alterado com a 

foliação caindo subverticalmente para SE (135-150/57-64) enquanto a lineação cai para NE (045/03). 

O Plutonito Pangarito, que aflora na Pedreira S. Geraldo (Muriaé/MG), caracteriza-se como um 

migmatito cinza médio e cinza claro com estruturas pitgmáticas e em placas (schöllen) com 

“neossoma” granítico, às vezes pegmatóides, às vezes bandados, envolvendo placas de “paleossoma” 

granulítico (Fig. 4.20b). Ele não possui estruturas planares definidas e o “neossoma” pode estar 

boudinado. Ele apresenta locais enriquecidos em granadas milimétricas (máximo 20 mm) e alguns 

cristais de K-Feldspato chegam a ter 9 cm de diâmetro. As porções mais cisalhadas desse litotipo são 

mais ricas em biotita.  

Em resumo, a seção atravessa rochas das unidades Juiz de Fora, Quirino e Andrelândia, além 

de granitóides neoproterozóicos. Um dos corpos desses granitóides está intrudido no Complexo Juiz 

de Fora e tem seção aproximadamente elipsoidal, com 20 km de extensão por 3 km de largura, nas 

proximidades de Miraí. 

A seção KK1(Fig. 4.19b) tem 63 km na direção NW-SE e foi executada a partir do rebatimento 

dos pontos descritos na estrada Santana do Campestre-Astolfo Dutra-Cataguazes-Leopoldina-Abaíba 

(BR 120). Essa seção atravessa praticamente os mesmos litotipos da seção anterior, isto é: Complexo 

Juiz de Fora (intercalado a litotipos da Megassequência Andrelândia), Complexo Quirino e granitóides 

neoproterozóicos. Essas rochas estão milonitizadas nas proximidades das zonas de cisalhamentos e 

constituem essencialmente transcorrências subverticais. O CJF aparece na seção como um gnaisse 
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bandado (Fig. 4.21a), com bandas centimétricas e decimétricas, sendo que algumas bandas félsicas são 

constituídas de mobilizados pegmatóides. Apresenta granadas, dobras intrafoliais, foliação subvertical 

e pods da foliação com núcleos máficos. Nas zonas milonitizadas podem ser observados 

miniporfiroclastos de feldspato no plano ac, assimétricos, com movimentação dextral (Fig. 4.21b). A 

foliação pode cair para NW (310-350/75-78) ou para SE (125-150/75-85), enquanto a lineação é 

subhorizontal para SW (217-233/10-12) ou NE (040-080/00-05).  

 

 

Figura 4.20 - a) Lineação de estiramento mineral em gnaisse do CJF; b) plutonito Pangarito com estruturas em 
placas e marreta de escala, Pedreira S. Geraldo em Muriaé/MG.  

 

 

Figura 4.21 - a)  Afloramento do Complexo Juiz de Fora (Ponto M 392); b) fotomicrografia da mesma rocha 
com porfiroclasto de K-feldspato assimétrico indicativo de movimentação dextral e franja de biotita. 

 

A Megassequência Andrelândia (Fig. 4.22a) caracteriza-se por ocorrer como um gnaisse 

bandado centimetricamente, fino a médio, com bandas de cores cinza claro a cinza médio, granatífero, 

com porfiroclasto de granada rotacionado envolvido por ribbons de quartzo com franjas assimétricas 

indicativa de movimentação sinistral (Fig. 4.22b). Apresenta, ainda, foliações miloníticas nas zonas de 

cisalhamentos com mergulhos subverticais para SE (120-148/60-85) e lineações de estiramentos 

subhorizontais caindo para SW (210-234/ 04-08) e para NE (030-035/00-105). Eventualmente essa 

b 

b 

a 

a 
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sequência apresenta minidobramentos assimétricos com movimentação sinistral devido à retro 

rotações (back rotation de Harris 2003).  

 

Figura 4.22 - a) Afloramento da Megassequência Andrelândia; b) fotomicrografia da rocha do mesmo 
afloramento com porfiroclasto de granada rotacionado envolvido por ribbons de quartzo com franjas 
assimétricas indicativa de movimentação sinistral. 

 

O Complexo Quirino aparece na seção como um biotita gnaisse dobrado, em dobras métricas 

de cor cinza médio a escuro, quando fresco e cinza amarelado, quando alterado. Pode apresentar-se 

com níveis aplíticos também dobrados, mobilizados félsicos, concordantes ou discordantes com a 

foliação e núcleos máficos. Esse complexo pode estar migmatizado (Fig. 4.23a) e cisalhado quando, 

então, apresenta foliação subvertical, porfiroclastos centimétricos rotacionados e pods da foliação, 

com núcleos biotíticos. A foliação pode mergulhar para WSW (301/85) ou para ESE (115-130/67-78) 

com valores altos, subverticais. A lineação cai para SSW com valores baixos (185-215/13-15). 

O granitóide neoproterozóico (Fig. 4.23b) que ocorre a leste da seção constitui-se, no campo, 

de um gnaisse migmatizado, granatífero, dobrado em dobras desarmônicas centimétricas e com níveis 

máficos (xenólitos) ricos em granadas e estirados, além de mobilizados pegmatóides e diques aplíticos 

que contêm ambos, “pintas” milimétricas de sulfetos (pirita e calcopirita).  

 

Figura 4.23 - a) Biotita gnaisse do Complexo Quirino (próximo trevo de Tebas); b) aspecto geral do granitóide 
neoproterozóico que aflora na Pedreira “S”, abandonada, próximo a Leopoldina/MG.  

a b 

a b 
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A seção LL1 (Fig. 4.19c) tem cerca de 40 km na direção NW-SE e foi executada a partir do 

rebatimento dos pontos descritos na estrada Chácara-Bicas-Mar de Espanha. Ela atravessa os litotipos 

do Complexo Juiz de Fora e Quirino e da Megassequencia Andrelândia. Esses litotipos estão 

milonitizados nas proximidades das zonas de cisalhamentos transcorrentes que cortam a seção.  

O Complexo Juiz de Fora está presente com rochas granulíticas cisalhadas com remobilizados 

caulinizados concordantes com a foliação milonítica subvertical. Ele pode apresentar porções 

biotíticas mais escuras e pods centimétricos da foliação. A foliação milonítica, também, cai ora para 

SE (135/85) ora para NW (308-320/73-80). A Megassequência Andrelândia está presente com um 

biotita gnaisse finamente bandado, parcialmente alterado, milonitizado, de cor cinza amarelado, com a 

foliação subvertical caindo para SE (115-135/65-85) e a lineação subhorizontal caindo pra SW (210-

222/00-12). Essa lineação (Fig. 4.24a) pode ser uma megalineação como a que aparece nitidamente na 

parede do afloramento do Ponto M 413, onde o riacho está encaixado no strike da foliação. Os 

indicadores cinemáticos são porfiroclastos de feldspato (Fig. 4.24b) e núcleos máficos decimétricos, 

assimétricos dextrais.  

 

Figura 4.24 - a) Megalineação de estiramento horizontal em afloramento da Megassequência Andrelândia; b) 
porfiroclasto assimétrico indicativo de movimentação dextral envolvido por ribbons de quartzo incipientes 
(estrada para Chácara/MG). 

 

O Complexo Quirino comparece com um biotita gnaisse cisalhado, com o bandamento 

gnáissico paralelo à foliação milonítica que é subvertical caindo ora para ESE (126-145/ 80-85) ora 

para WNW (290/85), onde a lineação é subhorizontal caindo ora para NE (044/10) ora para SW 

(225/03). Ele apresenta núcleos máficos (anfibolíticos) em pods da foliação, estirados e de dimensões 

centimétricas a decimétricas e porfiroclastos feldspáticos centimétricos.  

Nessa região de Bicas/MG e Pequeri/MG são comuns as “saibreiras” quartzo feldspáticas 

alteradas (Fig. 4.25a), friáveis, que foram consideradas como “megaribbons” de locais 

ultramilonitizados. Eventualmente, onde as rochas estão menos alteradas, podem ser observadas 

dobras em “bengalas” nos leitos de quartzo (Fig. 4.25b). 
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Figuras 4.25 - a) Megaribbons de quartzo intercalados em níveis feldspáticos alterados; b) dobras em 
“bengalas” indicativas de movimentação dextral, no plano ac da foliação. 

 

4.2.5 - Feições e Processos Metamórficos 

Visando ao esclarecimento das relações entre metamorfismo e deformação no interior do 

Feixe de Zonas de Cisalhamento Manhuaçu-Santa Margarida, examinaram-se, além das paragêneses 

metamórficas, as microestruturas exibidas pelas rochas envolvidas.  

A deformação das rochas poliminerálicas ricas em quartzo e feldspato, sob condições de baixo 

grau metamórfico, resulta nas seguintes feições (Passchier & Trouw 1996, p. 52): 

- feldspato com estrutura núcleo-manto (core-and-mantle structure), com o núcleo em 

extinção ondulante;  

- quartzo com subgrãos que passam lateralmente a novos grãos (Fig. 4.31).  

Sob condições de médio a alto grau tanto o quartzo como o feldspato se deformam por difusão 

e recristalização formando fitas poliminerálicas com os subgrãos envolvendo os grãos mais velhos em 

gradual transição entre o núcleo e o manto. Sob condições de alto grau as bordas dos grãos são curvas, 

lobadas, em cúspide e amebóides (Passchier & Trouw 1996, p. 52). 

a 

b 
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Figura 4.26 - Mudanças no comportamento da deformação de agregados de quartzo-feldspato com a 
profundidade. À direita, um gráfico profundidade-resistência com os segmentos rúptil (linha reta) e dúctil (linha 
curva). Em condições de baixo grau, tanto o quartzo, como o feldspato, exibem comportamento rúptil, mas o 
feldspato é o mineral mais fraco. Sob condições de baixo a médio grau, o quartzo se deforma por propagação de 
discordâncias (dislocation creep) e o feldspato é o mineral mais resistente, desenvolvendo estrutura de núcleo- 
manto e porfiroclastos manteados. Sob condições de alto grau, tanto o quartzo como o feldspato se deformam 
por dislocation creep e têm comportamento similar (Passchier & Trouw 1996). 

 

Além disso, nas condições de metamorfismo de baixo a médio grau as fitas de quartzo 

(ribbons) são extremamente alongadas e apresentam forte extinção ondulante. Os cristais podem 

apresentar lamelas de deformação, estruturas de subgrãos e recristalização dinâmica. Para as condições 

de alto grau as fitas de quartzo consistem de um único cristal de forma alongada com ausência de 

estrutura de deformação intracristalina, denominadas de quartzo achatado (platy quartz). O quartzo 

pode também conter agulhas orientadas de rutilo (Passchier & Trouw 1996). 

Na região correspondente ao segmento norte do feixe e fora das zonas de cisalhamento 

componentes, as condições metamórficas reinantes são as das fácies anfibolito médio a alto, como 

demonstram os estudos de Gonçalves (2009), realizados em granitóides pré-colisionais que lá ocorrem 

em grandes volumes.  No interior das zonas de cisalhamento de empurrão sem evidências de 

reativação transcorrente, as paragêneses e processos observados foram característicos de 

metamorfismo de baixo a médio grau da fácies anfibolito (Tab. 4.1).  Por outro lado, neste mesmo 

segmento, as zonas que exibem reativação transcorrente, exibem, de maneira geral, as seguintes 

feições: fitas de quartzo policristalinos com extinção ondulante, novos grãos, evidências de 

recristalização dinâmica (porfiroclasto de feldspato manteado), reassimilação de quartzo p/ feldspato, 

lamelas de deformação e maclas mecânicas. A presença de biotita e carbonato evidenciam condições 

retrometamórficas nas condições de fácies inferiores às pré-existentes (Tab. 4.1 e Fig. 4.27). 
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Na região que hospeda o segmento sul do feixe, o metamorfismo observado é da fácies 

granulito, com evidências de reações retrometamórficas nas condições da fácies anfibolito (Duarte et 

al. 1997, Duarte & Valente 1999, Duarte et al. 2000, Noce et al. 2007c, Figueiredo 2009, Novo 2009). 

Para a Megassequencia Andrelândia, Novo (2009) destaca que a ocorrência de hercynita associada ao 

quartzo implica condições de metamorfismo de alto grau, na fácies granulito. Chama, também, a 

atenção para a existência de paragênese retrógrada na fácies anfibolito, para essa mesma sequencia. 

No interior das zonas de cisalhamento, todas elas exibindo movimentação transcorrentes dextral, os 

principais elementos encontrados foram os seguintes: maclas mecânicas, fitas de quartzo 

monocristalino e policristalinos com extinção ondulante, subgrãos, novos grãos, evidências de 

recristalização dinâmica (porfiroclasto de feldspato manteado) e de abrandamento, além de 

mirmequita, antipertita (Tab. 4.2 e Fig. 4.27). Essas características associadas à paragênese mineral 

indicam condições metamórficas de alto grau, com evidencias de retro-metamorfismo para grau médio 

nas fácies anfibolito a granulito. 

Tabela 4.1 - Características metamórficas do Segmento Norte. 

Unidade 
Ponto 

amostrado 
Paragênese 

mineral 
Características principais 

Grau e fácies 
metamórfica 

Complexo 
Pocrane 

66, 67, 80, 
305. 

Quartzo + feldspato 
+ biotita                  

+ hornblenda 

Quartzo + feldspato 
predominam nas bandas claras 

e biotita+ hornblenda nas 
máficas, novos grãos e fitas de 

quartzo. 

Grau 
metamórfico 

fraco da fácies 
xisto verde. 

Complexo Juiz 
de Fora 

68, 69, 83, 
261, 263, 
281, 283, 
291, 293, 

299 

Quartzo +               
k-feldspato + biotita 

+ anfibólio               
+ piroxênio 

Fitas de quartzo policristalinos 
com extinção ondulante, novos 

grãos, evidências de 
recristalização dinâmica 

(porfiroclasto de feldspato 
manteado) e mirmequita. 

Grau baixo a 
médio, fácies 

anfibolito. 

Suite G1 
(Tonalitos 

Derribadinha e 
Vermelho 

Novo) 

70, 77, 88, 
233, 243, 
245, 247, 
248, 250, 
252, 265, 
270, 274, 
292, 303, 
304, 309, 

325. 

Quartzo +              
K-feldspato + 

biotita + anfibólio 

(+/-)sillimanita 

(+/-)piroxênio 

(+/-)carbonato 

Fitas de quartzo policristalinos 
com extinção ondulante, novos 

grãos, evidências de 
recristalização dinâmica 

(porfiroclasto de feldspato 
manteado), reassimilação de 

quartzo p/ feldspato. 

Grau baixo a 
médio, fácies 

anfibolito. 

Suite G2 
(Tonalito Bom 
J. do Galho) 

254, 255, 
257, 258, 
259, 261 

Quartzo +              
K-feldspato + 

biotita + granada + 
sillimanita 

(+/-)carbonato 

Fitas de quartzo policristalinos 
com extinção ondulante, novos 

grãos, evidências de 
recristalização dinâmica 

(porfiroclasto de feldspato 
manteado), lamelas de 
deformação e maclas 

mecânicas. 

Grau baixo a 
médio, fácies 

anfibolito. 



Contribuição às Ciências da Terra Série D. vol. 25(38), 221p. 
 

110 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 4.27 - Rochas do Complexo Pocrane afetadas por elementos do FC-MSM: a) gnaisse com foliação 
milonítica incipiente, sigmoidal, fitas de quartzo e novos grãos (Ponto M 66, Apêndice 2); b) bandamento 
gnáissico típico (Ponto M 80, Apêndice 2); c) gnaisse anfibolítico com evidencias de carbonatização dos 
feldspatos e novos grãos (Ponto M 305, Apêndice 2). Rochas do Complexo Juiz de Fora, afetadas por elementos 
do FC-MSM, com evidencias de recristalização dinâmica: d) cristal de K-feldspato (pertita) manteado por 
ribbons de quartzo e novos grãos (Ponto M 68, Apêndice 2); e) milonito com fitas de quartzo poliminerálicos e 
novos grãos (Ponto M 69, Apêndice 2); f) milonito com ribbons de quartzo poliminerálicos com extinções 
ondulantes, novos grãos e ortopiroxênio. 

d e f 

b a c 
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Tabela 4.2 - Características metamórficas do Segmento Sul. 

 

Unidade 
Ponto 

amostrado 
Paragênese 

mineral 
Características 

principais 
Grau e fácies 
metamórfica 

Complexo Quirino 
(Batólito de 

Muriaé?) 

168, 206, 218, 
227, 368, 408, 

Quartzo +           K-
feldspato + 

Plagioclásio + 
biotita + hornblenda 

(±) granadas 

Mirmequita, contatos 
amebóides, extinção 

ondulante, fitas de quartzo, e 
lamelas de deformação. 

Grau 
metamórfico alto 

da fácies 
granulito. 

Complexo Juiz de 
Fora 

181, 190, 191, 
197, 203, 210, 
215, 224, 356, 
362, 364, 373, 
374, 377, 388, 
389, 390, 391, 
397, 398, 400, 
401, 402, 413 

Quartzo +              
K-feldspato + 

biotita + anfibólio + 
ortopirox. 

(±) granadas 

(±) carbonatos 

Maclas mecânicas, fitas de 
quartzo monocristalino e 

policristalinos com extinção 
ondulante, subgrãos, novos 

grãos, evidências de 
recristalização dinâmica 

(porfiroclasto de feldspato 
manteado) e de 

abrandamento, além de 
mirmequita, antipertita. 

Grau alto, com 
evidencias de 

retro-
metamorfismo 

para grau  médio. 
Fácies anfibolito 

a granulito. 

Megassequência 
Andrelândia 

186, 

granadas (±50%) 
+sillimanita(15%)+

biotita(15%) 
+quartzo(10%) 

Fitas de sillimanita e biotita 
com subgrãos transversais e 

novos grãos. 

Metapelito de 
grau alto, fácies 

granulito. 

granitóides 
neoproterozóicos 
(G1, Batólito de 

Muriaé) 

200, 201, 405, 

Quartzo +                 
K-feldspato + 

biotita + 
plagioclásio + 

anfibólio 

(±)carbonato 

K-feldspato com extinção 
ondulante, novos grãos, 

maclas mecânicas e 
antipertita. 

Grau baixo a 
médio, fácies 

anfibolito. 
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Figura 4.28 - Rochas do segmento sul com evidencias de metamorfismo de alto grau, afetadas por elementos do 
FC-MSM. a) Complexo Quirino: contatos amebóides, extinção ondulante e lamelas de deformação (Ponto M 
168, Apêndice 2); b) Megassequencia Andrelândia: milonito com fitas de biotita e sillimanita, monominerálicos, 
e novos grãos, granadas rotacionadas e estiradas em metapelito de alto grau (Ponto M 186, Apêndice 2); c) 
Complexo Juiz de Fora: cristal de plagioclásio evidenciando reação de abrandamento, passando a sericita e 
quartzo fitado (Ponto M 203, Apêndice 2); d) Complexo Juiz de Fora: cristal reliquiar de protólito arredondado 
passando para quartzo (Ponto M 215, Apêndice 2); e) Complexo Juiz de Fora: antipertita, maclas mecânicas, 
novos grãos e extinção ondulante (Ponto M 374, Apêndice 2); f) granitóides G1: novos grãos, e carbonatização 
dos feldspatos (Ponto M 201, Apêndice 2). 

 

4.2.6 - Estimativas da Componente Horizontal do Rejeito  

Várias tentativas foram feitas para se obter, através de análise macro e megascópica, uma 

estimativa da componente horizontal do rejeito nas porções central e sul do feixe. Elas não tiveram 

sucesso e as razões para isto foram as seguintes: 

- não foram encontrados marcadores confiáveis; de um modo geral, os corpos das unidades 

envolvidas encontram-se dispostas paralelamente ao traço das zonas; 

- na escala das imagens disponíveis, os traços das foliações dispõem-se paralelamente as 

zonas, de modo que sigmóides de foliação não foram observados; 

- as zonas do feixe que se comportam como transcorrências correspondem a reativação de 

zonas de empurrão, de modo que estimativas utilizando comprimento do traço e largura não podem ser 

empregados. 
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4.3 - A ZONA DE CISALHAMENTO DE ABRE CAMPO 

A primeira menção à “Descontinuidade Geofísica de Abre Campo”, agora conhecida como 

Zona de Cisalhamento de Abre Campo foi feita no trabalho de Haralyi & Hasui (1982) quando, então, 

esses autores chamaram a atenção para uma “expressiva anomalia gravimétrica e magnética” nessa 

região. 

A descontinuidade de Abre Campo, indicada através de dados geofísicos (Haralyi & Hasui, 

1982), marca o limite entre rochas do Complexo Mantiqueira e rochas do Cinturão Ribeira no leste do 

Estado de Minas Gerais. Os dados de campo e o estudo petrográfico indicam diferentes fácies 

metamórficas para estes domínios: a oeste da descontinuidade, no Complexo Mantiqueira, predomina 

a fácies anfibolito, enquanto que a leste, no Cinturão Ribeira, predominam paragêneses de fácies 

granulito dos complexos Juiz de Fora e Paraíba do Sul (Fischel 1998).  

A Zona de Cisalhamento de Abre Campo apresenta domínios com foliação de alto ângulo de 

mergulho que gradam progressivamente para domínios com foliação de médio a baixo ângulo com 

mergulhos para leste. Os indicadores cinemáticos apresentam deslocamentos predominantemente 

dextrais, mas indicadores com sentidos opostos podem, entretanto, ser ocasionalmente encontrados 

(Peres et al. 2004). 

 

4.3.1 - Características Gerais e Unidades Envolvidas 

A Zona de Cisalhamento de Abre Campo (ZCAC) se estende por cerca de 300 km entre as 

cidades de Governador Valadares, ao norte, e Juiz de Fora, ao sul. Ela possui no segmento central uma 

largura média de 5 km e representa a expressão superficial de uma expressiva anomalia gravimétrica e 

magnética (Haralyi & Hasui 1982) que separa as rochas Arqueanas/Paleoproterozóicas do Complexo 

Mantiqueira, a oeste, dos complexos Juiz de Fora e Paraíba do Sul, de idades respectivas Paleo- e 

Neoproterozóicas, a leste (Fischel 1998, Fischel et al. 1998, Brueckner et al. 2000 e Peres et al. 2004) 

(Fig. 4.29). 

Essa zona constitui-se, principalmente, de três ramos principais que têm uma forma sigmoidal. 

O ramo mediano passa exatamente pela cidade de Abre Campo, o ramo leste passa pela cidade de 

Matipó e situa-se a cerca de 10 km do anterior, o ramo oeste passa pela cidade de Ervália, ao sul, e 

dista cerca de sete quilômetros do ramo mediano, na altura de Abre Campo. 

Os litotipos afetados pela ZCAC pertencem aos complexos do embasamento arqueano e 

paleoproterozóico do Orógeno Araçuaí (Mantiqueira ou Piedade, Juiz de Fora), a unidades 

supracrustais (Andrelândia) e suítes granitóides (G1, pré-colisional, e G2, sincolisional) de idade 
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neoproterozóica (Pedrosa-Soares et al. 2001, 2007, 2008; Signorelli 2002, Ribeiro 2002, Noce et al. 

2003, 2007c, Romano & Noce 2003, Heineck et al. 2004). 

O Complexo Mantiqueira (Signorelli 2002) ou Complexo Piedade (Heineck et al. 2004) 

ocorre na borda oeste e noroeste da zona. Compõe-se, predominantemente, de ortognaisses cálcio-

alcalinos, bandados a fitados até finamente laminados, localmente migmatizado com intercalações de 

anfibolitos. A granulometria predominante é fina a média, eventualmente grossa. São (anfibólio)-

biotita gnaisses de composição tonalítica a granítica, com textura granolepdoblástica e estrutura 

milonítica a protomilonítica. Os anfibolitos, que estão boudinados e lenticularizados, são cinza escuros 

a esverdeados, possuem granulometria fina a média e textura nematoblástica a granoblástica, com 

plagioclásio, hornblenda, quartzo, biotita, e opacos. O metamorfismo do complexo é da fácies 

anfibolito. 

As datações obtidas (idades modelos Sm-Nd) teriam confirmado que os domínios leste e oeste 

da ZCAC seriam blocos crustais distintos. Idades modelo arqueanas e neo-arqueanas foram 

encontradas no Complexo Mantiqueira, enquanto idades modelo paleoproterozóicas e mais jovens (em 

torno  de 1,5 Ga) foram obtidas nas rochas do Cinturão Ribeira (Fischel 1998).  

Noce et al. (2007b) demonstraram com base em dados de U-Pb Shrimp que o Complexo 

Mantiqueira possui zircões herdados do Arqueano e idades variando de 2.137±19 a 2.041±7Ma com 

protólitos gerados por fusão parcial de material continental mais antigo. O complexo Juiz de Fora tem 

idades de cristalização de 2.119±16 e 2.084±13 Ma e grãos herdados ausentes, com evolução dentro 

de um ambiente de arco magmático oceânico. 

O Tonalito Bom Jesus do Galho ocorre a oeste da zona, entre as rochas do Complexo 

Mantiqueira e as do Complexo Juiz de Fora (Fig.4.29). O Tonalito Vermelho Novo ocorre também a 

oeste do feixe, entre os tonalitos anteriores e as rochas do Complexo Juiz de Fora (Fig.4.29). O 

Tonalito Vermelho Novo corresponde à suíte G1 de Pedrosa-Soares (2007) enquanto o Tonalito Bom 

Jesus do Galho parece melhor corresponder à suíte G2 devido à granitogênese do tipo S, e ocorrência 

de granada e sillimanita (caráter peraluminoso). 
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Figura 4.29 - Mapa geológico simplificado do Orógeno Araçuaí e porção nordeste da Faixa Ribeira mostrando 
as zonas de cisalhamento de Abre Campo (ZCAC), Manhuaçu-Santa Margarida (FC-MSM), Guaçuí (ZCGu), 
Maripá de Minas (ZCMM), Batatal (ZCBa) e Além Paraíba (ZCAP). SN = Segmento Norte, SC = Segmento 
Central e SS = Segmento Sul. As legendas das unidades geológicas representadas neste mapa são mostradas nas 
figuras 4.3, 4.11 e 4.18. 

 

4.3.2 - Arcabouço Estrutural 

Como foi dito anteriormente, a Zona de Cisalhamento de Abre Campo constitui-se de três 

ramos principais. Esses ramos componentes da ZCAC são de natureza dúctil e se materializam em 

rochas da série milonítica. A movimentação dos blocos entre os seus limites é reversa e dirigida para 
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oeste, no segmento norte, oblíqua, reversa-dextral, no segmento central, e essencialmente transcorrente 

dextral, no segmento sul. Em função disso, e também da sua geometria e história evolutiva, essa zona 

de cisalhamento pode ser subdividida em três domínios estruturais, os quais correspondem aos seus 

segmentos norte, central e sul (Fig. 4.29).  

Fischel (1998) identificou, região de Abre Campo/MG, três fases de deformação. A mais 

antiga (Dn-1) seria observada nas rochas do Complexo Mantiqueira na forma de estruturas como 

fechamento de dobras, transposição da foliação e boudins com dobras superpostas. A segunda fase 

(Dn) estaria impressa nas rochas na forma de uma deformação tangencial, quando cunhas de empurrão 

de rochas do Cinturão Ribeira teriam cavalgado sobre as rochas do Complexo Mantiqueira. A terceira 

fase (Dn+1) estaria relacionada a uma deformação direcional, registrada no limite tectônico entre os 

dois domínios.  

Segundo  Cunningham et al. (1996, 1998) foram três os eventos que teriam atuado na região: o 

primeiro, de idade transamazônica, teria dobrado a foliação gnáissica em dobras intrafoliais, o segundo 

teria originado tanto as zonas reversas como as transcorrentes em um evento transpressivo do 

brasiliano, enquanto o terceiro evento resultante de um colapso pós orogênico teria originado uma 

extensão rúptil-dúctil, com falhas normais.  

