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Resumo 

 

O lineamento Piúma, situado na porção sul do estado do Espírito Santo, está entre as feições 

morfoestruturais mais proeminentes da província Mantiqueira Setentrional. Constitui uma feição linear 

regional, de direção N50°W, bem marcada em imagens de sensoriamento remoto e mapas 

topográficos. Face ao significado tectônico atribuído ao lineamento Piúma na margem sudeste 

brasileira em trabalhos desenvolvidos dentro da PETROBRAS, os quais o colocaram como novo 

limite entre as bacias de Campos e Espírito Santo, e sua expressão na área continental adjacente, o 

presente estudo foi concebido de modo a propiciar o entendimento de suas características gerais e 

função que desempenha tanto na Província Mantiqueira, como na bacia de Campos. Levado a efeito 

através trabalhos de detalhe em campo e interpretação de imagens de sensores remotos, dados 

magnetométricos, gravimétricos e linhas sísmicas, este trabalho pretende constituir também uma 

contribuição ao estudo de lineamentos de um modo geral. 

Os dados de sensores remotos associados aos dados obtidos em campo mostram que a família 

de direção NW-SE representa, de maneira geral, as estruturas rúpteis. O lineamento Piúma se traduz 

na junção de lineamentos menores orientados na direção N50°W, que se estendem por cerca de 70 km, 

indo da porção próxima à margem continental até próximo à zona de cisalhamento de Guaçuí, no 

interior do estado do Espírito Santo. Os resultados indicam que o lineamento Piúma se traduz, em 

superfície, num sistema de fraturas com orientação preferencial N40°W a N60°W, e que suas 

estruturas definidoras registram a ação de dois regimes tectônicos distintos: um distensivo com ligeira 

componente transtrativa e outro transcorrente com importante componente transtrativa. Uma hipótese 

é que as fraturas orientadas na direção do conjunto Piúma tenham se originado em um regime 

distensivo e posteriormente tenham sido reativadas em regime transcorrente. A idade absoluta da 

estrutura não pode ser determinada, mas uma vez que corta todas as estruturas dúcteis expostas na área 

investigada, e considerando que estas devem ter uma idade máxima ediacarana, pode-se estimar a sua 

idade máxima também como ediacarana. 

Prolongando-se o lineamento para o interior da bacia de Campos, ele não encontra expressão 

nos mapas obtidos com os métodos potenciais. Contudo, a interpretação sísmica mostra que seu 

prolongamento coincide com um alto do embasamento, ao qual estão associadas falhas normais com 

blocos abatidos para ENE e WSW. Não é possível afirmar que a estrutura observada na porção 

onshore tenha continuidade para dentro da bacia de Campos. Contudo, a existência de estruturas com 

a mesma direção do lineamento é reportada por diversos autores como zonas de transferência, que 

balizaram a abertura oblíqua da margem continental sudeste brasileira. Não foram encontradas 

evidências para que o limite atual entre as bacias de Campos e Espírito Santo fosse alterado.  
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Abstract 

 

The Piúma lineament, situated in Southern Espírito Santo State, Brazil, is among the most 

prominent morphostructural features in northern Mantiqueira Province. The regional linear feature 

extends for about 70 km in a N50⁰W direction and it is recognized in satellite images and topographic 

maps. The lineament’s tectonic significance, not only in the continental area, but also in the Brazilian 

southeastern margin, is a matter of debate and the structure prolongation offshore was even pointed 

out as a new limit between the Espírito Santo and Campos basins. In this way, the present work is 

aimed to try to understand the role of this enigmatic structure, carried out through detailed field work, 

remote sensing imagery and geophysical data interpretation, contributing to lineaments study in 

general. 

The digital elevation model generated from SRTM data associated with field data has shown 

that the NW-SE lineaments in the study area set represents, in general, the brittle structures. When 

looked in detail, the Piúma lineament appears to be locally discontinuous and composed of several 

N50⁰W trending segments, extending for over 70 km in length, from the continental margin to the 

Guaçuí shear-zone, across the Espírito Santo State. The results obtained with this work indicate that 

the Piúma lineament can be described in surface as a brittle shear zone marked by the presence of 

small displacement faults and joints with a N40°W - N60°W preferred trend which register the action 

of two distinct tectonic regimes: one extensional with a minor strike-slip component, and the other 

strike-slip with a major trantensional component. One hypothesis is that the Piúma set fractures have 

their origin during an extensional regime, later reactivated in a strike-slip regime. The absolute age of 

the structure could not be obtained but, by cross-cutting relationships between brittle and ductile 

structures, we suppose that the Piúma fracture zone has an Ediacaran maximum age. 

The offshore geophysical investigation did not led to any expression for the Piúma lineament 

acting like a fault in the Campos basin. However, the seismic interpretation has shown that the 

lineament’s prolongation is coincident with basement highs, which are associated with normal faults 

dipping towards ENE and WSW. Although it was not possible to see a clear connection between the 

Piúma lineament onshore and a NW-SE structure offshore, several NW-SE trending structures in 

southeastern Brazilian margin have been often related to transfer zones that would have formed in 

response to the oblique aperture of the rift. No evidence was found, however, to support the change in 

the actual limit between Campos and Espírito Santo basins. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 – NATUREZA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO REALIZADO 

Uma linha de investigação que tem sido perseguida, ainda que não continuamente, em estudos 

tectônicos realizados no Brasil, envolve a avaliação do papel desempenhado por estruturas individuais 

ou tramas regionais do embasamento pré-cambriano na evolução de bacias interiores ou da margem 

continental. Nesta linha citam-se, por exemplo, a investigação pioneira de Cordani et al. (1984), 

Cunha (1985) e o estudo recentemente realizado sobre o Feixe de Lineamentos Colatina através de 

uma cooperação entre o DEGEO/EM/UFOP, o CPMTC-IGC-UMFG e a Rede de Estudos 

Geotectônicos da PETROBRAS (Alkmim et al. 2013). Os resultados não só destes, mas também de 

demais estudos, mostram principalmente que: i) estruturas do embasamento pré-cambriano, em geral, 

mostram evidências de reativação durante um ou mais estágios durante o Fanerozoico, especialmente 

nas regiões vizinhas a bacias sedimentares; ii) embora mais raras, estruturas fanerozoicas também 

podem possuir grande expressão nos domínios do embasamento; iii) estruturas presentes nos escudos, 

sejam elas antigas e reativadas, ou nucleadas no Fanerozoico, podem ter importante função no 

arcabouço das bacias sedimentares adjacentes; iv) a natureza e a orientação dos elementos estruturais 

são os principais fatores de controle da função exercida por eles no arcabouço das bacias. Nesse 

sentido, o uso de imagens de satélite tem se mostrado bastante eficaz na detecção e predição da 

ocorrência e intensidade de fraturas naturais, através do estudo de lineamentos (Nelson 2001). 

Dentre as feições morfo-estruturais mais proeminentes da província Mantiqueira Setentrional 

(Almeida & Hasui 1984, Almeida et al. 2000) está o lineamento Piúma, que, na porção sul do estado 

do Espírito Santo, apresenta-se como uma feição linear regional, de direção aproximada N50ºW, bem 

marcada em imagens de sensoriamento remoto e mapas topográficos, como mostra a Fig.1.1. O 

lineamento Piúma situa-se na zona limítrofe entre os dois componentes da Província Mantiqueira 

Setentrional, os orógenos neoproterozoicos Ribeira e Araçuaí.  
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Fig. 1.1 – Mapa de relevo sombreado gerado a partir do modelo digital de elevação SRTM 1 Arc-Sec Global, 

com resolução espacial de 30 m (https://lta.cr.usgs.gov/SRTM1Arc), iluminado artificialmente (azimute 45º). O 

lineamento Piúma é destacado através das setas vermelhas. 

 

As estruturas formadas durante a fase rifte das bacias da margem leste, no Cretáceo, bem 

como a linha de costa atual, seguem a orientação geral NE-SW, que é a mesma da trama dominante no 

embasamento adjacente. Assim ocorre nas bacias de Campos e Espírito Santo, situadas no setor da 

margem leste onde se insere o lineamento Piúma (Fig.1.2). Essas estruturas foram nucleadas em 

resposta a um campo distensivo de orientação geral WNW-ESE (Szatmari & Moriak 1995, Ernesto 

2006, Eagles 2007). Segundo Novais et al. (2004), na região onde se situa o lineamento Piúma, o 

processo de estiramento da placa do Gondwana Ocidental provocou a formação de um conjunto de 

semi-grabens preenchidos por leques aluviais e sedimentos lacustres, alinhados ao longo de falhas 

normais de direções predominantes N-S, NNW-SSE (direção dos diques básicos na região de Vitória - 

ES) e NE-SW (direção dos diques básicos na região de Cabo Frio-RJ). Associadas a essas estruturas 

ocorreriam falhas secundárias de direção NW-SE e E-W, com reativações recorrentes, que poderiam 

controlar os processos de migração de hidrocarbonetos e a deposição das rochas reservatório da seção 

pós-rifte nos principais depocentros das bacias de Campos e Espírito Santo.   
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Fig. 1.2 – Modelo digital de elevação SRTM da margem continental sudeste do Brasil mostrando a localização 

do lineamento Piúma, do feixe de lineamentos Colatina, e das bacias de Campos e Espírito Santo com os seus 

campos de produção de hidrocarbonetos (BDEP/ANP, http://app.anp.gov.br/webmaps). 

 

Na PETROBRAS foram desenvolvidos alguns trabalhos internos, nos quais o feixe de 

lineamentos Colatina (Fig.1.2), e sua junção com o lineamento Piúma (prolongado para a porção 

offshore) foram apontados como novo limite entre as bacias de Campos e Espírito Santo (Zalán & 

Oliveira 2009 e Tagliari et al. 2010). Com base em mapas magnetométricos e gravimétricos, os 

autores mencionados interpretam o lineamento Piúma como uma falha transcorrente sinistral, que se 

prolongaria para o interior da bacia de Campos, onde deslocaria os corpos de sal e minibacias situadas 

a leste do chamado Alto Externo (Fig.1.3). Além disso, esses autores propuseram que o limite entre as 

bacias de Campos e Espírito passasse a ser dado pela junção entre o lineamento Piúma e do feixe de 

lineamentos Colatina.  

Face ao significado tectônico atribuído ao lineamento Piúma para as bacias da margem sudeste 

brasileira e sua expressão na área continental adjacente, o presente estudo foi concebido de modo a 

propiciar o entendimento de suas características gerais e função que desempenha tanto na Província 

Mantiqueira, como na bacia de Campos. Levado a efeito através de trabalhos de campo e interpretação 
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de imagens de sensores remotos, dados magnetométricos, gravimétricos e linhas sísmicas, este 

trabalho pretende constituir também uma contribuição ao estudo de lineamentos de um modo geral. 

 

Fig. 1.3 – Mapa de contorno estrutural da descontinuidade de Moho (profundidade até o manto) mostrando a 

proposta de limite entre as bacias de Campos e Espírito através da junção entre o lineamento Piúma e do feixe de 

lineamentos Colatina. Adaptado de Zalán et al. (2011). 

 

 

1.2 – OBJETIVOS 

Tendo como meta principal a caracterização dos atributos gerais, história geológica e função 

tectônica do lineamento Piúma, este estudo tem como objetivos parciais os seguintes: 

a) descrever em detalhe as estruturas definidoras do lineamento Piúma e caracterizar suas 

relações de corte e superposição com as estruturas frágeis dominantes da Província Mantiqueira 

setentrional; 

b) caracterizar os movimentos de massa envolvidos no seu processo genético e possíveis 

reativações, com o intuito de determinar a sua história cinemática;  

c) caracterizar a sua função no arcabouço das bacias de Campos e Espírito Santo, 

principalmente no que tange à definição de limite entre ambas e significado para os sistemas 

petrolíferos que hospedam. 
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1.3 – LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

Localizado na porção meridional do estado do Espírito Santo, o lineamento Piúma constitui 

uma feição retilínea de aproximadamente 70 km de extensão, orientada na direção N50°W. Atravessa 

os municípios de Conceição do Castelo, Castelo, Vargem Alta, Iconha e Piúma, este último distante 97 

km da capital, Vitória. O acesso a esta região pode ser feito a partir de Vitória, seguindo a BR-101 até 

Iconha, onde toma-se a direção NW pela rodovia ES-375 em direção a Castelo (Fig. 1.4).  

 

Fig. 1.4 – Localização do lineamento Piúma no estado do Espírito Santo e principais vias de acesso. Fonte: Folha 

SF-24-V-A Cachoeiro de Itapemirim, escala 1:250.000. IBGE (1980); Google Maps (2014). 

   

1.4 – MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS 

Para se alcançar os objetivos acima listados, foi seguido um plano de trabalho que envolve as 

seguintes ações, brevemente descritas a seguir: (i) revisão bibliográfica; (ii) análise dos dados de 

sensores remotos; (iii) análise de dados gravimétricos e magnetométricos; (iv) levantamentos de 

campo; (v) análise de paleotensões; (vi) análise de dados sísmicos;  
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(i) Revisão Bibliográfica 

A revisão bibliográfica enfatizou o arcabouço estrutural dos orógenos Ribeira e Araçuaí, bem 

como o registro estratigráfico e tectônico da bacia de Campos, além de estudos prévios sobre o 

lineamento Piúma e sobre lineamentos de um modo geral. 

(ii) Análise dos dados de Sensores Remotos 

Para a identificação dos lineamentos presentes na área de estudo foi utilizado o modelo digital 

de elevação gerado a partir dos dados da missão SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 1 Arc-

Second Global, com resolução espacial de 30m, disponibilizado para o público fora dos Estados 

Unidos a partir do mês de setembro de 2014. A missão SRTM voou a bordo do ônibus espacial 

Endeavour entre os dias 11 e 22 de fevereiro de 2000. A missão utilizou a técnica de interferometria 

por radar, com a utilização de duas antenas: uma a bordo do ônibus espacial e a outra localizada na 

extremidade de um mastro com 60 metros de comprimento, para fora da aeronave (Fig. 1.5). A 

diferença entre os dois sinais possibilitou o cálculo dos valores de elevação 

(https://lta.cr.usgs.gov/SRTM1Arc).  

A partir de duas cenas, obtidas através da página do USGS EarthExplorer 

(earthexplorer.usgs.gov), foi confeccionado um mosaico que abrange a área de estudo.  

 

Fig. 1.5 – Ilustração da aquisição de dados de elevação da missão SRTM através do radar de abertura sintética 

interferométrico, com a utilização de duas antenas: uma a bordo do ônibus espacial, e a outra localizada na 

extremidade de um mastro com 60 metros de comprimento, para fora da aeronave (Fonte: 

http://fas.org/irp/program/collect/ifsar.htm). 
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As imagens SRTM 1 Arc-Second Global podem conter alguns vazios (voids). É possível 

corrigi-los utilizando a ferramenta replace bad values disponível em softwares de processamento de 

imagens de sensores remotos, como o ENVI, substituindo o valor -32767, responsável por gerar os 

vazios. A seguir, com o software ArcGis 10.1, foram geradas imagens de relevo sombreado, que foram 

iluminadas artificialmente em quatro direções diferentes, com o intuito de realçar as estruturas com 

direção perpendicular à direção de iluminação escolhida. Nesta etapa, foi possível fazer a correção do 

fator Z, que corrige a diferença entre a unidade de medida horizontal (graus decimais), e a de elevação 

(em metros). Para a latitude de 20°, deve-se aplicar o fator 0,00000956 (Tabela 1.1; 

http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#//009z000000vm000000).  

Tabela 1.1 – Fator Z por latitude (ArcGis Help 10.1). 

Latitude Fator Z 

0 0,00000898 

10 0,00000912 

20 0,00000956 

30 0,00001036 

40 0,00001171 

50 0,00001395 

60 0,00001792 

70 0,00002619 

80 0,00005156 

 

As quatro imagens de relevo sombreado, iluminadas a partir das direções de azimute 0°, 45°, 

90° e 315° (Fig.1.6), foram utilizadas para a extração dos lineamentos estruturais na escala de 

1:250.000. Foram identificadas as feições lineares e/ou alinhadas, como escarpas, cristas de serras, 

vales e rios. Segundo Wise (1969), a técnica do sombreamento permite que se diminua a variação nos 

tons de cinza de acordo com o azimute e o ângulo da iluminação, o que resulta numa atenuação ou 

destaque das feições analisadas. Os lineamentos serão mais evidentes quando sua orientação for 

perpendicular em relação à direção de iluminação artificial aplicada, e menos evidentes quando a 

direção de iluminação for paralela às estruturas. 

Os lineamentos foram extraídos das imagens de satélite com o uso do software ArcMap
TM

 

10.1. O uso da ferramenta field calculator, dentro do mesmo software, possibilitou o cálculo das 

medidas de azimute e comprimento das linhas, que foram analisadas estatisticamente através de 

diagramas de roseta, elaborados com o software SpheriStat, que mostram a distribuição dos azimutes 

por frequência e por comprimento acumulado (que considera o tamanho de cada lineamento). Para a 

análise geométrica dos lineamentos foi utilizado o programa Microsoft Excel 2010. Após uma análise 

das principais orientações, os lineamentos foram classificados em quatro famílias principais: NE-SW, 

NNW-SSE, NW-SE e E-W, com cores diferentes para cada família, como mostra a Fig.1.7. 
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A)                                                                                           B)                                                

  

 C)                                                        D)                                                                      

Fig. 1.6 – Modelo digital de elevação SRTM iluminado artificialmente em quatro azimutes (direção angular do 

sol, medida no sentido horário a partir do norte). A) Azimute 0º; B) Azimute 45º; C) Azimute 90º; D) Azimute 

315º. A altitude solar (ângulo da fonte de iluminação sobre o horizonte) utilizada foi a de 45º para todas as 

imagens. O retângulo vermelho mostra a área de estudo. 

 

A seguir, foram elaborados mapas de densidade de lineamentos (função line density, do 

software ArcMap
TM

 10.1), que apresentam a densidade de feições lineares na vizinhança de cada 

célula de saída do arquivo raster. A densidade é calculada em unidades de comprimento por unidade 

de área (Fig.1.8), através da equação: densidade = (L1+L2) / (área do círculo). 



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol. 75, 125p. 

 

 
 

9 

 

Fig. 1.7 – Cores atribuídas às principais famílias de lineamentos, classificados de acordo com a orientação 

preferencial. Distribuição de frequências por igual área, intervalos de classes de 10°. 

 

 

Fig. 1.8 – Ilustração de uma célula do arquivo raster e a vizinhança circular. As linhas L1 e L2 representam o 

comprimento da porção de cada linha que está inserida no círculo. O tamanho de célula utilizado no cálculo foi 

415 m, e o raio de pesquisa foi de 3500 m. O valor unitário de densidade consiste no somatório dos 

comprimentos dos lineamentos divido pela área em análise. 