Para Peres et al. (2004) o Cinturão Araçuaí envolveria quatro unidades litológicas principais: 

os gnaisses arqueanos e paleoproterozóicos do Complexo Mantiqueira, o charnoquito Pedra Dourada, 

o granitóide Borrachudos do paleoproterozóico e as rochas metassedimentares do Grupo Dom 

Silvério. Segundo esses autores, todas essas unidades teriam sido submetidas a quatro fases de 

deformação sinmetamórfica no desenvolvimento do Brasiliano. A primeira fase, sincrônica ao 

metamorfismo regional da fácies anfibolito, teria sido associada a um transporte tectônico geral para 

norte ao longo da lateral esquerda da Zona de Cisalhamento Dom Silvério e do seu segmento de baixo 

ângulo. As segunda e terceira fases representariam estágios progressivos de um encurtamento dirigido 

para oeste, que teria originado o desenvolvimento de empurrões locais e dobras pervasivas em 

diversas escalas. A quarta fase seria extensional e refletiria o colapso do orógeno.  

 

 

4.4  - EVOLUÇÃO TECTÔNICA 

Tomando por base as relações de corte e superposição entre os elementos presentes na Zona 

de Cisalhamento de Abre Campo e no interior do Feixe de Zonas de Cisalhamento Manhuaçu-Santa 

Margarida, quatro fases de deformação podem ser caracterizadas (Tabela 4.3). 
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Tabela 4.3 - Elementos estruturais das fases de deformação presentes na Zona de Cisalhamento de Abre Campo 
e no interior do Feixe de Zonas de Cisalhamento Manhuaçu-Santa Margarida. 

Fase de Deformação 
Elementos Estruturais (Macro-, Meso- 

e microscópicos) Interpretação 

Dn 

Zonas reversas, campo de hogbacks, 
dobras de arrasto e intrafoliais 

assimétricas, foliação milonítica (Sm), 
Lineação de estiramento mineral (Lest) 

dip. 

Compressão E-W, fácies anfibolito 
a granulito 

Dn+1 

Zonas transcorrentes dúcteis, feições tipo 
fishbacks, foliação milonítica (Sm+1), 
lineações minerais direcionais (Lm+1), 

dobramentos assimétricos centimétricos, 
pods da foliação, dobras geradas por back 

rotation, “bengalas”, porfiroclastos 
assimétricos, ribbons de quartzo. 

Regime transpressivo com 
importante componente horizontal 

dextral, gerado nas condições 
metamórficas da fácies xisto verde 

a anfibolito. 

Dn+2 
Zonas de cisalhamentos normais 

(Segmento Norte), dobras assimétricas, 
lineação mineral dip. 

Regime extensional W-E, restrito, 
gerado nas condições metamórficas 
da fácies xisto verde a anfibolito. 

Dn+3 

Falhas e juntas rúpteis, em pares 
conjugados, localmente preenchidos por 

pegmatitos e outros veios quartzo-
feldspáticos. 

Regime rúptil extensional tardio. 

 

A primeira fase, mais antiga (Dn), é representada por zonas de cisalhamento reversas e dobras 

assimétricas, as quais se associam a uma foliação penetrativa em todas as escalas e conspícua lineação 

de estiramento posicionada na direção de mergulho da foliação. Todos os seus elementos refletem 

transporte tectônico dirigido sistematicamente para oeste, sob a ação de um campo compressivo de 

orientação geral E-W e foram nucleados nas condições das fácies anfibolito a granulito. 

A segunda fase de deformação (Dn+1) foi responsável pela formação de zonas de cisalhamento 

dúcteis transcorrentes e pela rotação e reativação das zonas de cisalhamento pré-existentes, também 

como zonas transcorrentes dextrais. A estas zonas associam-se foliações miloníticas verticais a 

subverticais, lineações de estiramento direcionais, além de várias estruturas de pequena escala que 

servem como indicadores cinemáticos. Esta fase desenvolveu-se nas condições metamórficas da fácies 

xisto verde a anfibolito. 

A terceira fase de deformação (Dn+2) gerou zonas de cisalhamento normais de ocorrência 

restrita ao segmento norte. Tais zonas nuclearam-se, principalmente, por reativação de zonas mais 

antigas, de modo que sua orientação preferencial, reproduz aquela das estruturas anteriormente 

descritas. 
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A quarta fase (Dn+3) é de natureza rúptil e foi responsável pela formação de falhas e juntas com 

as orientações preferenciais EW e NNE-SSW, no segmento norte; ENE-WSW e NW-SE, no segmento 

central; e NW-SE no segmento sul. Pegmatitos e outros veios quartzo-feldspáticos, de espessuras 

decimétricas a métricas, podem estar encaixados em tais falhas e juntas.   

Os elementos da primeira fase de deformação acham-se preservados e mantêm as suas 

posições originais no segmento norte do feixe, especialmente na região compreendida entre 

Governador Valadares e Inhapim. Desta última localidade para sul, as zonas de empurrão originais são 

truncadas por transcorrências dextrais e/ou reativadas como tais.   

No segmento norte da Zona de Cisalhamento de Abre Campo e do feixe, os elementos da fase 

Dn formaram-se durante o principal evento metamórfico regional, relacionado ao dobramento e 

empurrões vergentes para oeste, e estão também impressos em rochas graníticas sincolisionais da suíte 

G2 (585-560 Ma; Pedrosa-Soares et al. 2001, 2008). A fase Dn reflete, portanto, a fase sincolisional, 

na qual foi soerguido o Orógeno Araçuaí. 

A formação de zonas transcorrentes dextrais de orientação preferencial NS durante a fase Dn+1 

implica em uma rotação do elipsóide de tensões, após o soerguimento principal da cadeia orogênica, 

de modo que a tensão principal mínima se tornasse horizontal e a intermediária vertical, um fenômeno 

bem documentado em contextos tectônicos similares. Este quadro de tensões causou fluxo de material 

de norte para sul e de NE para SW, na porção sul do Orógeno Araçuaí, após o soerguimento principal. 

Não foram encontradas relações notáveis entre estruturas Dn+1 e unidades litoestratigráficas, de 

modo que suas idades absolutas pudessem ser estimadas. Porém, elas devem ter sido nucleadas no 

estágio tardi-colisional da história do Orógeno Araçuaí, que teve lugar entre 560 e 530 Ma, pelo fato 

de estarem ainda acompanhadas de metamorfismo e de precederam as estruturas Dn+2, interpretadas 

como relativas à fase de colapso gravitacional do orógeno, com idades estimadas no intervalo de 520 a 

490 Ma (Pedrosa-Soares et al. 2001, 2008,  Peres et al. 2004, Alkmim et al. 2006). Para as falhas e 

juntas da fase Dn+3 estima-se uma idade máxima entre 520 e 490 Ma, pelo fato de cortarem todas as 

demais estruturas observadas.  

O fato da Zona de Cisalhamento de Abre Campo e do Feixe de Zonas de Cisalhamento 

Manhuaçu - Santa Margarida, com um todo, tornar-se, em direção a sul, progressivamente dominado 

pelas estruturas transcorrentes Dn+1 e coalecer-se com a trama da Faixa Ribeira, que na sua porção 

norte é também dominada por estruturas transcorrentes dextrais de orientação NE-SW (Heilbron et al. 

2003b), tem duas implicações importantes. Em primeiro lugar, pode-se afirmar que as zonas dextrais 

de Abre Campo e do feixe são mais velhas ou, mais provavelmente, de mesma idade das estruturas 

dominantes da porção norte da Faixa Ribeira. Em segundo lugar, pode-se também afirmar que, do 

ponto de vista estrutural, o limite entre o Orógeno Araçuaí e a Faixa Ribeira, na região enfocada, pode 

ser posicionado ao longo da Zona de Cisalhamento de Maripá de Minas (ZCMM), orientada a NE-



Teixeira-Silva, C. M, 2010, O Sistema Transcorrente da Porção Sudeste do Orógeno Araçuaí ... 
 

119 
 

SW, que baliza o feixe pelo sul. A Zona de Cisalhamento de Maripá de Minas (ZCMM) faz parte do 

domínio do sistema de Zona de Cisalhamento Além Paraíba. Ela se inicia a cerca de 30 km a sudoeste 

de Itaperuna e se conecta à Zona de Cisalhamento de Abre Campo a cerca de 20 km ao sul de Juiz de 

Fora. A partir daí para sudoeste essas duas zonas passam a integrar o ramo norte da Zona de 

Cisalhamento Além Paraíba. Esse ramo foi denominado por Machado & Endo (1993b) como “Zona de 

Cisalhamento Juiz de Fora-Jaguari-Taxaquara”  e outros autores o denominaram de “Sistema de 

Empurrões Juiz de Fora” (Trouw et al. 2000, Heilbron & Machado 2003, p. ex.).  

 

4.5 - DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A maioria dos autores que estudaram a região afetada pela Zona de Cisalhamento de Abre 

Campo e pelo Feixe de Zonas de Cisalhamento Manhuaçu - Santa Margarida postulou a atuação de 

três fases deformacionais, com a geração das transcorrências dextrais dando-se posteriormente a uma 

fase compressional principal. 

Para Costa et al. (1993a,b; 1995 e 1997), a primeira fase deformacional registrada no 

“Cinturão Transcorrente Manhuaçu” teria estruturado as rochas gnáissicas; a segunda seria resultado 

de uma tectônica transpressiva e daria origem às zonas de cisalhamento transcorrentes; a terceira 

envolveria cavalgamentos dirigidos para oeste, em regime rúptil. Posteriormente, Costa et al. (1998) 

adotam a interpretação de Fischel (1998): uma primeira fase (Dn-1) teria originado o bandamento 

gnáissico no Complexo Mantiqueira; uma segunda fase (Dn) seria resultante de uma compressão geral 

EW que causaria transporte de matéria para oeste; numa terceira fase (Dn+1), formar-se-iam zonas de  

cisalhamento transcorrentes dextrais.  

Para Cunningham et al. (1996, 1998), foram três os eventos que teriam atuado na região: o 

primeiro, de idade paleoproterozóica (Transamazônico), teria dado origem às tramas das rochas 

gnáissicas; o segundo teria originado tanto as zonas reversas como as transcorrentes, no curso de um 

evento transpressivo neoproterozóico (Brasiliano). O terceiro evento, registrado por estruturas 

distensionais dúcteis-rúpteis, seria resultante do colapso após a orogênese brasiliana.   

Para Signorelli (2002) e Tuller (2002), o primeiro evento atuante na região seria responsável 

pelo bandamento metamórfico pré-brasiliano das rochas do substrato. O segundo teria originado as 

zonas reversas e dobras isoclinais vergente para oeste e o terceiro seria responsável por um 

dobramento suave aberto. As zonas transcorrentes não foram consideradas por esses autores. 

Noce et al. (2003) e Romano & Noce (2003) caracterizaram, na região correspondente ao 

segmento sul do feixe, uma etapa de deformação principal (D1+D2) relativa a encurtamento crustal e 

consequente geração de escamas de empurrão, e um evento posterior (D3), o qual  daria origem às 

zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais.  
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Peres et al. (2004) caracterizaram, a oeste da área aqui enfocada, três fases de deformação de 

idade neoproterozóica. Como resultado de transporte tectônico dirigido para norte, formar-se-iam, 

numa primeira fase, as zonas de cisalhamento de Dom Silvério e Abre Campo (então sinistrais) e as 

estruturas das rochas gnáissicas do Complexo Mantiqueira. Posteriormente, por ação de um 

encurtamento geral E-W, seriam nucleadas falhas de empurrão de dobras vergentes para oeste, as 

quais se enraizariam em um grande sistema transpressivo dextral, que teria como manifestação mais 

ocidental a Zona de Cisalhamento de Abre Campo.   

Alkmim et al. (2006, 2007), em um modelo evolutivo do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental, 

propõem que, na porção sul do Orógeno Araçuaí, após a etapa sincolisional, teriam se formado as 

zonas transcorrentes dextrais que, entre 560 e 535 Ma, promoveriam o escape lateral de massas em 

direção a SW. Em virtude do grande espessamento litosférico adquirido nas fases precedentes, o 

orógeno experimentaria colapso gravitacional entre 520 e 490 Ma, acompanhado de intrusão de grande 

volume de granitos pós- colisionais. 

Em função do exposto, vê-se que os resultados aqui obtidos relativos à evolução da Zona de 

Cisalhamento de Abre Campo e do Feixe de Zonas de Cisalhamento Manhuaçu - Santa Margarida 

estão, em linhas gerais, em acordo com a maioria dos estudos previamente realizados em partes de sua 

zona de ocorrência. Eles permitem, também, que as seguintes conclusões sejam tiradas: 

1) O Feixe de Zonas de Cisalhamento Manhuaçu-Santa Margarida e a Zona de 

Cisalhamento de Abre Campo, com um traço sigmoidal em mapa e com um comprimento 

de aproximadamente 300 km, são constituídos por um conjunto de zonas dúcteis de 

empurrão e transcorrências dextrais. 

2) A terminação norte, dessas zonas, dá-se na altura da cidade de Governador Valadares, 

onde é francamente dominado por falhas de empurrão. A sua terminação sul, 

caracterizada por transcorrências dextrais, é marcada por uma progressiva rotação para a 

direção NE e coalescência com zonas transcorrentes dextrais dominantes na porção 

nordeste da Faixa Ribeira.  

3) A morfologia dos ramos individuais dessas zonas pode ser comparada a uma hélice, onde 

ao norte o caimento da zona é baixo e que, rotacionando-se passivamente para sul com 

um movimento helicoidal, passa a um caimento alto.  

4) A evolução da Zona de Cisalhamento de Abre Campo e do feixe deu-se em quatro fases. 

A sua nucleação como um conjunto de zonas dúcteis de empurrão deu-se durante etapa 

colisional principal do Orógeno Araçuaí, entre 585 e 560 Ma (Pedrosa-Soares et al. 2001, 

2007) e foi acompanhada de metamorfismo regional e produção de granitos anatéticos 

nas condições das fácies anfibolito e granulito. A seguir, o conjunto foi rotacionado para 
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a posição vertical e para a direção NE-SW, e reativado, em intensidades crescentes de 

norte para sul, por movimentos direcionais dextrais. Nesta segunda etapa evolutiva, que 

ocorreu provavelmente entre 560 e 535 Ma, a deformação, também em regime dúctil, foi 

acompanhada de reações metamórficas típicas das fácies anfibolito baixo a xisto verde. 

Outras estruturas associadas são zonas de cisalhamento dúctil-rúpteis normais, falhas 

transcorrentes de direção preferencial WNW-ESSE e juntas, atribuíveis a duas fases mais 

jovens.  

5) Enfatiza-se que tanto o Feixe de Zonas de Cisalhamento Manhuaçu-Santa Margarida 

como a Zona de Cisalhamento de Abre Campo não truncam as estruturas da Faixa 

Ribeira, situada a sul do Orógeno Araçuaí. Pelo contrário, os elementos dessa zona e os 

do feixe, rotacionando-se progressivamente para a direção NE-SW, confundem-se e são 

localmente truncados pelas estruturas dominantes da porção NW da Faixa Ribeira. Tal 

fato implica em que as estruturas desta porção da Faixa Ribeira, também transcorrências 

dextrais, são de mesma idade ou mais jovens que os elementos tectônicos dominantes do 

segmento sul da Zona de Cisalhamento de Abre Campo e do Feixe de Cisalhamento 

Manhuaçu-Santa Margarida. 
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CAPÍTULO 5 

A ZONA DE CISALHAMENTO DE GUAÇUÍ  

 

5.1 - INTRODUÇÃO  

A Zona de Cisalhamento Guaçuí situa-se, aproximadamente, na porção central do Orógeno 

Araçuaí, entre os paralelos 19º10’ e 22º00’ de latitude sul e os meridianos 40º30’ e 42º40’ de longitude 

oeste (Fig. 5.1). A norte, começa a se manifestar nas proximidades do vale do rio Doce, em uma série 

de ramificações entre as cidades de Aimorés /MG e Colatina/ES. Essas ramificações convergem, nas 

proximidades de Brejetuba/ES, para uma zona única, a norte da rodovia BR-262, quando então segue, 

na direção SSW, em segmento contínuo até a altura de Itaperuna/RJ, depois de passar pelas 

localidades de Muniz Freire/ES e Guaçuí/ES. A partir de Itaperuna/RJ, deflete-se progressivamente 

para SW e assim segue até a cidade de Além Paraíba/MG, onde se funde com Zona de Cisalhamento 

de Além Paraíba do Orógeno Ribeira, após passar pelas localidades de Santo Antônio de Pádua/RJ e 

Pirapetinga/MG.  

Para Cunningham et al. (1998), a Zona de Cisalhamento Guaçuí corresponde a uma zona de 

cisalhamento dúctil, de 1 km de largura, que poderia ser traçada por pelo menos 200 km ao longo de 

sua direção. As trajetórias de arrasto da foliação, as tramas sigmoidais, os porfiroblastos assimétricos e 

as tramas dos eixos c de quartzo indicariam deslocamentos direcionais dextrais.  

Segundo Horn (2007), “o lineamento de Guaçuí é uma estrutura de grande porte, de largura 

kilométrica e extensão ampla (ca. 180km no mapa). Esta estrutura faz parte de um sistema de 

lineamentos que se estende desde a Bahia até o Estado do Rio de Janeiro. Na parte norte o lineamento 

abre-se em vários braços e, para sul no sistema de Miracema, junta ao sistema Além-Paraíba de 

orientação SW-NE. É fácil de reconhecer em fotografias Landsat, radar e fotografias aéreas, porque é 

expresso em uma sequência de vales alongados na mesma direção.” Ainda segundo esse autor “esta 

extensa e ampla zona de cisalhamento é uma feição tectônica que se destaca na área da Folha Espera 

Feliz. Ao longo deste lineamento observa-se uma ampla variedade de produtos resultantes da 

milonitização de um grande espectro de rochas de composições diversas. Ocorrem principalmente 

protomilonitos e milonitos, cujas áreas de maior abundância podem ser cartografadas separadamente 

das faixas ricas em ultramilonitos. Predomina o sentido dextral de transporte tectônico. O 

retrometamorfismo se intensifica rumo ao centro da zona do Lineamento de Guaçuí. Os dados 

compilados, obtidos por diversos métodos geo-termobarométricos quantitativos, indicam que o pico 

metamórfico ocorreu sob pressão de 8,1 a 8,8 kbar e temperaturas entre 690º e 750ºC. Este 

metamorfismo é atribuído ao Evento Brasiliano.” 
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Fritzer (1991) estudou parcialmente o “Lineamento de Guaçuí” que, para ele, é o mais 

proeminente elemento estrutural da Faixa Ribeira Central. Ele considerou na evolução desse elemento 

seis fases de deformação: 1) desenvolvimento de um acamamento metamórfico ou migmatítico (D0); 

2) geração de dobramentos apertados a isoclinais (D1); 3) superposição por uma geração de 

dobramentos de grandes comprimentos de onda e amplitudes de mais de 10 km, ligeiramente 

vergentes para oeste (D2); 4) formação do Lineamento de Guaçuí (D3); 5) arqueamento acompanhado 

de falhamento e fraturamento de toda a área (D4); 6) reativação dos sistemas de juntas e intrusão de 

diques de basalto, durante a abertura do Atlântico Sul (D5). Segundo o autor, o Lineamento Guaçuí é 

uma zona de cisalhamento dúctil com poucos quilômetros de largura e pertence a um sistema de 

falhamentos com centenas de quilômetros de comprimento que corta toda a Faixa Ribeira, 

paralelamente à costa. Critérios de cisalhamento macroscópicos sugerem um deslocamento 

subhorizontal com um sentido dextral. O sentido de cisalhamento dextral e o deslocamento 

subhorizontal ao longo do Lineamento Guaçuí foi confirmado pelo autor através da orientação 

preferencial dos eixos-c de quartzo. As estimativas da deformação baseadas na rotação do 

acamamento metamórfico ou da foliação milonítica apresentaram um deslocamento máximo de 59 a 

83 km, mas a interpretação de dados aeromagnéticos indicou um deslocamento de apenas 25 a 30 km. 

A maior parte da deformação do Lineamento Guaçuí aconteceu sob condições metamórficas de médio 

a alto grau, atingindo, localmente, temperaturas superiores a 600ºC, com o decréscimo da temperatura 

a deformação foi concentrada no centro do Lineamento. 

 

5.2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS 

A Zona de Cisalhamento de Guaçuí possui 320 km de extensão total e uma largura média de 5 

km, e seu deslocamento dextral é indicado por inúmeras feições, dentre as quais franjas e assimetria de 

porfiroclastos de feldspato, principalmente. Assim como o Feixe Zonas de Cisalhamento de 

Manhuaçu-Santa Margarida, pode ser dividida, para efeito de descrição, em três domínios estruturais, 

que correspondem aos seus segmentos norte, central e sul. Grosseiramente, o segmento norte estaria 

inserido na folha de Colatina 1:250.000 do IBGE (SE-24-V-C), o segmento central na folha de 

Cachoeiro de Itampemirim (SF-24-V-A) e o segmento  sul nas folhas de Campos (SF-24-V-C) e Juiz 

de Fora (SF-23-X-O).  

Regionalmente, a Zona de Cisalhamento de Guaçuí (ZCGu) corta principalmente as litologias 

do Complexo de Paragnaisses  de Nova Venécia (cf. Pedrosa-Soares et al. 2007) da porção central 

leste do Orógeno Araçuaí, além de granitóides de idades Neoproterozóicas (Schobbenhaus et al. 2004, 

Pedrosa-Soares et al. 2007). Os protólitos dos paragnaisses são pelitos grauvaquianos, cuja assinatura 

geoquímica é indicadora de fontes sedimentares situadas em arco magmático (Pedrosa-Soares et al. 
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2008). Os dados dos grãos detríticos de zircão mais jovens e menos discordantes, datados por Noce et 

al. (2004), sugerem idade máxima de sedimentação dos protólitos do Complexo Nova Venécia em 608 

± 18 Ma (Pedrosa-Soares et al. 2008). As rochas granitóides, afetadas por essa zona de cisalhamento, 

podem ser, de uma maneira geral, consideradas como pertencentes aos plútons de Galiléia, Muniz 

Freire e Natividade, correlacionáveis à Suíte G1 de Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos (2000).  

 

Figura 5.1 - Zona de Cisalhamento Guaçuí. Mapa geológico simplificado do Orógeno Araçuaí e porção nordeste 
da Faixa Ribeira mostrando as zonas de cisalhamento de Abre Campo (ZCAC), Manhuaçu-Santa Margarida 
(FC-MSM), Guaçuí (ZCGu), Batatal (ZCBa), Maripá de Minas (ZCMM) e Além Paraíba (ZCAP). SN = 
Segmento Norte, SC = Segmento Central e SS = Segmento Sul. As legendas das unidades geológicas 
representadas neste mapa são apresentadas nas Figuras 5.2, 5.10, e 5.22. 
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5.3 - O SEGMENTO NORTE 

O segmento norte da Zona de Cisalhamento de Guaçuí estende-se das proximidades do vale do 

rio Doce e da rodovia BR-259, na região de Conselheiro Pena/MG, Resplendor/MG e Aimorés/MG, 

até as vizinhanças de Brejetuba/ES, a norte da rodovia BR-262. Esse segmento engloba a parte 

ramificada da zona de cisalhamento e possui uma extensão total de 90 km (Fig. 5.2). Está contido na 

parte norte da Folha Afonso Cláudio (Signorelli 1993), na Folha Baixo Guandu (Vieira 1993), na 

Folha Conselheiro Pena (Oliveira 2002) e na metade oeste da Folha Colatina (Tuller et al. 1992) do 

Programa de Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil executado pela  CPRM, escala 1:100.000.  

A porção norte da ZCGu consiste de uma série de zonas de cisalhamento que, em um arranjo 

em rabo de cavalo, fazem a sua terminação norte. O tronco principal foi bem caracterizado no 

mapeamento da CPRM, Folha de Baixo Guandu (Vieira 1993). Ele se estende por cerca de 25km, na 

direção NNE, a partir de Brejetuba/ES, até Ibicaba/ES, onde tem início a sua ramificação. O ramo 

oeste avança na direção norte, por cerca de 20km, até as proximidades de São Sebastião da Vala, 

quando então se inflete para NNE desaparecendo na altura do Rio Doce, entre Aimorés/MG e Baixo 

Guandu/ES. O ramo central segue em direção NNE e desaparece entre Baixo Guandu e Colatina/ ES. 

O ramo leste, segue, a partir de Ibicaba na direção NE até Colatina e daí por mais 40 km, até perder 

definição. Tanto o ramo central como o leste desaparecem, a NE. 

 

5.3.1- Unidades Envolvidas 

As unidades litológicas afetadas pela Zona de Cisalhamento Guaçuí pertencem ao Complexo 

de Paragnaisses de Nova Venécia (cf. Pedrosa-Soares et al. 2007) ao Complexo Jequitinhonha, à 

Formação São Tomé (Complexo São Tomé, segundo Vieira 1993), à Formação Palmital do Sul, à 

Formação João Pinto (formações essas pertencentes ao Grupo Rio Doce de Vieira 2007) e aos plútons 

graníticos das suítes: G1 (Galiléia e Alto Capim), G2 (Rio Guandu, Mascarenhas e Afonso Cláudio) e 

G5 (Lagoa Preta e Ibituba) (Leite et al. 2004a,b; Pedrosa-Soares et al. 2001, 2007 e 2008). 

O Complexo de Paragnaisses de Nova Venécia, na Folha Baixo Guandu (Vieira 1993), foi 

dividido em quatro unidades: 1, 4, 6 e 7. A Unidade 1 constitui-se de um grafita-cordierita-granada-

sillimanita-biotita gnaisse de cor cinza a cinza escuro, bandado, localmente dobrado de granulação 

média, com frequentes níveis de anfibolito, quartzitos e rochas calcossilicatadas. A Unidade 4 

constitui-se de um biotita-granada-sillimanita-cordierita gnaisse de cor cinza esbranquiçada e de 

granulação média, com estrutura bandada, com dobramentos locais, e ocorrência subordinada de 

quartzitos, rochas calcissilicáticas e anfibolitos. A Unidade 6 constitui-se de um grafita-biotita-

cordierita-granada-sillimanita gnaisse com bancos de calcissilicáticas e quartzitos subordinados, de 

coloração branco acinzentado e granulação média. Apresenta pequenos corpos alongados de quartzitos 
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e rochas calcissilicáticas, e, também, granada-sillimanita (cordierita) gnaisses, deformados com 

intercalações de gnaisses calcissilicáticos, biotita-granada xistos, moscovita xistos e quartzitos. A 

Unidade 7 contém granada-sillimanita-biotita gnaisses com lentes de quartzitos e subordinadamente 

níveis de calcissilicáticas e anfibolitos. 

 

Figura 5.2 - Mapa geológico e localização das seções estruturais do segmento norte (SN) da Zona de 
Cisalhamento Guaçuí (ZCGu), confeccionado com base em Silva et al. (2004) e Leite et al. (2004a,b). Onde Apo 
= Complexo Pocrane, NPps = Complexo Paraíba do Sul, NP3a-gamma-1ltg/Sga = tonalitos da Suite Galiléia, 
NPdt = Formação Tumiritinga, NPrj = Formação João Pinto, NPdst = Formação S. Tomé e NPpl = Formação 
Palmital do Sul. 
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O Complexo São Tomé (Vieira 1993) é composto por quartzo-biotita-muscovita xistos 

granatíferos com proporções variáveis de plagioclásio e, localmente, sillimanita, nas variedade 

gnáissicas. Foram cartografadas áreas com predominância de xistos granatíferos com algumas 

intercalações de rochas calcissilcáticas, gnaisses xistosos, quartzitos e xistos magnesianos (Vieira 

1993).  

O estudo do Grupo Rio Doce foi realizado por Vieira (2007) com base em seções geológicas 

de detalhe, em investigações petrográficas, geoquímicas e geocronológicas. A estratigrafia, proposta 

por este autor, compreende as formações inferiores Palmital do Sul e Tumiritinga, superpostas pela 

Formação São Tomé e Formação João Pinto. A Formação Palmital do Sul possui depósitos 

piroclásticos representados por tufos ricos em fração lapilli, com esparsas bombas vulcânicas, 

indicando que parte desta unidade se depositou nas proximidades de um edifício vulcânico explosivo. 

Rocha vulcanoclástica félsica foi encontrada na Formação Tumiritinga e representa uma mistura de 

fragmentos vulcânicos com fração pelítica. Essas rochas têm composição dacítica, assinatura cálcio-

alcalina de médio potássio e se assemelham, geoquimicamente, a cinzas vulcânicas pleistocênicas da 

Bacia Salaverry (situada na plataforma do Peru) e a tonalitos da Suíte G1 (Galiléia, ca. 594 Ma; e São 

Vítor, ca. 585 Ma) do Orógeno Araçuaí. Os arenitos grauvaquianos, turbidíticos, da Formação São 

Tomé mostram proveniência de fontes dominadas por granitóides ricos em plagioclásio. A idade U/Pb 

de cristalização magmática do tufo piroclástico da Formação Palmital do Sul em 585 ± 5 Ma, a 

presença de zircão de mesma idade na rocha vulcanoclástica da Formação Tumiritinga e de zircão 

detrítico com 594 ± 3 Ma em arenito da Formação São Tomé corroborariam as ligações do Grupo Rio 

Doce com o arco magmático do Orógeno Araçuaí. Desta forma, rochas do Grupo Rio Doce e da Suíte 

G1 representam um sistema vulcano-plutônico edificado em margem continental ativa, durante o 

estágio pré-colisional (630-585 Ma) do Orógeno Araçuaí. O Grupo Rio Doce inclui parte da seção 

supracrustal, vulcano-sedimentar, do arco magmático do Orógeno Araçuaí e, também, de bacias 

proximais das zonas de antearco e retroarco (Vieira 2007). 

Os plútons graníticos da suíte: G1 (Galiléia e Alto Capim) constituem um agrupamento de 

rochas tonalíticas com granitos, granodioritos e trondhjemitos que ocorrem na porção oeste da Folha 

de Baixo Guandu. São rochas de coloração cinza esbranquiçada, de granulometria média e que estão 

localmente deformadas, onde são observados autólitos de microdioritos orientados e foliações de 

baixo a alto ângulo (Vieira 1993, Leite et al. 2004a,b, Pedrosa-Soares et al. 2001, 2007e 2008).  

A suíte G2 é constituída pelos plútons Rio Guandu, Mascarenhas e Afonso Cláudio (Vieira 

1993, Leite et al. 2004a,b; Pedrosa-Soares et al. 2001, 2007 e 2008). O plúton Rio Guandu é 

constituído de ortognaisses tonalíticos, hornblenda-biotita ganisses, biotita gnaisses, quartzodiorito e 

biotita-tremolita-actinolita gnaisses cinza esbranquiçados de granulação média. Quando deformados 

observam-se xenólitos de anfibolito estirados e dobrados.  O plúton Mascarenhas é constituído de 
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tonalitos localmente milonitizados, granodioritos, trondhjemitos de cor cinza esbranquiçados, 

granulação média, enderbitos e periclasitos de cor esverdeada e granulação média. Observam-se 

xenólitos de biotita gnaisse e rochas calcossilicatadas de dimensões métricas a decimétricas. O Maciço 

Afonso Cláudio constitui-se de um granito porfirítico cinza esbranquiçado com matriz média a grossa, 

com pórfiros de microclina de até 3 X 2cm de seção. 

A suíte G3 está representada pelos plútons Lagoa Preta e Ibituba (Vieira 1993, Leite et al. 

2004a,b; Pedrosa-Soares et al. 2001, 2007 e 2008).  

O plúton Lagoa Preta consiste de quatro litofácies:  

- charnoquito de cor cinza esverdeado a amarronzado, estruturado ou não;  

- granito de cor cinza esbranquiçada, granulação média com pórfiros de feldspato;  

- diorito de cor escura granulação fina a média, localmente diferenciada, onde se 

observam anfibólio-piroxênio, biotita, quartzo e localmente a granada e cordierita;  

- anortositos de granulação grossa, cor cinza esverdeada, estrutura maciça exibindo 

pontuações esverdeadas e amareladas, oriundas da provável decomposição da olivina, 

localmente observam-se cumulados de hornblenda e alteração de cor amarelada, de 

provavelmente magnetita titanífera.  

O Plúton Ibituba consiste também de três litofácies:  

- migmatitos e granitos de cores cinza esbranquiçadas com restos de rochas 

calcossilicatadas, biotita gnaisse e anfibolitos;  

- microclina granito de cor mesocrática, granulação grosseira onde se identifica uma 

matriz com pórfiros de microclina com até 3 X 2cm de seção; 

- hiperstênio granito meso e melanocrático, de cor esverdeada ocorrendo porções 

escuras de granulação grossa a média, exibindo pórfiros de feldspato com até 4 X 

2cm de seção, com presença de xenólitos de ortognaisse e paragnaisses foliados;  

- diorito melanocrático de granulação fina, onde se consegue identificar algum 

piroxenito e anfibolito, com pouco quartzo. 

 

5.3.2 - Arcabouço Estrutural 

Duas seções confeccionadas para este segmento encontram-se representadas nas Figs. 5.3a e 

5.3b. A seção AB tem direção EW e situa-se nas extremidades norte das folhas de Colatina e Baixo 

Guandu, passando exatamente ao sul da localidade de Aimorés. Ela corta predominantemente os 

litotipos da Suíte Galiléia. A leste de Aimorés, ela passa aproximadamente no contato dos plútons 
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Galiléia e Mascarenhas e na sua extremidade leste, corta paragnaisses do Complexo Paraíba do Sul, 

não representados na seção. A seção CD (Fig. 5.3b) tem direção NW-SE e intercepta os litotipos dos 

granitóides Alto Capim e Rio Guandu, bem como os gnaisses do Complexo Paraíba do Sul.  

Os estereogramas das medidas das foliações e das lineações estão representados, 

respectivamente, nas Figuras 5.3c e 5.3d. A concentração máxima para as 401 medidas das foliações é 

de 290/80 com uma concentração secundária em 190/90, o que, de certa forma, reflete as direções 

predominantes das zonas de cisalhamento no Segmento Norte. Para as 64 medidas de lineações desse 

segmento foram obtidas duas concentrações máximas: 010/05 e 050/20. As 145 medidas de juntas 

(Fig. 5.3e) forneceram no diagrama de roseta, duas direções preferenciais: NE-SW e NW-SE. 

Os dois ramos ocidentais da Zona de Cisalhamento Guaçuí, na seção AB, apresentam 

movimentação dextral. Normalmente, são marcados por faixas mais enriquecidas em quartzo, de modo 

que as rochas podem ser classificadas como quartzo milonitos. Assim, no ramo oeste da seção, nas 

proximidades de Tabaúna, a Zona de Cisalhamento Guaçuí está representada por um quartzo milonito 

alterado (Fig. 5.4a), de coloração cinza médio a amarelado com uma foliação fina subvertical caindo 

para SW e WSW (230-250/60-76). O ramo seguinte que fica logo a oeste de Aimorés/MG, é 

caracterizado por um granitóide cisalhado, com aspecto gnaissificado, de coloração cinza médio a 

cinza amarelado, apresentando remobilizados quartzo feldspáticos concordantes e boudinados de 

dimensões centimétricas a decimétricas, com a foliação milonítica caindo fortemente para SE (140-

150/60-70). A movimentação é dextral, indicada por porfiroclastos milimétricos de feldspato. 

Nas proximidades de Mascarenhas, entre Baixo Guandu e Itapina, ocorre um afloramento de 

gnaisse granatífero milonitizado, alterado, onde se observam intercalações de níveis de quartzo com 

níveis mais máficos e, também, boudins de anfibolito, com espessuras centimétricas a decimétricas 

(Fig. 5.4b). Nesse afloramento, podem ser observadas duas foliações: uma equivalente à deformação 

regional, e outra equivalente à da zona de Cisalhamento de Guaçuí. A foliação regional é mais 

proeminente, possui lineação mineral dip e mergulha para NE (025-065/50-55). A foliação relativa à 

ZCGu, que ocorre em bandas discretas, trunca a foliação regional e possui mergulhos sub-verticais a 

verticais para NW e para SW (315-335/70-90, 160/80).  

A zona de cisalhamento representada na porção leste da seção AB (Fig. 5.3) corresponde a um 

elemento do ramo NE da Zona de Cisalhamento Guaçuí. Uma exposição característica deste ramo, 

localizada entre os quilômetros 73 e 77 da BR-259, mostra quartzo-milonito, cinza claro, compacto, 

fraturado, com duas foliações bem marcadas (Fig. 5.5a). Uma dessas foliações corresponde à direção 

da ZCGu, com direções NE e fortes mergulhos para NW (325-340/50-90). A outra foliação, 

correspondente à trama regional, tem direções NNW e mergulhos moderados a fortes para ENE (040-

065/50-55). As lineações de estiramento nestas foliações são, respectivamente, strike e dip (Fig. 5.5b).  

 



Teixeira-Silva, C. M, 2010, O Sistema Transcorrente da Porção Sudeste do Orógeno Araçuaí ... 
 

131 
 

 

Figura 5.3 - Seções através do segmento norte da Zona de Cisalhamento Guaçuí: a) seção estrutural AB; b) 
seção estrutural CD; c) estereograma da foliação metamórfica do segmento norte; d) estereograma da lineação 
mineral do segmento norte; e) diagrama de roseta das juntas do segmento norte. 

 

 

Figura 5.4 - a) vista para NNW do afloramento nas proximidades de Tabaúna/MG de quartzo milonito, 
parcialmente alterado com foliação milonítica fina, subvertical; b) vista para WSW com aspecto da foliação 
subvertical e intercalações boudinadas de anfibolito, proximidades de Mascarenhas/ES, BR-259, km 90. 
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Figura 5.5 - Afloramentos na BR-259 Governador Valadares/MG – Colatina/ES, entre o km 73 e o km 77, 
proximidades de Itapina/ES. a) Quartzo milonito com duas foliações correspondentes à ZCGu (escala branca) 
caindo para NW e à ZCV (“tabuinha” marrom) caindo para NE; b) vista para NNW do plano da foliação com 
lineação de estiramento mineral subhorizontal. 

 
 

A seção CD (Fig. 5.3b), tem direção NW-SE e passa nas proximidades de São Sebastião da 

Vala/MG, Sobreiro/ES e Laranja da Terra/ES, interceptando os granitóides Alto Capim e Rio Guandu 

e, também, os gnaisses do Complexo Paraíba do Sul. O granitóide Alto do Capim aparece na seção 

como um proto-milonito, cinza médio a claro, com foliação subvertical e de textura fanerítica média a 

grossa com veios quartzo-feldspáticos centimétricos, discordantes e concordantes com a foliação (Fig. 

5.6a e 5.6b). Alguns desses veios estão envolvidos em dobras assimétricas, de dimensões 

centimétricas, indicativas de movimentação dextral. A foliação tem direção NS com fortes mergulhos 

para leste (085-095/60-75).  

A ZCGu, que marca o contato entre o Granitóide Alto Capim e os litotipos do Complexo 

Paraíba do Sul, corta nessa seção um gnaisse milonitizado, bandado centimétrica e decimetricamente 

com boudins de anfibolito envolvidos pela foliação em pods métricos. A foliação é subvertical com 

caimento para ENE (065-088/65-84). Apresenta dobras centimétricas assimétricas indicativas de 

movimentação dextral (Fig. 5.7a), bem como porfiroclastos de feldspato que atestam rotações tanto 

dextrais quanto sinistrais (Fig. 5.7b). 

A zona de cisalhamento que passa por Sobreiro (Fig. 5.3b) é marcada por um feldspato-

quartzo milonito com granada e sillimanita, alterado, e fraturado com preservação maior da fração 

quartzosa. As granadas são milimétricas (tamanho máximo de 15mm de diâmetro) e a sillimanita 

ocorre junto com as granadas. A foliação é sub-vertical com fortes caimentos para leste e para ESE 

(080-100/80-85). A lineação de estiramento é sub-horizontal e de direção NS (004-010/00-05). As 

fraturas são subverticais e direcionadas para NE-SW (135-160/70-86 e 320-340/80-90). 

 



Teixeira-Silva, C. M, 2010, O Sistema Transcorrente da Porção Sudeste do Orógeno Araçuaí ... 
 

133 
 

 

Figura 5.6 - Suíte Alto do Capim: a) vista para SSW de afloramento em drenagem mostrando os veios quartzo 
feldspáticos remobilizados; b) fotomicrografia de seção delgada da rocha evidenciando a foliação pelos cristais 
de biotita, com seções quartzo e feldspato (plagioclásio). 

 

 

Figura 5.7 - Afloramento no leito do Ribeirão Machado de plano ac da foliação do gnaisse do Complexo Nova 
Venécia com: a) dobras assimétricas de movimentações dextrais; b) porfiroclasto de feldspato assimétrico 
evidenciando movimentação sinistral. 

 

Entre Sobreiro e Laranja da Terra (Figs. 5.2 e 5.3b), ocorre uma discreta zona de 

cisalhamento, definida por um alinhamento de milonitos quartzo-feldspáticos, pouco aflorantes, 

alterados, que ocorrem nos leitos das estradas secundárias, com mergulhos ora para NW (320-345/45), 

ora para SE (145-160/60-68). A leste de Laranja da Terra, ocorre a última zona de cisalhamento da 

seção caracterizada por milonitização dos gnaisses do Complexo Paraíba do Sul. Nas proximidades da 
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localidade denominada Quilometro Dezoito, a sul de Laranja da Terra, ocorre um gnaisse milonitizado 

com a foliação dobrada, centimetricamente a decimetricamente, com os eixos subverticais. No corte 

ac, a foliação gnáissica paralela à foliação milonítica mostra caimentos fortes para E e ENE (060-

095/70-80) (Fig. 5.8a e 5.8b). A nordeste de Laranja da Terra, nas proximidades de Joatuba, o milonito 

é quartzo-feldspático com níveis mais micáceos, parcialmente alterado de coloração cinza rosado a 

cinza amarelado, com a foliação possuindo baixos valores de caimento para NNW (330-340/25-40). 

Essa rocha apresenta intercalações concordantes e discordantes, centimétricos a decimétricos, de 

pegmatóides e níveis mais máficos. A lineação mineral é horizontal a subhorizontal para NE (035-

050/02-25). 

 

 

Figura 5.8 - Gnaisse do Complexo Nova Venécia, aflorante na localidade de Quilometro Dezoito: a) vista para 
sul das dobras desarmônicas no plano ac; b) dobras assimétricas com indicação de movimentação sinistral, com 
eixos verticais, plano de vista ac. 

 

Entre as localidades de Brejetuba e Ibicaba (Fig. 5.2), a ZCGu constitui-se de um segmento 

único onde os diversos litotipos encaixantes estão milonitizados. Afloramentos de rochas encontrados 

em drenagem se apresentam como gnaisses milonitizados de composição granodiorítica, com 

bandamento milimétrico a centimétrico, com remobilizações quartzo feldspáticas e passagens 

decimétricas de anfibolitos. Apresenta porfiroclastos assimétricos, no plano ac, indicativos de 

movimentos dextrais e veios boudinados, com dobras assimétricas (Fig. 5.9a). A foliação se direciona 

para NNE com mergulhos moderados a altos para WNW (300-315/45-63). A lineação de estiramento 

é horizontal (030/05). Em lâmina, pode-se observar a foliação milonítica representada pela presença 

de ripas recristalizadas de quartzo (Fig. 5.9b). 
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Figura 5.9 - Gnaisse milonitizado do Complexo Nova Venécia, entre Brejetuba e Ibiacaba/ES; a) veio de 
quartzo boudinado com indicação de movimento dextral, plano ac; b) fotomicrografia da mesma litologia com 
fitas de quartzo na foliação milonítica. 

 

5.4 - O SEGMENTO CENTRAL  

O segmento central da Zona de Cisalhamento Guaçuí estende-se por cerca de 120 km entre 

Brejetuba/ES e as vizinhanças de Itaperuna/RJ. Engloba a parte retilínea e discreta da ZCGu (Fig. 

5.10). Esse segmento possui uma largura média de 2 km (?) e está bem marcado nas imagens de 

Sensoriamento Remoto. Pode ser facilmente seguido no terreno devido à intensa milonitização 

impressa nas rochas afetadas e ao forte controle exercido na topografia (Fig. 5.11a), rios e drenagens 

da região (Fig. 5.11b). 

O Segmento Central corresponde à clássica Zona de Cisalhamento de Guaçuí, que passa 

exatamente pela localidade de Guaçuí/ES. Uma das primeiras referências ao “Falhamento de Guaçuí” 

foi feito por Schobbenhaus Filho (1979), onde ele destaca que “devido à sua quase retilineidade se faz 

pensar, de imediato, em falha transcorrente... forma uma faixa cataclástica que pode ser localmente 

expressiva”. Ainda segundo este autor, essa estrutura de no mínimo 160 km de extensão, é “uma falha 

profunda da crosta, certamente de caráter transcorrente, mas que deu lugar a movimentos ascensionais 

importantes em seu segmento norte...”. 

 

5.4.1 - Unidades Envolvidas 

As principais unidades envolvidas nesse segmento da ZCGu são de acordo com Schobbenhaus 

et al. (2004) o Complexo Paraíba do Sul,  que ocorre na região de norte a sul da ZCGu e em ambos os 

lados da mesma; Suíte Muniz Freire, na parte NE do segmento; Charnoquitóides, a oeste de Muniz 

Freire; e, no sul-sudoeste do segmento, a Suíte Natividade. Para oeste da zona ocorrem vários corpos 

granitóides intrusivos, pós-transcorrentes, pertencentes à suíte G5.  
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Figura 5.10 - Mapa geológico e localização das seções estruturais do segmento central (SC) da Zona de 
Cisalhamento Guaçuí (ZCGu), confeccionado com base em Silva et al. (2004) e Leite et al. (2004a,b). Onde Apo 
= Complexo Pocrane, NPps = Complexo Paraíba do Sul, PP2jfe/jft = Complexo Juiz de Fora, NP3a-gamma-1lmf 
= tonalitos da Suite Muniz Freira, NPdt = Formação Tumiritinga, NPrj = Formação João Pinto, NPdst = 
Formação S. Tomé e NPpl = Formação Palmital do Sul. 
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Figura 5.11 - a) vista panorâmica para SSW, do vale da ZCGu, na estrada que liga a BR-262 a Muniz Freire/ES; 
b) controle estrutural da ZCGu sobre o rio que passa a oeste de Muniz Freire/ES 

 

O Complexo Paraíba do Sul de Schobbenhaus et al. (2004) equivale aos complexos Nova 

Venécia e Indiviso de Pedrosa-Soares et al. (2007), enquanto as suítes Natividade e Muniz Freire 

daquele corresponderiam à suíte G1. Os charnoquitóides de Schobbenhaus et al. (2004) 

corresponderiam à suíte G5 de Pedrosa-Soares et al. (2001, 2007), mapeados por Horn (2007) como 

pertencentes ao complexo Juiz de Fora.  

A fim de contextualizar historicamente os diversos estudos anteriores realizados nessa área, 

apresenta-se a seguir, um resumo das unidades caracterizadas pelos diversos autores que trabalharam 

nesse segmento.  

Para Fritzer (1991) as rochas metamórficas com hiperstênio do Complexo Juiz de Fora 

associadas com quartzitos predominam a oeste do Lineamento de Guaçuí, enquanto a leste prevalecem 

as rochas granitódes gnáissicas e migmatito-, biotita-, ou anfibólio-gnaisses do “Complexo Paraíba do 

Sul”. Essas últimas rochas seriam intercaladas com gnaisses dioríticos e tonalíticos, gnaisses máficos, 

quartzitos e rochas carbonáticas. Toda a área seria intrudida por numerosos plútons pouco deformados 

e corpos intrusivos menores e também por alguns diques basálticos mais jovens.     

Segundo Signorelli (1993) os principais agrupamentos litológicos presentes na Folha de 

Afonso Cláudio são: i) rochas granulíticas e charno-enderbíticas relacionadas a infraestrutura; ii) 

sequência paraderivada de gnaisses, xistos, quartzitos, mármores e rochas calcissilicáticas da 

supraestrutura; iii) rochas intrusivas ácidas; iv) rochas intrusivas ácidas, intermediárias e v) rochas 

intrusivas ácidas. 

Para Vieira (1997) esses agrupamentos litológicos, vistos através de uma nova interpretação 

geológica, para a região, seriam: i) rochas da infraestrutura (Suíte Caparaó e ortognaisses granulíticos 

do tipo TTG) do Arqueano/Proterozóico Inferior; ii) supracrustais (complexos Ipanema e Paraíba do 

Sul) do Proterozóico Médio a Superior; iii) granitóides de regime compressivo sin a tardi-
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transcorrentes do Proterozóico Superior; iv) maciços circunscritos tardi a pós-transcorrentes do 

Cambriano e v) magmatismo do Fanerozóico representado por diques básicos e ácidos do regime 

distensivo. 

Os Charnoquitóides do Orógeno Araçuaí ( sensu Schobbenhaus et al. 2004) corresponderiam 

às rochas da infraestrutura (Suíte Caparaó e ortognaisses granulíticos do tipo TTG) do 

Arqueano/Proterozóico Inferior (sensu Vieira 1997) e estariam representados por granulitos básicos, 

enderbitos, charnoquitos e granulitos aluminosos.  

De acordo com Horn (2007) a Suíte Caparaó é um conjunto de rochas de fácies granulito e 

transição anfibolito-granulito, de composição félsica a máfica, incluindo granulitos e gnaisses com 

ortopiroxênio, variavelmente migmatizados, cujos protolitos são norito, jutonito, charnockito, charno-

enderbito e enderbito. Para este autor trata-se de rochas do Complexo Juiz de Fora, afetadas e 

parcialmente fundidas com a atuação do Evento Brasiliano. Devida à intensa tectônica existem 

pequenos boudins/lentes do Grupo Andrelândia que foram incorporados mecanicamente a esta Suíte. 

O Complexo Paraíba do Sul (Horn 2007) é uma unidade essencialmente paraderivada, 

formada principalmente por gnaisses bandados de composição variada (paragnaisses granatíferos 

migmatizados), quartzitos impuros, camada de rochas calcissilicáticas, anfibolitos e lentes de 

mármores. Os paragnaisses são bandados e migmatizados em intensidades diversas. Ocorrem 

frequentemente corpos de rochas calcissilicáticas e anfibolitos, espessura decimétrica a métrica, 

alinhados em bandas e afetados pelos dobramentos. Também são frequentes estreitas faixas de 

quartzitos muito impuros (quartzo, feldspato, micas, caulim, manganês), boudinados e paralelos à 

foliação.  

A Suíte Muniz Freire (Vieira 1997) corresponde ao Ortognaisse Estrela de Horn et al. (2007) 

de composição granítica e diorítica predominante, e tonalítica subordinada, de granulação média a 

grossa. É composto por quantidades variáveis de quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, pouca 

biotita de distribuição heterogênea, concentrações de anfibólio e às vezes, aglomerações de granada 

(onde houve assimilação de rochas encaixantes). Porfiroclastos e fenocristais de feldspatos (até 8 cm) 

ocorrem orientados segundo o fluxo magmático e foliação  regional. Nas margens dos corpos ocorrem 

xenólitos de rochas encaixantes e autólitos, geralmente bandados.  

A Suíte Natividade (de Vieira 1997), corresponde ao Gnaisse Tonalítico de Manhuaçu de 

Horn et al.(2007). - ortognaisse tonalítico, granodiorítico a trondhjemítico, com intercalações de 

anfibólio-biotita gnaisse. A mineralogia é composta por plagioclásio, anfibólios, quartzo, biotita, e 

raramente, granada nas partes marginais. A foliação tem orientação predominante a NE-SW. 

Estruturas indicativas de misturas mecânica (mingling) e química (mixing) ocorrem eventualmente.  
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5.4.2 - Arcabouço Estrutural 

Uma única seção foi levantada nesse segmento: a seção EF, de direção NW-SE, que passa pela 

cidade de Muniz Freire/ES (Fig. 5.12a), cortando ortogonalmente a ZCGu. Os estereogramas das 

medidas das foliações e das lineações, para todo o segmento, estão representados, respectivamente, 

nas Fig. 5.12b e 5.12c.  

A concentração máxima para as 283 medidas das foliações do segmento é de 305/75. Para as 

69 medidas de lineações foi obtida uma única concentração máxima: 025/05. Esse valores refletem a 

consistência e linearidade da ZCGu, nesse segmento. As 75 medidas de juntas (Fig. 5.12d) forneceram 

no diagrama de roseta, uma direção preferencial: NW-SE. 

 

Figura 5.12 - Seção através do segmento central da Zona de Cisalhamento Guaçuí: a) seção estrutural EF; b) 
estereograma da foliação metamórfica do segmento central; c) estereograma da lineação mineral do segmento 
central; d) diagrama de roseta das juntas do segmento central. 

 

O segmento central da ZCGu começa ao norte, proximidade sul de Brejetuba/ES (Fig. 5.10).  

Um afloramento contexto deste setor é um granitóide da Suíte Muniz Freire milonitizado, cinza claro, 

contendo quartzo, feldspato e biotita, de textura fanerítica média, com orientação das biotitas em 

planos paralelos e anastomosados, envolvendo núcleos elipsoidais milimétricos de quartzo+feldspato 

(Figs. 5.13a e 5.13b). Quando alterada, essa rocha tem uma coloração rosa avermelhada. Em lâmina 

pode-se observar os núcleos de quartzo+K-feldspato envolvidos pelos cristais orientados de biotita 

e/ou quartzo fitado e, também, mirmequitas reliquiares (Fig. 5.13b). 
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Figura 5.13 - Granitóide milonitizado da Suíte Muniz Freire que ocorre ao sul de Brejetuba/ES: a) aspecto 
mesoscópico de blocos da rocha fresca e alterada; b) aspecto microscópico da mesma rocha com quartzo fitado e 
cristais de biotita envolvendo núcleos de quartzo+K-feldspato e feições de exosolução. 

 

No trevo de Brejetuba/ES (rodovia ES-462) com a BR-262, aflora um milonito alterado, 

provavelmente da Suíte Muniz Freire, com passagens quartzo-feldspáticas e níveis quartzosos mais 

preservados apresentando, dobramentos intrafoliais apertados decimétricos (Fig. 5.14a e 5.14b). 

Seguindo-se o lineamento da ZCGu, a partir desse ponto na direção SSW por cerca de 11km, até o 

norte de Piaçu/ES, encontram-se vários afloramentos alterados com um aspecto que lembram as 

saibreiras do sistema Manhuaçu-Santa Margarida, quando cortando os granitóides da Suíte Muniz 

Freire. A foliação milonítica apresenta-se verticalizada a subverticalizada, caindo para ESE (105-

125/70-90) e mostra porfiroclastos assimétricos indicativos de movimentação dextral (Fig. 5.14c). 

Entre Piaçu/ES e oeste de Muniz Freire/ES, passando pela localidade de Menino Jesus, a 

ZCGu segue encaixando a drenagem. Ela se expressa por uma faixa milonítica posicionada no contato 

da Suíte Muniz Freire (leste) com os charnoquitóides da Suíte Caparaó (oeste). As principais 

características desses milonitos são: bandamento milimétrico a centimétrico, nas cores cinza médio a 

cinza claro; foliação milonítica verticalizada caindo ora para ESE (110-130/75-85), ora para WNW 

(298-305/85-90), com a lineação de estiramento mineral horizontalizada direcionada 

predominantemente para NNE (020-040/02-12); porfiroclastos assimétricos de feldspato que atestam 

movimentos dextrais (Fig. 5.15a) (e, eventualmente, sinistrais). O fraturamento resultou em juntas 

verticais perpendiculares à foliação milonítica de direção NW caindo ora para NE (035-070/75-88) e 

ora para SW (220-240/65-87). Microscopicamente, observam-se níveis de quartzo fitado (ribbons) 

numa matriz fina quartzo-feldspática que, eventualmente, envolve os porfiroclastos de feldspato, em 

movimentação dextral (Fig. 5.15b).  
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Figura 5.14 - Afloramentos da ZCGu entre a BR-262 e Piaçu/ES: a) milonito alterado, provavelmente alteração 
da Suíte Muniz Freira, de colorações predominantemente róseas e amareladas com passagens quartzo-
feldspáticas com níveis quartzosos mais preservados; b) idem anterior com aparente inclinação da foliação 
milonítica devido ao efeito do corte da estrada; c) Aspecto da foliação milonítica verticalizada em afloramento 
alterado de charnoquitóides. 

 

 

Figura 5.15 - a) vista do plano ac de milonito com porfiroclastos assimétricos indicando movimentação dextral; 
b) vista ao microscópio, do plano ac, dos porfiroclastos assimétricos indicando movimentação dextral, 
envolvidos por ribbons de quartzo e matriz quartzo-feldspática muito fina. 