 

 (iii) Análise dos Dados Magnetométricos e Gravimétricos 

O conjunto de dados aeromagnetométricos que recobre a porção onshore da área de estudo é 

representado pelo Projeto 1093 - Espírito Santo (CPRM 2010; Fig.1.9), enquanto para porção offshore 

foi utilizada uma compilação dos dados de levantamentos aéreos e marítimos existentes na 

PETROBRAS (Oliveira e Santos 2001), nivelados a 1000 m (Fig.1.10). Os dados do Projeto 

Aerogeofísico do Espírito Santo foram cedidos à UFOP pela CPRM para o uso neste trabalho. O 

levantamento aerogeofísico recobriu 124.236 km de perfis aeromagnetométricos de alta resolução, 

com linhas de voo e de controle espaçadas de 0,5 km e 10 km, orientadas nas direções N-S e E-W, 

respectivamente. A altura de voo foi de 100 m sobre o terreno, com variações de mais ou menos 15 m.  
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Para os dados gravimétricos, dois conjuntos de dados distintos recobrem parcialmente a área 

de estudo. Na porção onshore, foram utilizadas as estações gravimétricas da Rede Gravimétrica 

Fundamental Brasileira (RGFB), cujos dados são disponibilizados gratuitamente pelo IBGE 

(Fig.1.11). Para a porção offshore, foram utilizados dados de altímetro de satélite para o cálculo da 

anomalia Bouguer da área de estudo. Os dados gravimétricos são provenientes da Global Marine 

Gravity V20 (Sandwell & Smith 2009) e os dados batimétricos são da Global Topography V15 (Smith 

& Sandwell 1997), como mostra a Fig.1.12.  

Tanto os dados aeromagnéticos quanto os dados gravimétricos apresentam heterogeneidades, 

principalmente durante o processo de aquisição, sendo necessária uma etapa de pré-processamento 

para que se obtenham os mapas magnéticos e gravimétricos integrados da área. Todo o processamento 

de dados foi realizado com o software Oasis Montaj 8.2, da Geosoft. 

Dados Magnetométricos 

Os dados magnéticos foram interpolados pelo método de mínima curvatura, com uma malha 

regular com metade do espaçamento entre as linhas de voo. Em seguida, os dados foram reduzidos ao 

polo, para eliminar o efeito de dipolo e centralizar as anomalias em relação às suas fontes.  

A seguir, foram aplicadas técnicas clássicas de realce de anomalias, com a geração dos mapas 

de amplitude do sinal analítico (ASA), primeira derivada direcional em Z (Dz) e inclinação do sinal 

analítico (ISA), como mostram a Fig. 1.9 e a Fig.1.10. Na Tabela 1.2, são apresentados os filtros de 

Fourier mais utilizados e suas principais aplicações (Gomes et al. 2013). No mapa de amplitude do 

sinal analítico (ASA), foram identificadas anomalias associadas à intrusão de corpos ígneos, enquanto 

no mapa de derivada direcional em Z (Dz) foram observadas anomalias associadas a fontes mais rasas. 

No mapa de inclinação do sinal analítico, foram identificadas anomalias associadas a falhas e 

lineamentos (fontes rasas e profundas).  

Tabela 1.2 – Filtros de Fourier 2D mais utilizados e suas aplicações (Gomes et al. 2013). 

Filtro de Fourier Siglas Aplicação 

Redução ao polo  
(Baranov & Naudy 1964) 

RTP 
Simplificar a interpretação de fontes magnéticas 

Derivadas direcionais  
(Cordell & Gruch 1985) 

D(x,y,z) 
Falhas, contatos e centro de intrusivas verticais. 

Amplitude do sinal analítico  
(Hsu et al. 1998) 

ASA 
Intrusivas (diques e soleiras); Feições estruturais. 

Inclinação do sinal analítico  
(Miller & Singh 1994) 

ISA 
Auxílio na visualização de falhas e lineamentos. 

Continuação para cima  
(Milligan & Gunn 1997) 

UW 
Separação regional/residual 
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Fig. 1.9 – Dados magnetométricos (CPRM 2010) utilizados no estudo do lineamento na porção terrestre.  
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Para a porção onshore, os lineamentos magnéticos extraídos do mapa de inclinação do sinal 

analítico (ISA) foram classificados com o auxílio do mapa geológico do estado do Espírito Santo 

(Vieira et al. 2014) entre estruturas de primeira e segunda ordem. As estruturas de primeira ordem são 

contatos entre litologias e grandes zonas de cisalhamento. As de segunda ordem correspondem a 

estruturas presentes dentro de uma mesma litologia. Esses lineamentos foram então comparados aos 

dados obtidos após a aplicação da deconvolução de Euler, uma técnica semi-quantitativa que permite 

estimar a profundidade das estruturas. Este método consiste na varredura dos dados através de janelas 

móveis, e baseia-se na equação de homogeneidade de Euler, que relaciona os campos gravimétrico ou 

magnético (através da derivada horizontal e vertical) com a localização das fontes em profundidade, de 

acordo com o grau de homogeneidade (), que é relacionado a um índice estrutural. O índice estrutural 

é a medida da taxa de mudança da intensidade do campo potencial em relação à distância entre a fonte 

e o detector, para uma determinada geometria dos corpos (Thompson 1982; Tabela 1.3). 

 

Tabela 1.3 – Relação entre a geometria de corpos rochosos e os índices estruturais (Thompson 1982). 

Campo/Índice Estrutural 0 1 2 3 

Campo Magnético Contato/Degrau Soleira/Dique Cilindro/Pipe Esfera 

Campo Gravimétrico Soleira/Dique/Degrau Cilindro/Pipe Esfera - 

 

A equação de Euler é dada por: 

[(x-x0).dM/dx] + [(y-y0).dM/dy]+[(z-z0).dM/dz] = .(B-M) 

onde xo, yo, e zo marcam a posição da fonte magnética, M é o campo medido no ponto (x, y, z), B 

representa o campo regional e η o grau de homogeneidade, ou índice estrutural (Thompson 1982). 

O mapa com as soluções de Euler apresenta o alinhamento das soluções, e quanto menor a 

dispersão entre os dados, melhor a qualidade do mapa.  
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Fig. 1.10 – Dados magnetométricos provenientes da compilação de levantamentos aéreos e marítimos existentes 

na PETROBRAS (Oliveira e Santos 2001), utilizados no estudo do lineamento na porção marinha.  
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Dados Gravimétricos 

Os dados gravimétricos foram interpolados através de uma malha regular com o método de 

mínima curvatura e foram feitas as correções gravimétricas clássicas (correções de deriva, topográfica, 

ar-livre e bouguer). Entretanto, para efeito de compensações de massas nas porções onshore (terrestre) 

utilizou-se valor da correção Bouguer de 2,67g/cm
3
, enquanto para a porção offshore (marítima) foi 

utilizado o valor de 2,0 g/cm
3
. Tal diferença tem o intuito de compensar os excessos ou déficits de 

massa em relação à superfície de referência (geóide).  

Para investigação das estruturas gravimétricas rasas, ou seja, associadas ao arcabouço do 

embasamento e corpos ígneos, foi utilizado o mapa de anomalia gravimétrica residual, com o objetivo 

de remover o efeito regional (fontes profundas correlacionáveis às anomalias geradas na interface 

crosta-manto). Para a geração do mapa de anomalia Bouguer residual da porção onshore, foi utilizado 

um filtro passa-alta de 90 km (Fig.1.11). Para a porção offshore foi utilizado um filtro de continuação 

para cima de 30 km, subtraído de um filtro de continuação para cima de 5 km (Fig.1.12).   

 

Fig. 1.11– Dados gravimétricos disponíveis para o estudo do lineamento na porção terrestre, provenientes das 

estações gravimétricas da Rede Gravimétrica Fundamental Brasileira (RGFB). 
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Fig. 1.12 – Dados gravimétricos provenientes da Global Marine Gravity V20 (Sandwell & Smith 2009), 

utilizados no estudo do lineamento na porção marinha.  
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(iv) Levantamentos de Campo 

Foram realizadas três campanhas de análise estrutural descritiva e cinemática ao longo do 

lineamento Piúma e estruturas associadas de mesma direção, dentro da área delimitada pelo retângulo 

da Fig. 1.4, de modo a caracterizar as zonas de cisalhamento, falhas, juntas e veios, potencialmente 

relacionados ao lineamento tal como se expressa nas imagens de sensores remotos e dados geofísicos. 

Para os trabalhos de campo foram utilizadas cartas topográficas em escala 1:50.000 (IBGE 

1977, 1978, 1980, 1983), cuja articulação é apresentada na Tabela 1.4, além das cartas geológicas em 

escala 1:100.000, do Programa de Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil (Féboli & Padilha 

1992; Féboli 1993; Signorelli 1993; Silva 1993), cuja articulação é apresentada na Tabela 1.5 e do 

Mapa Geológico do Espírito Santo, em escala 1:400.000 (Vieira et al. 2014). 

Tabela 1.4 – Articulação das cartas topográficas em escala 1:50.000. 

MUNIZ FREIRE 

SF-24-V-A-II-3 (1978) 

CONCEIÇÃO DO CASTELO 

SF-24-V-A-II-4 (1977) 
  

 
CASTELO 

SF-24-V-A-V-2 (1978) 

MATILDE 

SF-24-V-A-VI-1 (1978) 
 

  
RIO NOVO DO SUL 

SF-24-V-A-VI-3 (1983) 

PIÚMA 

SF-24-V-A-VI-4 (1978) 

 

As cartas geológicas foram digitalizadas com o uso do software ArcMap
TM

 10.1 para a 

confecção do Mapa Geológico da área de estudo, bem como para a elaboração do projeto SIG 

contendo todas as informações relativas ao projeto de mestrado em ambiente georreferenciado. 

Tabela 1.5 – Articulação das cartas geológicas em escala 1:100.000. 

AFONSO CLÁUDIO 

SF-24-V-A-II (1992) 

DOMINGOS MARTINS 

SF-24-V-A-III (1992) 

CACHOEIRO DO  ITAPEMIRIM 

SF-24-V-A-V (1992) 

PIÚMA 

SF-24-V-A-VI (1992) 

 

Foram realizadas medições sistemáticas de estruturas rúpteis nos afloramentos encontrados, 

com a busca preferencial por falhas contendo estrias ou estruturas de arrasto, indicadores cinemáticos 

que auxiliam na classificação das estruturas de acordo com o movimento relativo entre a capa e a lapa 

(Fig. 1.13), segundo critérios apresentados por Angelier (1994). As estruturas dúcteis observadas em 

campo foram monitoradas, com a coleta de medidas de foliações e lineações para a caracterização do 

arcabouço geológico no qual se inserem as estruturas frágeis. 
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Fig. 1.13 – Critérios para a determinação do sentido de movimento em superfícies de fraturas. Os exemplos 

mostram falhas normais dip-slip, mas se aplicam a qualquer tipo de falha. (1) Crescimento de minerais, 

formando degraus; (2) marcas de objetos (tectonic toolmarks); (3) associação com fraturas sintéticas Riedel (R); 

(4) estilolitos; (5) facetas rugosas e estriadas, alternadas; (6) veios de tração (tension gashes); (7) associação com 

fraturas antitéticas anti-Riedel (R’); (8a) marcas parabólicas; (8b) vesículas deformadas em lavas (Angelier 

1994). 

 

(v) Tratamento dos dados estruturais e análises de paleotensões 

 Os dados estruturais coletados em campo foram analisados de acordo com técnicas de análise 

estrutural clássicas, com projeções estereográficas de Schmidt-Lambert. Pares de falhas com estrias 

incompatíveis com os planos foram corrigidos manualmente. As fraturas foram analisadas através de 

diagramas de rosetas, elaborados com os softwares Move 2014.1 e Spheristat (Fig.1.14).  
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Fig. 1.14 – Diagramas de roseta para os dados de fraturas coletadas em campo, divididos em quatro famílias 

principais. 

 

Paleotensões foram investigadas com o programa TENSOR (Delvaux & Sperner 2003), o qual 

aplica o método de inversão de tensões, baseado na premissa de que o deslocamento em um plano de 

falha ocorre na direção da atuação da tensão cisalhante máxima (Bott 1959 in Delvaux & Sperner 

2003). Inversamente, o estado de tensões responsável pela geração das estruturas rúpteis pode ser 

parcialmente reconstruído sabendo-se a direção e o sentido do deslocamento em planos de falha 

orientados em várias direções. O sentido do movimento nos planos de falha é inferido a partir das 

estrias de abrasão (slickenlines) e sulcos (grooves). Para que se possa fazer a inversão é necessário 

conhecer a direção e o sentido do plano de falha, a orientação da linha de mergulho, além do sentido 

de cisalhamento no plano da falha.  

A inversão dos dados de deslocamento da falha nos dá os eixos de esforços principais: σ1 

(tensão principal máxima); além de σ2 (tensão principal intermediária) e σ3 (tensão principal mínima), 

bem como a razão de esforços  = (σ2 - σ3)/(σ1- σ3), definida por Angelier (1979 ) comoum número 

que varia de 0 a 1, eque dá a forma do elipsóide de esforços. Como σ1≥ σ2 ≥  σ3, tanto (σ2 - σ3) como 

(σ1- σ3) são positivos, e 0 ≤≤ 1.  

Os regimes de tensão são determinados pela natureza do eixo vertical de tensões, sendo que σ1 

vertical corresponde a um regime distensivo, σ2 vertical a um regime transcorrente, e  σ3 vertical a um 

regime compressivo, podendo variar em função da razão de esforços ϕ (ou R), como mostra a fig.1.15. 

Segundo Guiraud et al. (1989) os regimes variam em função do valor de R da seguinte maneira: 

i) regime distensivo (σ1 na vertical) - distensão radial (0 < r < 0,25); distensão pura (0,25 < r < 0,75) e 
transtração (0,75 < r < 1,0);  

ii) regime transcorrente (σ2 na vertical) - transtração (1,0 > r > 0,75); direcional puro (0,75 > r > 

0,25) e tranpressão (0,25 > r > 0);  
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iii) regime compressivo (σ3 na vertical) - compressão direcional (transpressão) (0 < r < 0,25); 

compressão pura (0,25 < r < 0,75) e compressão radial (0,75 < r < 1,0).  

 

 

Fig. 1.15 – Geometria de blocos falhados caracterizando as posições dos eixos de esforços principais e a forma 

do elipsoide de esforços (razão ϕ, que varia de 0 a 1). (a) distensão radial; (b) distensão pura; (c,f) transtração; 

(e) direcional puro; (g e d) transpressão; (h) compressão pura; (i) compressão radial. (Guiraud et al. 1989). 

 

Ainda segundo Guiraud et al. (1989), a combinação das possíveis orientações espaciais dos 

eixos de esforços principais e os diferentes valores da razão ϕ (ou R) (0 < R < 1) permite uma 

classificação dos regimes de tensão, que são representados na Fig.1.16 como setas. O esforço 

deviatórico corresponde à diferença entre o esforço médio e o esforço total (σdev = σtotal - σm), sendo que 

σm = (σ1+ σ2+ σ2)/3. O tensor de esforço deviatórico representa a componente anisotrópica do esforço 

total, que é a responsável pela deformação. Os dois esforços deviatóricos são positivos (σ1 – σm) e 

negativos (σ3 – σm), respectivamente, e suas direções indicam o regime tectônico (distensivo, 

compressivo ou direcional). Mesmo que um dos esforços anisotrópicos seja negativo ou tracional (σ3 - 

σm < 0), o componente isotrópico é suficientemente grande na litosfera para que todos os esforços 

principais no estado de esforço total sejam positivos (compressivos) (Fossen 2010). 

 



Lourenço, F. S. 2015. O Lineamento Piúma: Características Gerais e História Evolutiva.... 
 

 
 
 

20 

 

Fig. 1.16 – Tipos de regime de esforços e sua representação em mapa. As setas indicam o azimute dos eixos de 

esforços horizontais, de acordo com sua magnitude relativa, em função da razão de esforços R. Adaptado de 

Delvaux et al. (1995). 

 

Método dos Diedros Retos 

O método dos diedros retos, desenvolvido por Angelier & Mechler (1977), é um método 

gráfico que possibilita a determinação do range de orientações possíveis dos eixos de tensão σ1 e σ3 na 

análise dos planos de falha. Para cada medida de falha com estria é traçado um plano auxiliar 

ortogonal ao plano de falha e à direção das estrias contidas nesse plano, gerando quatro diedros: dois 

em compressão (contendo σ1) e dois em distensão (contendo σ3) (Fig.1.17). A interseção entre os 

campos de tensão máxima e mínima obtida a partir dos dados de falhas da mesma família irá indicar as 

posições mais prováveis dos eixos de tensão principais. 

Delvaux & Sperner (2003), através da computação numérica, apresentam algumas melhorias 

no método, dentro do software TENSOR. Tal medida visa minimizar as incertezas relacionadas à 

aquisição dos dados de falha/estria em campo. Através deste método é possível fazer uma primeira 

análise da orientação dos principais eixos de tensões e da razão de esforços R, utilizando dados de 

estrias combinados com fraturas extensionais e compressionais, permitindo que se analise a 

compatibilidade dos dados. O programa gera um grid com a melhor adaptação de compatibilidade 
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mecânica dos dados de falha em relação aos diedros P e T, em termos de porcentagem, variando de 

0% (para compressão total) a 100% (para tração total), como mostra a Fig.1.18. 

 

 

Fig. 1.17 – Princípio do método dos diedros retos (Angelier 1994) (a) Vista do plano de falha (F) e do plano 

auxiliar (A), delimitando quatros diedros: dois em compressão (P) e dois em distensão (T). (b) Diagrama 

Schmitt-Lambert, hemisfério inferior. S: estria de atrito; P: campo compressivo; T: campo trativo; B: interseção 

dos planos A e F. (c) Diedros retos; Diedros P, em cinza-escuro, representam o campo de compressão (contém 

σ1); Diedros T, em cinza-claro, representam os campos de tração (contém σ3); As áreas em branco correspondem 

às regiões de incompatibilidade. Modificado de Angelier (1994) por Negrão (2014). 

 

 

Fig. 1.18 – Representação dos tensores obtidos através do método dos diedros retos com o uso do software 

TENSOR versão 5.0.7, para um conjunto de falhas normais. Os círculos azuis representam o grid com a melhor 

compatibilidade entre os dados em relação aos diedros P e T. Os valores, em porcentagem, variam de 0 a 100% 

(compressão e tração, respectivamente). 

 

O programa permite ainda uma análise dos dados através de histogramas (Fig.1.19), que 

representam a porcentagem (ou grau de divergência) de dados individuais em relação ao conjunto de 

dados totais, dentro de um determinado campo de esforços. Nos histogramas, o eixo das abcissas 
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representa a frequência das medidas multiplicada por um valor arbitrário, que representa a qualidade 

do esforço medido. No eixo das ordenadas, são apresentados os desvios entre as famílias de falhas 

(Lipski 2002). Após a separação dos dados, os autores sugerem que os mesmos sejam analisados 

através do método de rotação otimizada (rotational optimization), um método interativo de inversão, 

baseado no teste de um grande número de tensores diferentes, com o intuito de minimizar os erros. A 

função composta permite que sejam minimizados simultaneamente os desvios no mergulho das estrias 

de abrasão α, maximização da tensão de cisalhamento τ para os planos de falha e fraturas de 

cisalhamento, minimização da tensão normal υ para as fraturas extensionais e maximização da tensão 

normal υ para fraturas compressionais e estilolitos (Delvaux & Sperner 2003). 

 

a)  b)  

Fig. 1.19 – Representação dos tensores obtidos através do método dos diedros retos com o uso do software 

TENSOR versão 5.0.7. Em (a) o histograma apresenta uma única família de falhas; em (b) são apresentadas duas 

famílias. Em ambos os histogramas, o eixo das abcissas representa a frequência multiplicada pelo peso atribuído 

às medidas, e o eixo das ordenadas apresenta o desvio entre as medidas, em porcentagem. 

 

(vi) Interpretação sísmica 

Linhas sísmicas do banco de dados da ANP (Fig. 1.20, Tab. 1.6) foram utilizadas na 

investigação da expressão em subsuperfície, e significado tectônico do lineamento Piúma para a 

evolução da margem rifteada, focando nos seus impactos locais na estruturação da bacia de Campos.  