 

A seção EF atravessa os litotipos das suítes Caparaó, na metade NW da seção, e Muniz Freire, 

na metade SE da seção. A Suíte Caparaó consiste de um enderbito cinza claro a amarelado de 

granulação média a grossa, com enclaves máficos e níveis mais escuros biotíticos e xenólitos cinza 
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amarelados mais grossos (Fig. 5.16a). A foliação gnáissica mergulha para NW com valores moderados 

a altos (310-345/56-65). Apresenta dobramentos assimétricos, centimétricos, intrafoliais, com 

movimentação dextral no plano ac.  

As rochas da suíte Muniz Freire consistem de ortognaisses graníticos, cisalhados, nas porções 

distais da ZCGu e milonitizados nas porções proximais da zona de cisalhamento (Fig. 5.16a e 5.16b). 

São cinza claro a esbranquiçados, porfiríticos, com enclaves máficos e anfibolíticos. Nas proximidades 

da ZCGu apresenta-se com uma forte foliação milonítica de direção NNE e caimentos ora para WNW 

(305-315/70-89) e ora para ESE (115-125/70-88), com lineação mineral horizontal de direções NNE e 

SSW (032-048/00-10).  

 

Figura 5.16 - Ortognaisses da suíte Caparaó, em pedreira ativa: a) vista do plano bc da foliação (as marcas 
verticais foram produzidas pela perfuratriz); b) aspecto microscópico da mesma rocha numa posição proximal da 
ZCGu, com quartzo fitado em uma matriz fina de composição granítica e presença de carbonatos, de provável 
origem retrometamórfica, numa seção ac da foliação. 

 

Nas proximidades de Itaicí, SW de Muniz Freire, no leito do Rio Norte, ocorrem diversos 

afloramentos de milonitos cuja foliação cai predominantemente para ESE (110-125/70-88). As 

lineações de estiramento são horizontalizadas direcionadas para SSW (208-210/05-20) e 

eventualmente para NNE (020-030/01). No corte ac da foliação, aparecem porfiroclastos assimétricos 

quartzo-feldspáticos de dimensões centimétricas a decimétricas (Fig. 5.17a). Em lâmina pode-se 

observar as ripas de quartzo envolvendo os porfiroclastos de feldspato (plagioclásio, Fig. 5.17b) com 

movimentação dextral.  

Entre Guaçuí/ES e Itaicí/ES, cerca de 12 km a NNE de Guaçuí, o Complexo Paraíba do Sul 

apresenta-se como um gnaisse milonitizado, de coloração cinza médio apresentando, também, 

porfiroclastos assimétricos de dimensões centimétricas a milimétricas, indicativos de movimentos 

dextrais (Fig. 5.18a) (Fig. 5.18b). A foliação cai para ESE com moderados e fortes mergulhos (106-

115/60-67); a lineação apresenta-se horizontalizada, na direção NNE (017/02). Eventualmente 

ocorrem pods da foliação envolvendo núcleos máficos centimétricos. 
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Figura 5.17 - Aspectos dos litotipos da Suíte Muniz Freire: a) milonitizados na ZCGu, leito do Rio Norte, vista 
para NW; estrada Muniz Freire-Iuna; b) bandamento gnáissico no microscópio, plano ac da foliação.  

 

 

Figura 5.18 - a) porfiroclasto quartzo-feldspático assimétrico indicando movimentação dextral  no plano ac da 
foliação; b) em lâmina, aspecto de porfiroclasto de plagioclásio assimétrico indicando movimentação dextral no 
plano ac, envolvido por ribbons de quartzo. 

 

Nas proximidades de Guaçuí/ES, os afloramentos de milonitos associados à ZCGu estão 

normalmente alterados nas cores cinza claro amarronzado e cinza amarelado e cinza esbranquiçados, 

com a foliação subvertical caindo para ESE (115-130/77-85) com lineações horizontais para NNE 

(028-032/05-08). Os porfiroclastos de felsdspato caulinizados assimétricos e dextrais são, também, 

comuns. Apresentam ainda pods de anfibolitos centimétricos a decimétricos, alterados. Próximo ao 

trevo de Airituba, cerca de 6 km para SSW de Guaçuí/ES, existe uma pedreira abandonada onde aflora 

um anfibólio-biotita gnaisse do Complexo Paraíba do Sul, de cor cinza médio com bandamento fino a 

médio, milimétrico a centimétrico, com enclaves máficos elipsoidais centimétricos, níveis boudinados 

de anfibolitos e de pegmatitos róseos centimétricos. 

Na divisa dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, próximo à ponte sobre o rio 

Itabapoana, aflora um paragnaisse finamente milonitizado e alterado nas cores cinza claro e cinza 

amarelado, com a foliação milonítica verticalizada e direcionada para NE (130-135/80-89), com a 
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lineação mineral horizontal para NE (045/05). Apresenta níveis granatíferos milimétricos com 

sillimanita e níveis mais ricos em feldspatos e granadas, com até 15 cm de espessura. Ao microscópio, 

observam-se granadas rotacionadas dextralmente, com franjas assimétricas em porfiroclastos do tipo 

delta (• ) (Fig. 5.19a).  

A cerca de 3,5 km da divisa, em direção a Varre-Sai/RJ, encontra-se um afloramento de 

gnaisse milonitizado, cinza claro, finamente laminado com porfiroclastos assimétricos de feldspato, 

milimétricos e centimétricos, também com movimentação dextral (Fig. 5.19b). A foliação é 

subvertical caindo fortemente para ESE (120-150/65-75) com a lineação mineral se direcionando para 

NNE (029/03), localmente apresenta ainda pods da foliação envolvendo lentes de anfibolito.  

 

 

Figura 5.19 - a) cristais de granadas rotacionados, indicando movimentação dextral, com inclusões de quartzo e 
feldspato e minerais de alteração, envolvidas por ripas de quartzo; b) porfiroclasto de K-feldspato assimétrico, 
indicando movimentação dextral, tipo delta, envolvido por quartzo fitado e piroxênios e anfibólios. 

 

No limite sudeste do segmento central, nas proximidades de Varre-Sai/RJ, estrada para Arraial 

Novo, a ZCGu está presente como um milonito cinza claro, pouco alterado, com foliação milonítica 

fina, subvertical, caindo para ESE (Fig. 5.20a), e com passagens máficas centimétricas. Em lâmina, 

podem-se observar núcleos quartzo feldspáticos, dextrais, envolvidos por quartzo fitados (Fig. 5.20b). 

A partir de Varre-Sai/RJ para SW o ramo oeste paralelo à ZCGu começa a ficar bem marcado em 

campo com milonitização das rochas encaixantes. Os milonitos apresentam bandamento fino a médio 

com caimento para SE (145/80) e lineação mineral direcionada para SW, subhorizontal (240/08).  

A 15 km para norte de Itaperuna/RJ, a ZCGu controla o vale do ribeirão Conceição onde 

afloram milonitos quartzo-feldspáticos de cores róseas a cinza amarelada clara, com foliações 

miloníticas finas e porfiroclastos de feldspatos, milimétricos a centimétricos (Fig. 5.21a e 5.21b), 

assimétricos e dextrais. A foliação cai forte a moderadamente para ESE (110-120/55-80), enquanto a 

lineação mineral se direciona horizontalmente para NE (025-035/00-26).  
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Figura 5.20 - a) vista para SW da foliação milonítica no afloramento da ZCGu, estrada de Arraial Novo, a ESE 
de Varre-Sai/RJ; b) plano ac da foliação milonítica com núcleo quartzo-feldspático envolvido por ribbons de 
quartzo.  

 

 

Figura 5.21 - Vista do plano ac da foliação milonítica com porfiroclastos de plagioclásio: a) escala mesoscópica 
onde os feldspatos estão em forma arredondada e mais claros; b) em lâmina com plagioclásio arredondado 
envolvido por ribbons de quartzo. Milonito situado a 15 km para norte de Itaperuna/RJ, na ZCGu, extremidade 
SW do segmento central. 

 

5.5 - O SEGMENTO SUL 

Com uma extensão máxima de 110 km e direção NE-SW, o segmento sul da ZCGu vai de 

Itaperuna/RJ (BR-356) até as proximidades de Além Paraíba/MG (BR-116) (Fig. 5.22).  

Esse segmento está caracterizado pela existência de dois ramos paralelos sendo o principal o 

ramo leste. O ramo oeste foi interpretado a partir das imagens SRTM e, posteriormente, verificado no 

campo. Entre Varre-Sai/RJ e Miracema/RJ manifesta-se em campo, de maneira irregular, na forma de 

uma protomilonitização das rochas envolvidas. De Mircema para sul, a sua manifestação é mais 

intensa e as rochas acham-se milonitizadas. 
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Figura 5.22 - Mapa geológico e localização das seções estruturais do segmento sul (SS) da Zona de 
Cisalhamento Guaçuí (ZCGu), confeccionado com base em Silva et al. (2004) e Leite et al. (2004b). Onde NPps 
= Complexo Paraíba do Sul, PP2jfe/jft = Complexo Juiz de Fora, Np3a•2Smu = Suíte Muriaé, Np3a•2Clp = 
Suíte charnockítica Leopoldina, Np3a•2lna = Suíte Natividade, Np3a•2Cbj = Suíte Bela Joana, Np3a•3Ssa = 
Suíte Serra das Araras, Np3a•2Sds = Suíte Desengano. 
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No segmento sul da ZCGu, entre o seu ramo oeste e a Zona de Cisalhamento de Além Paraíba 

(ZCAP), ocorre um “leque” de outras zonas de cisalhamento, bem marcadas nas imagens SRTM e já 

conhecidas e mapeadas por Brenner et al. (1980) e Fonseca (1998). Essas zonas foram denominadas 

por esses autores de: Z.C. de Miracema (ramo oeste), Z.C. de Itajara (que é a ZCGu), Z.C. de Santo 

Antonio de Pádua, Z.C. de Bom Jesus de Itabapoana e Z.C. São João do Paraíso.  

Brenner et al. (1980) estudaram esses lineamentos e os caracterizaram como uma faixa de 

cisalhamento definida por uma longa e estreita zona de rochas “cataclásticas” (sic) verticais.  

Para Fonseca (1998) as zonas de cisalhamento que cortam longitudinalmente o norte do estado 

fluminense convergem assintoticamente a sudoeste para a Zona de Cisalhamento de Além Paraíba 

(ZCAP). Segundo este autor, seriam essas zonas de cisalhamento de caráter misto, já que alguma parte 

de seus segmentos apresentariam importantes componentes de empurrão. 

 

5.5.1 - Unidades Envolvidas 

As principais unidades litológicas envolvidas nesse segmento da ZCGu, segundo 

Schobbenhaus et al. (2004), são: Complexo Paraíba do Sul, em ambos os lados da zona; ao norte do 

segmento, a Suíte Natividade e, para sudeste, as suítes Bela Joana e Serra das Araras.  

Para Fonseca (1998) a ZCGu, na porção norte do estado do Rio de Janeiro, afetaria o 

Complexo Juiz de Fora. Por outro lado, Tupinambá et al. (2003), na Folha Pirapetinga 1:100.000, do 

Projeto Sul de Minas, mapearam as mesmas unidades como pertencentes ao Complexo Quirino, 

reservando as ocorrências do Complexo Juiz de Fora para a porção SE dessa folha. 

O Complexo Paraíba do Sul é composto por paragnaisses, kinzigitos, grauvacas, xistos, 

quartzitos, calcissilicáticas, mármores e anfibolitos, metamorfisados na fácies anfibolito e granulito 

(Schobbenhaus et al. 2004). 

O Complexo Quirino seria constituído, de acordo com Tupinambá et al. (2003), por um 

gnaisse grosso, meso a leucocrático, de composição tonalítica a granítica, com foliação descontínua 

marcada por aglomerados de hornblenda e enclaves máficos alongados de idade paleoproterozóica 

com herança arqueana. Ainda segundo esses autores ocorreria, entre Pirapetinga/MG e Caiapó/MG, 

um biotita-hornblenda granito, mesocrático, com textura milonítica e constituído por porfiroclastos de 

feldspato numa matriz composta por biotita, hornblenda, plagioclásio, microclina e quartzo. Esta rocha 

é comercialmente conhecida, na região, como “Pedra Olho de Pombo”. 

O Complexo Juiz de Fora, segundo Fonseca (1998), pode ser dividido, nesta seção, em dois 

grandes conjuntos litológicos: um conjunto de rochas charnoquíticas e outro formado por rochas 

gnáissicas e migmatíticas. Os charnoquitos mais comuns são maciços homogêneos, grossos, de 
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tonalidades verde escuras, cinza esverdeado ou caramelados. Nas proximidades das zonas de 

cisalhamentos eles tornam-se gnaissificados e cataclasados. O conjunto de rochas gnáissicas e 

migmatizadas seriam produtos da migmatização e transformação posterior das rochas do grupo 

anterior. 

A Suíte Natividade (Vieira 1997) seria constituída de ortognaisses graníticos, cinza claro, 

granulação média a grossa, localmente porfiroblástico, com porções de biotita quartzosa e gnaisse 

tonalítico. Secundariamente ocorreriam granulitos quartzo-feldspáticos, granada-piroxênio e granulitos 

estratóides, com enclaves de quartzitos e calcissilicáticas. 

A Suíte Bela Joana é constituída por rochas ígneas plutônicas dos tipos charnoquitos e 

enderbitos (Silva et al. 2004). 

A Suíte Serra das Araras constitui-se granitóides peraluminosos do tipo S (Silva et al. 2004).  

 

5.5.2 - Arcabouço Estrutural  

Foram executadas duas seções estruturais nesse segmento e entorno: a seção GH (Fig. 5.23a), 

de direção NW-SE, entre as proximidades de Italva/RJ (SE) e Retiro do Muriaé/RJ (NW), passando 

por Itaperuna/RJ; a seção IJ (Fig. 5.23b), também na direção NW-SE, entre Itaocara/RJ (SE) e a divisa 

dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro (NW), passando por Santo Antonio de Pádua/RJ. 

O diagrama representativo das 415 medidas das foliações metamórficas desse segmento (Fig. 

5.23c) apresentou uma concentração máxima de 135/65. O diagrama representativo das 39 medidas de 

lineação mineral desse segmento (Fig. 5.23d) apresentou também uma concentração máxima na 

direção NE com um caimento praticamente horizontal valendo 045/02. O diagrama de rosetas 

representativo das 138 medidas de juntas (Fig. 5.23e) apresentou uma concentração na direção NW-

SE. A seção GH corta as unidades do Complexo Paraíba do Sul e os charnoquitóides Bela Joana, 

enquanto a seção IJ corta a suíte granitóide Serra das Araras além das rochas do Complexo Paraíba do 

Sul. Ambas interceptam o leque de zonas de cisalhamentos citado anteriormente, incluindo as zonas de 

cisalhamentos Guaçuí (ZCGu) e Além Paraíba (ZCAP). 

A seção GH apresenta na parte NW diversos afloramentos dos gnaisses do Complexo Paraíba 

do Sul granulitizados e milonitizados com cores cinza escuro, aspecto cristalino e compacto, com a 

foliação gnáissica caindo para SE com valores moderados a baixos (100-120/15-60). A foliação 

gnáissica apresenta-se em bandas cinza escuras, de dimensões centimétricas a decimétricas, enquanto 

as bandas claras são de dimensões milimétricas a centimétricas e estão mais esparsas na rocha. Nas 

proximidades da zona de cisalhamento apresenta um nível máfico boudinado com movimentação 

normal (Fig. 5.24a). Em lâmina pode-se observar uma foliação anastomosada com o quartzo formando 
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ribbons paralelos à foliação milonítica e à foliação gnáissica (Fig. 5.24b) e, também, cristais de 

ortopiroxênio que podem estar parcialmente anfibolitizados. 

 

Figura 5.23 - Seções através do segmento sul da Zona de Cisalhamento Guaçuí (ZCGu): a) seção estrutural GH; 
b) seção estrutural IJ; c) estereograma da foliação metamórfica do segmento sul; d) estereograma da lineação  de 
estiramento mineral do segmento sul; e) diagrama de roseta das juntas do segmento sul. 

 

 

Figura 5.24 - Aspectos do gnaisse do Complexo Paraíba do Sul: a) boudin de material máfico com movimento 
normal para SE; b) em lâmina, com ribbons de quartzo paralelos à foliação milonítica, com cristais fragmentados 
de ortopiroxênios. Proximidades de Retiro de Muriaé/RJ, BR-356.  
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No local da interseção do traço da ZCGu com a seção tem-se um afloramento de um 

ultramilonito com textura fanerítica fina, cor cinza média,  com a foliação muito fina, bem visível (Fig. 

5.25a) subvertical com forte caimento para SE (108-120/73-85). Nos cortes ac observam-se 

porfiroclastos milimétricos de feldspato assimétricos, e dextrais. A lineação de estiramento mineral é 

horizontal (022/05, no plano 112/80). Em lâmina pode-se observar a foliação milonítica 

anastomosada, e a granulometria fina da rocha (Fig. 5.25b). 

 

Figura 5.25 - Ultramilonito na ZCGu, BR-356, próximo ao trevo de Natividade/RJ: a) aspecto mesoscópico da 
rocha com cristais brancos de feldspato, assimétricos, e com movimentação dextral, na superfície; b) aspecto 
microscópico da mesma rocha onde se nota a foliação milonítica fina, anastomosada. 

 

Nas proximidades de Itaperuna, as rochas encontram-se novamente milonitizadas. Um 

afloramento no centro da cidade (sinaleira próximo ao Hotel Meirelles) o gnaisse apresenta-se com 

bandas onde a foliação mergulhando fortemente para SE (115-125/73-88) trunca a  foliação gnáissica 

intensamente dobrada. A lineação mineral direciona-se para NE, e exibe baixos caimentos (025-

035/03-12). Apresenta-se fraturado subverticalmente com as juntas caindo para SW (195-230/67-87).  

No intervalo correspondente à rochas charnoquitóides da suíte Bela Joana, fora da zona de 

influencia da ZCGu, essas rochas estão bandadas com bandamento centimétrico a decimétrico (Fig. 

5.26a), de cor cinza médio a cinza claro, com núcleos máficos centimétricos em pods lenticulares e, às 

vezes, cortadas por diques pegmatóides decimétricos. Elas podem apresentar estruturas migmatíticas 

dobradas em níveis quartzo-feldspáticos e anfibolíticos (Fig. 5.26b). Quando a foliação milonítica 

paraleliza a foliação gnáissica elas tendem a cair em fortes mergulhos ora para SE (130-135/83-90) ora 

para WSW (275-290/67-85). Nas partes não cisalhadas a foliação gnáissica cai moderadamente, ora 

para NE (050-070/20-35), ora para ESE (095-100/33-38). Quando mergulha para NE a foliação 

gnáissica pode apresentar uma direção dip, à qual se associam movimentos aparentemente normais 

(não foram observados indicadores cinemáticos inequívocos). 
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Figura 5.26 - Afloramento de charnoquitos da suíte Bela Joana: a) vista para SSW da foliação gnáissica que 
mergulha para NE; b) nível quartzo-feldspático do mesmo afloramento, com enclaves anfibolíticos.   

 

O trecho seguinte da seção GH consiste de rochas gnáissicas milonitizadas do Complexo 

Paraíba do Sul, encaixado entre duas zonas de cisalhamento transcorrentes secundárias, que 

constituem, em planta, em duas zonas de formato sigmoidal. Os gnaisses consistem de rochas 

bandadas nas cores cinza clara a cinza médio esverdeado, com porçoes centimétricas a decimétricas 

quartzo-feldspáticas róseas e porçòes anfibolíticas de mesmas dimensões boudinadas, com 

porfiroclastos de granadas e K-feldspatos rotacionados e assimétricos no plano ac, dextrais. A foliação 

milonítica é subvertical a vertical (Fig. 5.27a) com fortes caimentos ora para ESE (105-130/75-90) ora 

para SSE (145-165/80-90) enquanto a lineação mineral horizontal direciona-se ora para NE (033-

060/02-10) e ora para SW (205-245/05-08). Ao microscópio, a foliação milonítica é marcada pelos 

ribbons de quartzo envolvendo núcleos fragmentados de microclina assimétricos e dextrais (Fig. 

5.27b). Essa rochas podem apresentar carbonatização e seritização dos feldspatos. 

O trecho final sudeste da seção apresenta pequenas passagens das mesmas unidades já tratadas 

e seccionadas por um ramo da Zona de Cisalhamento Além Paraíba (ZCAP).  

A partir da BR-356 para SE, a ZCGu segue direcionando o curso do ribeirão Salgado até as 

proximidades de Itajara/RJ. Nessa região, os afloramentos são raros e os que podem ser observados 

são rochas miloníticas, com uma fina foliação, bem definida, caindo para SE com valores moderados a 

altos (112-145/50-78). Logo a SE de Itajara, encontra-se um gnaisse milonitizado, de coloração cinza 

médio a amarelado, com porfiroclastos de felsdspatos e granadas milimétricas (Fig. 5.28a). A foliação 

milonítica cai para SE em alto ângulo (125-140/62-80). Em lâmina, pode-se observar os porfiroclastos 

de feldspatos envolvidos por uma foliação milonítica formadas por ribbons de quartzo (Fig. 5.28b). 
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Figura 5.27 - Gnaisses do Complexo Paraíba do Sul, milonitizados: a) foliação milonítica vista para NE, com 
granadas e dobramentos intrafoliais dos níveis quartzo-feldspáticos; b) em lâmina, aspecto da foliação 
milonítica, com ribbons de quartzo envolvendo núcleos de feldspatos fragmentados, com seritização e 
carbonatização parcial dos feldspatos.  

 

 

Figura 5.28 - Gnaisse do Complexo Paraíba do Sul com porfiroclastos de feldspato: a) plano ac de afloramento 
com foliação milonítica fina; b) vista em lâmina da mesma foliação com ripas de quartzo envolvendo os 
porfiroclastos de feldspato, assimétrico, com movimentação dextral. 

 

A seçao IJ, também de direção NW-SE, começa a NW de Santo Antonio de Pádua/RJ, na 

divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro, interceptando nesse local o ramo oeste da Zona de 

Cisalhamento Guaçuí (ZCGu) e seu ramo principal. Nesse ponto, a ZCGu secciona gnaisses do 

complexo Paraíba do Sul que apresentam uma coloração cinza esverdeada, cinza média a cinza escura, 

de granulometria fina e aspecto porfiróide, devido à presença dos porfiroclastos de feldspatos brancos 

e milimétricos, localmente granatífero e com níveis pegmatóides remobilizados concordantes 
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decimétricos a centimétricos. A foliação gnáissica milonítica normalmente cae para SE com altos 

valores (115-135/60-75) (Fig. 5.29a). A lineação mineral pode cair para NE (025/30) ou para SE 

(225/12). Em lâmina, pode-se observar subgrãos de quartzo e feldspato envolvidos por ripas de 

quartzo e a presença e ortopiroxênio e biotita (Fig. 5.29b).  

 

 

Figura 5.29 - Gnaisse do Complexo Paraíba do Sul, na ZCGu: a) vista para NNE de plano bc, aproximado, de 
variação composicional e textural da foliação com parte mais grosseira à direita e mais fina à esquerda; b) 
aspecto em lâmina do gnaisse com porfiroclasto de plagioclásio assimétrico envolvido por ripas de quartzo e 
subgrãos. 

 

Na altura de Santo Antonio de Pádua/RJ, o gnaisse encontra-se milonitizado, nas 

proximidades das zonas de cisalhamento, apresentando feições do tipo “mullions” métricos formando 

núcleos de rochas mais preservadas envolvidas por porções mais deformadas. Em alguns locais, pode-

se observar as foliações miloníticas paralelizando o bandamento gnáissico que se apresenta em bandas 

centimétricas cinza escuras, róseas e cinza claras, de acordo com a variação composicional. Dobras 

intrafoliais são comuns e também níveis máficos dobrados e rompidos. Quando alterado, esse gnaisse 

apresenta-se nas cores cinza amarelado e esbranquiçado. A foliação milonítica cai para SE (132-

150/60-75) com a lineação mineral direcionada para NE (042-050/05-10) ou para SW (215-220/10-

20). As juntas verticais a subverticais mergulham ora para NE (050-055/65-78) ora para NW (305/50).  

A suíte Serra das Araras está representada por um milonito de rocha granitóide, bandado 

centimetricamente nas cores cinza clara e cinza médio e localmente apresenta porfiroclastos de 

feldspato brancos. Normalmente, está bastante fraturado. A foliação milonítica cai para SE (115-

135/73-89), enquanto as juntas mergulham subverticalmente ora para NNE (016-030/75-89) e ora para 

SSW (195-205/72-85). No extremo SE da seção, no leito do rio Paraíba do Sul na cidade de 

Itacoara/RJ, a foliação tem a mesma direção regional. 

Na região compreendida entre a parte noroeste da seção IJ e a parte norte de Pirapetinga/MG 

(divisa dos estados de Minas e rio de Janeiro) o ramo oeste da ZCGu apresenta melhores exposições 
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que o ramo principal. O ramo principal segue numa área rebaixada acompanhando o córrego do 

Banco. Nessa área, o ramo oeste apesar de bem exposto apresenta-se pouco deformado com os 

afloramentos de gnaisses apresentando-se nas cores cinza médio a amarelado, quando mais alterado, 

com bandamento gnáissico centimétrico, às vezes dobrados em dobras centimétricas intrafoliais 

apertadas e sem raiz, com os eixos verticalizados e com back rotation – dobramentos assimétricos com 

movimentação sinistral, inversa, devido às retro rotações (Harris 2003), no plano ac (Fig. 5.30a). 

Nesse corte ac podem ocorrer, nas zonas mais deformadas, porfiroclastos assimétricos de k-feldspatos 

centimétricos e dextrais (Fig. 5.30b). A foliação milonítica cai para SE (122-135/65-80) enquanto as 

juntas caem predominantemente para NE (025-031/75-85). 

 

 

Figura 5.30 - Gnaisses milonitizados do Complexo Paraíba do Sul, no ramo oeste da ZCGu, região norte de 
Pirapetinga/MG: a) afloramento com vista do plano ac, com dobras intrafoliais sem raiz e com back rotation; b) 
aspecto do gnaisse com porfiroclasto de plagioclásio assimétrico envolvido pela foliação milonítica, em zonas 
mais deformadas. 

 

Da região da divisa dos estados de Minas com o Rio de Janeiro até a cidade de Além 

Paraíba/MG a deformação no ramo oeste vai se intensificando e as rochas tornando-se cada vez mais 

milonitizadas. A partir da cidade de Volta Grande, para SW, as duas zonas apresentam praticamente a 

mesma intensidade de deformação.  

A deformação no ramo principal de ZCGu na região de Pirapetinga/MG apresenta-se bastante 

intensificada. Nessa região, são comuns as pedreiras onde se extraem placas e blocos dos milonitos 

para utilização na construção civil (Fig. 5.31a). Os milonitos apresentas-se na cor cinza clara, com 

porfiroclastos assimétricos de feldspato branco e uma fina foliação milonítica subvertical com 

caimento para SE (135-144/65-68). A nítida lineação mineral cai ora para NE (048-060/02-04), ora 

para SW (222/10). Em lâmina, observa-se que se trata de um ultramilonito com subgrãos anédricos e 

subédricos e ripas de quartzo (Fig. 5.31b) e, eventualmente, porfiroclastos de K-feldspato com 

evidencias de recristalização dinâmica.  
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Figura 5.31 - a) vista parcial para SSW de pedreira de extração de placas e blocos de milonito (Pedreira do 
Rafael, Pirapetinga/MG-Pádua/RJ); b) ultramilonito, em lâmina, com subgrãos submilimétricos e ripas de 
quartzo evidenciando a foliação milonítica, em plano ac. 

 

Na BR-393, proximidades de Estrela D’alva/MG, a ZCGu apresenta-se em afloramentos 

alterados e fraturados de colorações cinzas amareladas e róseas avermelhadas, com foliações 

miloníticas finas e subverticais caindo para SE com fortes valores de mergulhos (142-155/70-83) e 

lineações minerais subhorizontais caindo ora para NE (060-065/00-04) e ora para SW (245/09). As 

juntas subverticais caem para NE (035-065/85-87) e para SW (235-243/83-88).  

À medida que se aproxima da ZCAP a deformação na ZCGu vai se intensificando quando as 

rochas miloníticas passam de ultramiloníticas até blastomiloníticas(?). Assim os gnaisses 

milonitizados do tipo granulitos com cores cinza claro a médio, granatíferos, com porções finas 

intercaladas centimetricamente com porções mais grosseiras e níveis de porfiroclastos de feldspatos. A 

foliação milonítica está subverticalizada com mergulhos fortes comumente para NW (320-330/78-88) 

e,também, para SE (140-150/78-90). Nas proximidades de além Paraíba/MG, na BR-393, ocorre um 

quartzo ultramilonito feldspático, parcialmente alterado, com aparencia de madeira lascada, 

denominado localmente como “pedra madeira” (Fig. 5.32a). Essa unidade foi atribuida por Heilbron et 

al. (2003) aos ortognaisses do Complexo Juiz de Fora. Ela possui, nesse local, uma intensa foliação 

milonítica fina, subverticalizada, com fortes mergulhos para NW (335-345/70-90). A lineação mineral 

é subhorizontal e direcionada para NE (065/02) enquanto as juntas subverticalizadas caem 

predominantemente para SW (235-245/72-88). Em lamina delgada observam-se a fina foliação 

milonítica em ripas de quartzo de crescimento cristalplástico intercaladas com níveis de subgrãos de 

quartzo e feldspato e, eventualmente, porfiroclastos de plagioclásios assimétricos e dextrais (Fig. 

5.32b).  
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Figura 5.32 - a) milonito parcialmente alterado com lineação mineral horizontal e foliação milonítica subvertical 
em afloramento de rocha conhecida localmente com “Pedra Madeira”, BR-393 a NE de Além Paraíba/MG; b) a 
mesma rocha vista em lâmina caracterizando-se como um ultramilonito com foliação milonítica fina em quartzo 
ripado e porfiroclasto de plagioclásio assimétrico, indicando movimentação dextral. 

 

5.6 - FEIÇÕES E PROCESSOS METAMÓRFICOS DA ZCGu 

A caracterização metamórfica da Zona de Cisalhamento Guaçuí foi feita por segmento: norte, 

central e sul. As características principais, por unidade afetada, estão resumidas nas Tabelas 5.1, 5.2 e 

5.3.  

 

Tabela 5.1 - Características metamórficas do segmento norte da Zona de Cisalhamento Guaçuí. 

Unidade 
Ponto 

amostrado 
Paragênese 

Mineralógica 
Características principais 

Grau e fácies 
metamórfica 

Complexo 
Nova Venécia 

162 

Quartzo +K-feldspato 

± anfibólio±biotita 

± moscovita 

Foliação milonítica, com 
fitas de quartzo 

poliminerálicas e novos grãos 

Baixo grau, 
fácies xisto 

verde 

Complexo S. 
Tomé 

338 
Anfibólio + biotita + 

quartzo + granada 

Anfibólio xisto com granada 
e evidencias de 

recristalização estática (grãos 
com contatos retos) 

Baixo grau, 
fácies xisto 

verde 

Suite G1 
(Galiléia e 

Alto Capim) 

157, 171, 
214, 220, 
222, 232, 
237, 238, 

240 

Quartzo+K-feldspato 

± anfibólio ± biotita 

± moscovita 

Foliação milonítica, 
mirmequitas,com fitas de 
quartzo poliminerálicas, 

subgrãos, bandas de 
deformação e novos grãos. 

Grau baixo a 
médio, fácies 

anfibolito. 

Suite G2 (Rio 
Guandu, 

Mascarenhas e 
Af. Cláudio) 

180, 181, 
194 

Quartzo+K-feldspato 

± anfibólio ± biotita 

± moscovita 

Foliação milonítica e novos 
grãos incipientes 

Baixo grau, 
fácies xisto 

verde 
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Tabela 5.2 - Características metamórficas do segmento central da ZCGu. 

 

Tabela 5.3 - Características metamórficas do segmento sul da ZCGu. 

 

Segundo Horn (2007), ocorrem, principalmente na região central da Zona de Cisalhamento 

Guaçuí, rochas da fácies granulito, anfibolito e muito raramente xisto verde, como provável produto 

de retrometamorfismo. Esse retrometamorfismo se intensifica em direção ao centro da zona. 

As características metamórficas das rochas do segmento norte (Tabela 5.1) são típicas de um 

metamorfismo de baixo a médio grau das fácies xisto verde a anfibolito (Passchier & Trouw 1996). 

Essas características principais observadas em lâmina foram as seguintes: foliação milonítica, 

mirmequitas,com fitas de quartzo poliminerálicas, subgrãos, bandas de deformação, novos grãos e, 

localmente, evidências de recristalização estática (Fig. 5.33). 

Unidade 
Ponto 

amostrado 
Paragênese 

Mineralógica 
Características principais 

Grau e fácies 
metamórfica 

Complexo 
Nova 

Venécia/Par
aíba do Sul 

001, 004, 008, 
009, 010, 014, 
016, 017, 018, 
024, 025, 028, 
042, 043, 045, 
046, 052, 053, 
057, 058, 060, 

Quartzo+K-feldspato 
± plagioclásio 

± anfibólio 

± biotita 

± moscovita 

Foliação milonítica, 
mirmequitas, com fitas de 
quartzo poliminerálicas e 
monominerálicas,  platy 

quartz em gnaisse listrado, 
estruturas núcleo-manto, 

subgrãos, maclas de 
deformação e novos grãos. 

Médio a alto 
grau, fácies 
anfibolito a 
granulito 

Suite G1 
(Natividade 

e Muniz 
Freire) 

022, 032, 033, 
040, 041, 044, 
146, 147, 148, 

149 

Quartzo+K-feldspato 

± anfibólio ±biotita 

 

Foliação milonítica, com 
fitas de quartzo 

poliminerálicas, estruturas 
núcleo-manto, e novos grãos. 

Grau baixo a 
médio, fácies 

anfibolito. 

Suíte G5 
(Suíte 

Caparaó) 

Não tem ponto 
amostrado. 

   

Unidade 
Ponto 

amostrado 
Paragênese 

Mineralógica 
Características principais 

Grau e fácies 
metamórfica 

Complexo 
Paraíba do 

Sul 

080, 081, 091, 
096, 101, 104, 
106, 107, 109, 
110, 111, 119, 
120, 126, 134, 

135, 138. 

Quartzo+K-feldspato 
± plagioclásio 

± ortopiroxênio 

± anfibólio 

± biotita 

± moscovita 

Foliação milonítica, com 
fitas de quartzo 

poliminerálicas e 
monominerálicas, platy 

quartz em gnaisse listrado 
(striped gneiss), estrutura 
núcleo-manto, subgrãos, 
maclas de deformação e 

novos grãos. 

Médio a alto 
grau, fácies 
anfibolito a 
granulito 

Suite G1 
(Natividade) 

Sem ponto 
amostrado 
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Figura 5.33 - Características metamórficas das rochas do segmento norte: a) anfibólio xisto do Complexo S. 
Tomé com cristais de anfibólio evidenciando recristalização estática (Ponto G 238, Apêndice 2); b) Suíte G1com 
mirmequita, fitas de quartzo poliminerálicas e bandas de deformação (Ponto G 157, Apêndice 2); c) rocha 
protomilonítica de composição granítica da suíte G2 (Ponto G 181, Apêndice 2). 

 

Para as rochas do Complexo Nova Venécia, do segmento central (Tabela 5.2), as 

características principais observadas em lâmina foram as seguintes: foliação milonítica, mirmequitas, 

com fitas de quartzo poliminerálicas e monominerálicas, estrutura tipo striped gneiss, estruturas 

núcleo-manto, subgrãos, maclas de deformação e novos grãos (Fig. 5.34). Essas características são 

típicas de um metamorfismo de médio a alto grau e da fácies anfibolito a granulito (Passchier & 

Trouw 1996). Para as rochas da Suíte G1, as características metamórficas principais das rochas do 

segmento central são típicas de um metamorfismo de baixo a médio grau das fácies anfibolito, são 

elas: foliação milonítica, com fitas de quartzo poliminerálicas, estruturas núcleo-manto, e novos grãos 

(Fig. 5.35). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.34 - Características metamórficas das rochas do Complexo Nova Venécia, no segmento central: a) 
estrutura núcleo-manto com núcleo de plagioclásio deformado, manteado também por fitas de quartzo 
poliminerálico e novos grãos (Ponto G 001, Apêndice 2); b) mirmequita, fitas de quartzo poliminerálicas e 
maclas de deformação (Ponto G 004, Apêndice 2); c) fitas recristalizadas, platy quartz em gnaisse listrado 
(striped gneiss), intercaladas por leitos de feldspatos recristalizados (Ponto G 025, Apêndice 2). 

a b c 

a b c 
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Figura 5.35 - Características metamórficas das rochas da suíte G1, no interior da zona no segmento central: a) 
porfiroclasto de ortoclásio envolvido por novos grãos (Ponto G 022, Apêndice 2); b) porfiroclasto de K-feldspato com 
estrutura manto-núcleo e fitas de quartzo poliminerálicos (Ponto G 040, Apêndice 2); c) fitas recristalizadas 
poliminerálicas, intercaladas por leitos de feldspatos e anfibólios recristalizados (Ponto G 148, Apêndice 2). 

 
 No segmento sul as rochas analisadas pertencem ao Complexo Paraíba do Sul (Tabela 5.3) e 

as características metamórficas encontradas, em lâmina, foram as seguintes: foliação milonítica, com 

fitas de quartzo poliminerálicas e monominerálicas, estrutura tipo platy quartz em gnaisse listrado 

(striped gneiss), estrutura núcleo-manto, subgrãos, maclas de deformação e novos grãos. Estruturas de 

deformação essas características de um metamorfismo de médio a alto grau das fácies anfibolito a 

granulito. Observa-se que o metamorfismo passa a alto grau (fácies granulito) nas amostras dos 

milonitos que se encontram nas proximidades da junção da Zona de Cisalhamento Guaçuí com a Zona 

de Cisalhamento Além Paraíba, pontos G 120 (Fig. 5.36e), G 126, G 134, G 135 e G 138 (Fig. 5.36f) 

(Apêndice 2). 

 

 

Figura 5.36 - Características metamórficas das rochas do complexo Paraíba do Sul, no segmento sul: a) 
segregação quartzo-feldspato com fitas de quartzo poliminerálicas envolvendo novos grãos de feldspato e 
quartzo em um processo de formação de estruturas do tipo platy quartz em gnaisse listrado (striped gneiss) 
(Ponto G 081, Apêndice 2); b) ultramilonito (>90% de matriz)  onde predominam os novos grãos e onde pode se 
observar uma foliação anastomosada reliquiar preservada (Ponto G 091, Apêndice 2); c) processo de uralitização 
observado em luz (Ponto G 096, Apêndice 2); d) fitas de quartzo poli e monominerálicas em estrutura tipo platy 
quartz em gnaisse listrado (striped gneiss) (Ponto G 138, Apêndice 2); e) ultramilonito com estrutura núcleo-
manto, onde o núcleo apresenta-se em sob a forma de subgrãos e o manto em forma de novos grão finos (Ponto 
G 120, Apêndice 2); f) estrutura núcleo-manto e fitas de quartzo (Ponto G 110, Apêndice 2). 

a b c 

d e f 

a b c 
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5.7 - ESTIMATIVAS DA COMPONENTE HORIZONTAL DO REJEITO 

A aplicação do método de Ramsey & Huber (1989) de isógonas das trajetórias das tramas 

metamórficas, calculado através de uma seção na parte mediana da zona, evidenciou um deslocamento 

da componente horizontal do rejeito de 35 km, para a ZCGu. 

O valor do cisalhamento (• ) é dado pela relação • = 2/tan2• , onde o ângulo •  é o ângulo que o 

eixo maior do elipsóide de deformação faz com a direção de cisalhamento. Ele é medido, na interseção 

de AB – linha transversal à zona de cisalhamento traçada em local conveniente – com a trajetória da 

trama metamórfica, entre a tangente à linha da estrutura com a paralela à ZCGu (Fig. 5.37). 

 

Figura 5.37 - Planta da ZCGu, a cerca de 20 km para NE de Guaçuí/ES, utilizada para medidas dos ângulos θ – 
valores de 25º, 30º, 35º, 40º e 50º, que aparecem nesta figura. 

 

Calculados os valores de •  para cada • , encontra-se o valor de •  que é  o arco cuja tangente é 

• . Ver no Apêndice 3 a descrição passo a passo do método. 

Em seguida de posse desses valores faz-se a construção da Figura 5.38, utilizando-se os 

mesmos espaços ou equivalentes da seção AB e traçando-se as paralelas à ZC e depois os valores 

aquivalentes de •  em cada uma delas. 

A linha interpolada que passa pelas diversas paralelas dos diversos •  vai dar o rejeito pela 

diferença da medida de seus extremos, medida na escala do desenho. 
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Figura 5.38 - Método gráfico de cálculo do deslocamento horizontal do rejeito com utilização dos diversos 
valores de ψ. 

 

Fritzer (1991) estimou um rejeito de 59 a 83 km, para esta zona, com base na deformação de 

bandamento metamórfico e da foliação milonítica. Segundo esse autor, o deslocamento horizontal 

estimado a partir da interpretação de dados aeromagnéticos (deslocamento de anomalias) ficaria em 

torno de apenas 25 a 30 km.  

 

5.8 - EVOLUÇÃO TECTÔNICA 

Com base nos elementos estruturais, de escalas macro- meso- e microscópicas, presentes na 

ZCGu e adjacências, quatro fases de deformação podem ser caracterizadas (Tabela 5.4). 

A primeira fase de deformação (Dn) está evidenciada por uma foliação gnáissica (Sm), 

regional, e dobramentos assimétricos vergentes para oeste (Horn 2007), resultante de uma compressão 

de leste para oeste, durante a fase colisional do orógeno.  

A segunda fase de deformação (Dn+1) foi responsável pela formação da Zona de Cisalhamento 

Guaçuí. A esta fase está associada uma foliação milonítica vertical a subvertical, que possui lineações 

de estiramento direcionais, além de várias estruturas de pequena escala que servem como indicadores 

cinemáticos, como dobramentos com eixos verticais assimétricos centimétricos e porfiroclastos 

assimétricos indicativos de movimentação dextral. Esta fase desenvolveu-se nas condições 

metamórficas da fácies xisto verde a anfibolito, a norte e de anfibolito a granulito, ao sul, no tempo 

posterior à granitogênese G2 (585-560 Ma), pelo fato da  ZCGu cortar componentes da Suíte G2. 

Assim, provavelmente, seu desenvolvimento de deu no tempo posterior a 560 Ma. 
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A terceira fase de deformação (Dn+2) gerou zonas de cisalhamento normais, principalmente nos 

segmentos norte e sul, caracterizada por dobras assimétricas, lineação mineral dip, boudins. Tais zonas 

nuclearam-se, principalmente, por reativação de zonas mais antigas, de modo que sua orientação 

preferencial, reproduz aquela das estruturas anteriormente descritas. Essa fase foi gerada em regime 

extensional W-E, restrito, gerado nas condições metamórficas da fácies xisto verde a anfibolito, no 

intervalo 530-490 Ma. 

A quarta fase (Dn+3) é de natureza rúptil e foi responsável pela formação de falhas e juntas com 

as orientações preferenciais NE-SW e NW-SE, no segmento norte; e NW-SE nos segmentos central e 

sul. Intrusões de diabásio, pegmatitos e outros veios quartzo-feldspáticos, de espessuras decimétricas a 

métricas, podem estar encaixados em tais falhas e juntas. Essa fase teria se desenvolvido em um 

regime rúptil extensional tardio. 

 

Tabela 5.4 - Resumo das características das fases de deformação da ZCGu. 

 

Fase de Deformação 
Elementos Estruturais (Macro-, Meso- 

e microscópicos) 
Interpretação 

Dn 
Foliação gnáissica (Sm), regional, 

dobramentos assimétricos vergentes para 
oeste (Horn 2007). 

Compressão E-W, fácies anfibolito 
a granulito (intervalo 630-585 Ma). 

Dn+1 

Zonas transcorrentes dúcteis, foliação 
milonítica (Sm+1), lineações minerais 
direcionais (Lm+1), dobramentos com 

eixos verticais assimétricos centimétricos, 
porfiroclastos assimétricos, ribbons de 

quartzo, estrutura núcleo-manto e 
estrutura striped gneiss. 

Regime transpressivo com 
importante componente horizontal 

dextral, gerado nas condições 
metamórficas da fácies xisto verde 
a anfibolito, a norte e anfibolito a 
granulito ao sul. Tempo posterior 
ao intervalo (585-560 Ma) porque 

as ZC’s cortam os granitos G2, 
provavelmente no tempo posterior 

a 560 Ma. 

Dn+2 

Zonas de cisalhamentos normais 
(Segmentos Norte e Sul), dobras 

assimétricas, lineação mineral dip, 
boudins. 

Regime extensional W-E, restrito, 
gerado nas condições metamórficas 
da fácies xisto verde a anfibolito. 

Intervalo 530-490 Ma. 

Dn+3 
Falhas e juntas rúpteis, nas direções 

preferenciais NE-SW e NW-SE. 
Regime rúptil extensional tardio. 

 

5.9 - DISCUSSÃO E CONCLUSÃO  

Os diversos autores que estudaram a região da ZCGu também concordam, em linhas gerais, na 

existência de quatro fases deformacionais que teriam atuado na deformação das rochas da região, onde 
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está presente a ZCGu. Além disso, as quatro fases aqui propostas são equivalentes àquelas propostas 

para o setor afetado pela Zona de Cisalhamento de Abre Campo e pelo Feixe de Zonas de 

Cisalhamento Manhuaçu-Santa Margarida. 

Para a folha de Baixo Guandu (1:100.000), Vieira (1993) descreveu quatro fases de 

deformação. A fase Dn foi responsável pela formação da foliação gnáissica caracterizada pelas 

seguintes feições: dobras intrafoliais similares e apertadas, lenticularização das bandas félsicas, 

rompimento e achatamento. A essa deformação teria se associado um metamorfismo da fácies 

anfibolito alto. A fase D1 envolveria a formação de zonas de cisalhamento dúcteis de baixo ângulo 

associada a transporte de NE para SW e de E para W. As feições características dessa fase são: 

superfícies SC, milonitização, dobras similares, sigmóides de feldspato com sombras de pressão, 

recristalização de minerais originados por pressure solution, anastomosamento da foliação, 

lenticularização das camadas e truncamento tectônico ou obliteração de leitos, bandas e camadas. O 

metamorfismo correspondente é, também, anfibolito alto. A fase seguinte, fase D2/D3, é caracterizada 

por dobras de grande amplitude e suaves, de eixos NNE e NW. A fase D4 está representada pelas 

extensas zonas de cisalhamento de alto ângulo, dentre as quais se destaca a ZCGu. As dobras 

centimétricas presentes nessa zona possuiriam planos axiais com direções desde NS/70NE até 

N20W/70NE, e o eixo b com caimento de 70º. As outras feições dessa fase seriam: lineações minerais, 

foliação SC, shear bands, dobras assimétricas e feldspatos assimétricos com sombras de pressão.  

Signorelli (1993) descreveu três fases deformacionais na região da folha de Afonso Cláudio 

(1:100.000). A fase D1 seria caracterizada por uma tectônica tangencial com geração de uma foliação 

gnáissica de baixo ângulo responsável pela transposição de estruturas pretéritas, denominada de 

foliação St associadas a dobras intrafoliais isoclinais, com flancos rompidos ou não e zonas 

contracionais com transporte tectônico para NW e W. A fase D2 seria representada pelas zonas de 

cisalhamentos de alto ângulo (ZCGu) e dobramentos associados com plano axiais verticais com eixos 

de orientação N20-30E. As outras feições associadas seriam: dobras de arrasto, estruturas sigmoidais, 

shear bands, “olhos” de feldspatos assimétricos, cristais de granadas rotacionadas, com indicação de 

movimentação dextral. A fase D3 seria caracterizada por suaves dobramentos abertos de pequena 

amplitude.  

Vieira (1997) postulou a existência de quatro fases de deformação na região da folha de 

Cachoeiro do Itapemirim, 1:250.000. Uma fase precoce pré-transposição de baixo ângulo que teria 

afetado as sequências paraderivadas, cujas feições seriam: dobras intrafoliais, similares e apertadas, 

anastomosamento da foliação, lenticularização das camadas e truncamento tectônico das mesmas. A 

fase D1 seria caracterizada por metamorfismo regional e migmatização com geração de escamas de 

cavalgamento, foliação penetrativa de baixo ângulo, lineação de estiramento mineral de alto rake, com 

transporte tectônico para NW e W. A fase D2 seria responsável pela geração das zonas transcorrentes 
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com metamorfismo regional e dinâmico. Responsável pelas zonas de cisalhamento transcorrentes 

dextrais com direções N20-30E, entre elas o “Lineamento Transcorrente de Guaçuí” com faixas 

miloníticas a blastomiloníticas e foliação milonítica de alto ângulo com porfiroclastos de feldspatos 

dos tipos •  e • , além de lineações de estiramento mineral, com movimentação dextral . A fase D3 seria 

caracterizada por dobramentos suaves de grande amplitude em antiformes e sinformes com eixos 

NNE, com transporte de massa de leste para oeste em forma de cavalgamentos.    

Recentemente, Karniol et al. (2007) e Karniol et al. (2008) postularam que a evolução 

estrutural da região de Itaperuna/RJ, atravessada pela ZCGu, poderia ser interpretada em termos de 

uma deformação em regime transpressivo com movimentação regional dextral, associada a uma 

partição da deformação devido a condições de contorno impostas pela extremidade sul da placa 

Sanfranciscana durante o evento de convergência oblíqua. As estruturas extensionais apresentadas - 

uma lineação de estiramento e mineral de mergulho ou com forte obliquidade cujos indicadores 

cinemáticos (pares de foliações S-C e S-C-C’, estruturas assimétricas, boudins, feldspatos assimétricos 

etc.) seriam correlacionadas a um evento extensional anterior ao colapso orogênico (520-480 Ma) 

descrito para o Orógeno Araçuaí e a parte central da Faixa Ribeira. 

Segundo Horn (2007), as fases de deformação reconhecidas na região da folha de Espera Feliz 

(1:100.000) seriam as seguintes:  

D0 - Fase deformacional em alto grau metamórfico, do Evento Brasiliano, originando a 

foliação.  

D1 - Formação de um dobramento apertado a isoclinal contemporâneo com a intrusão do 

Tonalito Estrela (Suíte G1) que, por sua vez, sofreu dobramento periférico. Esta deformação atuou 

provavelmente concomitantemente com o primeiro pico de temperatura, porque existem dobramentos 

de leucossomas e de partes laterais do Tonalito Estrela;  

D2 - Formação de dobras (apertadas a isoclinais) de grande amplitude, com superfícies axiais 

vergentes para oeste e eixos empinados.   

D3 - Formação de dobras isoclinais e do Lineamento de Guaçuí, em função da progressão da 

deformação compressiva rumo ao Cráton do São Francisco. Criação de grandes sistemas isoclinais 

que, após descolamento, resultam na formação do Lineamento de Guaçuí. Formação de fusões 

graníticas e pegmatíticas;  

D4 - Após a última fase termal do Evento Brasiliano ocorreu um soerguimento rápido da 

região, como é indicado pelos gradientes de resfriamento dos plútons. Este movimento deve ter 

causado as diversas flexuras, fraturas conjugadas em vários direções e movimentos em superfícies de 

dilatação. Intrusão e formação dos pegmatitos da família 2;  
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D5 - Reativação e/ou neoformação de fraturas juntamente com a intrusão de diques basálticos 

mesozóico-cenozóicos. 

Algumas dessas fases de Horn (2007), poderiam ser agrupadas em uma única fase como, por 

exemplo, as fases D0/D1 agrupadas, se equivaleriam à fase Dn enquanto as fases D4/D5 agrupadas, 

equivaleriam à fase Dn+3.  

Em comparação com as zonas de cisalhamento anteriores, Abre Campo e Manhuaçu-Santa 

Margarida, o comportamento estrutural da Zona de Cisalhamento de Guaçuí apresenta um padrão 

diferente uma vez que ela parece não corresponder a reativações de zonas de cisalhamento reversas. 

Sua nucleação e desenvolvimento estão ligados diretamente ao comportamento de zonas de 

cisalhamento transcorrentes, isto é, ela se originou e se desenvolveu como uma zona transcorrente e 

não como uma reativação de zonas preexistentes.   

Com relação à idade da Zona de Cisalhamento de Guaçuí ela estaria bem definida, em relação 

às rochas das suítes graníticas de Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos (2000) e Pedrosa-Soares et 

al. (2001 e 2007). Essa zona corta as rochas da Suíte G2 (geradas no intervalo de 585-560 Ma) tendo, 

portanto sido originada, provavelmente, no tempo posterior a 560 Ma. 

Concluindo pode-se dizer que: 

1) A Zona de Cisalhamento Guaçuí, com uma extensão total de 350 km, constitui-se 

praticamente de um segmento único. Ao norte caracteriza-se por uma terminação 

ramificada tipo “rabo de cavalo” e, a sul, funde-se com a Zona de Cisalhamento Além 

Paraíba. 

2) A sua movimentação é dextral e diferentemente do FC-MSM não corresponde à 

reativação de zonas previamente existentes, mas deve ter sido já formada como 

transcorrência. 

3) Sua origem está associada ao segundo evento de deformação que afetou a região, 

desenvolvido nas condições metamórficas da fácies xisto verde a anfibolito, a norte, e de 

anfibolito a granulito, ao sul.  

4) A estimativa do deslocamento horizontal do rejeito, calculada graficamente, para a ZCGu 

foi de 35 km.  
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CAPÍTULO 6 

A ZONA DE CISALHAMENTO BATATAL 

 

6.1 - INTRODUÇÃO 

A Zona de Cisalhamento Batatal situa-se no extremo leste do Orógeno Araçuaí, mais 

precisamente, entre os paralelos 20º00’ e 20º45’ de latitude sul e os meridianos 40º30’ e 40º45’ de 

longitude oeste (Fig. 6.1). Em mapa, mostra um traço sigmoidal alongado, de direção NNE, que 

começa, a norte, nas proximidades de Santa Leopoldina/ES, às margens da rodovia estadual ES-080. 

Prolonga-se, a partir daí, para SSW, passa por Domingos Martins/ES, intercepta a rodovia federal BR-

262, a cerca de 3 km ao sul dessa localidade, cruza por Marechal Floriano/ES e termina a 

aproximadamente 8 km a SW da cidade de Alfredo Chaves/ES (Fig. 6.1).  

Possui uma extensão total de cerca de 70 km. Provavelmente, na sua extensão original, 

deveria, como todas as demais zonas estudadas, atingir a Zona de Cisalhamento de Além Paraíba 

(ZCAP), o que não se dá, como será mostrado adiante, por sua obliteração pelo plúton de Rio Novo do 

Sul. Se isto realmente se verificasse, poderíamos estimar a sua extensão original em torno de pelo 

menos 100 km. 

Schobbenhaus Filho (1979) destacou o “falhamento de Domingos Martins” como uma 

estrutura que se salientava bastante nas fotografias aéreas e que apresentaria uma falha secundária na 

sua “parte frontal” (sic). Segundo esse autor, ela corresponderia a uma falha de caráter compressivo e 

inverso, de médio a baixo ângulo. Salienta, entretanto, que não foram encontradas boas exposições de 

terreno que permitissem sua completa caracterização.  

A Zona de Cisalhamento Batatal foi também mapeada por Féboli (1993a) como uma falha 

transcorrente dextral, caracterizada por uma série de estruturas sigmoidais dextrais ao longo da sua 

trajetória.  