O método sísmico de reflexão permite que se faça um mapeamento do subsolo utilizando-se 

ondas sísmicas geradas por fontes artificiais. São feitas medições dos tempos de chegada dos eventos, 

atribuídos a ondas sísmicas que tenham sofrido reflexão em interfaces onde há contraste de 

impedância acústica. O método permite que sejam mapeados a profundidade, o mergulho e a direção 

das interfaces (Yilmaz 2001).  
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A profundidade de uma interface entre duas litologias distintas pode ser determinada através 

da medição do tempo de trânsito de uma onda sísmica gerada na superfície e refletida na interface. 

Como a maior parte da energia transmitida próxima à fonte explosiva é do tipo P (compressional), se 

assume que as reflexões observadas são principalmente do mesmo tipo (P-P), logo, se aplicam as leis 

básicas de refração (ângulo de incidência = ângulo de reflexão). O método mais utilizado durante a 

aquisição dos dados sísmicos é o CMP (common mid point). Tal método permite que pontos de 

subsuperfície sejam registrados de maneira redundante, com diferentes distâncias entre a fonte e os 

receptores. A seção final é obtida através do empilhamento (stack) dos traços redundantes, após a 

correção de sobretempo normal (NMO/normal move out), na qual os CMPs são virtualmente 

horizontalizados ao longo da faixa de afastamentos. Por usar a redundância de informações no registro 

de dados, o empilhamento, após a correção de velocidades, ajuda a suprimir de maneira significativa o 

ruído não correlacionável (aleatório), bem como atenuar grande parte do ruído coerente (múltiplas). 

Após o empilhamento, o dado é migrado, utilizando-se a velocidade do meio, fazendo com que os 

eventos mergulhantes sejam colocados na posição correta em subsuperfície. A migração faz com que a 

informação seja colocada no ápice da curva hipérbole de difração.  

As linhas sísmicas 2D cedidas pela ANP para uso neste trabalho foram migradas em tempo e 

interpretadas com o software Petrel 2014. 

 

Fig. 1.20 – Localização das linhas sísmicas utilizadas para a investigação do lineamento Piúma em ambiente 

offshore (BDEP/ANP, http://app.anp.gov.br/webmaps). 
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Tabela 1.6 – Linhas sísmicas cedidas pela ANP (SID 102753, Anexo IV) para a análise do lineamento 

Piúma na porção offshore (BDEP/ANP). 

Levantamento Segmentos Ano 

0038_CAMPOS_10A 0038-0251 1973 

0066_CAMPOS_1A 

0066-0009; 0066-0034; 0066-0035; 0066-0036; 0066-

0040 

1981 

0066_ESPIRITO_SANTO_2A 0066-0032; 0066-0033 1981 

0228_BAIXO_SAO_TOME_9A 0228-1525; 0228-1530 1992 

0228_NW_ALBACORA_5A 0228-0464; 0228-0469 1997 

0231_BAIXO_SAO_TOME_3A 0231-0384 1989 

0232_VITORIA_REGENCIA_1C 0232-0084 1992 

0259_2D_SPP_2Q_1999 

SPP99-2107; SPP99-2223; SPP99-2319; SPP99-2325; 

SPP99-2327 

2000 

R0003_GRAND_NORTH_CAMPOS 0214-0091 2003 

 

 

  



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol. 75, 125p. 

 

 
 

25 

CAPÍTULO 2 

PANORAMA GEOLÓGICO DA REGIÃO DO LINEAMENTO PIÚMA 

2.1 – INTRODUÇÃO 

O lineamento Piúma, da forma como se apresenta em imagens de sensores remotos e mapas, 

instala-se na zona limítrofe entre os dois componentes da Província Mantiqueira Setentrional, os 

orógenos neoproterozoicos Araçuaí e Ribeira (Fig. 2.1), os quais são limitados a sudeste pela margem 

continental leste brasileira representada, no caso, pela bacia de Campos. 

 

 

Fig. 2.1 – Localização do lineamento Piúma no contexto da Província Mantiqueira Setentrional (modificado de 

Alkmim & Martins-Neto 2004). 

 

A Província Mantiqueira, tal como definida por Almeida et al. (1981), constitui um sistema 

orogênico de aproximadamente 3.000 km de extensão e direção NE-SW, que vai do paralelo 15° até o 

Uruguai. Composta pelos orógenos Araçuaí, Ribeira, Brasília meridional, Dom Feliciano e São 

Gabriel, faz limite com as províncias Tocantins, São Francisco, Paraná e Margem Continental Leste 

Brasileira. Este sistema desenvolveu-se durante o evento neoproterozoico Brasiliano-Pan Africano, 

que resultou na amalgamação do paleocontinente Gondwana Ocidental (Heilbron et al. 2004a). 
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2.2 – ORÓGENO ARAÇUAÍ  

Ao caracterizar o limite sudeste do Cráton do São Francisco, Almeida (1977) definiu a faixa 

de dobramentos Araçuaí, de idade neoproterozoica, que ocuparia a zona extra cratônica no setor em 

questão. Com o avanço das investigações geológicas sobre a região compreendida entre a Faixa 

Araçuaí e margem continental brasileira, no decorrer dos anos 80 e 90, definiu-se o Orógeno Araçuaí- 

Congo Ocidental como o conjunto orogênico neoproterozoico-cambriano confinado à reentrância 

limitada pelos crátons do São Francisco e do Congo (Pedrosa-Soares et al. 2001). O seu limite 

meridional no Brasil ficaria na altura do paralelo 21°, onde passa às estruturas características do 

Orógeno Ribeira (Fig.2.1, Pedrosa-Soares & Noce 1998; Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 

2000; Pedrosa-Soares et al. 2001). 

Em mapa, o Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental apresenta formato de ferradura e exibe 

vergências centrífugas, isto é, em direção aos crátons do São Francisco e do Congo, o que, juntamente 

com seu aspecto confinado, o torna bastante distinto dos orógenos comumente descritos na literatura 

(Alkmim et al. 2007). Apesar de se esperar que um orógeno com tal configuração tivesse evoluído em 

ambiente totalmente ensiálico, a presença de granitóides de arco magmático relacionado à subducção e 

ofiolitos, ambos de idade neoproterozoica, indicam a geração e consumo de crosta oceânica durante 

seu desenvolvimento (Pedrosa-Soares et al. 1992, 1998, 2001; Pedrosa-Soares e Wiedemann-

Leonardos 2000).  

No Brasil, o orógeno Araçuaí-Congo Ocidental compreende a Faixa de Dobramentos Araçuaí, 

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

Atlântico (Núcleo Cristalino), entre os paralelos 15° S e 21° S. Na África, o orógeno engloba a Faixa 

do Congo Ocidental, que margeia o Cráton do Congo entre os paralelos 2°S e 10°S. Após a abertura 

do Atlântico sul, no Cretáceo, o orógeno foi dividido, gerando duas porções diferentes, porém, 

complementares (Pedrosa-Soares et al. 2008). Dois terços do orógeno Araçuaí-Congo Ocidental 

ficaram na porção brasileira, compreendendo as unidades do rifte continental que o antecedeu: a 

margem passiva ocidental com restos ofiolíticos, a zona de sutura, o arco magmático e bacias 

relacionadas, além de todo o conjunto magmático sin- a pós-colisional. Por esse motivo, optou-se por 

chamá-lo somente de Orógeno Araçuaí. A Faixa do Congo Ocidental ficou com a espessa pilha 

vulcano-sedimentar da fase rifte continental, a margem passiva oriental e uma bacia molássica 

(Pedrosa-Soares et al. 2007, 2008).  

2. 2. 2 – Compartimentação Tectônica do Orógeno Araçuaí – Congo Ocidental 

Em função da orientação espacial, significado cinemático e nucleação das estruturas 

dominantes, o Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental foi dividido em dez compartimentos tectônicos 

(Fig.2.2) por Alkmim et al. (2006, 2007): 1) Cinturão de Cavalgamentos da Serra do Espinhaço 
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Meridional; 2) Zona de Cisalhamento da Chapada de Acauã; 3) Zona de Dobramentos de Salinas; 4) 

Corredor Transpressivo de Minas Novas; 5) Saliência do Rio Pardo e interação com o Aulacógeno do 

Paramirim; 6) Bloco de Guanhães; 7) Zona de Cisalhamento de Dom Silvério e estruturas associadas; 

8) Zona de Cisalhamento de Itabi e estruturas associadas; 9) Núcleo Cristalino (zona interna de alto 

grau que representa o núcleo do Orógeno); 10) Cinturão Oeste-Congolês. Os oito primeiros 

compartimentos compõem a Faixa Araçuaí, que representa o cinturão metamórfico externo do 

Orógeno, junto com a Faixa Oeste-Congolesa. O Núcleo Cristalino é de especial importância neste 

estudo, já que nele está localizado o lineamento Piúma. Ainda segundo Alkmim et al. (2007), trata-se 

do setor menos estudado, sendo o mais extenso e estruturalmente mais complexo do orógeno. 

 

Fig. 2.2 – Compartimentação tectônica do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental (Alkmim et al. 2007), com a 

localização da área de estudo, localizando o lineamento Piúma. SE) Cinturão de Cavalgamentos da Serra do 

Espinhaço Meridional; CA) Zona de Cisalhamento da Chapada de Acauã; S) Zona de Dobramentos de Salinas; 

MN) Corredor Transpressivo de Minas Novas; RP) Saliência do Rio Pardo e interação com o Aulacógeno do 

Paramirim; BG) Bloco de Guanhães; DS) Zona de Cisalhamento de Dom Silvério e estruturas associadas; I) 

Zona de Cisalhamento de Itabi e estruturas associadas; NC) Núcleo Cristalino; OC) Faixa Oeste-Congolesa. 

 

Núcleo Cristalino do Orógeno Araçuaí 

O Núcleo Cristalino do orógeno Araçuaí, onde está localizado o lineamento Piúma, 

compreende suítes graníticas pré- a sin-colisionais relacionadas à orogenia brasiliana, complexos de 

paragnaisses, rochas paleoproterozoicas do Complexo Juiz de Fora, além de assembleias 

metavulcanossedimentares e metassedimentares mais jovens do que 630 Ma (Alkmim et al. 2007).  
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Estruturalmente, o núcleo cristalino pode ser dividido em dois setores: um meridional, 

caracterizado pela presença das zonas transcorrentes dextrais Abre Campo, Manhaçu, Guaçuí e Batatal 

(Fig. 2.3, Campos-Neto & Figueiredo 1995, Fischel et al. 1998, Cunningham et al. 1996, 1998, 

Brueckner et al. 2000), associadas a faixas miloníticas que se superpõem, com paragêneses de baixo 

grau (xisto verde) e transporte tectônico dirigido para norte (reliquiar) e para leste (Cunningham et al. 

1998, Peres et al. 2004); e o setor setentrional, no qual predomina uma deformação pervasiva de 

grande magnitude, representada pela presença de uma foliação penetrativa com mergulhos baixos a 

moderados (Alkmim et al. 2007).   

 

 

Fig. 2.3 – Mapa estrutural esquemático do núcleo cristalino do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental, com a 

localização do lineamento Piúma. Alkmim et al. 2006. Principais zonas de cisalhamento: A) Abre Campo, M) 

Manhaçu, G) Guaçuí, B) Batatal, P) Além Paraíba. Cidades: V) Vitória, G) Governador Valadares, T) Teófilo 

Otoni. 

No setor meridional, acredita-se que a zona de cisalhamento de Abre Campo represente uma 

sutura paleoproterozoica (Alkmim et al. 2007, Cunningham et al. 1998, Noce et al. 2007a, 2007b), já 

que ela limita a oeste o embasamento Mantiqueira (metamorfisado em fácies anfibolito), e a leste o 

embasamento Juiz de Fora, metamorfisado na fácies granulito (Cunningham et al. 1998, Brueckner et 

al. 2000; Alkmim et al. 2006). Esta estrutura foi reativada no Neoproterozoico, limitando a leste a 

ocorrência de granitóides pré-colisionais G1 (Pedrosa-Soares et al. 2007) e a oeste a presença de 

corpos ofiolíticos. Segundo Silva (2010), tanto a zona de cisalhamento de Abre Campo quanto a zona 

de cisalhamento de Manhaçu compreendem um conjunto de zonas dúcteis de empurrão e 
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transcorrências dextrais, cuja nucleação teria acontecido durante a etapa colisional do orógeno 

(Fig.2.3).  

Ainda segundo Silva (2010), a zona de cisalhamento de Guaçuí, com 320 km de extensão, 

ramifica-se ao norte, tipo rabo de cavalo, e a sul se funde com a zona de cisalhamento de Além 

Paraíba. A movimentação desta estrutura é dextral, e deve ter sido formada já como uma 

transcorrência, entre 560-530 Ma, com um deslocamento horizontal estimado em 35 km. A zona de 

cisalhamento de Batatal constitui um único segmento sigmoidal com cerca de 70 km de extensão e 

movimentação dextral reversa ao norte e transcorrente dextral ao sul, e teria se formado durante a 

segunda fase de deformação que afetou o orógeno, entre 560-520 Ma (assim como a zona de 

cisalhamento de Além Paraíba). O rejeito é estimado em 15 km. Finalmente, a zona de cisalhamento 

de Além Paraíba possui cerca de 300 km de extensão e direção N65E. Para Silva (2010), durante o 

estágio colisional do orógeno Araçuaí formaram-se as zonas de cisalhamento reversas e de empurrão 

de Abre Campo e Manhaçu, na antiga margem oeste da bacia precursora Macaúbas. As zonas de 

cisalhamento de Abre Campo (como uma zona de sutura) e de Manhaçu deveriam continuar pelo 

interior do orógeno Ribeira. Com a continuação do regime de convergência (aproximação entre os 

crátons do São Francisco e do Congo), houve a instalação de um regime transpressivo dextral na 

porção sul do orógeno Araçuaí, e no orógeno Ribeira. Estimado entre 560 a 530 Ma, este episódio 

provocou a rotação horária e a reativação transcorrente de estruturas pré-existentes da porção sul do 

orógeno Araçuaí, além da formação das zonas de cisalhamento de Guaçuí e Batatal, e a obliteração de 

estruturas pelas grandes falhas transcorrentes do orógeno Ribeira, como a zona de cisalhamento de 

Além Paraíba. Com o colapso gravitacional do orógeno (520-480 Ma), houve a geração de zonas de 

cisalhamento normais, também por reativação de estruturas anteriores. Por fim, um evento de natureza 

rúptil teria gerado falhas e juntas transversais às zonas anteriores, com direções E-W, ENE-WSW e 

NW-SE. Seria essa a origem do lineamento Piúma? 

2.3 – ORÓGENO RIBEIRA 

O Orógeno Ribeira (Brito Neves et al. 1999; Almeida et al. 2000; Cordani et al. 2003) (Fig. 

2.4) apresenta uma história complexa, envolvendo múltiplos episódios de subducção da litosfera 

oceânica. A subducção da litosfera oceânica resultou na geração de arcos magmáticos cordilheranos, 

que foram acrescidos ao orógeno. Os estágios colisionais, responsáveis pela deformação, 

metamorfismo e geração de granitóides crustais foram fortemente diacrônicos, com a colisão de pelo 

menos dois terrenos com a margem leste do cráton do São Francisco (Heilbron et al. 2000, 2004a,b, 

2008, 2010; Trouw et al. 2000). Ao sul do cráton do São Francisco, o embasamento do orógeno 

compreende o Cinturão Mineiro (Teixeira et al. 1998, 2000),  gerado entre 2.4 e 2.0 Ga. 



Lourenço, F. S. 2015. O Lineamento Piúma: Características Gerais e História Evolutiva.... 
 

 
 
 

30 

 

Fig. 2.4 – Mapa tectônico do sudeste brasileiro com a localização das unidades paleoproterozoicas (compilado de 

Heilbron et al. 2008, Valeriano et al. 2004, Noce et al. 2007a por Heilbron et al. 2010). Legenda: 1. Sedimentos 

fanerozoicos; 2. Arcos magmáticos neoproterozoicos das Faixas Brasília, Ribeira e Araçuaí; 3. Sequências 

neoproterozoicas de margem passiva; 4. Grupo Bambuí; 5. Terreno Apiaí; 6. Terrenos Embu e Paraíba do Sul; 7. 

Terreno Cabo Frio; 8. Sequência mesoproterozoica do Espinhaço; 9. Cinturão Mineiro; 10. Complexo 

Mantiqueira e rochas associadas; 11. Complexo Juiz de Fora misturado com sequências neoproterozoicas; 12. 

Supergrupo Minas no quadrilátero ferrífero; 13. Sucessões arqueanas no sul do cráton do São Francisco; 14. 

Terreno Guanhães. 

 

2. 3. 1 – Compartimentação Tectônica do Orógeno Ribeira Setentrional 

Segundo Tupinambá et al. (2007), o Orógeno Ribeira Setentrional é constituído por quatro 

terrenos tectono-estratigráficos imbricados e transportados para NW/W, em direção ao Cráton do São 

Francisco (Fig. 2.5): Ocidental, Terreno Paraíba do Sul, Terreno Oriental - amalgamados entre 

605 e 580 Ma (Machado et al. 1996; Heilbron & Machado 2003) e Terreno Cabo Frio (Heilbron et 

al. 2000, 2004a; Trouw et al. 2000) – amalgamado tardiamente ao orógeno, no Cambriano (Schmitt et 

al. 2004). Estes terrenos encontram-se separados por grandes zonas de cisalhamento dúcteis com 

componente inverso e transpressivo dextral, geradas durante a deformação principal (Heilbron 1993, 

Heilbron et al. 1998, 2000, 2004a, Almeida 2000). 

Ainda segundo Tupinambá et al. (2007) o Terreno Ocidental compreende os domínios 

tectônicos de Andrelândia e Juiz de Fora; o Terreno Oriental é subdividido em três compartimentos: 

Cambuci, Costeiro e Italva, que estão ligados ao desenvolvimento de arcos magmáticos 

neoproterozoicos no segmento setentrional da faixa. A xistosidade principal é redobrada por duas fases 

de deformação tardias D3 e D4, caracterizadas por dobras abertas e apertadas, associadas ao 

desenvolvimento de zonas de cisalhamento subverticais. A deformação D3 foi responsável pela 

geração de dobras com eixos sub-horizontais e zonas de cisalhamento com trend NE-SW, na extensão 

do orógeno. Foi nesta fase que ocorreu a deformação da megassinforma do Rio Paraíba do Sul e a 

Lineamento 
 Piúma 
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formação da zona de cisalhamento de Além Paraíba (Campanha 1981, Almeida 2000). A deformação 

D4 gerou as zonas de cisalhamento subverticais com trend NW-SE, ortogonais à extensão do orógeno 

Ribeira, associadas a dobras de arrasto que afetam as foliações pré-existentes. Os compartimentos do 

Terreno Oriental em conjunto com o Domínio Juiz de Fora, do terreno Ocidental, foram amalgamados 

durante as fases principais de deformação e metamorfismo, permitindo que se faça uma correlação 

com a Faixa Araçuaí.  

 

Fig. 2.5 – Seção estrutural do Orógeno Ribeira com as relações entre os terrenos e domínios estruturais. 

Legenda: 1: Metassedimentos neoproterozoicos autóctones; 2: Embasamento autóctone; 3-6: unidades do terreno 

Ocidental: 3-5 - Metassedimentos alóctones do Grupo Andrelândia; 4 e 6 – embasamento alóctone, ortognaisses 

e ortogranulitos, respectivamente; 7 e 8: unidades do terreno Paraíba do Sul: 7 – Metassedimentos do grupo 

Paraíba do Sul; 8 – Ortognaisses Quirino; 9 a 13: unidades do terreno Oriental: 9 – Rochas relacionadas a arco 

(Serra da Bolívia) no domínio Cambuci; 10. Grupo Italva com rochas relacionadas ao arco de Serra da Prata; 11. 