A “proeminente Falha de Batatal”, segundo Cunningham et al. (1998), que passaria pela 

cidade de Domingos Martins, seria de natureza dúctil-rúptil e, também, direcional dextral. Segundo 

esse autor, as tentativas de se estudar as exposições da falha ao redor de Domingos Martins foram 

infrutíferas devido ao espesso manto laterítico e à cobertura de floresta tropical. 
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Figura 6.1- Zona de Cisalhamento Batatal (ZCB). Mapa geológico simplificado do Orógeno Araçuaí mostrando 
as zonas de cisalhamento de Vitória (ZCV) e Além Paraíba (ZCAP). Unidades encaixantes: NPps = Complexo 
Paraíba do Sul, tonalitos Jequitibá (NP3a•1Ijq), Granito tipo Alfredo Chaves (Suíte Muniz Freire-NP3a•1Iac), 
Tonalitos tipo Palmital (Suíte Galiléia- NP3a•1Ipm) e Maciço Rio Novo do Sul (€a•4lrn).  
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6.2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Tal como aqui entendida, a Zona de Cisalhamento Batatal tem as suas primeiras 

manifestações, a norte, nas proximidades do bairro da cidade de Santa Leopoldina conhecido como 

Alto das Farinhas. Nessa região, a Zona de Cisalhamento de Batatal exibe uma terminação em dois 

ramos. O ramo principal vai encontro ao maciço Jequitibá. O segundo ramo (Féboli 1993a) segue para 

norte pelo curso dos ribeirões das Farinhas e Timbaú, até ao Lineamento de Vitória-Colatina.  

A partir de Santa Leopoldina em direção a SSW, a Zona de Cisalhamento Batatal se expressa 

nas imagens de sensoriamento remoto na forma de um lineamento bem marcado e contínuo até as 

vizinhanças SW de Alfredo Chaves, onde é interrompido no maciço Rio Novo do Sul. Da região do 

Alto das Farinhas até Domingos Martins (ES), a Zona de Cisalhamento de Batatal controla o curso do 

Rio Galo. De Marechal Floriano (BR-262) para sul, controla o curso do Rio Batatal. 

No campo a Zona de Cisalhamento Batatal, diferentemente das demais zonas estudadas, se 

caracteriza pela ausência de afloramentos de rochas frescas. A espessura do manto de intemperismo 

nas regiões que atravessa é muito significativa. A paisagem, no segmento norte da Zona de 

Cisalhamento Batatal, é marcada um conjunto de morros arredondados e solo espesso, mesmo no vale 

por ela controlado (Fig. 6.2a). Praticamente a mesma situação se observa na extremidade sul da zona 

(Fig. 6.2b).  

 

 
Figura 6.2 - a) Vista para SSW da expressão topográfica da parte norte da Zona de Cisalhamento Batatal, na 
região conhecida como Alto das Farinhas; b) expressão topográfica da terminação sul da Zona de Cisalhamento 
Batatal, também vista para SSW. 

 

6.2.1 - Unidades Envolvidas 

A Zona de Cisalhamento Batatal está regionalmente encaixada em paragnaisses do Complexo 

Paraíba do Sul. A norte da mesma, a partir de Domingos Martins, os gnaisses do Complexo Paraíba do 

Sul estão bordejados pelo Tonalito Jequitibá. A sul, a Zona de Cisalhamento de Batatal termina no 
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Maciço Rio Novo do Sul, constituído por dioritos, granitos, monzonitos e quartzo-monzonitos 

(Schobbenhaus et al. 2004).  

Os paragnaisses atravessados pela Zona de Cisalhamento Batatal foram caracterizados como 

grafita-cordierita-sillimanita-granada-biotita gnaisses por Féboli (1993a). Segundo esse autor, esses 

gnaisses seriam de cores cinza a cinza escuras, de granulação média, bandados, dobrados, localmente 

migmatizados possuindo lentes de rochas calcissilicáticas e raras lentes de anfibolitos. Os Tonalitos 

Jequitibá foram descritos como ortognaisses de composição granítica, granatíferos, de cor cinza claro 

e de granulação média a grossa e localmente porfiroblásticos. Esses últimos são considerados como 

pertencentes à Suíte G2 por Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos (2000). 

Na extremidade sul da Zona de Cisalhamento Batatal, Féboli (1993b) mapeou as intrusivas 

tardi a pós transcorrentes do Maciço Rio Novo que se constituem de granodioritos, granitos, biotita 

monzodioritos e dioritos, cinza claro a escuro, geralmente de granulação grossa, com foliação de 

fluxo. Contêm zonas mistas com granitos e monzodioritos, bem como, dioritos e monzodioritos. Esse 

maciço foi atribuído à Suíte G5 por Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos (2000). 

 

6.2.2 - Arcabouço Estrutural 

Na Zona de Cisalhamento Batatal, não foram executadas seções geológicas transversais, uma 

vez que ela se constitui de uma zona linear bem definida e de poucos afloramentos. 

Os estereogramas das foliações (máximo em 100/50) e lineações (máximo em 040/25) 

caracterizam, no geral, uma zona de cisalhamento dextral reversa (Figs. 6.3a e 6.3b, respectivamente). 

No entanto, das oito medidas de lineações duas se referem ao setor sul (040/12 e 010/06) da zona e 

seis ao setor norte (040/15, 020/12, 040/40, 045/25, 045/35 e 035/24) o que evidencia que a 

movimentação nessa zona varia de transcorrente, ao sul, para dextral reversa ao norte.  

O sentido movimentação dextral é indicado por grão de feldspato assimétrico no plano ac. O 

diagrama de roseta para as medidas de juntas evidenciou um par ortogonal com máximos segundo as 

direções NNE-SSW e ESE-WNW (Fig. 6.3c). 
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Figura 6.3 - a) Estereograma sinóptico das foliações com máximo em 100/50; b) estereograma das lineações de 
estiramento com N = 08, máximo em 040/25; c) diagrama em roseta das juntas com dois máximos: NNE-SSW e 
ESE-WNW. 

 

A norte, entre a rodovia ES-080 e o Alto das Farinhas, o ramo oeste da Zona de Cisalhamento 

Batatal controla o curso do Rio das Farinhas. Nesse segmento, afloram, predominantemente, 

paragnaisses de cores cinza médio a cinza claro que, quando alterados apresentam-se nas cores cinza 

amareladas, marrons e avermelhadas. São granatíferos (granadas com cristais milimétricos a 

centimétricos) e têm a foliação milonítica caindo ora para ESE (090-110/55-88) e ora para WNW 

(280-325/70-90). Em afloramento, pode-se observar, no corte ac da foliação, cristais de feldspatos 

assimétricos e uma sutil foliação S-C, indicativos de movimentos dextrais (Fig. 6.4a). Em lâmina, 

observam-se cristais de granadas fragmentados, boudinadas e com bordas assimiladas (Fig. 6.4b). 

Nessa região encontrou-se um afloramento do ortognaisse Jequitibá, no qual ele se apresenta 

deformado, contendo granadas milimétricas (máximo de 10 mm) róseas, com a foliação 

subverticalizada caindo para leste (080-090/73-80).  

 

 
Figura 6.4 - a) Plano ac da foliação milonítica do paragnaisse e foliação S-C, indicativas de movimentação 
dextral; b) em lamina, cristais de granada boudinados e assimilados pelas reações metamórficas. Amostra 
coletada no local conhecido como alto das Farinhas, entre Domingos Martins e Santa Leopoldina/ES. 

a b c 

a b 
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O trecho entre o alto das Farinhas e Domingos Martins/ES caracteriza-se pelo controle da 

ZCB sobre o percurso do rio Galo e pela raridade de afloramentos. Estes, quando ocorrem, são de 

paragnaisses bandados milimetricamente, com níveis ricos em biotitas na cor cinza e ricos em quartzo 

e feldspatos, nas cores claras. Estão normalmente protomilonitizados com a foliação caindo para leste 

(090/65) e para ESE (095-120/67-80), predominantemente. A cerca de 1 km de Domingos Martins, 

tem-se um afloramento de quartzo milonito alterado, formando uma saibreira, com intercalações 

métricas de materiais pelíticos e caulínicos (Fig. 6.5a). O mergulho da foliação nesse local é moderado 

para ESE (100-120/40-67). Os níveis mais quartzosos são grossos e apresentam grãos milimétricos de 

feldspatos caulinizados. A rocha está fraturada (Fig. 6.5b), com juntas subverticais (255-273/75-90 e 

001-035/67-90). A lineação de estiramento mineral se direciona para NE com rakes médios (035-

045/24-35).  

 

 
Figura 6.5 - a) Vista para NW de afloramento de quartzo milonito alterado, tipo saibreira, com intercalações 
métricas de materiais pelíticos e caulínicos; b) vista para NNE de detalhe do afloramento com juntas 
subverticais. Local a 1 km para norte de Domingos Martins, estrada para Santa Leopoldina/ES. 

 

No acesso a Domingos Martins a partir da BR-262, ocorre um afloramento do gnaisse 

parcialmente alterado, de cor cinza claro com níveis decimétricos boudinados. A foliação milonítica 

paraleliza a foliação gnáissica com um caimento moderado para SE (100-125/50-67) (Fig. 6.6a).  

Na interseção da Zona de Cisalhamento Batatal com a BR-262 (km 800,4), ocorre um 

granada-biotita gnaisse cisalhado, de cor cinza médio a claro, com foliação milonítica subvertical 

caindo para ESE (090-130/73-87) e lineação de estiramento mineral subhorizontal direcionando-se 

para NNE (020-040/12-15). Localmente, a rocha está cortada por veios quartzo-feldspático 

milimétricos e centimétricos e corpos de material calciossilicático centimétricos (Fig. 6.6b).  
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Figura 6.6 - a) Vista para SSE de afloramento de quartzo milonito parcialmente alterado, na entrada de 
Domingos Martins/ES; b) vista para NNE de detalhe da foliação Sm//Sg, de afloramento do km 800,4 da BR-
262, ponto de interseção da ZCBa. 

 

Da BR-262 para sul, a Zona de Cisalhamento Batatal segue controlando o percurso do Rio 

Batatal, ladeando a serra homônima. Nesse trecho, percorre-se uma estrada secundária que dá acesso a 

Alfredo Chaves/ES. Os primeiros afloramentos que lá ocorrem são de gnaisses alterados, com cores 

cinza esbranquiçada e marrom avermelhada, e presença de leitos intercalados quartzosos e pelíticos 

(caulínicos) decimétricos. Eventualmente, ocorrem remobilizados quartzo-feldspáticos. A foliação 

milonítica cai com valores médios para ESE (112-160/25-40), ou fortes mergulhos para oeste (260-

270/70-86). As juntas subverticais tem direções NNE (180-190/78-80) e WNW (280-282/80-83).  

Da altura do meridiano 21º30’ até as proximidades de Alfredo Chaves (ES), ocorre uma série 

de afloramentos de rochas frescas de granada-biotita gnaisses de cores cinza médio, nas porções mais 

biotíticas, a cinza claro nas porções quartzo feldspáticas, milonitizados, com a foliação milonítica 

caindo fortemente para ESE (110-150/50-90) e com a lineação de estiramento mineral subhorizontal 

direcionada para NNE (010-06). Nos cortes ac da foliação, podem ser observados porfiroclastos de 

feldspatos assimétricos, milimétricos, e dobras centimétricas intrafoliais, ambos mostrando 

movimentação dextral. O sistema de juntas, nesses afloramentos, está direcionado perpendicularmente 

para NS e EW. 

Nos afloramentos das proximidades oeste e sudoeste de Alfredo Chaves (ES), a unidade 

paragnáissica apresenta-se cisalhada e migmatizada, com a foliação gnáissica afetada por dobras 

centimétricas e decimétricas, desarmônicas e também isoclinais. A assimetria das mesmas é 

compatível com movimentação dextral. Podem ser observados, também pequenos corpos máficos 

decimétricos e veios pegmatóides retilíneos e discordantes. A foliação cai para leste (070-090/78-90) e 

para ESE (095-130/65-90). A lineação de estiramento mineral subhorizontal se direciona para NE 

(040/12) no plano (130/65). As juntas são predominantemente direcionadas para WNW (020-030/64-

72). 
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A Zona de Cisalhamento Batatal termina em rochas intrusivas tardi a pós transcorrentes do 

Maciço Rio Novo do Sul (suíte G5 de Pedrosa-Soares et al. 2007, 2008), a WSW de Alfredo 

Chaves/ES, ali representadas por um granodiorito, granatífero de cor cinza médio e aspecto 

homogêneo, com esfoliação esferoidal e foliação apenas incipiente.  

 

6.3 - FEIÇÕES E PROCESSOS METAMÓRFICOS DA ZONA DE CISALHAMENTO 

BATATAL 

Devido à escassez de afloramentos frescos foram poucas as lâminas confeccionadas na Zona 

de Cisalhamento Batatal. As principais características metamórficas encontradas estão resumidas na 

Tabela 6.1.  

As características metamórficas das rochas da Zona de Cisalhamento Batatal (Tabela 6.1) são 

típicas de um metamorfismo de baixo a médio grau das fácies xisto verde a anfibolito (Passchier & 

Trouw 1996). As principais características observadas em lâmina foram as seguintes: Foliação 

protomílonítica a milonítica, com porfiroclasto de granada com bordas assimiladas, sombra de pressão 

e novos grãos (Fig. 6.7). 

 

Tabela 6.1 - Características metamórficas da Zona de Cisalhamento Batatal. 

 
 
 
 
 

Unidade 
Ponto 

amostrado 
Paragênese 

Mineralógica 
Características principais 

Grau e fácies 
metamórfica 

Complexo 
Paraíba do Sul 

01, 05, 11 

Quartzo + feldspato 

± granada 

± anfibólio 

± biotita 

± moscovita 

Foliação protomílonítica a 
milonítica, com porfiroclasto 

de granada com bordas 
assimiladas e sombra de 
pressão e novos grãos 

Baixo a médio 
grau, fácies 

xisto verde a 
anfibolito 

Suíte G2 
(Tonalito 
Jequitibá) 

08 (amostra 
de mão) 

Quartzo + feldspato 

± granada 

± biotita 

 

Porfiroblástico (Féboli 1990) 

Baixo a médio 
grau, fácies 

xisto verde a 
anfibolito (?) 

Suite G5 
(Maciço Rio 

Novo) 

Não 
amostrado 
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Figura 6.7- Características metamórficas das rochas da Zona de Cisalhamento Batatal: a) granada biotita gnaisse 
protomilonitizado do Complexo Paraíba do Sul com porfiroclasto de granada com sombra de pressão e novos 
grãos quartzo-feldspáticos (Ponto B 001, Apêndice 2); b) aspecto macroscópico do Tonalito Jequitibá, 
localmente porfiroblástico (Ponto B 008, Apêndice 2); c) aspecto mais homogêneo do granada biotita gnaisse 
protomilonitizado do Complexo Paraíba do Sul (Ponto B 011, Apêndice 2). 

 

 

6.4 - ESTIMATIVAS DO DESLOCAMENTO HORIZONTAL DO REJEITO 

Aqui, também, não foi possível a aplicação do método de Ramsey & Huber (1989) de 

isógonas das trajetórias das tramas metamórficas devido à ausência de tais tramas nos dois lados da 

zona de cisalhamento.  

Como visto anteriormente, essa zona possui uma extensão total de cerca de 70 km, e na sua 

extensão original, deveria, como todas as demais zonas estudadas, atingir a Zona de Cisalhamento de 

Além Paraíba (ZCAP), quando então, pode-se estimar a sua extensão original em torno de pelo menos 

100 km. 

Assim, seu deslocamento horizontal máximo possível seria de cerca de 50 km. Como, 

entretanto foram feitas as estimativas para cerca de 2/3 desse valor, estimamos um deslocamento da 

ordem de 15 km para esta zona. 

 

 

6.5 - EVOLUÇÃO TECTÔNICA 

Tomando por base a evolução tectônica proposta no capítulo anterior (ZCGu) e com base nos 

elementos estruturais presentes na Zona de Cisalhamento Batatal (Tabela 6.2), três fases de 

deformação podem ser caracterizadas. 

 

 

a b c 
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Tabela 6.2 - Elementos estruturais associados às fases de deformação da Zona de Cisalhamento Batatal. 

 

Fase de Deformação Elementos estruturais Interpretação 

Dn Foliação gnáissica de baixo ângulo 
e lineação dip, associadas a 

cisalhamento reverso, dobramentos 
cms. a dcms. vergentes para W. 

Evento contracional direcionado 
para Oeste. 

Dn+1 Foliação milonítica (100/50) e 
lineação de estiramento (040/25), 

associadas a transcorrências 
dextrais, ao sul e dextral reversa, a 

norte com porfiroclastos 
assimétricos. 

Evento transpressivo dextral 
reverso a transcorrente dextral, 

dúctil 

Dn+2 Par de juntas conjugadas 
direcionadas para NNE-SSW e 

para ESE-WNW. 

Evento rúptil tardio. 

  

A mais antiga (Dn), caracterizada pelos estudos anteriores (Baltazar 1993b) é representada por 

uma foliação/bandamento de baixo ângulo resultante da atuação de zonas de cisalhamento reversas e 

dobras intrafoliais assimétricas e lineação de estiramento posicionada na direção de mergulho da 

foliação. Todos os seus elementos refletem transporte tectônico dirigido para oeste, sob a ação de um 

campo compressivo de orientação geral E-W e foram nucleados nas condições das fácies xisto verde a 

anfibolito. 

A segunda fase de deformação (Dn+1) foi responsável pela formação da Zona de Cisalhamento 

Batatal, transcorrente a sul e dextral reversa a norte. A esta zona está associada a foliação milonítica 

vertical a subvertical, lineações de estiramento direcionais e dextrais reversas, além de várias 

estruturas de pequena escala que servem como indicadores cinemáticos, como porfiroclastos 

assimétricos no plano ac. Esta fase desenvolveu-se nas condições metamórficas da fácies xisto verde a 

anfibolito. 

A terceira fase (Dn+2) é de natureza rúptil e foi responsável pela formação de falhas e juntas 

com as orientações preferenciais NNE-SSW e ESE-WNW.  

Como vimos anteriormente a Zona de Cisalhamento Batatal termina ao sul cortada por rochas 

intrusivas pós colisionais do Maciço Rio Novo do Sul (suíte G5 de Pedrosa-Soares et al. 2007, 2008), 

a WSW de Alfredo Chaves/ES. Tomando por base as datações das suítes G2 (585-560 Ma) e G5 (520-

490 Ma) de Pedrosa-Soares et al. (2008) poderíamos estimar a idade de desenvolvimento dessa zona 

entre 560 e 520 Ma. 
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6.6 - DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

A maior parte da Zona de Cisalhamento Batatal encontra-se inserida na Folha Domingos 

Martins/ES, escala 1:100.000, da CPRM. Na região coberta por esta folha Baltazar (1993b) descreveu 

três fases de deformação. A fase de deformação D1 seria representada por uma foliação/bandamento 

generalizada de baixo ângulo (St) resultante de forte transposição evidenciada pelo intenso dobramento 

e estiramento das estruturas anteriores. Outras evidências dessa transposição seriam as dobras 

intrafoliais com flancos rompidos ou não, em níveis de leucossomas de migmatitos bandados, 

lenticularização e boudinage desses níveis, além do caráter protomilonítico e milonítico da foliação St 

nas zonas dúcteis contracionais com empurrões para oeste. A fase D2 seria representada pelas extensas 

zonas de cisalhamento de alto ângulo de direções NE e NS com ocorrência de milonitização e 

blastomilonitização dos litotipos envolvidos nessas zonas, além da ocorrência de dobras isoclinais 

intrafoliais, estruturas sigmoidais, augens de feldspatos assimétricos, dobras de arrasto e lineação de 

estiramento mineral, caracterizando movimento dextral. A fase D3 seria caracterizada por dobras 

abertas, paralelas, de deslizamento flexural com eixos EW e planos axiais subverticais. A essas fases 

teria seguido uma fase de distensão com fraturamentos de direções NW-SE, algumas preenchidas por 

rochas básicas. 

As medidas das lineações e foliações nos setores norte e sul da Zona de Cisalhamento Batatal 

evidenciam uma rotação no plano de cisalhamento da zona que passa de dextral reversa (norte) para 

transcorrente (sul). Este fato parece apontar para a existência prévia dos planos de cisalhamento 

reverso da fase D1 de Baltazar (1993b), que teriam sido retrabalhados no evento D2, durante a geração 

da Zona de Cisalhamento Batatal.  

Conclusão: 

1) A Zona de Cisalhamento Batatal constitui-se, também, de um único segmento de forma 

sigmoidal com cerca de 70 km de extensão. A norte, ela desaparece ao interceptar o 

lineamento de Vitória e, ao sul, ela está truncada pelo plúton de Rio Novo. 

2) Sua movimentação é dextral reversa a norte e transcorrente dextral na extremidade sul. 

3) Sua origem se deve à atuação da segunda fase de deformação que afetou a região e se 

desenvolveu sob condições metamórficas da fácies xisto verde a anfibolito. 

4) Seu rejeito estimado é de 15 km e sua idade de desenvolvimento estaria entre 560 e 520 

Ma. 
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CAPÍTULO 7 

O SEGMENTO NE DA ZONA DE CISALHAMENTO ALÉM PARAÍBA 

E ESTRUTURAS ASSOCIADAS  

 

7.1 - INTRODUÇÃO 

A Zona de Cisalhamento Além Paraíba, originalmente chamada de Lineamento Além Paraíba 

e também conhecida como Zona de Cisalhamento do Rio Paraíba do Sul, é uma das estruturas mais 

proeminentes do Orógeno Ribeira e tem sido alvo de muitos estudos na região central e nordeste do 

Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, a sua continuidade para nordeste, a partir da divisa com o Estado 

do Espírito Santo, permaneceu sem estudos, muito provavelmente em função da sua perda de 

expressão no terreno. Nesta região, verifica-se um considerável rebaixamento do relevo e a ocorrência 

de extensa cobertura sedimentar cenozóica.  

A continuidade da Zona de Cisalhamento Além Paraíba para nordeste, a partir da divisa dos 

Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, pode ser comprovada pelo rastreamento das anomalias 

aeromagnetométricas lineares a ela associadas (Fig 7.1) (Barreto 1993). Além disso, possui expressão 

em campo, tal como assinalado no mapa 1:100.000, Folha Piúma, por Padilha (1993).  

No mapa aeromagnetométrico regional de Barreto (1993) o “Lineamento Paraíba do Sul” se 

apresenta muito bem definido pelo lineamento magnético “L1”, que se estenderia desde a região norte 

de Itaguai/RJ até próximo a Vitória/ES. Outros lineamentos secundários paralelos ao anterior 

caracterizam o domínio da ZCAP e passam por Guarapari/ES e Meaípe/ES (Fig 7.1).  

Lançado sobre imagens SRTM o lineamento definido pela geofísica de Barreto (1993), como 

pela magnetometria atual de Schobbenhaus et al. (2004)(Fig. 7.2), encontra boa correspondência com 

elementos do relevo. Campanha (1981) já havia chamado a atenção para o prolongamento da ZCAP 

pelo Estado do Espírito Santo, o qual, segundo o autor, terminaria por desaparecer sob os sedimentos 

da Formação Barreiras e no Oceano Atlântico, na altura da cidade de Guarapari. 
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Figura 7.1 - Mapa geofísico da região com anomalias magnéticas interpretadas pela equipe da CPRM (Barreto 
1993).  
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Figura 7.2 – Mapa magnetométrico com o traçado do lineamento da Zona de Cisalhamento Além Paraíba 
(Modificado de Schobbenhaus et al. (2004). 

 

Em uma perspectiva histórica, remonta a Almeida et al. (1975) a definição e caracterização do 

“lineamento de Além-Paraíba” como uma grande falha transcorrente dextral.  

Para Brenner et al. (1980), os lineamentos estruturais da região nordeste do Estado do Rio de 

Janeiro identificáveis em imagens Landsat, poderiam ser caracterizados como uma zona de 

cisalhamento dúctil, marcada pela ocorrência de gnaisses milonitizados e blastomilonitizados, com 

movimentos transcorrentes dextrais. 

Campanha (1981) estudou detalhadamente o Lineamento de Além-Paraíba na área de Três 

Rios (RJ) e estabeleceu uma evolução trifásica para essa estrutura. Para ele o Lineamento de Além-

Paraíba constitui-se num estreito cinturão, com largura de 9 a 10 km e extensão mapeada de 240 km, 

podendo alcançar mais de 1.000 km, na direção ENE. Esse “lineamento” envolveria rochas com 

estruturas blastomiloníticas com deformação intensa do retículo cristalino, como: catáclase, 

recuperação, recristalização, retrometamorfismo da fácies granulito para anfibolito alto, boudinage e 

estiramento. Além disso se associaria a dobras fechadas com planos axiais verticais e eixos 

subhorizontais. O autor não menciona, entretanto, o sentido do cisalhamento associado ao lineamento. 
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Hasui (1982) interpreta a evolução Proterozóica da Província Mantiqueira na forma de quatro 

eventos principais. No quarto evento, relativo ao Ciclo Brasiliano Médio (550+-150 Ma), teriam sido 

gerados os falhamentos de empurrão e as “falhas” transcorrentes, entre elas a de Além Paraíba.  

Machado Filho et al. (1983) descreveram a Geologia da Folha SF 23/24 (Rio de 

Janeiro/Vitória) do Projeto Radam de maneira abrangente nos diversos aspectos estratigráficos, 

litológicos, estruturais, geoquímicos e econômicos. Segundo estes autores: “Diversos autores 

consideram a estruturação dessa faixa como sendo resultado de movimentos transcorrentes, porém 

nossas pesquisas na região levaram-nos a interpretação diversa, já anteriormente proposta por 

Lamego (1936) e depois por Rosier (1965), de que, na realidade, a estrutura desta faixa seria 

resultante de esforços compressivos de idade brasiliana. Não se descarta a probabilidade de que se 

sucederam movimentos com deslocamentos horizontais, porém, sem dúvida, a estruturação das 

litologias aí presentes resulta de dobramentos extremamente apertados que paralelizaram todas as 

rochas, com intensa transposição da foliação provocada por esforços compressivos”. Para eles o eixo 

do Cinturão Móvel Atlântico corresponde ao “Lineamento Paraíba” ou “Paraíba do Sul”, que se 

caracteriza por um feixe de grandes falhamentos que se comprime na zona de maior deformação, 

localizada na parte média do estado do Rio de Janeiro, entre o maciço granítico da serra dos Órgãos e 

os granulitos do Complexo Juiz de Fora, formando uma estrutura contínua e retilínea. As 

características dessa maior deformação são, para os autores: dobras apertadas, catáclase e 

recristalização pronunciada, com foliação milonítica de alto ângulo e vertical. Na concepção desses 

autores, a compressão foi o mecanismo principal de estruturação do Complexo Paraíba do Sul e de 

formação das grandes “zonas de falhamentos”, onde os deslocamentos tangenciais, com as lineações 

horizontais, seriam “movimentos secundários”.  

Crispim & Tupinambá (1989) realizaram observações sobre o caráter transpressivo da 

deformação entre as zonas de cisalhamento Paraíba do Sul (RJ) e Guaçuí (ES) caracterizando-as como 

megaestruturas do tipo “strike-slip duplexes” transpressivos.  

Dayan & Keller (1989) fizeram uma análise da deformação através da Zona de Cisalhamento 

do Rio Paraíba do Sul, nas vizinhanças de Três Rios (RJ), onde ela se manifestaria na forma de duas 

zonas miloníticas paralelas. Segundo eles a análise das formas de fitas de quartzo revelou elipsóides de 

formas extremamente oblatas, com eixos XZ próximos do plano horizontal, sugerindo movimentos 

transcorrentes de sentido dextral ao longo dessa zona. Os movimentos verticais de blocos foram 

interpretados como resultantes de efeitos transpressivos gerados nas zonas de falha. 

Ebert et al. (1991) discutiram o quadro deformacional do que eles chamaram de  Cinturão 

Transcorrente Rio Paraíba do Sul, o qual corresponde a Zona de Cisalhamento de Além Paraíba. Estes 

autores concluíram que:  
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1) O cinturão seria o produto de deformação progressiva, não coaxial, não planar, 

heterogênea e dextral, condizente com um sistema transcorrente que teria evoluído a 

partir de uma tectônica colisional.  

2) Em função de sua geometria, o cinturão pode ser considerado como transpressivo. 

3) Como a maioria das dobras observadas eram empinadas, com lineações direcionais, 

associadas a imbricações, zonas reversas, crenulações, duplexes direcionais e estruturas 

em flor, ficaria comprometida a utilização de termos como cinturão ou faixa de 

dobramentos (Apiaí, S. Roque, Rio Grande, Paraíba do Sul) para a designação da grande 

estrutura.  

Vauchez et al. (1992) propuseram um modelo de tectônica de escape na terminação do Cráton 

do São Francisco para explicar a geometria geral Faixa Ribeira, tendo por base no modelo de colisão 

entre Índia e Ásia de  Molnar & Tapponnier (1981). 

Esse “escape da litosfera” se daria em direção a SW como resultado da compressão 

continental que originou as faixas Ribeira e Congo-Oeste. Na parte norte do sistema, a litosfera 

deformável da margem brasileira seria comprimida contra a litosfera rígida do Cráton São Francisco 

resultando numa tectônica de “nappes” em direção a oeste com espessamento crustal. Para sul, o 

confinamento da litosfera não teria existido e assim se teria formado uma zona de cisalhamento 

transcorrente oblíqua (ZCAP) que teria possibilitado a transição de um domínio a outro.  

Machado & Endo (1993b) apresentaram uma interpretação para a grande estrutura por eles 

denominada de Cinturão de Cisalhamento Atlântico, a qual corresponde à ZCAP. Para estes autores, o 

Cinturão de Cisalhamento Atlântico materializa uma megaestrutura em flor positiva centrada no vale 

do Rio Paraíba do Sul (RJ). Ou seja, a ZCAP seria a estrutura mestra do Cinturão Atlântico, o qual 

teria sido gerado em regime transpressional dextral, durante o Evento Brasiliano. Para os autores, 

algumas zonas de cisalhamento associadas seriam produto de reativação de estruturas mais antigas de 

movimentação sinistral, nucleadas durante o Evento Transamazônico, as quais se mostrariam ativas 

pelo menos até o Terciário. Eles caracterizaram três zonas de cisalhamento principais de NW para SE, 

assim chamadas: Zona de Cisalhamento Juiz de Fora-Jaguari-Taxaquara (cujo prolongamento para 

NNE corresponderia às zonas de cisalhamentos de Abre Campo e Manhuaçu), a Zona de 

Cisalhamento Além Paraíba-Cubatão-Lancinha (cujo prolongamento para NE corresponderia à Zona 

de Cisalhamento Guaçuí) e a Zona de Cisalhamento Niterói. 

Segundo Campos Neto & Figueiredo (1995) os sistemas orogênicos superpostos do sudeste 

brasileiro (Neo e Eopaleozóicos) incluem diferentes terrenos como as microplacas Guanhães, Curitiba, 

Apiaí-Guaxupé e Serra do Mar e o cinturão de cavalgamento Juiz de Fora. Os autores propõem a 

existência de duas orogêneses brasilianas: a Orogênese Brasiliana I e a Orogênese Rio Doce. A 
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Orogênese Brasiliana I seria do tipo colisional e teria originado cinturões de dobramentos, acresção de 

distintas microplacas e a existência de um arco magmático. A “Orogênese Rio Doce” teria evoluído a 

partir de três eventos principais: 1) arco magmático de 590 a 570Ma, com batólitos cálcio-alcalinos de 

zona de subducção, dirigida para NW; 2) colisão (560-530Ma) com espessamento colisional e geração 

de grandes fatias de cavalgamento para NW; 3) plutonismo pós colisional (520-480Ma)com plútons e 

diques granitóides geralmente cálcio-alcalinos. As estruturas do evento colisional Rio Doce seriam de 

direções NE e corresponderiam a fatias de cisalhamento dúctil direcionadas para NW, com ou sem 

dobramentos associados, seguido por um empilhamento de lascas de empurrão também para NW. 

Essas estruturas seriam superpostas por grandes cinturões de cisalhamento transcorrentes. As fases 

deformacionais desse evento seriam cinco: 1) regime compressional de deformação dúctil com 

geração de foliação (S1) em granitóides e diatexitos; 2) regime compressional de cisalhamento dúctil 

com transporte para WNW e geração de foliação (S2), plano-axial de dobras isoclinais assimétricas; 3) 

regime compressional dúctil com transporte para NW com geração de foliação plano-axial (S3) de 

dobras recumbentes assimétricas que gradaria para uma foliação milonítica associada a sistema de 

empurrões duplexes e reativação de grandes zonas de cisalhamento transcorrentes (Além Paraíba e 

Guaçui) com superposição de movimentos que teriam gerado foliações, sob condições metamórficas 

da zona da biotita, relacionadas a transporte sinistral subsequente a transporte dextral de grau mais 

elevado; 4) última grande deformação compressiva, sob condições de metamorfismo de baixo grau, 

com geração de antiformes e sinformes com clivagem espaçada (S4) de crenulação e 5) regime 

extensional com zonas de cisalhamentos dúctil-rúptil. 

Para Fonseca (1998), a Zona de Cisalhamento do Rio Paraíba do Sul seria uma das estruturas 

mais importantes do SE brasileiro. Teria uma implantação pré-brasiliana e uma evolução complexa. 

Os movimentos transpressivos tardi-brasilianos constituiriam apenas seus últimos estágios de 

reativação. Esse autor destaca três singularidades, que distinguiriam a ZCAP das demais zonas de 

cisalhamento do norte fluminense e que realçariam sua importância:  

1) Ela seria uma espécie de eixo do sistema transpressivo para o qual convergiriam as outras 

cinco principais zonas de cisalhamento do norte fluminense. 

2) Ela exibiria uma disposição simétrica das suas estruturas planares, que convergem para o 

seu centro, isto é, para a zona principal de deformação, ou seja, as estruturas planares 

situadas a NW da zona principal mergulham para SE e vice-versa. 

3) A norte da zona, sem exceção, o transporte tectônico seria sempre de SE para NW.  

Egidio-Silva & Mainprice (1999) usaram um novo método para determinação de paleotensão, 

que se fundamenta na orientação preferencial de maclas mecânicas de plagioclásio. Aplicaram-no às 

rochas miloníticas de alta temperatura da Zona de Cisalhamento Além Paraíba e concluíram que o 
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regime transpressivo, com o cisalhamento puro modo principal, teria vigorado no desenvolvimento da 

ZCAP.  

Trouw et al. (2000) fizeram uma revisão geral da geologia do segmento central da Faixa 

Ribeira. Segundo esses autores uma característica particular da faixa seria a presença de grandes zonas 

de cisalhamento crustais profundas e subverticais com movimentos dextrais, que marcariam um 

importante componente transpressional. A mais importante seria a Zona de Cisalhamento Paraíba do 

Sul (lê-se Zona de Cisalhamento Além Paraíba). Essa zona marcaria um contato entre dois terrenos e 

seria denominada de Limite Tectônico Central (LTC), com cerca de 200 km de extensão, desenvolvida 

durante os últimos estágios da orogenia Brasiliana 

Hippertt et al. (2001) documentaram microestruturas de quartzo e tramas de eixo-c formadas 

durante o desenvolvimento de fitas (ribbons) de quartzo policristalino em gnaisses bandados da Zona 

de Cisalhamento Além Paraíba. A partir das observações realizadas, propuseram um modelo para o 

desenvolvimento das fitas de quartzo retas em gnaisses bandados de alto grau, no qual grãos de 

quartzo dispersos seriam continuamente estirados e segregados por processos cristal-plásticos. O 

aumento no tamanho dos grãos de quartzo, os limites retos dos grãos e as suas formas retangulares 

características das fitas seriam uma consequência tanto da coalescência dos grãos como do aumento da 

mobilidade dos limites dos grãos nos ambientes metamórficos de alto grau verificado na ZCAP.  

Dehler & Machado (2002) discutiram os dados geométricos e cinemáticos obtidos no flanco 

sul da Zona de Cisalhamento Paraíba do Sul, onde encontraram indicadores cinemáticos (foliação S-C, 

porfiroclastos de feldspato tipo sigma e bandas de cisalhamento oblíquas) que sugeririam movimentos 

dextrais. Tais estruturas foram interpretadas como resultantes de um encurtamento a zona, em um 

regime transpressivo.  

 

7.2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS 

O prolongamento NE da Zona de Cisalhamento Além Paraíba caracteriza-se por um feixe, de 

elementos lineares de direção N65E, situado entre os paralelos 21º30’ e 22º00’ de latitude sul e entre 

os meridianos 40º30’ e 42º00’ de longitude oeste (Fig. 7.3). Enfocaremos aqui as zonas que formam os 

dois ramos setentrionais do feixe, os quais se dirigem, a partir da cidade de Além Paraíba/MG, em 

direção a Guarapari/ES e Vitória/ES.   

O ramo norte do feixe será aqui denominado de Zona de Cisalhamento São João do Paraíso-

Iconha, uma vez que ele se constitui na continuação natural da Zona de Cisalhamento de São João do 

Paraíso de Fonseca (1998) e que, passando por Iconha/ES, vai terminar na região de Vitória/ES. Essa 

zona foi caracterizada na folha de Piúma como Zona de Cisalhamento Transcorrente de Iconha, por 

Padilha (1993). O ramo sul será aqui denominando de Zona de Cisalhamento Italva-Meaípe.  
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A zona de Cisalhamento São João do Paraíso-Iconha cruza a BR-356 a 8 km a NNW da 

cidade de Italva/ES, nas proximidades do trevo da estrada para São João do Paraíso. Em seguida, ela 

intercepta a rodovia ES-297, a leste de Ponte de Itabapoana/ES, e depois a ES-391, na altura do trevo 

com a BR-101. A partir daí segue em uma área topograficamente rebaixada, passando por Iconha/ES, 

onde se subdivide em dois ramos aproximadamente paralelos que bordejam as serras de Itaperorema, 

Queimadas, Araras e dos Portos. Um dos braços segue em direção a Vitória/ES e o outro, mais ao sul, 

segue em direção à Praia das Baleias, próximo à localidade de Ponta da Fruta/ES, desaparecendo no 

oceano (Fig. 7.3). 

 

 
Figura 7.3 - Zona de Cisalhamento Além Paraíba (ZCAP). Mapa geológico simplificado do Orógeno Araçuaí e 
porção nordeste da Faixa Ribeira mostrando as zonas de cisalhamento Batatal (ZCBa) e Além Paraíba (ZCAP). 

 

A Zona de Cisalhamento Italva-Meaípe é a continuação do braço da Zona de Cisalhamento 

Além Paraíba que, seguindo vale do Rio Paraíba do Sul, na direção N65E, na altura de Cambuci/RJ, 

passa logo a sul de Italva/RJ e depois cruza a BR-101, entre o Posto Fiscal e o trevo de Bom Jesus de 

Itabapoana/ES. Seguindo para ENE, cruza a rodovia ES-162, a cerca de 7 km a NNW de Presidente 

Kennedy/ES. A partir daí, segue encoberta pelos sedimentos Cenozóicos até reaparecer em Meaípe/ES 

e entrar no oceano Atlântico. 
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É interessante observar que, na região situada entre Cachoeiro do Itapemirim/ES e Alfredo 

Chaves/ES, ocorre uma série de zonas de cisalhamento transcorrentes e dextrais de direções NW-SE 

que intercepta transversalmente o feixe da Zona de Cisalhamento Além Paraíba. 

Outro aspecto interessante é a existência de megaestruturas do tipo S-C na faixa milonitizada 

da Zona de Cisalhamento Além Paraíba entre o sul de Além Paraíba/MG e São Fidélis/RJ. Essas 

estruturas estão bem evidenciadas na distribuição das unidades litológicas da região (v. mapa ao 

milionésimo de Schobbenhaus et al. 2004), nas imagens SRTM e nas anomalias aeromagnetométricas. 

Essas estruturas fractais, invariantes escalares, já foram descritas em escalas quilométricas por 

Hippertt (1999) e em nível de afloramento e em lâminas, na região, por Karniol et al. (2007). 

 

7.2.1 - Unidades Envolvidas 

O segmento NE da Zona de Cisalhamento Além Paraíba afeta, segundo Schobbenhaus et al. 

(2004), os litotipos do Complexo Paraíba do Sul, os charnoquitos e enderbitos da Suíte Bela Joana, a 

Suíte Muniz Freire reportada pelos granitóides Alfredo Chaves; o Tonalito Palmital; bem como as 

suítes Angelim  e Desengano. Na zona litorânea, é recoberta pelos depósitos sedimentares cenozóicos 

do Grupo Barreiras e depósitos flúvio-lagunares inconsolidados holocênicos. 

Os paragnaisses do Complexo Paraíba do Sul que estão presentes de WSW a ENE da ZCAP 

foram mapeados como grafita-cordierita-sillimanita-granada-biotita gnaisses, por Féboli (1993a). 

Segundo esse autor, esses gnaisses seriam de cores cinza a cinza escura, de granulação média, 

bandados, localmente migmatizados possuindo lentes de rochas calciossilicáticas e raras lentes de 

anfibolitos.  

No mapa de Féboli (1993b), Folha Piúma, a Zona de Cisalhamento Além Paraíba intercepta, a 

nordeste da folha, os paragnaisses do Complexo Paraíba do Sul e tangencia as unidades intrusivas sin 

a tardi-transcorrências. Essas últimas são equivalentes às unidades da Suíte Caparaó, de Vieira (1997). 

As rochas dessas unidades foram caracterizadas como ortognaisses enderbíticos a tonalíticos de 

colorações cinza a cinza escuro, de granulação média a grossa com foliação incipiente a bem 

pronunciada. 

O tonalito Palmital engloba rochas de coloração cinza esbranquiçada, de granulometria média, 

localmente deformadas, onde seriam observados autólitos de microdioritos orientados. Na folha de 

Piúma, seriam equivalentes à unidade constituída de ortognaisses de composição tonalítica, cinza-

esbranquiçado, de granulação média a grossa, localmente porfiroblástico com encraves de hornblenda-

biotita gnaisse e de gnaisse aluminoso de Féboli (1993b). Esse tonalito se correlaciona com a suíte G2 

(Pedrosa-Soares et al. 2007). 
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A Suíte Muniz Freire é composta por ortognaisse de composição granítica, cinza claro, 

grantífero, com granulação média a grossa, localmente porfiroblástico. Essa suíte se correlaciona com 

a suíte G1 de Pedrosa-Soares et al. (2007). 

A Suíte Angelim é constituída de granitos, granodioritos e tonalitos de origem plutônica. A 

Suíte Desengano é constituída de granitóides, charnoquitos e granitos também plutônicos. Essas suítes 

não tem correlação conhecida com as de Pedrosa-Soares et al. (2007). 

 

7.2.2 - Arcabouço Estrutural 

O estereograma das foliações do segmento NE da Zona de Cisalhamento Além Paraíba (Fig. 

7.4a) mostra duas concentrações máximas representativas de foliações miloníticas associadas a 

transcorrências (máximo de 135/70) e também de foliações associadas a zonas de cisalhamento 

reversas (máximo em 125/45). O estereograma das lineações de estiramento (Fig. 7.4b) apresenta uma 

concentração máxima a 035/08, medidas essas associadas às zonas transcorrentes. Uma pequena 

concentração das medidas das lineações está associada às zonas de cisalhamento reversas. As juntas 

medidas mostram uma tendência de concentração na direção NW-SE (Fig. 7.4c). 

 

 
Figura 7.4 - a) Estereograma das medidas de foliações da Zona de Cisalhamento Além Paraíba (Máximos em 
135/70 e 125/45); b) estereograma das medidas das lineações (Máx.:035/08)  e c) roseta das medidas de juntas da 
Zona de Cisalhamento Além Paraíba (NW-SE). 

 

A Zona de Cisalhamento São João do Paraíso-Iconha, ramo norte da Zona de Cisalhamento 

Além Paraíba, intercepta os paragnaisses do Complexo Paraíba do Sul na BR-356 (Figs. 7.5a e 7.5b). 

Nesse local os gnaisses são anfibolíticos, cinza escuros, contêm granadas milimétricas e níveis cinza 

esbranquiçados quartzo feldspáticos decimétricos. A foliação milonítica que paralelizou a foliação 

gnáissica cai para SE (Fig. 7.6a) com valores moderados a altos (113-140/50-80). A lineação de 

estiramento é subhorizontal com caimentos ora para NE (040-050/03-05) e ora para SW (213/07).  
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Figura 7.5 - a) Vista para NE da Zona de Cisalhamento Além Paraíba na BR-356, a NNW de Italva/RJ, cortando 
gnaisses anfibolíticos, com a foliação milonítica verticalizada; b) bloco de gnaisse cisalhado, visto para NNE, na 
interseção da ZCAP com a rodovia ES-297. 

 

A continuação do braço norte da Zona de Cisalhamento Além Paraíba pode ser verificada na 

BR-101, logo depois do trevo da rodovia ES-391 para Mimoso do Sul/ES, onde ocorre um gnaisse 

milonitizado, com granulação média, pouco alterado, compacto, na cor cinza médio a cinza amarelado 

com a foliação caindo para SE com mergulhos moderados a altos (120-130/60-75) (Fig. 7.6a). A 

lineação de estiramento é subhorizontal com caimentos ora para SW (205-215/12-20) e ora para NE 

(040-045/03-10) e a movimentação é dextral assinalada por porfiroclastos assimétricos de feldspatos 

no plano ac da foliação. Em lâmina pode-se observar a foliação protomilonítica e porfiroclasto de 

plagioclásio assimétrico e dextral (Fig. 7.6b).   

 

 
Figura 7.6 – a) Vista para SSE do afloramento de gnaisse na interseção da Zona de Cisalhamento Além Paraíba 
com a BR-101, Km 445; b) aspecto em lâmina desse mesmo gnaisse protomilonitizado com porfiroclasto de 
plagioclásio assimétrico indicativo de movimentação dextral. 
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Com exceção da Serra das Araras, a cerca de 7 km a oeste do trevo de Guarapari com BR-101, 

não foram encontrados afloramentos do ramo da Zona de Cisalhamento Além Paraíba em questão. 

Naquela localidade, tem-se um paragnaisse decomposto com a foliação milonítica mergulhando para 

SSE (158/60). No corte ac, ainda podem ser visualizados porfiroclastos milimétricos de feldspato 

caulinizado, assimétricos e indicativos de movimento dextral. 

Na Folha de Piúma, Fébolli (1993b) mapeou o ramo norte da Zona de Cisalhamento Além 

Paraíba como duas zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais paralelas e equidistantes entre si de 4 

km e de direção N40-50E, que seguem a direção da linha de costa.  

A Zona de Cisalhamento Italva-Meaípe, ramo sul da Zona de Cisalhamento Além Paraíba na 

região enfocada, pode ser rastreada a partir de Italva/RJ, quando intercepta a BR-356. A partir daí até 

Meaípe/ES, somente mais dois pontos de controle foram encontradas. Na sua interseção com a BR-

356, ocorre um gnaisse anfibolítico, parcialmente alterado, nas cores cinza escuro a cinza 

esbranquiçado, com intercalações anfibolíticas boudinadas e camadas decimétricas de quartzito cinza 

claro. A foliação milonítica mergulha fortemente ora para NW (300-310/80-85) e ora para SE (120-

135/ 85-88), com a lineação de estiramento mineral caindo para NE (034/05). As juntas subverticais 

caem para NE (035-045/80-90). A 1,5 km a sudeste da zona, o gnaisse está também parcialmente 

alterado com intercalações decimétricas de níveis anfibolíticos bandados e níveis quartzo-feldspáticos 

esbranquiçados com a foliação gnáissica dobrada (Fig. 7.7a) em dobras decimétricas com eixo medido 

caindo para SW (230/05). As abas da dobra mediram 330/65 e 190/12. Quando representadas no 

estereograma (Fig. 7.7b) a interseção dos planos forneceu um valor para o eixo de, aproximadamente, 

240/07. 

 

 
Figura 7.7 - a) Vista para NE da dobra em gnaisse aflorante na BR-356, proximidades de Italva/RJ; b) 
estereograma representativo dos planos das abas da dobra anterior, cuja interseção forneceu um valor para o eixo 
de 240/07. 
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Outra exposição deste ramo foi encontrada na BR-101, a cerca de 2 km a NNE da ponte sobre 

o rio Itabapoana, divisa dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, entre o Posto Fiscal da Receita 

Federal e o trevo de Bom Jesus de Itabapoana/ES. Nesse afloramento, observa-se um saprólito de 

gnaisse com níveis quartzosos claros intercalados com níveis caulínicos e argilosos avermelhados 

(Fig. 7.8a). Dobras decimétricas intrafoliais (Fig. 7.8b), assimétricas, são vergentes para NW e a 

foliação associada exibe lineação dip (120/38). Nos níveis quartzosos orientados em 120-125/40-45, 

tem-se uma lineação de estiramento sub-horizontal direcionada para NE (035/10). Alguns níveis 

amarelados são ricos em anfibólios alterados e outros são ricos em sillimanitas e granadas milimétricas 

alteradas.  

 

 
Figura 7.8 - Afloramento na BR-101 a cerca de 2 km para NNE da ponte sobre o rio Itabapoana, divisa dos 
estados do Rio de Janeiro com o Espírito Santo; a) vista parcial para SW do afloramento alterado, com foliação 
caindo para SE e dobramento de arrasto e “pods” de material caulínico assimétrico, vergentes para NW; b) 
dobramentos intrafoliais assimétricos também vergentes para NW, vistos para SW.  

 

Em Meaípe/ES foi observado um biotita-granada gnaisse, protomilonítico com pods máficos 

lenticulares de dimensões centimétricas e decimétricas, além de veios pegmatóides concordantes e 

discordantes, às vezes dobrados, em dobras centimétricas intrafoliais (Fig. 7.9a). Porfiroclastos de 

feldspatos milimétricos e assimétricos presentes nesta rocha atestam um sentido dextral de 

cisalhamento. Algumas partes estão mais deformadas evidenciando aspectos típicos de deformação 

dúctil e foliação S-C incipientes (Fig. 7.9b). A foliação mergulha para SE com altos valores (135-

150/70-77), enquanto a lineação mineral se direciona para NE, subhorizontalmente (060/20). 

Entre os ramos norte e sul anteriormente descritos da Zona de Cisalhamento Além Paraíba, 

existem outras zonas de cisalhamento intermediárias. Uma delas pode ser observada nos afloramentos 

de Guarapari/ES, onde no fim da Praia do Morro, especificamente nas margens do Parque do Morro da 

Pescaria, o gnaisse do Complexo Paraíba do Sul está migmatizado e cisalhado (Fig.7.10a), contendo 

granadas, e cortado por veios pegmatóides centimétricos a decimétricos discordantes com a foliação. 
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As granadas são milimétricas a centimétricas (máximo de 12 cm) (Fig.7.10b). Apresenta também 

níveis anfibolíticos concordantes e algumas lentes de rochas máficas. A foliação milonítica está 

paralela à foliação gnáissica e mergulhando fortemente para SE (130-150/70-80). No corte ac 

apresenta dobramentos isoclinais recumbentes centimétricos a milimétricos com assimetria dextral e 

também pods assimétricos com núcleos de enclaves máficos, centimétricos. O afloramento está 

cortado por uma geração de zonas de cisalhamento mais jovens, discordantes e sinistrais de direção 

085-110/subverticais. Na praia do Ermitão, o gnaisse encontra-se mais intensamente deformado e nos 

cortes ac é comum a presença de porfiroclastos assimétricos dextrais de dimensões milimétricas a 

centimétricas (Fig.7.10c) e, também, foliações S-C. Os veios pegmatóides discordantes rotacionados 

sinistralmente orientam-se preferencialmente para E-W (Fig.7.10d). As foliações nesse local orientam-

se segundo 150-165/80-85, enquanto as lineações minerais direcionam-se para ENE com caimentos 

subhorizontais (070-075/20-25). 

 

 
Figura 7.9 - Afloramentos de Meaípe/ES: a) veios quartzo-feldspáticos granatíferos dobrados e dobras 
intrafoliais assimétricas e dextrais, no plano ac; b) nível de deformação dúctil com pods máficos alongados, 
níveis quartzo-feldspáticos dobrados e foliação S-C, indicando movimentos dextrais, no plano ac. 
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Figura 7.10 - Afloramentos da Praia do Morro e da Praia do Ermitão, Guarapari/ES; a) dobra isoclinal com 
vergência dextral; b) níveis quartzo-feldspáticos concordantes com granadas centimétricas; c) foliações S-C e 
porfiroclastos assimétricos, dextrais; d) nível pegmatóide discordante com cisalhamento sinistral. Todas as vistas 
são de planos ac.  

 

7.3 - FEIÇÕES E PROCESSOS METAMÓRFICOS DA ZCAP 

As principais características metamórficas encontradas na Zona de Cisalhamento Além 

Paraíba estão resumidas na Tabela 7.1.  

As características metamórficas das rochas da Zona de Cisalhamento Além Paraíba (Tabela 

7.1) são típicas de um metamorfismo de médio grau da fácies anfibolito (Passchier & Trouw 1996). As 

principais características observadas em lâmina foram as seguintes: foliação protomílonítica a 

milonítica, com porfiroclasto de plagioclásio com sombra de pressão, maclas mecânicas, fitas de 

quartzo incipientes, cristais de piroxênio estirados e novos grãos (Fig. 7.11a, 11b e 11c). 
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Tabela 7.1 - Características metamórficas da Zona de Cisalhamento Além Paraíba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.11 - Características microscópicas das rochas do Complexo Paraíba do Sul na Zona de Cisalhamento 
Além Paraíba: a) foliação protomílonítica a milonítica, com porfiroclasto de plagioclásio com sombra de pressão 
(Ponto B 027, Apêndice 2); b) fitas incipientes de quartzo, cristais estirados de piroxênio e novos grãos (Ponto B 
033, Apêndice 2); c) foliação protomílonítica a milonítica com porfiroclastos de K-feldspato e novos grãos da 
Suíte Angelim (Ponto B 040, Apêndice 2). 

 

7.4 - ESTIMATIVAS DA COMPONENTE HORIZONTAL DO REJEITO 

Para Campanha (2009) o sistema transcorrente do Orógeno Ribeira possui duas orientações 

tectônicas distintas: uma mais antiga de direção NNE-SSW e outra mais nova de direção ENE-WSW. 

Para esse autor as estruturas ENE defletem e rotacionam as estruturas NNE com sentido dextral. Os 

cálculos feitos para os deslocamentos mínimos estimados, em algumas dessas zonas de cisalhamento 

individuais foram: Lancinha – 150 km, Ribeira – 50 km, Taxaquara – 100 km e Além Paraíba – 150 

km.  

A aplicação do método de Ramsey & Huber (1989) de isógonas das trajetórias das tramas 

metamórficas, calculado através de uma seção na sua extremidade nordeste, evidenciou um 

deslocamento horizontal de 137,5 km, para essa zona (Fig. 7.12 e Fig. 7.13). 

Unidade Ponto 
amostrado 

Paragênese 
Mineralógica 

Características principais Grau e fácies 
metamórfica 

Complexo 
Paraíba do Sul 

B 027, 

B 040, 

B 050 

Quartzo+feldspato 

± granada 

± anfibólio 

± biotita 

± moscovita 

Foliação protomílonítica a 
milonítica, com porfiroclasto 
de plagioclásio com sombra 

de pressão, maclas 
mecânicas, fitas incipientes 
de quartzo, cristais estirados 
de piroxênio e novos grãos 

Médio grau, 
anfibolito, 

fácies 
anfibolito. 

Suíte Angelim B 033 

Quartzo+K-feldspato 

± granada 

± biotita 

± sillimanita (?) 

 

Foliação protomílonítica a 
milonítica com porfiroclastos 
de K-feldspato assimétricos e 

novos grãos 

Médio grau, 
fácies 

anfibolito (?) 

a b c 
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Figura 7.12 - Mapa parcial da Zona de Cisalhamento Além Paraíba utilizado para o traçado da transversal AB. 

 

Figura 7.13 - Método gráfico de cálculo do deslocamento horizontal do rejeito da Zona de Cisalhamento Além 
Paraíba com utilização dos diversos valores de ψ . 
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7.5 - EVOLUÇÃO TECTÔNICA 

Com base nos elementos estruturais observados na Zona de Cisalhamento Além Paraíba (Tab. 

7.2) foram caracterizadas três fases de deformação nessa zona de cisalhamento. 

 

Tabela 7.2 - Elementos estruturais associados às fases de deformação da Zona de Cisalhamento Além Paraíba. 

Fase de Deformação Elementos estruturais Interpretação 

Dn 

Foliação gnáissica (155/45) e 
lineação dip, associadas a 

cisalhamento reverso, dobramentos 
decimétricos vergentes para NW. 

Evento contracional direcionado 
para NW. 

Dn+1 

Foliação milonítica (135/70) e 
lineação de estiramento strike 

(035/08), associadas a 
transcorrências dextrais, 

porfiroclastos assimétricos. 

Evento transcorrente dextral, 
dúctil. 

Dn+2 

Pares de juntas conjugadas 
direcionadas para NW-SE e para 
NNE-SSW, essas últimas com 

deslocamentos discretos sinistrais. 