Leucogranitos; 12. Metassedimentos; 13. Rochas relacionadas ao Arco Magmático do Rio Negro, no domínio 

Costeiro; 14. Metassedimentos Búzios; 15. Complexo Região dos Lagos no terreno Cabo Frio.  (Heilbron et al. 

2013 modificado de Heilbron et al. 2000). 

 

2. 3. 2 – Correlações com o Orógeno Araçuaí 

Heilbron et al. (2013), descrevem em detalhe o complexo de ortognaisses de composições 

variadas da Serra da Bolívia, que aflora no domínio Cambuci, no Terreno Oriental. As correlações 

regionais sugerem que este complexo represente a porção interna de um arco magmático cordilherano 

no Orógeno Ribeira, o qual continuaria a norte em direção ao arco Rio Doce, materializado pela 

supersuite pré-colisional G1 do Orógeno Araçuaí. As idades U-Pb dos ortognaisses Serra da Bolívia 

indicam uma evolução entre 623 – 590 Ma, compatíveis com as obtidas para o Arco Rio Doce (Nalini-

Junior et al. 2000, 2005; Pedrosa-Soares et al. 2008). As assembleias de rochas situadas a leste do 

Arco Rio Doce e Serra da Bolívia corresponderiam ao grande domínio de retro-arco compartilhado por 

ambos orógenos. 
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2.4 – A BACIA DE CAMPOS 

A formação do Atlântico Sul está relacionada ao evento de ruptura do Gondwana, que teve 

início no extremo sul do continente, durante o Neojurássico/Eocretáceo (Rabinowitz & LaBreque 

1979, Chang et al. 1992; Heilbron et al. 2000). Postula-se que os eventos distensionais que 

terminaram por gerar as bacias da margem continental sudeste do Brasil foram influenciados por uma 

anomalia térmica pré-rifte (Ponte & Asmus 1976; Chang et al. 1992), relacionada ao hot spot Tristão 

da Cunha (Morgan 1983; White & Mackenzie 1995; Meisling et al. 2001), e ao volumoso vulcanismo 

do Neocomiano (Fodor et al. 1984; Mizusaki 1986).  

2. 4. 1 – Evolução tectônica das bacias da margem continental sudeste brasileira 

O desenvolvimento das bacias sedimentares ao longo da margem leste do Brasil é 

caracterizado por cinco fases tectônicas (Asmus & Baisch 1983; Asmus 1984; Chang et al. 1992; 

Cainelli & Mohriak 1999). Na primeira fase, que teve lugar no Neojurássico/Eocretáceo, há a 

distensão da litosfera, acoplada a uma pequena subida da astenosfera e a um afinamento regional da 

crosta continental e do manto superior, com geração de falhas incipientes na crosta superior 

controlando depocentros locais que apresentam deposição sedimentar ampla, mas pouco espessa. 

Na segunda fase, considerada a fase rifte propriamente dita, há o progressivo afinamento da 

litosfera e soerguimento da astenosfera (McKenzie 1978; White & McKenzie 1989), com  geração de 

grandes falhas na crosta continental que resultaram na formação de semigrábens preenchidos por 

sedimentos lacustres continentais durante o Barremiano.   

A terceira fase de tectonismo, do Barremiano ao Aptiano, representa o final da fase rifte. Esta 

fase é caracterizada pela diminuição da atividade das grandes falhas (Mohriak et al. 2008). É 

associada a episódios locais de vulcanismo, reativação de falhas e erosão dos blocos do rifte, gerando 

uma discordância regional que nivelou a topografia (break-up unconformity; Falvey 1974 in Mohriak 

et al. 2008), pressupondo a inserção de crosta oceânica entre os dois continentes que se separavam 

(Karner 2000; Mohriak 2003). Tal discordância separa os sedimentos lacustres continentais dos 

sedimentos da transição para o ambiente marinho. No final do Aptiano, houve a geração de uma bacia 

salina alongada entre o oeste africano e a margem brasileira, devido à aridez climática e aos episódios 

de influxo de água salgada (Szatmari & Mohriak 2006). O golfo possuía mais de 1000 km de 

extensão, com largura variável, entre 30 e 300 km (Alto de Jacuípe e na Bacia de Santos, 

respectivamente), e era separado localmente por intrusões ígneas e maciços vulcânicos. No decorrer da 

evolução da margem, os evaporitos deformaram-se no estilo tectônico característico, formando 

diápiros e feições extensionais e compressionais que afetaram as camadas superiores (Mohriak 2012). 

A movimentação salina teve início no Neoaptiano – Eoalbiano, gerando uma série de falhas lístricas 
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que se propagam em direção às camadas mais novas, gerando estruturas como almofadas de sal, 

“cascos de tartaruga”, diápiros e muralhas de sal, falhas extensionais e compressionais, controlando a 

deposição de sedimentos em calhas associadas à fuga do sal (Figueiredo e Mohriak 1984).  

A quarta fase de tectonismo se traduz pelo desenvolvimento da cadeia meso-atlântica e pelos 

processos de espalhamento do assoalho oceânico (Chang et al. 1992; Harry & Sawyer 1992; Mohriak 

2001; Mohriak et al. 2002 in Mohriak et al. 2008). A atividade tectônica nas bacias da margem leste 

do Brasil nesse período (Eocretáceo) relaciona-se à evolução do Oceano Atlântico, com episódios de 

subsidência termal típicos de margens continentais passivas. Os sedimentos que sucedem o sal aptiano 

são progressivamente mais carbonáticos no Albiano, indicando um ambiente raso, que foi se 

aprofundando com o tempo.  

A quinta fase de tectonismo se estende do Albiano até o período recente, e representa um 

aumento progressivo na batimetria. Após o Albiano, a tectônica salífera regional aparentemente 

controlou a maioria das estruturas encontradas na margem leste brasileira. O colapso gravitacional no 

topo do sal seria decorrente da tectônica distensiva (Jackson & Vendeville 1994 in Mohriak et al. 

2008) e pela progradação das cunhas de sedimentos clásticos, relacionadas ao soerguimento da 

margem continental. No Neocretáceo/Paleógeno, há a atuação de eventos tectono-magmáticos ao 

longo da margem sudeste: intrusões alcalinas de 90 a 50 Ma (Mizusaki & Mohriak 1992 in Mohriak et 

al. 2008) e extrusões toleíticas no Complexo Vulcânico de abrolhos na bacia do Espírito Santo, que 

são muitas vezes associadas a estruturas compressionais em imagens sísmicas (Lima 2003; Mohriak 

2003; Mohriak et al. 2004 in Mohriak et al. 2008). 

Segundo Stanton et al. (2010), as feições regionais encontradas na margem sudeste brasileira 

compreendem três direções principais: i) estruturas de direção NE-SW, com falhas normais sintéticas e 

antitéticas; ii) um sistema de direção E-W, representado pela Zona de Transferência do Rio de Janeiro, 

que parece acomodar a deformação regional e a abertura diferencial desta porção da margem (Asmus 

1978; Alves 1981; Szatmari & Moriak 1995); e iii) estruturas de direção N30W, correspondentes a 

falhas de transferência, ativas desde o Mesozoico (Cobbold et al. 2001, Zalán & Oliveira 2005; Oreiro 

2006, Riccomini 2008). Acredita-se que as estruturas do embasamento de direção N45ºE foram 

reativadas durante o rifteamento (Asmus & Ferrari 1978; Ponte & Asmus 1976; Guardado et al. 1989; 

Almeida & Carneiro 1998), atuando como condutos magmáticos para os diques que se instalaram 

durante o evento de breakup (Valente et al. 2007).  

Os principais eventos neotectônicos atuantes na porção emersa das bacias de Campos e 

Espírito Santo, resumidos por Bricalli & Mello (2013) a partir de Hatushika (2005); Rodrigues (2005); 

Mello et al. (2005); Miranda (2007); Miranda (2009); Ribeiro (2010) e Bricalli (2011) 

compreenderiam três episódios principais: (i) transcorrência sinistral orientada na direção E-W durante 

o Neogeno, associada à geração de falhas normais de direção NE-SW, falhas dextrais NNE-SSW e 
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falhas sinistrais E-W a ENE-WSW, afetando o embasamento alterado; (ii) transcorrência dextral E-W 

durante o Pleistoceno ao Holoceno, com a geração de falhas normais orientadas na direção NW-SE, 

falhas dextrais NW-SE a E-W e falhas sinistrais orientadas na direção NNE-SSW a NNW-SSE; (iii)  

distensão NW-SE, durante o Holoceno, associada à geração de falhas normais de direção NE-SW a 

ENE-WNW. 

2. 4. 2 – Estratigrafia da bacia de Campos 

A bacia de Campos (Fig.1.2, seção 1.1) é limitada a norte pelo Arco de Vitória e a sul pelo 

Arco de Cabo Frio, compreendendo aproximadamente 100.000 km
2
 entre o norte do estado do Rio de 

Janeiro e o sul do estado do Espírito Santo. O seu embasamento é constituído por unidades pré-

cambrianas dos orógenos Araçuaí e Ribeira. O embasamento econômico é definido pelos basaltos da 

Formação Cabiúnas, depositados entre os andares Rio da Serra e Aratu Inferior (do Hauteriviano), em 

discordância sobre o embasamento pré-cambriano (Winter et al. 2007). A carta estratigráfica da bacia 

de Campos é apresentada na Fig.2.6.  

Segundo Winter et al. (2007), a sequência rifte é composta por três sequências deposicionais 

com idades que vão do Hauteriviano ao Eoaptiano. É representada pelo Grupo Lagoa Feia, que 

compreende as Formações Coqueiros e Retiro, definidas por Rangel et al. (1994), e pelas Formações 

Itabapoana, Atafona, Gargaú e Macabu. Basaltos e diabásios com intercalações de arenitos, siltitos e 

conglomerados intertraps são encontrados na sequência basal. O Grupo Lagoa Feia é composto por 

conglomerados, arenitos, siltitos e folhelhos avermelhados proximais de borda de bacia e de borda de 

falha (Formação Itabapoana), além de arenitos, siltitos e folhelhos depositados em ambiente alcalino 

(Formação Atafona).  A Formação Coqueiros é composta por intercalações de camadas de folhelhos e 

carbonatos lacustres que formam barras de coquinas e constituem reservatórios de óleo. É facilmente 

reconhecida em sísmica devido ao contraste entre os folhelhos de baixa densidade, ricos em matéria 

orgânica e os carbonatos de alta densidade. 

A supersequência pós-rifte corresponde à sucessão sedimentar que está disposta em 

discordância sobre a sequência de sedimentos lacustres. A base dessa sequência é representada pelo 

Folhelho Alagoas, rico em sílica, alumínio e ferro. Na porção proximal da bacia, são encontrados 

conglomerados e arenitos. Nesta supersequência são encontradas as porções superiores do Grupo 

Lagoa Feia, compreendendo as Formações Itabapoana, Gargaú e Macabu (Winter et al. (2007). Essas 

unidades representam sequências transicionais, originadas durante a passagem entre o ambiente 

continental lacustre para o ambiente marinho. As Formações Gargaú e Macabu são caracterizadas por 

sedimentos carbonáticos, margas e arenitos. São encontrados ainda os evaporitos da Formação Retiro, 

cujo papel foi muito importante na arquitetura da bacia de Campos. A movimentação do sal moldou o 

assoalho marinho, criando caminhos preferenciais para as areias depositadas no Neocretáceo. 
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A supersequência drifte compreende os sedimentos marinhos depositados sob um regime de 

subsidência térmica associada a tectonismo adiastrófico. Dela tomam parte as rochas das Formações 

Goitacás (proximal) e Quissamã (distal) do Grupo Macaé. Ao longo da borda oeste da bacia, há uma 

associação complexa de leques aluviais e deltaicos, além de bancos e lagunas calcio-pelíticas. Um 

pacote de dolomitos ocorre na porção proximal das áreas centro e sul da bacia, e é denominado 

Membro Búzios da Formação Quissamã. Na área norte da bacia, o sistema proximal clástico da 

Formação Goitacás passa a um sistema misto, que avança no sentido das águas profundas. Ocorrem 

ainda margas e folhelhos da Formação Outeiro (distal) e o arenito Namorado do Grupo Macaé. Os 

arenitos da Formação Namorado ocorrem intercalados com os sedimentos pelíticos da Formação 

Imbetiba.  
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Fig. 2.6 – Carta estratigráfica da bacia de Campos (Winter et al. 2007). 
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A partir do Neocretáceo ao Paleógeno há o desenvolvimento de uma fase marinha regressiva, com 

a deposição dos sedimentos siliciclásticos do Grupo Campos, que compreende uma sequência 

proximal (Formação Emboré), uma plataforma carbonática (Formação Grussaí), uma sequência distal 

com pelitos de talude (Formação Ubatuba), além de depósitos arenosos turbidíticos (Formação 

Caraepebus), intercalado com folhelhos batiais (Mohriak et al. 2003). Segundo esses mesmos autores, 

a tectônica salífera é pouco desenvolvida na plataforma continental, mas há a presença de grandes 

diápiros de sal e muralhas na região além da quebra da plataforma, sopé de talude e bacia profunda, 

exercendo forte influência sobre as sequências mais jovens, formando anticlinais, roll-overs, 

minibacias, além de feições compressionais próximas ao limite crustal. 

2. 4. 3 – Compartimentação estrutural da bacia de Campos 

Os limites entre a bacia de Campos e as bacias adjacentes, tanto ao sul como ao norte, são 

dados por de altos do embasamento transversais à direção da margem: o Alto de Cabo Frio e o Alto de 

Vitória, respectivamente. A linha de charneira, delineada pela falha de Campos, orienta-se 

paralelamente à costa, e separa a porção mais espessa da bacia, a leste, da porção mais rasa, a oeste. 

Na porção mais espessa, são encontrados os sedimentos do Eocretáceo, e na porção mais rasa os 

sedimentos cenozoicos repousam sobre as rochas do embasamento. A falha de Campos também marca 

o limite entre crosta continental normal, a leste, e a crosta continental estirada, a oeste (Guardado et al. 

1989). Guardado et al. (2000) apresentam como os principais elementos estruturais da bacia de 

Campos os seguintes:  i) horstes e grábens de direção NE e NW mapeados em refletores neocomianos; 

ii) estruturas pré-aptianas relacionadas à falha de Campos; e iii) a província de domos de sal, que 

corresponde à continuação do platô de São Paulo em águas ultra-profundas. (Fig.2.7). 

Os horstes e grábens de direção NE e NW seriam resultantes dos falhamentos que afetaram os 

sedimentos sin-rifte e as rochas vulcânicas neocomianas, durante o Eocretáceo. Dentre essas estruturas 

destacam-se o Alto de Badejo, um alto estrutural localizado em águas rasas, cercado pelo Baixo de 

São João da Barra (a oeste) e pelos Baixos de Corvina e Paraty (a leste). Os baixos são caracterizados 

pela presença de falhas de alto ângulo e uma grande espessura sedimentar. Segundo Karner (2000), há 

uma boa correspondência entre os altos gravimétricos e o Alto de Badejo, e entre os baixos 

gravimétricos e os Baixos de São Tomé e Corvina-Paraty.  

Segundo Fetter (2009), o estilo estrutural da bacia se caracteriza pelo descolamento na base do 

sal aptiano (Fig.2.8). Abaixo do descolamento, as feições principais são os grabens e horsts limitados 

por falhas normais de mergulho alto, que estiveram ativas durante a fase rifte, no Eocretáceo (Dias et 

al. 1990; Chang et al. 1992 in Fetter 2009). Acima da superfície de descolamento aptiana, a tectônica 

de sal (distensiva no limite proximal e compressiva no limite distal da bacia) deu origem a um sistema 

de falhas lístricas, estruturas dômicas em casco de tartaruga, diápiros, muralhas e línguas de sal 

(Cobbold & Szatmari 1991; Demercian et al. 1993 in Fetter 2009). Tanto os domínios tectônicos de 
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sal como os principais depocentros da bacia são controlados pela trama NE-SW e NNW-SSE do 

embasamento (Fetter 2009). Com base em sísmica 3D, o autor reconhece quatro eventos de reativação 

do embasamento na bacia de Campos, durante a fase de margem divergente (Tab 2.1.). 

 

Fig. 2.7 – Compartimentação estrutural da seção rifte da bacia de Campos (Modificado de Rangel e Martins 

1998 por Guardado et al. 2000). 

 

Tabela 2.1 – Eventos de reativação do embasamento identificados através da análise estrutural de 

sísmica 3D regional na bacia de Campos (Fetter 2009) 

Idade Estilo estrutural Cinemática 
Posição na 

bacia 

Neogeno Dobra invertida 
Transpressão ou 

compressão 
Centro 

Paleogeno 
Dobras por propagação de falhas; estrutura em 

flor negativa 

Transpressão e 

transtração 

Nordeste e 

Centro 

Neocretáceo Dobras regulares com eixos sinuosos Transpressão Nordeste 

Eocretáceo Dobras regulares com eixos sinuosos Transpressão Sul e Nordeste 

 

Os eventos de reativação, de caráter direcional, poderiam ser controlados pela compressão 

gerada por efeitos de ridge-push (Bott 1992 in Fetter 2009), forças de espalhamento, esforços flexurais 

e compressivos associados à carga de sedimentos (Stein et al. 1989 in Fetter 2009), além do efeito 

remoto decorrente de processos de margem ativa (Ziegler et al. 1995 in Fetter 2009), todos 

favorecidos pelo afinamento crustal decorrente do processo de rifteamento. 
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Fig. 2.8– Seção estrutural sobre a porção central da bacia de Campos. A) Localização da bacia. B) Posição da 

seção. C) Seção geológica com destaque para a superfície de descolamento e o limite entre o domínio da 

tectônica de sal, bem como a elevação continental controlada pelo alto do embasamento (indicado pela seta 

preta) (Fetter 2009).  

  

O limite entre a crosta continental estirada e a crosta oceânica, espessa e antiga, é marcado 

pelo gradiente negativo-positivo nos mapas de anomalia Bouguer (Karner 2000). Na literatura, a 

transição (COB – Continent-Ocean boundary) ainda é alvo de discussões, sendo descrita tanto em 

relação ao volume de adição magmática, como ao domínio litosférico (litosfera continental x litosfera 

oceânica) (Rigoti 2015). A partir de métodos indiretos, as diferentes interpretações para este limite são 

apresentadas na Fig. 2.9. 
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Fig. 2.9 – Mapa de anomalia Bouguer do sudeste do Brasil, com as diferentes interpretações para o limite entre a 

crosta continental e a crosta oceânica (Continent-Ocean Boundary), compilado de Carminatii et al. (2008), 

Gomes et al. (1993), Karner (2000), Kowsmann et al. (1982), Meisling et al. (2001), Mohriak et al. (2000), 

Zalán et al. (2011) por Rigoti (2015).  

 

 

2.5 – GEOLOGIA DA ÁREA DE OCORRÊNCIA DO LINEAMENTO PIÚMA 

2. 5. 1 – Introdução 

Como mencionado no capítulo anterior, o lineamento Piúma se insere na porção meridional do 

Núcleo Cristalino do Órogeno Araçuaí, na sua zona de transição para o Orógeno Ribeira. Para o 

estudo da estrutura na porção terrestre foi selecionada uma área de 95 km x 73 km, na qual o 

lineamento ocupa a posição central e está inteiramente representado. Para a caracterização dos 

litotipos presentes nesta área foi utilizado o dado mais recente, que é o Mapa Geológico do Espírito 

Santo, em escala 1:400.000 (Vieira et al. 2014; Fig.2.10; Anexo I). 
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Fig. 2.10 – Litotipos encontrados na área de estudo, de acordo com o Mapa geológico do Espírito Santo, em 

escala 1:400.00. Modificado de Vieira et al. (2014). 
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2. 5. 2 – Estratigrafia 

De acordo com os mapas Geológico (Fig.2.10) e de Domínios Tectônicos (Fig.2.11) de Vieira 

et al. (2014), as unidades estratigráficas presentes na área de estudo, características tanto do Orógeno 

Araçuaí quanto do Orógeno Ribeira, são as seguintes: 

 Embasamento paleoproterozoico retrabalhado no Brasiliano: 

Rochas granulíticas paleoproterozoicas: 

o Complexo Serra do Valentim; 

 Bacias Sedimentares Proterozoicas: 

Rochas metassedimentares e meta-vulcânicas acumuladas em bacias de ante-arco: 

 Grupo Bom Jesus do Itabapoana 

 Grupo Rio Doce 

Sequências de rochas metavulcanossedimentares e complexos de paragnaisses que registram a 

sedimentação em bacias de retro-arco: 

 Grupo São Fidelis 

 Grupo Italva  

 Complexo Nova Venécia 

 Granitogênese do Orógeno Araçuaí 

Rochas graníticas com idades entre 630 Ma e 490 Ma agrupadas em cinco supersuítes, que 

englobam rochas do arco magmático do Orógeno e os produtos do magmatismo granítico sin e 

pós-colisional (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 2000; Pedrosa-Soares et al. 2011): 

o Granitóides pré-colisionais, tipo I (G1) 

o Granitóides sin-colisionais, tipo S (Suíte Bela Joana; G2/G3) 

o Granitóides pós-colisionais, tipo I (Suítes Intrusivas Paleozoicas/Cambrianas; G5) 

 Cobertura sedimentar Cenozoica 

o Bacias intracontinentais de domínio costeiro 

o Coberturas superficiais 

As rochas mais antigas encontradas na área de estudo compreendem noritos, enderbitos, 

charnockitos e charno-enderbitos do Complexo do Valentim. Essas rochas pertencem a um inlier de 

embasamento paleoproterozoico retrabalhado no Brasiliano, e ocupam uma faixa triangular delimitada 

pela zona de cisalhamento de Guaçuí, na porção noroeste da área de estudo. Essas rochas estão em 

contato com os ortognaisses pré-colisionais (G1). Segundo Signorelli (1993), os granulitos 

charnockíticos são foliados, possuem coloração cinza-escuro com tonalidades esverdeadas e 

granulação média. Microscopicamente, apresentam textura cataclástica, granulação fina a média e são 

constituídos por quartzo, plagioclásio, ortoclásio, hiperstênio, hornblenda, augita, biotita, apatita, 

zircão, carbonatos e opacos. Os granulitos enderbíticos são maciços a foliados, com granulação média 
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e coloração cinza-escuro a esverdeado. Ao microscópio apresentam textura granoblástica a 

granolepidoblástica, inequigranular, com granulação fina a média. São compostos por plagioclásio, 

hiperstênio, diopsídio com quantidades variáveis de hornblenda, biotita e quartzo. Os minerais 

acessórios são apatita, zircão e opacos. De maneira geral, as rochas apresentam foliação de direção 

NNE e mergulham em alto ângulo, caindo para ESE ou WNW. 

 

Fig. 2.11 – Mapa de domínios tectônicos para a área de estudo, retirado do Mapa Geológico do Espírito Santo 

(Vieira et al. 2014). 

O conjunto de gnaisses granatíferos e kinzigíticos pertencentes ao Complexo Paraíba do Sul 

(Lima et al. 1981) descritos por Silva (1993), são associados a bacias sedimentares proterozoicas no 

mapa mais recente (Vieira et al. 2014).  Na porção sudoeste da área de estudo, são descritos granada-

biotita gnaisses, anfibólio-biotita gnaisses, anfibolitos, gonditos, olivina-diposídio mármores e 

quartzitos associados a quartzo-mica xistos relacionados à bacia de ante-arco (Grupo Bom Jesus do 

Itabapoana), além de biotita xistos com intercalações de rocha metavulcânica de composição dacítica e 

gnaisses com intercalações de quartzito micáceo, calcissilicáticas e talco xistos do Grupo Rio Doce, 

pertencentes à Formação Palmital do Sul. Na porção centro-leste da área de estudo, são encontradas 

rochas associadas à bacia de retro-arco, representada pelos Grupos São Fidélis (cordierita-sillimanita-

biotita gnaisses bandadados com intercalações de quartzitos, rochas calcissilicáticas e anfibolitos, além 

de biotita gnaisses homogêneos); Italva (sequência metavulcanossedimentar composta pelas unidades 

São Joaquim, Macuco e Serra da Prata, nas quais afloram mármores calcíticos a dolomíticos, 

anfibólio-biotita gnaisses com intercalações de anfibolito e rochas calcissilicáticas, além de 

hornblenda-biotita gnaisses intercalados com leucognaisses); e pelo Complexo Nova Venécia 
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(sillimanita-granada-cordierita gnaisses bandados com intercalações de calcissilicáticas, gnaisses 

quartzosos e quartzitos). Os gnaisses apresentam granulação fina a grossa, coloração variando entre 

cinza-claro e escuro, e são cortados por veios de pegmatitos. O bandamento gnáissico é centimétrico 

com alternância entre bandas quartzo-feldspáticas e bandas melanocráticas ricas em biotita e anfibólio. 

Em lâmina, os gnaisses apresentam textura granolepidoblástica e são compostos por microclina, 

plagioclásio, quartzo, biotita e anfibólio, com quantidades variáveis de granada, sillimanita e opacos. 

Os quartzitos possuem granulação grossa, são recristalizados, e contém granada, muscovita, biotita. Os 

anfibolitos ocorrem em níveis centimétricos intercalados aos gnaisses, e apresentam coloração verde-

escura e granulação fina. As rochas calcissilicáticas ocorrem na forma de lentes, possuem coloração 

cinza-esverdeada, granulação fina a média, são bandadas e constituídas por anfibólio, diopisídio, 

plagioclásio, quartzo e biotita, com quantidades variáveis de escapolita, titanita, zircão e opacos (Silva 

1993). 

Os granitóides que ocorrem na área em foco são neoproterozoicos a cambrianos, e 

correspondem às supersuítes G1 (pré-colisional), G2/G3 (sin-colisional) e G5 (pós-colisional) 

(Pedrosa-Soares et al. 2011). Os granitóides G1 são compostos por ortognaisses, tonalitos e 

granodioritos foliados e metaluminosos. Os granitóides G2 /G3, representados pela Suíte Bela Joana, 

compreendem granada-hornblenda-ortopiroxênio-clinopiroxênio charnockitos com enclaves de 

granada-sillimanita gnaisses e ortognaisses enderbíticos a tonalíticos. Os granitóides G5 correspondem 

às suítes intrusivas Espírito Santo (granodioritos, granitos, monzonitos, dioritos do maciço Rio Novo 

do Sul; granodioritos, quartzomonzonitos, granitos e dioritos do Maciço Iconha) e Santa Angélica 

(dioritos, gabros, migmatitos e granitos dos Maciços Santa Angélica, Alto Chapéu, Aracê, Castelo e 

Venda Nova). 

A faixa de terreno cortada pelo lineamento se inicia na praia de Piúma, onde ocorrem biotita 

gnaisses migmatizados, dobrados, com pouca quantidade de granada (associada a níveis máficos), 

intercalados com rochas calcissilicáticas (Fig.2.12A e Fig.2.12B). O bandamento gnáissico, paralelo à 

foliação, pode conter intercalações com biotita-granito homogêneo, foliado, sem granada. Na região de 

Iconha, ocorrem charnockitos (Fig. 2.12C e Fig.2.12D), que segundo Vieira et al. 2014, estão 

associados à Suíte Bela Joana (Supersuíte G5). Ao longo do vale do Rio Iconha, esta mesma rocha é 

encontrada associada a uma de composição semelhante, mas mais foliada e biotitizada (Fig.2.12E e 

Fig.2.12F), e vai se tornando mais fina e leucocrática, passando aos granodioritos relacionados ao 

Maciço Iconha, e aos paragnaisses do Complexo Nova Venécia (Pedrosa-Soares et al. 2006, 2008), 

que compreendem biotita-granada-cordierita gnaisses bandados, migmatitos, além de gnaisses 

quartzosos e quartzitos. Os paragnaisses possuem coloração variando entre cinza a cinza azulado, com 

porfiroclastos centimétricos de granada imersos em matriz leucocrática a mesocrática. Observa-se 

bandamento paralelo à foliação. Muitas vezes, os paragnaisses estão intercalados com rochas 
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calcissilicáticas, que estão dispostas de maneira paralela ao bandamento dos gnaisses. Essas rochas 

apresentam coloração cinza-escuro a esverdeada, com granulação fina e leve foliação (Fig.2.12G e 

Fig.2.12H). 

Na porção central da área de estudo, predominam as rochas mais finas e leucocráticas. São 

granodioritos ricos em minerais máficos, foliados, pré-colisionais, da supersuíte G1 (Fig.2.13A). 

Nessa região, também foi encontrada uma sequência metassedimentar, associada ao Grupo Italva. São 

mármores intercalados com biotita gnaisses, rochas calcissilicáticas e uma rocha rica em epidoto 

(Fig.2.13B e Fig.2.13C). Observam-se também quartzitos (Fig.2.13D e Fig.2.13E), muitas vezes 

relacionados a zonas de cisalhamento mais antigas, e podem ser o produto da alteração dos 

paragnaisses.  

O segmento terminal norte do lineamento corta gnaisses milonitizados que marcam a zona de 

cisalhamento de Guaçuí (Fig.2.13F e Fig.2.13G). Nessa região, além dos gnaisses milonitizados, são 

encontradas rochas máficas, como os dioritos fraturados (Fig. 2.13H). Segundo Vieira et al. (2014), 

está é a região de ocorrência das rochas paleoproterozoicas do Complexo Serra do Valentim. 
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Fig. 2.12 – Principais litotipos encontrados na área de estudo. A) Gnaisse migmatizado com granada na praia de 

Piúma. B) Intercalação de biotita granito, gnaisse e rocha calcisilicática. C) Granodiorito cortado por inúmeros 

veios de leucogranito fino. D) Charnockito relacionado à supersuíte G5. E) Zona de transição entre o charnokito 

e granodiorito foliado e biotitizado. F) Detalhe do granodiorito. G) Biotita gnaisse muito foliado intercalado com 

leucogranito rico em biotita. H) Paragnaisse com granada e cordierita. 
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Fig. 2.13 – A) Granitóide pré-colisional (G1): granodiorito rico em minerais máficos. B e C) Sequência meta-

sedimentar: mármore (B) e intercalação de rocha rica em epidoto e biotita gnaisse (C). D) Quartzito intercalado 

com meta-sedimentos. E) Biotita gnaisse. F) Afloramento de milonito com foliação sub-vertical na zona de 

cisalhamento de Guaçuí. G) Indicadores cinemáticos dextrais em milonito da mesma zona de cisalhamento. H) 

Afloramento de rocha máfica fraturada, possivelmente diorito. 
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2. 4. 1 – Arcabouço estrutural 

Em seu conjunto, as estruturas encontradas na área de estudo estão orientadas 

preferencialmente na direção N35º a 40ºE.  Como mostra a Fig. 2.14, estas estruturas incluem: i) 

dobras fechadas a isoclinais em várias escalas, às quais se associa uma foliação plano-axial penetrativa 

cuja orientação preferencial é N17ºE; ii) Zonas de cisalhamento dúcteis a dúctil-rúpteis, reversas ou de 

rejeito oblíquo (principalmente reversas dextrais) de direção N30º a 50ºE e mergulhos para SE; iii) 

Zonas transcorrentes dextrais, dúcteis a dúctil-rúpteis, marcadas por largas faixas miloníticas, como as 

zonas de cisalhamento de Guaçuí e Batatal; iv) Falhas transcorrentes com movimentação dextral e 

sinistral e juntas transversais às zonas anteriores, com direções E-W, NW-SE, NNW-SSE. 

Segundo Féboli & Padilha (1992), na área de estudo a cinemática direcional presente nos 

diversos domínios litoestruturais mascara, às vezes completamente, as feições geradas em eventos 

anteriores, principalmente nas zonas de cisalhamento de alto ângulo. Nesses locais, observa-se a trama 

totalmente recristalizada e reequilibrada em condições metamórficas das fácies anfibolito e granulito, 

com a presença apenas de uma foliação gnáissica preservada em meio a um mosaico recristalizado. A 

atitude média nesses locais (Sn//Sn+1) é 131/87.  

 

 

Fig. 2.14 – Principais estruturas encontradas na área de estudo (Vieira et al. 2014). 
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Em campo, nota-se que a foliação regional segue a direção preferencial das estruturas NE-SW, 

com mergulho preferencial para ESE. Ou seja, a atitude modal dos elementos dúcteis é 107/57. Além 

disso, a distribuição dos elementos na rede estereográfica resulta em uma guirlanda, cujo eixo β fica 

posicionado em 196/02, refletindo a ocorrência de uma segunda geração de dobras regionais que afeta 

a foliação dos gnaisses (Fig.2.15A). As lineações de estiramento mineral mostram caimento 

preferencial para NE e SW, refletindo movimentos direcionais, bem como para E, neste caso, 

resultado dos movimentos frontais (Fig.2.15B). 

 

Fig. 2.15 – Estereogramas com o contorno de densidade dos polos dos planos de foliação dos gnaisses, 

granitóides e quartzitos (A) e lineações de estiramento mineral (B). Rede de Schmidt, hemisfério inferior. 

 

Segundo Silva (2010), a zona de cisalhamento de Guaçuí, com cerca de 320 km de extensão, 

possui movimentação dextral, e um deslocamento horizontal estimado em 35 km. A zona de 

cisalhamento de Batatal constitui um único segmento sigmoidal com cerca de 70 km de extensão e 

movimentação dextral reversa ao norte e transcorrente dextral ao sul. Ainda segundo Silva (2010), a 

origem de ambas as estruturas estaria relacionada à instalação de um regime transpressivo dextral na 

porção sul do orógeno Araçuaí, e no orógeno Ribeira, em resposta ao regime de convergência gerado 

pela aproximação entre os crátons do São Francisco e do Congo. Estimado entre 560 a 530 Ma, este 

episódio teria provocado a rotação horária e a reativação transcorrente de estruturas pré-existentes da 

porção sul do orógeno Araçuaí.  

Por fim, um evento de natureza rúptil teria gerado falhas e juntas transversais às zonas 

anteriores, com direções E-W, ENE-WSW e NW-SE. 
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O lineamento Piúma foi retratado inicialmente no Mapa Geológico do Projeto 

RADAMBRASIL (1983) como uma fratura, interpretada a partir de dados obtidos com o 

aerolevantamento do sistema de radar GEMS-1000, na década de 70 (Oliveira et al. 2011). Nos mapas 

geológicos do Programa de Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil (Féboli & Padilha 1992; 

Silva 1993), o lineamento é retratado como uma falha transcorrente sinistral.  

Estudado no âmbito do Projeto RIFTE/UNESP (Souza et al. 2012), uma Cooperação 

PETROBRAS/UNESP, que incluiu o trabalho de conclusão de curso de Bronzoni (2011), o 

lineamento Piúma foi descrito como uma zona de fratura intensa, mas sem indícios da presença de 

falhas com rejeito significativo entre os blocos, apenas planos estriados. A erosão acentuada nessas 

zonas de fratura verticalizadas, favorecida pela percolação de água meteórica, teria levado à definição 

dos grandes lineamentos encontrados na região, como o Piúma.  
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CAPÍTULO 3 

LINEAMENTOS E SEU SIGNIFICADO TECTÔNICO 

3.1 – INTRODUÇÃO 

Um lineamento, tal como definido por O’Leary et al. (1976), constitui uma feição linear da 

superfície terrestre com alguns quilômetros de comprimento, que pode ser reconhecida em mapas e 

imagens aéreas ou de satélite. Eles diferem e se destacam das feições adjacentes, e, presumivelmente, 

refletem uma estrutura de subsuperfície. Hobbs (1912) se refere a estas feições como “linhas 

significantes da paisagem que revelam a arquitetura escondida do embasamento adjacente”. Seguindo 

o raciocínio de Hobbs (1912), os lineamentos seriam a expressão em superfície de falhas ou zonas de 

falhas, com estruturas associadas. Como a profundidade das falhas é geralmente proporcional ao seu 

comprimento (Sankov 1989), os maiores lineamentos representariam falhas profundas, que penetram 

até a base da crosta e, em alguns casos, atingem o manto listosférico. Contudo, o contrário não é 

válido: muitas falhas profundas cobertas por sedimentos não são visíveis como lineamentos em 

superfície, ou sua expressão não é compatível com sua importância estrutural (Park & Jaroszewski 

1994). Algumas estruturas intracontinentais, representadas por lineamentos, constituem feições 

enigmáticas, cujo significado só é compreendido após uma investigação detalhada, como é o caso do 

lineamento Piúma. A origem de muitas estruturas intraplaca não é ainda bem compreendida.  

3.2 – DEFORMAÇÃO INTRAPLACA 

Aitken et al. (2013) abordam a questão da atividade tectônica intraplaca, buscando 

compreender quais são as forças que movem esse tipo de tectonismo, e como elas se relacionam com 

os processos observados nas bordas das placas. Os autores observam que os eventos relacionados a 

supercontinentes, como a amalgamação do Gondwana e a orogenia alpina-himalaiana tem o potencial 

de desencadear processos deformacionais em áreas muito distantes dos limites das placas em 

interação. Exemplos atuais são observados nas Províncias de Tien Shan e Altai (Ásia central) e no rifte 

de Baikal, que são exemplos de estruturas intraplaca que se formaram em resposta à colisão entre a 

Índia e Eurásia. A deformação intraplaca resultante dos processos de convergência inclui regimes 

compressionais, transcorrentes e distensionais. A atividade tectônica intraplaca pode ser influenciada 

ainda por plumas e soerguimento mantélico, instabilidade litosférica e desintegração cratônica. 

Em um estudo das grandes estruturas do cráton da América do Norte, Marshak & Paulsen 

(1996) e Van der Pluijm & Marshak (2004), descrevem e exploram o significado da tectônica 

fanerozoica intraplaca. A ausência de relevo considerável e de estruturas penetrativas sugere que o 

cráton esteve tectonicamente estável durante o Fanerozoico. Porém, segundo os autores, tal 

estabilidade é relativa. Durante o Fanerozoico, muitas das grandes falhas sofreram reativações, bacias 
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sedimentares se formaram ou entraram em renovada subsidência, e soerguimentos deram origem a 

domos e arcos. A todas estas estruturas, principalmente às primeiras, relacionam-se lineamentos mais 

ou menos expressivos. 

Nos domos, antéclises e arcos intracratônicos, as camadas mais novas ocupam a borda, ao 

passo que nas bacias, sinéclises e depressões, as camadas mais novas localizam-se no centro. As 

variações laterais na espessura da sequência sedimentar na plataforma continental interior americana 

mostram que, enquanto algumas regiões sofreram soerguimento, outras sofreram subsidência durante a 

deposição dos sedimentos (Van der Pluijm & Marshak 2004). As estruturas epirogenéticas 

representam feições permanentes na litosfera continental interior. 