Evento rúptil tardio. 

 

A primeira fase (Dn) caracteriza-se por uma foliação gnáissica de médio ângulo resultante da 

atuação de zonas de cisalhamento reversas e dobras decimétricas intrafoliais assimétricas e lineação de 

estiramento posicionada na direção de mergulho da foliação. Todos os seus elementos refletem 

transporte tectônico dirigido para noroeste, sob a ação de um campo compressivo de orientação geral 

NW e foram nucleados nas condições metamórficas de médio grau da fácies anfibolito. 

A segunda fase de deformação (Dn+1) foi responsável pela formação da Zona de Cisalhamento 

Além Paraíba, transcorrente dextral. A esta zona está associada uma foliação milonítica vertical a 

subvertical, lineações de estiramento direcionais, além de várias estruturas de pequena escala que 

servem como indicadores cinemáticos, como porfiroclastos assimétricos, dobramentos intrafoliais 

assimétricos, foliações S-C, pods assimétricos com núcleos máficos, observados no plano ac. Esta fase 

desenvolveu-se nas condições metamórficas da fácies anfibolito. 

A terceira fase (Dn+2) é de natureza rúptil e foi responsável pela formação de pares de juntas 

conjugadas direcionadas para NW-SE e para NNE-SSW, essas últimas com deslocamentos discretos 

sinistrais. 
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7.6 - DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A extremidade nordeste da Zona de Cisalhamento Além Paraíba foi relativamente pouco 

estudada. A maioria dos trabalhos publicados refere-se à parte central da zona, conforme citado na 

introdução do capítulo. A única abordagem de geologia estrutural específica feita nessa região foi feita 

por Padilha (1993).  

Segundo esse autor o segmento NE da Zona de Cisalhamento Além Paraíba registra dois 

eventos deformacionais. Um evento Dn onde predominariam as feições tectônicas de cisalhamento 

dúctil de baixo ângulo, essencialmente contracional; e outro evento posterior Dn+1 onde 

predominariam as estruturas tectônicas devidas à transposição de estruturas em regime de 

cisalhamento dúctil de alto ângulo, essencialmente transcorrente. 

Ao primeiro evento (Dn) estariam associadas uma foliação gnáissica Sn e dobramentos 

intrafoliais recumbentes. Ao segundo evento estaria associada uma foliação milonítica de alto ângulo 

Sn+1, mergulhando para SE (130/87) e que teria paralelizado a Sn e gerado uma lineação de estiramento 

mineral de baixo ângulo direcionada para NE (042/12), e também, dobramentos com planos axiais e 

eixos subverticais. 

Ainda para esse autor, a presença de níveis crustais cada vez mais rasos (superiores) no 

sentido NW da folha de Piúma e a passagem gradacional quanto à atitude dos elementos estruturais 

parecem sugerir que essa região comporia um cinturão de cisalhamento transcorrente dextral, onde se 

reconheceriam zonas de transcorrência de alto ângulo (wrench) e zonas de transcorrência (sic) de 

baixo ângulo (trust wrench). 

Essa interpretação está de acordo, em linhas gerais, com a feita neste trabalho, com exceção 

das estruturas rúpteis que o referido autor não menciona e que foram incluídas em um terceiro evento. 

A Zona de Cisalhamento Além Paraíba é uma das mais importantes zonas de cisalhamento no 

cenário nacional (Sadowski & Campanha 2004). Ela faz parte do sistema transcorrente da região 

sudeste denominado como Sistema de Falhamento Cubatão, que se estende por cerca de 1.200 km, 

desde o estado do Espírito Santo ao estado do Paraná. Essa zona foi considerada como limite de placas 

tectônicas e zona de sutura (Heilbron & Machado 2003). A parte nordeste dessa zona, aqui estudada, 

tem importante função tectônica uma vez que para ela convergem, de forma assintótica, as zonas de 

cisalhamento de Guaçuí e Batatal. 

Conclusões: 

1) A extremidade nordeste da Zona de Cisalhamento Além Paraíba constitui-se de um 

segmento com cerca de 350 km de extensão. Ela, a nordeste, é recoberta pela 

sedimentação da margem continental. 
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2) Sua movimentação é transcorrente dextral imposta sobre zonas reversas preexistentes.. 

3) Sua origem se deve à atuação da segunda fase de deformação que afetou a região e se 

desenvolveu sob condições metamórficas de médio grau da fácies anfibolito. 

4) Seu deslocamento horizontal do rejeito, calculado, é de 137,5 km e sua idade de 

desenvolvimento, como as demais, estaria entre 560 e 530 Ma. 



Teixeira-Silva, C. M, 2010, O Sistema Transcorrente da Porção Sudeste do Orógeno Araçuaí ... 
 

199 
 

CAPÍTULO 8 

UM MODELO PARA A EVOLUÇÃO DAS ZONAS DE 

CISALHAMENTO TRANSCORRENTES E A CONEXÃO ARAÇUAÍ-

RIBEIRA  

 

8.1 - INTRODUÇÃO 

As características gerais das zonas de cisalhamento estudadas estão resumidas na Tabela 8.1. 

No intuito de entender a sua função cinemática e contribuir para o esclarecimento da conexão 

tectônica entre os orógenos Araçuaí e Ribeira, faz-se uma comparação entre as mesmas e explora-se 

aqui, o seu significado tectônico. 

O Feixe Manhuaçu-Sta Margarida, como demonstrado, é na realidade um sistema de zonas 

dúcteis de empurrão que, durante a sua evolução e em direção a sul, foi rotacionado para a posição 

vertical e direção NE-SW, passando a funcionar como faixa transcorrente. Ele não tem continuidade 

no Orógeno Ribeira. Quase todos os seus componentes perdem definição na altura do Paralelo 21, 

região de Muriaé, MG. A única zona que persiste, a partir daí, é a Zona de Cisalhamento de Santa 

Margarida, que segue mais para sul até encontrar a Zona de Cisalhamento de Maripá de Minas, de 

direção geral NE-SW, onde é por ela truncada. 

A Zona de Cisalhamento de Abre Campo possui quase todas as características morfológicas 

do Feixe Manhuaçu-Sta Margarida, ou seja, tem a forma sigmoidal e no domínio norte prevalece o 

regime de cisalhamento reverso, enquanto, no segmento sul, é essencialmente transcorrente dextral. 

Dele difere, entretanto, em um ponto muito importante: não se funde e nem é truncada por outras 

estruturas de direção NE-SW do Orógeno Ribeira. Ao contrário, ela inflete-se para SW e persiste nesta 

direção como zona independente por toda a extensão do Orógeno Ribeira. Neste sistema, é a zona de 

cisalhamento que continua até Taxaquara conhecida como Zona de Cisalhamento de Juiz de Fora-

Jaguari-Taxaquara (Machado & Endo 1993a,b). Essa zona, conhecida anteriormente como Zona de 

Cisalhamento Taxaquara, sofre uma deflexão de restrição na altura de Cunha/RJ, quando migra da 

direção geral N65°E para N30°E, ao se aproximar da Zona de Cisalhamento de Além Paraíba. Ela 

configuraria, também, uma rede anastomosada de zonas de cisalhamento secundárias (Almeida & 

Ebert 2006) (Fig. 8.1).  
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Tabela 8.1 - Resumo das características das zonas de cisalhamento estudadas. 

 

ZC 
Ext 

(km) 

Larg (km) 

máx/méd/m
ín 

Rejeito 

(E)/ 
(C) 

Dire-
ção 

Event
o (s) 

gerad
or (es) 

Unidades 

envolvidas 

Metamor-
fismo 

Idades 

(Ma) 

Diagramas 

Sm 

Diagramas 

Lmin 

MSM 330 40/25/15 ? NS 
Dn / 
Dn+1 

CJF / CPo 

MA / G1 

xisto verde -
anfibolito – 

Z. da 
sillimanita 

G1 (630-
585) 

G3 (560-
530) 

  

AC 350 /20/ ? NS 
Dn / 
Dn+1 

CM / CJF 

MA / G1 

xisto verde -
anfibolito – 

Z. da 
sillimanita. 

G1 (630-
585) 

G3 (560-
530) 

  

Gu 320 /05/0,5 35 (C) NE Dn+1 
CPS / G1 

G2 e G5 

xisto verde – 
Z. granada 

G3 (560-
530) 

  

Ba 70 05/0,5 15 (E) NNE Dn+1 
CPS / G1 

G2 e G5 

xisto verde – 
Z. biotita 

G3 (560-
530) 

  

AP 300 20/10/5 
135 
(C) 

N65E 

Dn/ 
DR3 

Dn+1 

CPS / G1 e 

G2 

xisto verde - 

anfibolito. Z. 
sillimanita 

G1 (630-
585) 

G3 (560-
530) 

  

Observações: ZC = Zona de Cisalhamento; MSM = Manhuaçu-Santa Margarida; AC = Abre Campo; Gu = 
Guaçuí; Ba = Batatal; AP= Além Paraíba; CJF = Complexo Juiz de Fora; CPo = Complexo Pocrane; CPS = 
Complexo Paraíba do Sul; CM = Complexo Mantiqueira;  MA = Megassequencia Andrelandia; G1, G2, G5 = 
suítes magmáticas.  
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Figura 8.1 - Junção da Zona de Cisalhamento de Abre Campo (ZCAC) com a Zona de Cisalhamento Taxaquara 
(ZCT). Outras zonas de cisalhamento podem ser vistas, com a zona de Cisalhamento de Além Paraíba (ZCAP), 
Zona de Cisalhamento de Maripá de Minas (ZCMM) e a Terminação sul da Zona de Cisalhamento de Guaçuí 
(ZCGu). 

 

Como mencionado anteriormente, no âmbito do Orógeno Araçuaí, a Zona de Cisalhamento de 

Abre Campo tem sido interpretada como a sua zona de sutura (Fischel et al. 1998, Brueckner et al. 

2000, Peres et al. 2004, Alkmim et al. 2007). A oeste da Zona de Cisalhamento de Abre Campo, ficam 

os gnaisses miloníticos bandados (fácies anfibolito) do Complexo Mantiqueira e as ocorrências de 

rochas ofiolíticas (Aracema et al. 2000, Queiroga et al. 2006 e 2007). A leste, encontram-se os 

complexos Juiz de Fora e Paraíba do Sul, além dos corpos de granitos pré-colisionais do arco 

magmático (Suíte G1, Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 2000, Pedrosa-Soares et al. 2007).  

No Orógeno Ribeira, não é entendida como uma zona de sutura, mas sim como uma zona de 

cisalhamento transpressiva dextral. 

Admitindo-se a função de sutura da Zona de Abre Campo e retornando-se à situação 

imediatamente posterior à colisão que deu origem ao Orógeno Araçuaí, pode-se dizer que o sistema de 

empurrões representado pelo Feixe Manhuaçu-Santa Margarida teria, na sua origem, se formado na 

placa superior, e mais precisamente, na sua extremidade oeste. Isto, é na zona de ante-arco e do 

próprio arco magmático, domínios comumente sujeitos ao desenvolvimento de grandes sistemas de 

empurrão e nappes com envolvimento do embasamento, como é reportado na literatura sobre orógenos 

de um modo geral (Fig 8.2). Durante a sua evolução o seu ramo sul foi rotacionado para a vertical e 

para a direção NE-SW, passando então a funcionar como zona transcorrente dextral (Fig.8.2).   

Diferentemente de todos os demais elementos estudados, as zonas de cisalhamento de Guaçuí 

e Batatal se orientam na direção NE e, por todas as evidências antes explicitadas, foram já nucleadas 

como zonas de cisalhamento dextrais em uma segunda fase de evolução do Orógeno Araçuaí e assim 
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persistiram. Mais a sul a Zona de Guaçuí tangencia e passa a se confundir com a Zona de 

Cisalhamento Além Paraíba. Já a Zona de Cisalhamento Batatal encontra-se interceptada na sua 

extremidade sul pelo maciço plutônico de Rio Novo do Sul. 

 

Figura 8.2 - Esquema da rotação da Zona de Cisalhamento de Abre Campo (ZCAC) com o Feixe de Zonas de 
Cisalhamento Manhuaçu-Santa Margarida (FC-MSM) e respectivos ambientes geradores. 

 

A Zona de Além Paraíba, como elemento marcante do Orógeno Ribeira, apresenta-se no 

campo, em toda sua extensão como uma zona de cisalhamento transcorrente dextral (Campanha 1981, 

Dayan & Keller 1989, Ebert et al. 1991, Machado & Endo 1993a,b, Campos Neto & Figueiredo 1995, 

Fonseca 1998, Trouw et al. 2000, Dehler & Machado 2002, Almeida & Ebert 2006). Assim também é 

o seu segmento NE aqui estudado. Ela instala-se na zona limítrofe entre os terrenos Ocidental e 

Oriental, em parte reativando a zona de sutura entre estes terrenos (Almeida et al. 1998, Trouw et al. 

2000, Heilbron et al. 1995 e 2004, Heilbron & Machado 2003, Tupinambá et al. 2007). 

No quadro que se configura a partir dos resultados aqui obtidos, a Zona de Cisalhamento de 

Além Paraíba apresenta-se como elemento estrutural chave uma vez que, com exceção apenas da Zona 

de Cisalhamento de Abre Campo, todas as demais, em última análise para ela convergem, como é 

mostrado na Fig. 8.1.  
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8.2 - MODELO EVOLUTIVO E A CONEXÃO ARAÇUAÍ-RIBEIRA 

Face aos resultados aqui obtidos e ao conhecimento disponível sobre os orógenos Araçuaí e 

Ribeira, propõe-se aqui o seguinte modelo evolutivo para as grandes zonas de cisalhamento do 

Orógeno Araçuaí e o seu relacionamento com as estruturas do Orógeno Ribeira (Fig. 8.3): 

1) Em uma primeira fase, correspondente ao estágio colisional do Orógeno Araçuaí (580-

565 Ma), suturam-se as duas margens da bacia precursora Macaúbas. Formaram-se, 

então, na antiga margem oeste da bacia precursora ou placa superior, as zonas de 

cisalhamento reversas e de empurrão de Abre Campo e Manhuaçu-Santa Margarida. (Fig. 

8.3a). A zona Cisalhamento de Abre Campo, como zona de sutura e em conjunto com as 

demais, deveria continuar pelo interior do sistema convergente hoje representado pelo 

Orógeno Ribeira. 

2) A continuação da convergência entre as duas margens da bacia precursora, que em última 

análise representa a continuidade da aproximação entre os crátons do São Francisco e do 

Congo, induz a instalação de um regime transpressivo dextral na porção extremo sul do 

Orógeno Araçuaí e em especial no sistema convergente do Orógeno Ribeira. Tendo 

ocorrido, provavelmente entre 560 e 530 Ma, este episódio foi responsável pela rotação 

horária e reativação transcorrente das estruturas pré-existentes da porção sul do Orógeno 

Araçuaí, bem como pela formação das zonas de cisalhamento de Guaçuí e Batatal. Além 

disso, todos estes componentes do Orógeno Araçuaí fundiram-se ou foram obliterados 

pelas grandes estruturas transcorrentes do Orógeno Ribeira, dentre elas a Zona de 

Cisalhamento de Além Paraíba (Fig. 8.3b). 

3) Em seguida teria havido uma distensão, devido ao colapso gravitacional do orógeno, com 

geração de zonas de cisalhamentos normais, nucleadas também por reativações das zonas 

anteriores (520-480 Ma). 

4) Por último teria ocorrido um evento de natureza rúptil com geração de falhas e juntas 

transversais às zonas anteriores, de direções EW, ENE-WSW e NW-SE. 
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Figura 8.3 - Modelo evolutivo para as grandes zonas de cisalhamento do Orógeno Araçuaí e o seu 
relacionamento com as estruturas do Orógeno Ribeira: a) Fase 1: estágio colisional com destaque para as zonas 
de cisalhamento de Abre Campo (ZCAC) e Além Paraíba (ZCAP) e os arcos magmáticos do Rio doce (ARD) e 
do Rio Negro (ARN); b) Fase 2: instalação do regime transpressivo dextral na porção extremo sul do Orógeno 
Araçuaí e em especial no sistema convergente do Orógeno Ribeira. FC-MSM = Feixe de Zonas de Cisalhamento 
Manhuaçu-Santa Margarida, ZCGu = Zona de Cisalhamento Guaçuí. 

 

Contínuos ao longo da margem sudeste do Brasil, os orógenos Araçuaí e Ribeira, embora 

aparentemente muito diferentes, devem compartilhar várias fases evolutivas. A sua conexão tectônica, 

examinada inicialmente por Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos (2000) e Trouw et al. (2000), 

tem sido matéria de discussão nos últimos tempos.  

O limite proposto para os orógenos em questão estaria situado em torno do paralelo 21ºS, onde 

os traços estruturais do Orógeno Araçuaí, de direção NNE, infletem-se para NE. Como foi 

demonstrado pelos resultados aqui obtidos, o que ocorre nesta região é uma perda de definição das 

zonas do feixe e uma interceptação da zona remanescente (a Zona de Cisalhamento de Santa 

Margarida) pela Zona de Cisalhamento de Maripá de Minas. Isto implica em que as estruturas desta 

porção da Faixa Ribeira, também transcorrências dextrais, são de mesma idade ou mais jovens que os 

elementos tectônicos dominantes do segmento sul do Feixe de Zonas de Cisalhamento Manhuaçu-

Santa Margarida. 
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Vistas numa perspectiva maior, isto é, no âmbito da colagem do Gondwana, o traçado das 

grandes zonas de cisalhamento de ambos os orógenos, com sua inflexão imposta pelo Cráton São 

Francisco, inspirou diversos autores (Vauchez et al. 1992, 2007 e Trompette et al. 1993) a propor um 

modelo de convergência lateral E-W e escape tectônico relacionado a um efeito de canto ao redor da 

extremidade SE do Cráton São Francisco (Trouw et al. 2000).  

O modelo de Vauchez et al. (1992, 2007) é um modelo de tectônica de escape na terminação 

de um cráton, baseado no modelo da colisão entre Índia e Ásia. Esse escape de litosfera, no Orógeno 

Ribeira, se deu em direção a SW como resultado de uma compressão continental. Na parte norte do 

sistema a litosfera deformável da margem brasileira seria comprimida contra a litosfera rígida do 

Cráton São Francisco resultando numa tectônica de “nappes” em direção a oeste com espessamento 

crustal. Para o sul o confinamento da litosfera não teria existido e assim se teria formado uma zona de 

cisalhamento transcorrente oblíqua que teria possibilitado a transição de um domínio a outro. 

Trompette et al. (1993) forneceram um modelo de colisão continental com escape lateral para 

explicar o padrão estrutural da Faixa Ribeira: colisão continental com “escape de litosfera”, em 

direção a SW, provocado pela compressão entre a porção oeste do Cráton São Francisco, sob efeito de 

punção ou canto (“corner effect”), e um cráton situado mais a leste, o Congo-Oeste.  

Para Trouw et al. (2000) a Faixa Ribeira seria parte de um sistema orogênico maior, 

desenvolvido em resposta à convergência de três blocos cratônicos: São Francisco, Congo e Rio de La 

Plata. Para norte, teríamos a transição lateral para a Faixa Araçuaí neoproterozóica onde o orógeno 

assumiria um trend NS, predominante.  

Segundo o modelo aqui apresentado (Fig. 8.3b) as idades do retrabalhamento transcorrente 

dextral, nos orógenos Ribeira e Araçuaí, seriam as mesmas. Esse retrabalhamento sob a atuação de 

uma tectônica do tipo “Quebra-Nozes” proposto por Alkmim et al. (2006, 2007) teria reativado as 

zonas reversas pré-existentes e gerado novas zonas em um regime de transcorrência dextral. 

Uma possível solução para o problema da relação Araçuaí-Ribeira encontra-se em Alkmim et 

al. (2009). Segundo esses autores, durante o estágio colisional do Orógeno Araçuaí houve a formação 

de dois arcos magmáticos (Arco Rio Doce e Arco Rio Negro) separados por um promontório, que era 

contínuo nos dois orógenos (promontório de Juiz de Fora) (Fig. 8.3a). Em uma fase posterior, a 

continuada convergência dos crátons São Francisco e Congo produz a instalação do regime 

transpressivo dextral que reativa as antigas zonas de cisalhamento reversas, gerando outras (Fig. 8.3b). 

Com base no modelo evolutivo apresentado pode-se correlacionar as fases de deformação e 

metamorfismo do Orógeno Araçuaí com aqueles do Orógeno Ribeira (Fig. 8.4). O evento colisional 

descrito para o Orógeno Araçuaí (D1) que ocorre no tempo entre 585-560 Ma (Pedrosa-Soares & 

Wiedemann-Leonardos 2000 e Pedrosa-Soares et al. 2007) corresponde ao evento D1+D2 do Orógeno 
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Ribeira de maior duração ocorrido entre 630-550 Ma. O evento transpressivo (D2) do Orógeno 

Araçuaí, responsável pela reativação das zonas de cisalhamento reversas e geração das zonas 

transcorrentes, que aconteceu no intervalo 560-530 Ma, seria equivalente ao Evento D3 do intervalo 

535-520 Ma proposto para o Orógeno Ribeira por Trouw et al. (2000) e por Heilbron et al. (2004). 

 

Figura 8.4 - Diagrama comparativo entre a orogênese brasiliana do Orógeno Araçuaí (a) e a do Orógeno Ribeira 
Central (b) com suas fases de deformação (D), metamorfismo (M) e granitogênese (G e δ) (Modificado de 
Trouw et al. 2000, com base nos dados de Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 2000 e Pedrosa-Soares et 
al. 2007). 

 

Com relação ao limite entre os orógenos prevalece a proposição de Pedrosa-Soares & 

Wiedemann-Leonardos (2000) em que os autores propõem a existência de um limite arbitário na altura 

do paralelo 21º S, uma vez que não existe nenhum acidente tectônico que separa um orógeno do outro. 

Segundo esses autores “nenhuma descontinuidade metamórfica, estrutural ou geofísica foi encontrada 

no limite Araçuaí-Ribeira”, assim, a Faixa Ribeira está longitudinalmente conectada à Faixa Araçuaí. 
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CAPÍTULO 9 

CONCLUSÕES 

 

O Trabalho realizado no “Sistema Transcorrente da Porção Sudeste do Orógeno Araçuaí e 

Norte da Faixa Ribeira” permitiu a obtenção das seguintes conclusões, para as zonas de cisalhamento 

mapeadas:  

O Feixe de Zonas de Cisalhamento Manhuaçu-Santa Margarida e a Zona de Cisalhamento de 

Abre Campo, com um traço sigmoidal em mapa e com um comprimento de aproximadamente 350 km, 

são constituídos por um conjunto de zonas dúcteis de empurrão e transcorrências dextrais. A 

terminação norte, dessas zonas, é francamente caracterizado por zonas de cisalhamento reversas. A 

terminação sul, caracteriza-se por transcorrências dextrais. A morfologia dos ramos individuais dessas 

zonas pode ser comparada a uma hélice. A norte o mergulho das zonas é baixo e sua orientação é NE-

SW.Em direção a sul as zonas assumem orientação meridiana para depois voltar à direção NE-SW  e 

assumir a posição vertical. A sua nucleação como um conjunto de zonas dúcteis de empurrão deu-se 

durante etapa colisional principal do Orógeno Araçuaí, entre 585 e 560 Ma. Na segunda etapa 

evolutiva, que ocorreu provavelmente entre 560 e 535 Ma, a deformação, também em regime dúctil, 

foi acompanhada de reações metamórficas típicas das fácies anfibolito baixo a xisto verde. Tanto o 

Feixe de Zonas de Cisalhamento Manhuaçu-Santa Margarida como a Zona de Cisalhamento de Abre 

Campo não truncam as estruturas da Faixa Ribeira, situada a sul do Orógeno Araçuaí. Os elementos 

dessa zona e os do feixe, rotacionando-se progressivamente para a direção NE-SW, confundem-se e 

são localmente truncados pelas estruturas dominantes da porção NW da Faixa Ribeira. Tal fato 

implica em que as estruturas desta porção da Faixa Ribeira, também transcorrências dextrais, são de 

mesma idade que os elementos tectônicos dominantes do segmento sul da Zona de Cisalhamento de 

Abre Campo e do Feixe de Cisalhamento Manhuaçu-Santa Margarida. 

A Zona de Cisalhamento Guaçuí, com uma extensão total de 320 km, constitui-se 

praticamente de um segmento único. A norte, caracteriza-se por uma terminação ramificada tipo “rabo 

de cavalo” e, a sul, funde-se com a Zona de Cisalhamento Além Paraíba. A sua movimentação é 

dextral e diferentemente do FC-MSM não corresponde à reativação de zonas previamente existentes, 

mas deve ter sido já formada como transcorrência, no intervalo entre 560-530 Ma. Sua origem está 

associada ao segundo evento de deformação que afetou a região, desenvolvido nas condições 

metamórficas da fácies xisto verde a anfibolito, a norte, e de anfibolito a granulito, ao sul. A 

estimativa de deslocamento horizontal, calculado graficamente, para a ZCGu foi de 35 km. 
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A Zona de Cisalhamento Batatal constitui-se, também, de um único segmento de forma 

sigmoidal com cerca de 70 km de extensão. Sua movimentação é dextral reversa a norte e 

transcorrente dextral na extremidade sul. Sua origem se deve à atuação da segunda fase de deformação 

que afetou a região e se desenvolveu sob condições metamórficas da fácies xisto verde a anfibolito. 

Seu rejeito estimado é de 15 km e sua idade de desenvolvimento estaria entre 560 e 520 Ma. 

A extremidade nordeste da Zona de Cisalhamento Além Paraíba constitui-se de um segmento 

com cerca de 300 km de extensão, na direção N65E. Ela perde definição sob a cobertura da margem 

continental a nordeste. Sua movimentação é transcorrente dextral. Sua origem se deve à atuação da 

segunda fase de deformação que afetou a região e se desenvolveu sob condições metamórficas de 

médio grau da fácies anfibolito. Seu rejeito calculado é de 137,5 km e sua idade de desenvolvimento, 

como as demais, estaria entre 560 e 530 Ma. 

O modelo evolutivo proposto para as grandes zonas de cisalhamento do Orógeno Araçuaí e o 

seu relacionamento com as estruturas do Orógeno Ribeira é o seguinte: 

1) Em uma primeira fase, correspondente ao estágio colisional do Orógeno Araçuaí (580-

565 Ma), suturam-se as duas margens da bacia precursora Macaúbas. Formaram-se, 

então, na antiga margem oeste da bacia precursora ou placa superior, as zonas de 

cisalhamento reversas e de empurrão de Abre Campo e Manhuaçu-Santa Margarida. A 

zona Cisalhamento de Abre Campo, como zona de sutura e em conjunto com as demais, 

deveria continuar pelo interior do sistema convergente hoje representado pelo Orógeno 

Ribeira. 

2) A continuação da convergência entre as duas margens da bacia precursora, que em última 

análise representa a continuidade da aproximação entre os crátons do São Francisco e do 

Congo, induz a instalação de um regime transpressivo dextral na porção extremo sul do 

Orógeno Araçuaí e em especial no sistema convergente do Orógeno Ribeira. Tendo 

ocorrido, provavelmente entre 560 e 530 Ma, este episódio foi responsável pela rotação 

horária e reativação transcorrente das estruturas pré-existentes da porção sul do Orógeno 

Araçuaí, bem como pela formação das zonas de cisalhamento de Guaçuí e Batatal. Além 

disso, todos estes componentes do Orógeno Araçuaí fundiram-se ou foram obliterados 

pelas grandes estruturas transcorrentes do Orógeno Ribeira, dentre elas a Zona de 

Cisalhamento de Além Paraíba.  

3) Em seguida teria havido uma distensão, devido ao colapso gravitacional do orógeno, com 

geração de zonas de cisalhamentos normais, nucleadas também por reativações das zonas 

anteriores (520-480 Ma). 
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4) Por último teria ocorrido um evento de natureza rúptil com geração de falhas e juntas 

transversais às zonas anteriores, de direções EW, ENE-WSW e NW-SE.  

O limite entre os orógenos é arbitrário e situa-se na altura do paralelo 21º S, uma vez que não 

existe nenhum acidente tectônico que separa um orógeno do outro. Assim, a Faixa Ribeira está 

longitudinalmente conectada à Faixa Araçuaí. 
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