Estudos realizados a partir de dados de poços e geofísica sugerem que no interior da placa 

norte-americana existem zonas de falhamentos e dobramentos afetando as rochas fanerozoicas (Van 

der Pluijm & Marshak 2004; Fig. 3.1). Essas zonas variam de poucas centenas de metros de largura e 

alguns quilômetros de comprimento, a até 100 km de largura e 500 km de comprimento. As maiores 

zonas são representadas por falhas não-coplanares, que variam de menos de 5 a mais 50 km de 

extensão, e que, nas terminações, estão sobrepostas, indicando uma feição de revezamento. 

Localmente, segmentos de falhas subsidiárias en echelon são observados bordejando o traço principal 

das falhas. Na porção superior da crosta, as maiores falhas destas zonas mergulham com altos ângulos 

e se dividem em inúmeros ramos, num arranjo que lembra uma estrutura em flor. Em profundidade, as 

falhas tendem a se tornar lístricas, e a penetrar o embasamento. O deslocamento vertical dessas falhas 

varia entre dezenas a centenas de metros, e algumas apresentam uma componente direcional, porém, a 

ausência de indicadores cinemáticos nas superfícies das falhas e de marcadores dos deslocamentos 

torna sua caracterização difícil. Nos locais onde é possível observar estrias e a presença de falhas 

subsidiárias en echelon, as falhas são caracterizadas como oblíquas, sugerindo a ação de regimes 

transpressivos ou transtrativos (Van der Pluijm & Marshak 2004).  
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Fig. 3.1 – Mapa dos Estados Unidos mostrando a distribuição das zonas de falhamentos e dobramentos da região 

do cráton norte-americano, e os riftes intracratônicos documentados (Van der Pluijm & Marshak 2004). 

 

As dobras descritas nesses locais são monoclinais em perfil, sugerindo que elas possuem um 

flanco que mergulha em alto ângulo e outro com mergulho sub-horizontal. Essas dobras ainda não são 

bem compreendidas em profundidade, mas estudos mostram que elas se alojam acima de falhas com 

alto ângulo de mergulho, e que o alívio estrutural sobre as dobras aumenta com a profundidade. 

Estudos na variação espacial da espessura e das fácies das unidades estratigráficas nessas zonas 

indicam que elas estiveram ativas em mais de um evento durante o Fanerozoico, e que a atividade 

parece ser mais intensa durante os períodos de orogênese na margem continental. As zonas de 

falhamentos e dobramentos apresentam um trend que segue por uma vasta região do cráton, com 

direções preferenciais N-S a NE-SW ou E-W a NW-SE, delineando blocos retangulares na crosta. Ao 

longo do strike, a união dessas zonas parece definir cinturões de reativações tectônicas, que 

concentram a sismicidade atual (Van der Pluijm & Marshak 2004). 

As juntas descritas pelos autores ocorrem em duas famílias principais, uma com direção 

preferencial NW e a outra com direção preferencial NE. Há mais duas famílias menos proeminentes, 

de direção E-W e N-S. Estudos regionais sugerem que famílias de juntas sistemáticas verticais 

ocorrem nos estratos plataformais da região intraplaca, e que, em geral, as orientações variam de 

acordo com a região. Contudo, a origem das juntas não é ainda compreendida. 

Na tentativa de explicar a origem das zonas de falhamentos e dobramentos na plataforma 

continental interior dos Estados Unidos, Van der Pluijm & Marshak (2004) sugerem que elas se 
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iniciaram como falhas normais durante episódios distensionais no Proterozoico. Os deslocamentos 

observados nessas zonas durante o Fanerozoico seriam provocados pela reativação dessas estruturas. 

Poderia o mesmo se aplicar ao lineamento Piúma? 

 Os autores chegaram a essa conclusão após notarem que as zonas de falhamentos e 

dobramentos seguiam o mesmo trend dos riftes e diques proterozoicos presentes nos Estados Unidos. 

Assim, essas zonas de falhas seriam relíquias de riftes fósseis, que, depois de formados, permaneceram 

como uma zona de fraqueza na crosta, disponíveis para a reativação durante o Fanerozoico, quando o 

interior continental passou por uma leve deformação regional. Nas falhas nas quais a reativação foi 

provocada pelo encurtamento, o deslocamento teve um componente reverso; naquelas nas quais a 

reativação foi provocada pela extensão, observa-se uma componente de deslocamento normal; no caso 

das falhas não perpendiculares a direção de encurtamento ou de extensão, a transpressão ou a 

transtração geraram componentes direcionais nas falhas. Os deslocamentos provocados por todos esses 

tipos de falhamentos geram dobras por propagação de falhas nos estratos sobrejacentes. Os autores 

veem a porção superior da crosta no cráton norte-americano como um mosaico de blocos rígidos 

limitados por falhas, que se movimentam um em relação ao outro, em reposta a mudanças no estado 

de tensão no interior continental. Esse modelo pode ser aplicado em outras regiões. 

De um modo geral, pode-se dizer que as estruturas geradas ou reativadas em domínios 

intraplaca correspondem a estruturas epirogenéticas (domos, arcos, sinéclises, antéclises), falhas 

individuais, além de zonas de cisalhamento dúcteis e rúpteis. O estudo de feições intraplaca, 

originalmente designadas como lineamentos, invariavelmente leva a conclusão de se tratar de 

estruturas de uma das classes anteriormente mencionadas. A literatura também mostra que estruturas 

originalmente designadas lineamentos, de um modo geral, deixam de sê-lo quando estudadas em 

detalhe, passando a ser conhecidas com os nomes das estruturas que representam. 

3.3 – ESTRUTURAS DA PLATAFORMA SULAMERICANA 

Cordani et al. (1984) afirmam que no Brasil, as estruturas do escudo, muitas delas designadas 

lineamentos, tiveram grande importância na origem das bacias sedimentares. No caso da bacia 

intracratônica do Paraná, tem-se uma série de elementos tectônicos parcialmente encobertos por 

sedimentos, dentre os quais se destacam o Arco de Assunção, a Flexura de Goiânia e os Arcos de 

Ponta Grossa e do Rio Grande. Dentre as estruturas lineares destaca-se o conjunto de falhas 

transcorrentes de Cubatão, Além-Paraíba, Lancinha e Itapeúna, que constitui uma zona de 

cisalhamento com mais de 2000 km de extensão, com evolução e estruturação complexa (Sadowski 

1991), resultantes da tectônica de escape lateral associada à aglutinação do Gondwana (Passareli et al. 

2010). No estado do Paraná, a zona de cisalhamento da Lancinha, que representa a continuação da 

zona de cisalhamento de Cubatão, possui dobras associadas, reativação transcorrente sinistral e é 
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caracterizada pelo aspecto anastomosado rúptil (Fiori 1985a,b; Soares 1987; Salamuni et al. 1993; 

Salamuni 1995; Fassbinder et al. 1994 in Passareli et al. 2010). A zona de cisalhamento da Lancinha 

refletiria, na superfície, uma antiga e profunda falha, representada pelo lineamento de Cubatão, que foi 

reativada sob condição rúptil-dúctil (Fiori 1985a; Fassbinder et al. 1994 in  Passareli et al. 2010). 

A gênese das reativações de estruturas do embasamento na bacia do Paraná foi discutida por 

uma série de pesquisadores, tendo sido apontada como decorrente da movimentação de blocos 

verticais, da flexão da placa ou do rifteamento durante a fase inicial de subsidência (Ramos 1970; 

Soares 1974; Almeida 1980; Fúfaro et al. 1982; Cordani et al. 1984). Outras hipóteses são a ação de 

movimentos horizontais, como reflexo de tensões induzidas pela deformação nas bordas das placas 

(Soares 1991; Zalán et al. 1987, 1990), ou  à atuação de movimentos verticais, sendo que a origem da 

bacia seria influenciada por riftes na fase inicial, e deformações posteriores relacionadas a movimentos 

horizontais recorrentes (Milani 1997). 

O feixe de lineamentos Colatina (Alkmim et al. 2013) constitui mais um exemplo de feição 

intraplaca, sendo representado por um conjunto de lineamentos de direção N15°W ao longo de uma 

faixa de 30 km de largura por 250 km de comprimento, entre os municípios de Vitória e Ecoporanga, 

também no estado do Espírito Santo. Da mesma forma que o lineamento Piúma, o feixe Colatina se 

instala sobre o núcleo cristalino do Orógeno Araçuaí. Ao longo da faixa de ocorrência do feixe 

Colatina, nota-se que os lineamentos que o definem se expressam como vales retilíneos bem marcados 

pelo relevo da Província de Pães de Açúcar. No terreno, os lineamentos do feixe Colatina se traduzem 

principalmente na forma de grandes fraturas de tração e diques máficos, relacionados à Suíte Fundão. 

O estudo realizado por Alkmim et al. (2013) indica que essas estruturas tiveram origem durante o 

período Cambriano, por volta de 500 Ma, com pelo menos dois episódios de reativação, sendo o 

principal em regime transcorrente dextral. Tal episódio de reativação estaria relacionado à fase rifte 

das bacias da margem leste brasileira, quando os esforços distensivos se posicionavam na direção 

ESE.  

A reativação Wealdeniana ou Ativação Mesozoica (Almeida 1967), associada à abertura do 

Atlântico, proporcionou a ativação de grandes feições trativas, incluindo a injeção e derrames de 

rochas básicas e alcalinas (Riccomini et al. 2004). Associam-se a este evento o desenvolvimento do 

Rifte Continental Sudeste do Brasil (RCSB), uma depressão alongada com cerca de 900 km de 

comprimento, de idade paleogena, entre os estados do Paraná e do Rio de Janeiro. Seguindo a linha de 

costa atual, o rifte foi desenvolvido no domínio da Faixa Ribeira (Riccomini 1989). 

Vários modelos foram propostos para a geração do RCSB, sendo que, para Riccomini (1989), 

a formação da depressão original do rifte teria ocorrido no Paleogeno, sob a ação de um campo de 

esforços distensivos de direção NNW-SSE, causador da reativação dextral de zonas de cisalhamento 
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neoproterozoicas de direção NE a ENE. Os eventos deformadores que se seguiram envolveriam novas 

reativações ao longo de falhas pré-existentes, além da geração de novas estruturas (em menor escala).  

Segundo Riccomini et al. (2004), durante o Neogeno, a porção central do RCSB esteve sob a 

ação de um regime transcorrente com distensão NW-SE e compressão NE-SW localizada, causando a 

segmentação da depressão original do rifte por altos estruturais relacionados a transpressão, 

compartimentando as bacias tafrogênicas que compõe o RCSB. Com o final dos esforços 

compressivos, uma série de bacias pull-apart instalaram-se no alto estrutural existente entre as bacias 

de São Paulo e Taubaté. Os autores descrevem ainda evidências de movimentações neotectônicas ao 

longo de todo o RCSB, que estariam relacionadas a um evento compressivo de direção NW-SE, do 

Pleistoceno tardio ao Holoceno, seguindo por extensão holocena na direção E-W a NW-SE, e, por fim, 

por uma compressão E-W.  

As hipóteses para a origem do RCSB envolvem o deslizamento gravitacional (Almeida 1976), 

compensação isostática (Asmus & Ferrari 1978), basculamento termomecânico (Riccomini 1989) e o 

colapso gravitacional (Zalán e Oliveira 2005), todos eles influenciados pelos processos de subsidência 

térmica/flexural da bacia de Santos, que culminou com o soerguimento da Serra do Mar e da 

Mantiqueira.  

As variações nos campos de esforços relacionados aos eventos tectônicos de reativação seriam 

decorrentes do balanço entre o ridge-push e slab-pull da placa Sul-Americana em relação às placas 

Africana e de Nazca, respectivamente. Outros fatores seriam a carga de sedimentos na bacia de Santos, 

soerguimentos regionais e ascensão do nível do mar após a glaciação do Pleistoceno, interferindo no 

balanço de esforços (Riccomini & Hiruma 2002).  

Valeriano & Heilbron (1993) estudaram as estruturas de transferência existentes entre os 

segmentos central e oriental do RCSB, entre as bacias de Resende e Volta Redonda. Trata-se de uma 

zona trativa com movimentação dextral e direção WNW a NW, sobre rochas pré-cambrianas. Os 

autores concluíram se tratar de uma zona de transferência sintética, limitada por falhas normais, ao 

norte e a sul, instalada entre o Neocretáceo e o Paleogeno, podendo também ser posterior ao episódio 

de rifteamento. 

Almeida et al. (1999) descrevem uma zona de fratura N-S, com largura aproximada de 30 km, 

entre a borda oriental norte da bacia de Resende e a borda sul da bacia de Volta Redonda. Esta zona, 

composta por lineamentos e por um padrão de drenagem orientado preferencialmente entre N20ºW a 

N20ºE, se traduz em falhas, fraturas e diques de rochas básicas mesozoicas. Segundo os autores, as 

falhas possuem rejeito normal ou oblíquo, indicando uma distensão crustal na direção E-W. Os diques 

básicos estão encaixados em fraturas de direção N30ºW a N10ºE, e, subordinadamente N50º-70ºE, 

com idades entre 180 e 80 Ma, relacionados à quebra do Gondwana. Ainda segundo Almeida et al. 
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(1999), a implantação do RCSB (direção NE) e da zona de transferência de Volta Redonda (direção 

NW), durante o Paleogeno, truncou essa zona de fratura orientada na direção N-S. A recorrência de 

estruturas de mesma direção e idade distintas, incluindo as descontinuidades pré-cambrianas, indicaria 

uma fragilidade crustal nessa região, que foi denominada de Zona de Fraqueza Crustal de Barra 

Mansa. 

No estado do Espírito Santo, Hatushika (2005) descreve a ocorrência de falhas normais 

dextrais orientadas nas direções NE-SW, ENE-WSW e WNE-ESSE, na Formação Barreiras, que 

indicariam a atuação de um campo de tensões compatível com um regime de transcorrência dextral 

orientado na direção E-W, coerente com o identificado por Riccomini (1989) na região do RCSB. 

Mello et al. (2012), através da análise de lineamentos e de dados dos pares de falha/estria na 

Formação Barreiras, coberturas cenozoicas e embasamento saprolitizado na porção emersa da bacia de 

Campos e do Espírito Santo, reconhecem dois conjuntos de fraturas neotectônicas: (i) falhas normais 

NW-SE, falhas dextrais WNW-ESE a ENE-WSW, e falhas sinistrais NNW-SSE, que estariam 

relacionadas a um regime de transcorrência dextral E-W; (ii) falhas normais NE-SW, relacionadas a 

um evento de distensão NW-SE. Através das relações de superposição de estrias, os autores sugerem 

que a distensão NW-SE seria mais nova do que o evento de transcorrência dextral E-W. Os autores 

identificaram também falhas normais orientadas na direção NE-SW, falhas dextrais NE-SW a NNE-

SSW, e falhas sinistrais NE-SW a WNW-ESE no embasamento intemperizado, que foram 

relacionadas a um evento neotectônico de transcorrência sinistral E-W, mais antigo que os dois 

anteriores. Para aqueles autores, a deformação neotectônica condicionou a rede de drenagem sobre os 

tabuleiros da Formação Barreiras, nos quais os canais organizaram-se segundo as direções NW-SE e 

E-W, sugerindo um controle principal do regime neotectônico de transcorrência dextral E-W. Na 

região costeira, Mello et al. (2012) descrevem ainda o condicionamento exercido por calhas e altos 

estruturais de direção NW-SE. O padrão divergente dos rios sobre o alto estrutural que limita as bacias 

de Campos e do Espírito Santo (Alto de Vitória), associado a uma relativa ausência dos depósitos da 

Formação Barreiras, indicaria que esta feição estrutural estaria ativa, controlando a distribuição dos 

depósitos da Formação Barreiras e sendo reativada pelos eventos neotectônicos.  

Bricalli & Mello (2013) resumem os principais eventos neotectônicos atuantes no estado do 

Espírito Santo com base nos trabalhos de Hatushika (2005); Rodrigues (2005); Mello et al. (2005); 

Miranda (2007); Miranda (2009); Ribeiro (2010) e Bricalli (2011): 

- transcorrência sinistral orientada na direção E-W durante o Neogeno, associada à geração de 

falhas normais de direção NE-SW, falhas dextrais NNE-SSW e falhas sinistrais E-W a ENE-WSW, 

afetando o embasamento alterado; 
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- transcorrência dextral E-W durante o Pleistoceno ao Holoceno, com a geração de falhas 

normais orientadas na direção NW-SE, falhas dextrais NW-SE a E-W e falhas sinsitrais orientadas na 

direção NNE-SSW a NNW-SSE; 

- distensão NW-SE, durante o Holoceno, associada à geração de falhas normais de direção 

NE-SW a ENE-WNW. 

Souza et al. (2012) descrevem a presença de falhas normais de pequeno rejeito, com rotação 

de blocos, em rochas sedimentares associadas à Formação Barreiras, na cidade de Piúma. Segundo os 

autores, as falhas normais apresentam orientação NW-SE, com mergulho de médio a baixo ângulo 

para NE, com as estrias que sugerem uma distensão para NE-SW. Contudo, a presença de atividade 

antrópica, e a ruptura circular com a presença de material argiloso coloca em dúvida a sua 

caracterização como estrutura tectônica, já que elas poderiam estar relacionadas a eventuais 

escorregamentos. 

  



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol. 75, 125p. 

 

 
 

59 

CAPÍTULO 4 

EXPRESSÃO DO LINEAMENTO PIÚMA E FEIÇÕES ADJACENTES 

EM IMAGENS DE SENSORES REMOTOS 

4.1 – INTRODUÇÃO 

As imagens obtidas através de sensores remotos fornecem importantes informações a respeito 

das feições estruturais presentes em uma região, principalmente através da extração dos lineamentos, 

que podem refletir a ação de eventos tectônicos importantes. Os lineamentos mais conspícuos podem 

ser observados em domínios de terrenos cristalinos, nos quais a variação litológica, a ação de eventos 

tectônicos e o processo erosivo atuam de maneira a favorecer e amplificar as feições macroestruturais. 

Muitas vezes, as principais estruturas presentes em bacias sedimentares são controladas pelas 

descontinuidades presentes no embasamento, que podem contribuir de maneira passiva ou ativa na 

propagação das tensões, podendo ser reativadas ao longo do tempo geológico (Antunes 2004). 

4.2 – ANÁLISE DA TRAMA DE LINEAMENTOS 

Os lineamentos extraídos das imagens SRTM que recobrem a área selecionada para o estudo 

são apresentados nas Fig.4.1, Fig.4.2, Fig. 4.3 e Fig.4.4, bem como nos diagramas de roseta que 

representam a frequência dos azimutes por comprimento acumulado. A área selecionada para o estudo 

utilizando-se sensores remotos foi ampliada, de maneira a incorporar as estruturas do Feixe Colatina.  

O lineamento Piúma é bem marcado em todas as imagens e apresenta direção preferencial 

N50°W, e se traduz na junção de lineamentos menores e descontínuos, orientados preferencialmente 

na direção N50°W. 

Contudo, nota-se que em todas as imagens, a família de lineamentos cuja direção azimutal está 

entre 30° e 45° é a mais frequente. Após a filtragem dos dados, e elaboração do mapa final de 

lineamentos, foi possível dividi-los em quatro famílias principais: NE-SW (I), NNW-SSE (II), NW-SE 

(III) e E-W (IV) (Fig.4.5). A tabela 4.1 apresenta o número de linhas e a orientação modal (máximo 

estatístico) para cada família de lineamentos, com o respectivo ângulo de desvio entre as medidas.   

Tabela 4.1 – Número de medidas e orientação média dos lineamentos de cada família. 

Família Número de linhas Orientação média (º) Ângulo de Desvio (º) 

NE-SW 2963 37 38 

NNW-SSW 1013 164 34 

NW-SE 635 128 22 

E-W 474 84 35 

Todas as famílias 5085 27 - 
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A família NE-SW contém o maior número de lineamentos (2.963), sendo que 26,9% dos 

valores de azimutes estão entre N30° e 45°E. A orientação média dos lineamentos pertencentes a esta 

família é N37ºE. 

A seguir, a família mais frequente é a de lineamentos de direção NNW-SSE (1.013), sendo 

que 43,8% dos azimutes estão entre 150° e 165°, com uma orientação média na direção N16ºW (164º 

Az). 

 Em terceiro lugar, aparece a família à qual pertence o lineamento Piúma. Foram mapeados 

635 lineamentos com essa direção, sendo que 55,2% deles possuem azimute variando entre 120° e 

135°. O lineamento Piúma se destaca dos demais lineamentos de mesma direção por ser o mais 

contínuo e bem marcado. A orientação média dos elementos desta família é N52ºW (128º Az). 

A família menos frequente é a de lineamentos E-W. Foram mapeados 474 lineamentos, sendo 

que 26,9% deles possuem direção azimutal entre 75° e 90°, sendo que a orientação média é N84ºE. 

Os lineamentos, quando analisados em detalhe, correspondem na maioria das vezes a escarpas, 

cristas de serras, vales e rios.  

 

Fig. 4.1 – Lineamentos extraídos do modelo digital de elevação SRTM iluminado na direção azimutal 0°, e 

respectivo diagrama de roseta com frequência dos azimutes por comprimento acumulado. 
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Fig. 4.2 – Lineamentos extraídos do modelo digital de elevação SRTM iluminado na direção azimutal 45°, e 

respectivo diagrama de roseta com a frequência dos azimutes por comprimento acumulado. 

 

Fig. 4.3 – Lineamentos extraídos do modelo digital de elevação SRTM iluminado na direção azimutal 90º, e 

respectivo diagrama de roseta com frequência dos azimutes por comprimento acumulado. 
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Fig. 4.4 – Lineamentos extraídos do modelo digital de elevação SRTM iluminado na direção azimutal 315°, e 

respectivo diagrama de roseta com a frequência dos azimutes por comprimento acumulado. 
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N=5.085 
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(Az 30⁰- 45⁰) 
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N=2.963 

Int. de Classe: 15⁰ 
Moda: 26,9% 

(Az 30⁰- 45⁰) 

 

NNW-SSE 

N=1.013 

Int. de Classe: 15⁰ 
Moda: 43,8% 

(Az 150⁰- 165⁰) 

 

NW-SE 

N=635 

Int. de Classe: 15⁰ 
Moda: 55,2% 

(Az 120⁰- 135⁰) 

 

E-W 

N=474 

Int. de Classe: 15⁰ 
Moda: 26,9% 

(Az 75⁰- 90⁰) 

Fig. 4.5 – Mapa final com todos os lineamentos extraídos do modelo digital de elevação, classificados por 

famílias: NE-SW, NNW-SSE, NW-SE e E-W, e respectivos diagramas de roseta com a frequência dos 

azimutes por comprimento acumulado. 

 

4.3 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E ANÁLISE GEOMÉTRICA DE LINEAMENTOS 

A tabela 4.2 e os histogramas das Fig.4.6, Fig.4.7, Fig.4.8, Fig.4.9 e Fig.4.10 mostram a 

distribuição dos comprimentos dos lineamentos para cada família. Os dados mostram que a família E-

W, apesar de ser a menos numerosa, é aquela que apresenta os maiores comprimentos, sendo que o 



Lourenço, F. S. 2015. O Lineamento Piúma: Características Gerais e História Evolutiva.... 
 

 
 
 

64 

valor da mediana é 1207,65 m. A seguir, aparecem os lineamentos da família NNW-SSE com a 

mediana em 1130,82 m, seguido da família NW-SE cuja mediana é de 1119,16 m, e os da família NE-

SW, que, apesar de mais numerosos, são os menores, com a mediana em 1028,49 m. 

Tabela 4.2 – Número de medidas e comprimento médio dos lineamentos de cada família. 

Família Número de linhas LMin (m) LMáx (m) Mediana (m) Desvio Padrão (m) 

NE-SW 2963 200,09 7323,09 1028,49 702,84 

NNW-SSW 1013 51,86 5768,51 1130,82 689,75 

NW-SE 635 206,86 7796,99 1119,16 717,23 

E-W 474 322,12 5140,37 1207,65 741,49 

Todas as famílias 5085 51,86 7796,99 1084,92 707,73 

 

 
 

Fig. 4.6 – Histograma com a distribuição dos comprimentos para a família de lineamentos de direção NE-SW. 
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Fig. 4.7 – Histograma com a distribuição dos comprimentos para a família de lineamentos de direção NNW-

SSE. 

 

 

Fig. 4.8 – Histograma com a distribuição dos comprimentos para a família de lineamentos de direção NW-SE. 
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Fig. 4.9 – Histograma com a distribuição dos comprimentos para a família de lineamentos de direção E-W. 

 

 

Fig. 4.10 – Histograma com a distribuição dos comprimentos para todas as famílias de lineamentos. 
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Após a separação dos lineamentos em quatro famílias principais, foram gerados mapas de 

densidade de lineamentos, que apresentam a densidade de feições lineares na vizinhança de cada 

célula de saída do arquivo raster. As Fig.4.11, Fig.4.12, Fig.4.13 e Fig.4.14, mostram os mapas de 

densidade de lineamentos por família de lineamentos, e a Fig.4.15 apresenta o mapa de densidade para 

os lineamentos totais.  

Nos mapas por famílias, nota-se que os lineamentos NE-SW (Fig.4.11) se concentram na 

porção leste e oeste da área de estudo, onde existem zonas de cisalhamento de Guaçuí e Batatal, com a 

mesma direção. Os lineamentos NNW-SSE ocorreram com maior frequência em pontos a noroeste e 

leste da área, e também na parte norte, fora da área de estudo, marcando a ocorrência do feixe de 

lineamentos Colatina (Fig.4.12). Os lineamentos NW-SE, família na qual se insere o lineamento 

Piúma, ocorrem com maior frequência exatamente sobre o lineamento, na porção central da área de 

estudo, e evidenciam a presença de outros lineamentos menores, paralelos ao Piúma (Fig.4.13). Os 

lineamentos E-W se concentram na porção leste da área de estudo (Fig.4.14). 

 

Fig. 4.11 – Mapa de densidade de lineamentos da família NE-SW. Notar a maior concentração de linhas sobre as 

zonas de cisalhamento pré-cambrianas de Guaçuí e Batatal. 
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Fig. 4.12 – Mapa de densidade de lineamentos da família NNW-SSE. Notar a maior concentração de linhas 

sobre a região do feixe de lineamentos de Colatina (porção nordeste da figura, fora da área de estudo), e na 

porção leste e noroeste da área de estudo. 
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Fig. 4.13 – Mapa de densidade de lineamentos da família NW-SE. Notar a maior concentração de linhas sobre a 

região do lineamento Piúma. 
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Fig. 4.14 – Mapa de densidade de lineamentos da família E-W. Notar a maior concentração de linhas na porção 

leste da área de estudo. 

 

O mapa de densidade de lineamentos totais (Fig.4.15) evidencia que a maior concentração de 

lineamentos ocorre exatamente sobre as zonas de cisalhamento pré-cambrianas (Guaçuí, no extremo 

oeste da área de estudo, e Batatal, a leste da área de estudo), ambas de direção NE-SW, e sobre a 

região de ocorrência do lineamento Piúma. 

Ao se comparar estes resultados com o mapa geológico (Vieira et al. 2014; Fig.4.16) e a literatura 

disponível para área estudada, conclui-se que: 

 A família NE-SW corresponde principalmente à manifestação da trama do embasamento pré-

cambriano, sendo representada pelas zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais de Guaçuí 

e Batatal, além de eixos de anticlinais e sinclinais, orientados nesta direção. 

 A família NNW-SSE marca principalmente o feixe de lineamentos Colatina (Alkmim et al. 

2013), representada por um conjunto de elementos de direção N15°W na porção NE da área 

utilizada neste estudo. Os lineamentos que o definem se expressam como vales retilíneos bem 

marcados e se traduzem principalmente na forma de grandes fraturas de tração e diques 

máficos, relacionados à Suíte Fundão (Alkmim et al. 2013).  
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 A família NW-SE representa, de maneira geral, as estruturas frágeis, estando relacionada a 

falhas transcorrentes de movimentação dextral e sinistral e fraturas no mapa de Vieira et al. 

(2014). Dentre elas, está o próprio lineamento Piúma, e lineamentos menores paralelos a ele. 

O lineamento Piúma se traduz na junção de lineamentos orientados na direção N50°W, que se 

estendem por cerca de 70 km, indo da porção próxima à margem continental até próximo à 

zona de cisalhamento de Guaçuí. As estruturas que refletem o lineamento parecem cortar as 

estruturas dúcteis. Paralelamente ao lineamento Piúma, são encontrados lineamentos 

orientados na mesma direção, localizados a aproximadamente 7 km de distância do mesmo, 

um ao sul, e outro ao norte. Esses lineamentos são menores, com cerca de 30 km de 

comprimento, e são retratados no mapa geológico (Vieira et al. 2014) como falhas 

transcorrentes dextrais. 

 A família E-W, assim como a família NE-SW, parece estar relacionada à trama pré-

cambriana, já que há uma grande concentração desses lineamentos próxima à zona de 

cisalhamento de Batatal e à demais zonas de cisalhamento na porção norte da área.   

 

Fig. 4.15 – Mapa de densidade de lineamentos totais. Notar a maior concentração de linhas sobre a região do 

lineamento Piúma, do feixe de lineamentos de Colatina (porção nordeste da figura, fora da área de estudo), e 

sobre as zonas de cisalhamento pré-cambrianas na porção oeste e leste da área de estudo. 
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Fig. 4.16 – Área com a maior concentração de lineamentos sobre o Mapa Geológico do Espírito Santo (Vieira et 

al. 2014). Notar a maior concentração de linhas sobre a região do lineamento Piúma, do feixe de lineamentos de 

Colatina (porção nordeste da figura, fora da área de estudo), e sobre as zonas de cisalhamento de Guaçuí e 

Batatal. 
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CAPÍTULO 5 

EXPRESSÃO GEOFÍSICA DO LINEAMENTO PIÚMA 

5.1 – INTRODUÇÃO 

Após a caracterização do lineamento Piúma e feições próximas de mesmas características e 

orientação nas imagens de sensores remotos, buscou-se verificar sua expressão em mapas 

magnetométricos e gravimétricos confeccionados especialmente para este fim. Para evitar problemas 

decorrentes do processo de nivelamento, os mapas gerados para os domínios onshore e offshore foram 

analisados de maneira independente. Procedeu-se, além disso, à interpretação de dez linhas sísmicas 

da porção da bacia de Campos adjacente à área de ocorrência do lineamento. Os resultados obtidos são 

apresentados nas seções seguintes.  

5.2 – GRAVIMETRIA 

Os mapas de anomalia Bouguer apresentam a distribuição da soma das massas para cada ponto 

do mapa, evidenciando o relevo da interface onde há o maior contraste de densidades: entre a base da 

crosta (= 2,9 g/cm3) e o manto superior (=3,3 g/cm3) (Rigoti 2015). Dessa forma, o mapa Bouguer 

mostra, de maneira geral, o comportamento da Moho. Os dados gravimétricos da porção terrestre, 

provenientes das estações da rede gravimétrica fundamental brasileira, são muito esparsos. Dessa 

forma, o mapa Bouguer da porção terrestre da área de estudo (Fig.5.1) nos dá apenas uma ideia da 

compartimentação crustal, indicando que há um afinamento crustal em direção à margem continental 

(tons de verde). A crosta não afinada é representada pelos tons azulados. No mapa gravimétrico 

residual (Fig.5.2), no qual se retira a influência da componente regional, os altos gravimétricos podem 

refletir a presença de rochas vulcânicas, plutônicas ou mesmo o embasamento mais raso. 

Na porção marinha, a qualidade e a densidade dos dados são melhores. Além disso, o contraste 

de densidade entre o embasamento e a cobertura sedimentar permite que se identifiquem as principais 

estruturas da bacia. A Fig. 5.3 apresenta o mapa Bouguer calculado para a porção offshore, no qual o 

afinamento crustal é mais uma vez evidenciado pelos tons de verde e amarelo. Em tons de vermelho 

ocorre a zona de transição entre a crosta continental estirada e a crosta oceânica, mais espessa e antiga 

(COB). No mapa gravimétrico residual da porção offshore (Fig.5.4) foram interpretados os 

alinhamentos gravimétricos relacionados a gradientes notáveis de valores (contraste entre baixos e 

altos gravimétricos). Nota-se uma grande anomalia positiva na zona de charneira do Cretáceo, paralela 

à linha de costa, que representa a primeira quebra no embasamento, e limita a transição para a crosta 

cada vez mais afinada. Na bacia de Campos a linha de charneira é representada pela Falha de Campos. 

Os baixos gravimétricos neste mapa estão associados às calhas deposicionais, e, provavelmente, à 
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presença de domos de sal, que exercem efeito de perda de massa. As demais anomalias positivas 

possivelmente estão relacionadas aos altos estruturais do embasamento e à presença de rochas ígneas. 

 

Fig. 5.1 – Mapa de anomalia Bouguer calculada para a porção terrestre da área de estudo.  

 

Fig. 5.2 – Mapa de anomalia gravimétrica residual calculada a partir da anomalia Bouguer para a porção terrestre 

da área de estudo, gerado com filtro passa-alta de 90 km.  
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Fig. 5.3 – Mapa de anomalia Bouguer calculada para a porção marinha da área de estudo. Destaque para a linha 

de charneira do Cretáceo e COB de Zalán et al. (2011). 

 

Fig. 5.4 – Mapa de anomalia gravimétrica residual, calculado a partir da anomalia Bouguer para a porção 

marinha da área de estudo, e respectivo diagrama de roseta com os lineamentos gravimétricos (intervalo de 

classe = 20º). Linha de charneira do Cretáceo e COB de Zalán et al. (2011). 
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Os lineamentos gravimétricos podem ser associados à presença de falhas, que ocorrem em 

quatro famílias principais: NNW-SSE, NNE-SSW, NW-SE e E-W, e refletem a trama do 

embasamento. A família mais frequente é a NNW-SSE, com 19,4% dos valores variando entre os 

azimutes 160º e 180º. Nota-se que, prolongando-se o lineamento Piúma para a porção offshore, não há, 

à primeira vista, uma grande falha ou estrutura que esteja conectada com a feição encontrada na 

porção terrestre.  

5.3 – MAGNETOMETRIA   

Os mapas de anomalia magnética indicam a resposta da magnetização dos diferentes terrenos, 

evidenciando diferenças composicionais ou estruturais. O mapa base para a análise foi o de anomalia 

magnética reduzida ao polo, tanto para a porção terrestre quanto para a porção marinha (Fig.5.5 e 

Fig.5.6). A partir dele, foram aplicadas as técnicas de realce de anomalias, e gerados os mapas de 

inclinação do sinal analítico (ISA), primeira derivada vertical (Dz) e amplitude do sinal analítico 

(ASA). Para a visualização integrada dos dados onshore e offshore, foi feita a equalização da altitude 

de referência através dos filtros de continuação para cima e para baixo, já que estes apresentavam 

parâmetros de aquisição distintos.  

No mapa de anomalia magnética reduzida ao polo para a porção onshore (Fig.5.5), nota-se que 

as anomalias magnéticas são intensas e de alta frequência, com direção principal NE-SW, coincidentes 

com as zonas de cisalhamento de Guaçuí e Batatal (Fig. 2.14 seção 2.4.1). A presença de corpos 

ígneos é bem marcada pelas anomalias fortemente positivas e de formato circular, relacionadas 

principalmente aos granitoides pós-colisionais G5, correspondentes às suítes intrusivas Espírito Santo 

e Santa Angélica. Algumas anomalias de pequeno comprimento de onda parecem marcar a presença 

de diques, principalmente próximo ao feixe de lineamentos de Colatina.  

No mapa de anomalia magnética reduzida ao polo para a porção offshore (Fig. 5.6), o relevo 

magnético é marcado pela presença de anomalias positivas de grandes comprimentos de onda e 

direção preferencial NE-SW. A linha de charneira do Cretáceo é bastante evidente, e marca a transição 

para anomalias de baixa frequência, evidenciando o aprofundamento do embasamento. As anomalias 

de alta amplitude podem refletir a influência de rochas ígneas, enquanto os baixos magnéticos 

possivelmente se relacionam a calhas deposicionais e à presença de domos de sal. Apesar da zona de 

transição entre a crosta continental e a crosta oceânica não exibir um contraste magnético 

significativo, sua interpretação foi mantida para efeitos de localização. A ausência de contraste pode 

ser decorrente de um período de quietude magnética ou à semelhança na composição mineralógica 

(Rigoti 2015). 
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Fig. 5.5 – Mapa do campo magnético anômalo reduzido ao polo para a porção terrestre. 

 

 

Fig. 5.6 – Mapa do campo magnético anômalo reduzido ao polo para a porção marinha. Linha de charneira do 

Cretáceo e COB de Zalán et al. (2011). 
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No mapa da primeira derivada vertical, são ressaltadas as anomalias de alta frequência, que 

estão associadas às fontes mais rasas, e podem estar associadas às descontinuidades geológicas. Os 

lineamentos magnéticos extraídos do mapa da primeira derivada vertical na porção terrestre da área de 

estudo (Fig.5.7) mostram preferencialmente a existência de estruturas de direção NE-SW, com 43,1% 

delas variando entre os azimutes N40° e 60°E, e de estruturas NW-SE, subordinadas. Neste dado, 

também não é possível notar a influência do lineamento Piúma. No mapa da porção offshore (Fig.5.8), 

os lineamentos magnéticos também possuem direção preferencial NE-SW, sendo que 26,7% dos 

lineamentos estão orientados entre N20° e 40°E. As famílias N-S e E-W são as outras mais frequentes, 

sendo que os lineamentos de direção NW-SE ocorrem em menor quantidade. Mais uma vez, não há 

indícios de grandes estruturas alinhadas na direção do lineamento na porção offshore. 

 

Fig. 5.7– Mapa da primeira derivada vertical para a porção terrestre e diagrama de roseta para os lineamentos 

magnéticos (intervalo de classe = 20º). 
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Fig. 5.8 – Mapa da primeira derivada vertical para a porção marinha, interpretado. Diagrama de roseta para os 

lineamentos magnéticos com intervalo de classe de 20°. Linha de charneira do Cretáceo e COB de Zalán et al. 

(2011). 

 

No mapa da inclinação do sinal analítico para a porção terrestre (Fig.5.9), destacam-se os 

lineamentos magnéticos correspondentes aos diques pertencentes ao feixe Colatina (NNW-SSE), as 

zonas de cisalhamento de direção NE-SW (Guaçuí e Batatal; Fig. 2.14 seção 2.4.1), além de algumas 

estruturas de direção NW-SE, porém não coincidentes com a localização do lineamento. O diagrama 

de roseta mostra que a direção preferencial das estruturas interpretadas varia entre N40° e 60°E, sendo 

que 24,7% dos dados se concentram nesse intervalo. A família NW-SE é a segunda mais frequente. Os 

lineamentos foram classificados com o auxílio do mapa geológico da CPRM (Vieira et al. 2014, 

Fig.2.10 seção 2.5.1) em estruturas de primeira ordem (contatos geológicos e grandes zonas de 

cisalhamento) e segunda ordem (estruturas dentro da mesma litologia), e depois comparados às 

soluções de Euler para os dados magnéticos terrestres (Fig.5.10). Observa-se que os lineamentos de 

primeira ordem são predominantemente orientados na direção NE-SW (37,2% entre os azimutes N40° 

e 60°E), enquanto que os de segunda ordem pertencem a duas famílias principais: NE-SW e NW-SE. 

Os lineamentos NE-SW ainda são os mais frequentes, com 23,5% deles variando entre os azimutes 

N40° e 60°E. Há uma boa correlação dessas estruturas com as soluções de Euler, e não há indícios do 

lineamento Piúma em profundidade. 
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Fig. 5.9 – Mapa da inclinação do sinal analítico para a porção terrestre e diagrama de roseta para os lineamentos 

magnéticos (intervalo de classe = 20º). 

 

Fig. 5.10 – Mapa da deconvolução de Euler para os dados magnéticos da porção terrestre, com os lineamentos 

magnéticos extraídos do mapa de inclinação do sinal analítico, classificados com o auxílio do mapa geológico 

(Vieira et al. 2014). 
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O mapa de inclinação do sinal analítico para a porção offshore (Fig.5.11) mostra que as 

anomalias magnéticas possuem maior comprimento de onda, e os lineamentos mais uma vez 

apresentam a direção preferencial NE-SW (26,7% deles entre os azimutes 20° e 40°). A família E-W é 

a segunda mais frequente. Na projeção do lineamento Piúma para dentro da bacia de Campos, não há 

anomalias claras que mostram possíveis reativações desta estrutura na porção offshore. Predominam 

os trends de direção NE-SW, que provavelmente representam a extensão da trama do embasamento 

pré-cambriano às porções distais desta bacia.     

 

Fig. 5.11 – Mapa da inclinação do sinal analítico para a porção marinha. Diagrama de roseta para os lineamentos 

magnéticos com intervalo de classe de 20°. Linha de charneira do Cretáceo e COB de Zalán et al. (2011). 

 

Comparando-se os lineamentos magnéticos da porção offshore com os resultados da 

deconvolução de Euler (Fig.5.12) observa-se, mais uma vez, uma boa correlação entre os dados. As 

soluções de Euler mostram a existência de uma estrutura em grande profundidade alinhada ao feixe de 

lineamentos de Colatina (NNW-SSE).  
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Fig. 5.12 – Mapa da deconvolução de Euler para os dados magnéticos da porção marinha, com os lineamentos 

magnéticos extraídos do mapa de inclinação do sinal analítico. Linha de charneira do Cretáceo e COB de Zalán 

et al. (2011). 

 

No mapa da amplitude do sinal analítico, são ressaltadas as anomalias magnéticas relacionadas 

à presença de corpos intrusivos. Comparando-se o mapa da porção onshore com o mapa geológico da 

CPRM (Vieira et al. 2014, Fig.2.10 seção 2.5.1), é possível notar que as anomalias correspondem, em 

sua maioria, às suítes intrusivas Espírito Santo e Santa Angélica, pós-colisionais (Fig.5.13). No mapa 

da porção offshore, as anomalias positivas são dispersas, entretanto, ocorrem agrupamentos na porção 

nordeste e distal da bacia do Espírito Santo, representando provavelmente as ocorrências ígneas 

associadas ao evento Abrolhos, de idade eocênica (Fig.5.14). 
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Fig. 5.13 – Mapa da amplitude do sinal analítico para a porção terrestre, interpretado com base no mapa 

geológico do Espírito Santo (Vieira et al. 2014).  

 

 

Fig. 5.14 – Mapa da amplitude do sinal analítico para a porção marinha. Linha de charneira do Cretáceo e COB 

de Zalán et al. (2011). 
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5.4 – SÍSMICA 

Para a investigação da possível continuidade do lineamento Piúma em ambiente offshore 

foram utilizadas linhas sísmicas 2D cedidas pelo BDEP/ANP. As linhas foram interpretadas e os 

horizontes sísmicos principais foram interpolados, gerando mapas de contorno estrutural para o topo 

do embasamento (Fig. 5.15), base do sal (Fig.5.16) e topo do sal (Fig.5.17). Algumas linhas 

apresentam muito ruído e baixa resolução; dessa forma, foram selecionadas dez linhas, que são 

apresentadas em anexo. Para o exame em detalhe, foi selecionada a área na qual havia maior 

cruzamento de linhas, para que a interpretação dos dados gerasse melhores resultados. As linhas 

sísmicas sem a interpretação são apresentadas no Anexo V. 

Na Fig.5.18 e no Anexo VI, é apresentado o mapa estrutural offshore da área de estudo, na 

qual é feita a representação das falhas mapeadas no topo do embasamento da bacia, além da 

interpretação das dez linhas sísmicas selecionadas. As falhas são normais, e possuem orientação 

preferencial na direção NE-SW a NNE-SSW. Nas seções, o prolongamento em linha reta do 

lineamento Piúma e do feixe Colatina, quando as interceptam, é indicado por uma seta. As linhas 

posicionadas na direção strike em relação à costa (SPP99-2319, E0231-0384, E0066-0032, E0066-

0033, E0066-0035, E0238-0251) e oblíquas ao lineamento (E0228-0469 e SPP99-2107) mostram 

pouca variação na elevação do embasamento, com a presença de falhas normais que mostram o 

abatimento de blocos para ENE e WSW. O prolongamento do lineamento Piúma e do feixe Colatina, 

na maioria dos casos, são coincidentes com regiões de altos do embasamento. Nota-se que o volume 

de sal aumenta com o aprofundamento da bacia para leste, e as falhas normais nos sedimentos pós-

aptianos estão na maioria das vezes relacionadas aos diápiros de sal. Em alguns locais, as falhas do 

embasamento parecem ter influência nos sedimentos posteriores, mas a baixa qualidade das linhas 

sísmicas não permite uma afirmação concreta. Nas linhas dip (SPP-2223 e E0066-0009), nota-se 

claramente o aprofundamento da bacia para leste, bem como o abatimento dos blocos na direção de 

abertura do rifte. Na porção mais profunda, nota-se a presença de grandes diápiros e muralhas de sal, 

que condicionam falhas normais nas camadas superiores. 
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Fig. 5.15 – Mapa de contorno estrutural do horizonte Topo do Embasamento, obtido através da interpolação dos 

horizontes mapeados nas linhas sísmicas cedidas pelo BDEP/ANP. 

 

 

Fig. 5.16 – Mapa de contorno estrutural do horizonte Base do Sal, obtido através da interpolação dos horizontes 

mapeados nas linhas sísmicas cedidas pelo BDEP/ANP. 
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Fig. 5.17 – Mapa de contorno estrutural do horizonte Topo do Sal, obtido através da interpolação dos horizontes 

mapeados nas linhas sísmicas cedidas pelo BDEP/ANP. 
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Fig. 5.18 – Mapa estrutural da porção offshore do lineamento Piúma e interpretação das dez linhas sísmicas 

selecionadas para este trabalho.  
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CAPÍTULO 6 

EXPRESSÃO EM CAMPO E SIGNIFICADO DINÂMICO DO 

LINEAMENTO PIÚMA  

6.1 – INTRODUÇÃO 

Em campo o lineamento Piúma se manifesta, na maior parte de sua extensão, como vales 

descontínuos alinhados e encaixados, com largura média em mapa de 250 m, limitados por encostas 

íngremes, que se estendem por 70 km, da região de Iconha até próximo de Conceição do Castelo  

(Fig.6.1). Observou-se que, nos trechos mais encaixados, os vales associados ao lineamento exibem 

um perfil em “V”, assimétrico, com a vertente SW muito íngreme e a vertente NE mais suave 

(Fig.6.2).  

 

 

Fig. 6.1 – Mapa topográfico da área de estudo. Curvas de nível obtidas através do modelo digital de elevação 

SRTM 1 Arc-Sec, com intervalo de 100 m. 
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Fig. 6.2 – Vales assimétricos que compõe o lineamento Piúma, com as vertentes mais íngremes localizadas a 

SW, e as mais suaves localizadas a NE (https://www.google.com/earth/). 

 

As observações realizadas ao longo dos vales associados ao lineamento revelaram que a 

estrutura que os controla é uma zona de falhas e juntas, cuja orientação preferencial de N50ºW é 

persistente ao longo de toda a sua extensão. Esta zona de cisalhamento rúptil, à qual se associam 

outros conjuntos de fraturas de orientações diferentes, corta indistintamente todas as estruturas dúcteis 

do Orógeno Araçuaí expostas na área de estudo, que, como anteriormente mostrado, possuem 

orientação preferencial NE-SW.  

Diante desta constatação, e concluído o trabalho de campo ao longo de vales e formas 

positivas do lineamento Piúma propriamente dito, passou-se ao levantamento de estruturas em alguns 

dos outros vales encaixados de mesma orientação e que, no mapa geológico de Vieira et al. (2014; 

Fig.6.3), são marcados como fraturas ou falhas. Além disso, vários outros afloramentos isolados onde 

se verificou a presença de estruturas rúpteis foram investigados em detalhe. Ao todo, foram obtidas 

1.265 medidas de fraturas (1.158 juntas sem ornamentação e 107 fraturas de cisalhamento) em 172 

afloramentos cuja localização também é mostrada no mapa da Fig. 6.3 e no Anexo II. 
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A análise dos dados obtidos permitiu a caracterização de quatro famílias principais de fraturas, 

que são: NW-SE (488 medidas), NE-SW (327 medidas), E-W (230 medidas) e N-S (220 medidas) 

(Fig.4.28). A família NW-SE engloba as estruturas definidoras do lineamento (Fig.6.4). 

 

Fig. 6.3 – Mapa geológico (Vieira et al. 2014), com a indicação dos pontos de aquisição de dados estruturais. 
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Família de fraturas (juntas e fraturas de cisalhamento) 

 

 

Juntas

 

N = 1.158 

Fraturas de 

Cisalhamento 

 

N = 107 

Fig. 6.4 – Representação das famílias de fraturas (juntas e fraturas de cisalhamento) medidas em campo: 

diagramas de roseta mostrando a divisão em famílias e diagramas estereográficos sinópticos dos polos dos 

planos de juntas e fraturas de cisalhamento. Rede de Schmidt, hemisfério inferior. 

 

6.2 – FRATURAS DA FAMÍLIA NW-SE: DEFINIDORA DO LINEAMENTO PIÚMA 

A família de fraturas NW-SE, que se manifesta na forma do lineamento Piúma, engloba 

elementos de alto ângulo, cujas direções ficam entre N40ºW e N60ºW. Estas fraturas correspondem a: 

 Juntas sem ornamentação, verticais a sub-verticiais, solitárias ou com espaçamento métrico, de 

grande continuidade lateral (Fig.6.5A a D); 

 Fraturas verticais, preenchidas por material argiloso de cor castanha a vermelha, que 

possivelmente corresponde a rochas ígneas básicas alteradas, ou seja, diques básicos 

(Fig.6.6E); 

 Falhas de pequeno rejeito e juntas de cisalhamento, com estrias e degraus (Fig.6.6A a D; 

Fig.6.7), algumas vezes revestidas por filmes de clorita. 

 Zonas de cisalhamento rúpteis contendo abundantes veios de tração verticais, em arranjos 

escalonados (Fig.6.8); 
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Fig. 6.5 – Família de fraturas de direção NW-SE. A e A’) Juntas e fraturas de cisalhamento de traços longos, 

decamétricas, em granodiorito no leito do rio Iconha, associada à família E-W (P-09). B e B’) Junta decamétrica 

em leucogranito (G1) associada às famílias N-S, NE-SW e E-W em queda d’água nas proximidades do 

município de Muniz Freire (P-89). C e C’) Conjunto de juntas NW-SE com espaçamento métrico associado à 

família N-S, que corta a foliação do ortognaisse (108/30), no leito de um córrego na localidade de Santa Helena 

(P-67). D) Cachoeira que corre sobre grande plano de fratura de direção NW-SE, em granito de granulação fina 

(P-148). E) Dique básico muito intemperizado (parede orientada em 220/76; P-137). 
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As falhas se caracterizam pelo rejeito centimétrico, e as estrias e sulcos revelam movimentos 

normais dextrais (Fig.6.6A e Fig.6.6B), normais sinistrais (Fig.6.6C e Fig.6.6D), bem como 

direcionais sinistrais (Fig.6.6F). Em alguns locais, como no ponto P-33, as fraturas de 

cisalhamento possuem gouge no plano de cisalhamento (Fig.6.6A). 

 

Fig. 6.6 – Família de fraturas de direção NW-SE. A) Plano de fratura com gouge (204/75) e estria (260/65), 

indicando movimento normal dextral (P-33), em granitoide G1. B) Plano de falha (233/59) com estria (287/44), 

também indicando movimentação normal dextral (P-160), em quartzito muito alterado. C e D) Planos de fratura 

(214/85) com estrias (131/55) em gnaisse quartzoso (P-81), indicando movimentação normal sinistral; E) Planos 

de fratura de cisalhamento com direção NW-SE no ponto P-43. F) Veio de quartzo sub-vertical orientado na 

direção N28°E, deslocado em cerca de 30 cm por conjunto de fraturas NW-SE, indicando movimentação 

direcional sinistral, em granodiorito (P-107). 



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol. 75, 125p. 

 

 
 

95 

No ponto 107, um veio de quartzo sub-vertical de orientação N28°E é deslocado ao longo de 

um conjunto de fraturas verticais cuja atitude é 220/80. Em planta, o movimento observado é sinistral 

e a separação máxima fica em torno de 30 cm. Em lâmina delgada, estas fraturas também se revelaram 

com falhas preenchidas por epidoto (Fig.6.7C e Fig.6.7D), bandas cataclásticas ou quartzo fibroso, 

microcristalino (Fig.6.7E e Fig.6.7F).  As fibras de quartzo apresentam crescimento perpendicular às 

paredes, o que sugere uma cimentação pós-cinemática.  

 

Fig. 6.7 – A) Bandamento gnáissico deslocado em cerca de 0,5 cm por fratura de direção 224/80 (P-107), com 

coleta de amostra orientada para confecção de lâminas delgadas. B) Detalhe do deslocamento do bandamento 

pela fratura. C) Amostra do ponto 107 vista em lâmina. A foliação da rocha é marcada pela presença de clorita, 

sendo o bandamento gnáissico deslocado por fratura de cisalhamento preenchida por epidoto, mostrando 

movimentação sinistral. 2,5x, pp, corte horizontal. D) Idem ao C, 2,5x, px. E) Veio cimentado por sílica, 

(cimentação sin-cinemática, com crescimento perpendicular às paredes), 10x, pp, corte vertical. F) Idem à Fig C, 

10x, px. 
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No ponto 142, milonitos que marcam a zona de cisalhamento de Guaçuí são cortados por 

zonas de cisalhamento verticais de orientação preferencial N60°W. O interior destas zonas é marcado 

por inúmeros veios de tração verticais, de direção preferencial E-W, que caracterizam para suas 

envoltórias uma movimentação geral sinistral (Fig.6.8). 

 

Fig. 6.8 – Gnaisse milonitizado (zona de cisalhamento de Guaçuí), com um arranjo de fraturas E-W en echelon, 

dentro de uma zona hidrotermalizada (esbranquiçada), de direção N60°W. O arranjo das fraturas sugere uma 

movimentação sinistral (P-142).  

 

6.3 – DEMAIS FAMÍLIAS DE FRATURAS  

As fraturas da família NE-SW (Fig.6.9), de atitude modal N30°E a N45°E, são caracterizadas 

por juntas sem ornamentação de traços relativamente curtos (métricos), com espaçamento centimétrico 

a métrico. A foliação regional possui a mesma orientação dessa família de fraturas, e, em muitos 

locais, é possível observar que planos de foliação, sub-verticais, foram reativados em regime rúptil, 

gerando falhas de pequeno rejeito, com estrias e presença de gouges (Fig.6.9A e 6.9B). Observa-se 

ainda a zona de dano dessas falhas, com fraturas oblíquas, de direção NW-SE, relacionadas aos planos 

de foliação reativados (Fig. 6.9A). Muitas vezes as fraturas NE-SW estão confinadas a estruturas pré-

existentes (descontinuidades mais antigas, como veios e diques), dentro da mesma litologia (Fig.6.9C). 

As fraturas de cisalhamento desta família apresentam estrias associadas a indicadores de 

movimentação predominantemente normais a normais dextrais (Fig.6.9B e Fig.6.9D). 
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Fig. 6.9 – Família de fraturas de direção NE-SW. A) Reativação rúptil dos planos de foliação, que apresentam 

gouge e fraturas oblíquas, de direção NW-SE, na zona de dano das falhas, em quartzito (P-137). B) Detalhe do 

plano de foliação reativado como falha (107/73) com estria (151/67), indicando movimentação normal dextral 

(P-137). C) Fraturas NE-SW confinadas por estruturas de direção E-W, com espaçamento regular, decimétrico, 

em granitoide fino (P-148). D) Granitóide alterado com fratura de cisalhamento (140/85) e estria (223/51), 

indicando movimentação normal dextral (P-40). 

 

As fraturas de direção N-S e E-W ocorrem de maneira subordinada, da mesma forma que se 

observa na família de lineamentos. No mapa de lineamentos, inclusive, a família de direção N-S está 

incluída nos lineamentos de direção NNW-SSE (direção do feixe Colatina), devido à sua baixa 

frequência. As fraturas da família N-S, com atitude modal N0° a 15°E correspondem muitas vezes a 

fraturas de cisalhamento de alto ângulo, ornamentadas por estrias associadas a indicadores de 

movimentação normais a normais sinistrais (Fig.6.10A, Fig.6.10B e Fig.6.10C), além de juntas com 

espaçamento regular, decamétrico (Fig.6.10D). 
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Fig. 6.10 – Família de fraturas de direção N-S. A) Paragnaisse muito intemperizado, com fraturas de 

cisalhamento (110/75) e estrias down-dip, sugerindo movimentação normal (P-135). B) Detalhe das estrias 

down-dip no plano de falha (110/75) N-S. C) Quartzito com fratura de cisalhamento (096/88), estrias (185/23) e 

sulcos, sugerindo movimentação normal sinistral (P-157). D) Gnaisse com longa fratura (280/89) (P-96). 

 

As fraturas de direção E-W, com atitude modal entre 90° e 105°Az, ocorrem, na maioria das 

vezes, como fraturas extensionais que cortam a foliação (Fig.6.11A), ou em arranjos de fraturas 

escalonadas formando tension gashes, como já mencionado, dentro de uma zona hidrotermalizada 

(esbranquiçada), de direção NW-SE (Fig.6.11B). O arranjo das fraturas, neste ponto, sugere uma 

movimentação sinistral. As fraturas apresentam espaçamento centimétrico a métrico (Fig.6.11D). 

Foram encontradas algumas poucas fraturas de cisalhamento com esta direção, e estas apresentam 

estrias e sulcos que sugerem movimentação normal a normal dextral. 
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Fig. 6.11 – Família de fraturas de direção E-W. A) Biotita granito com fratura E-W (189/88), que corta a 

foliação, que neste ponto tem atitude 103/67 (P-139). B) Gnaisse milonitizado (zona de cisalhamento de 

Guaçuí), com um arranjo de fraturas E-W en echelon, dentro de uma zona hidrotermalizada (esbranquiçada), de 

direção NW-SE. O arranjo das fraturas sugere uma movimentação sinistral (P-142). C) Afloramento de 

granodiorito com veios de aplito, no qual se observam muitas fraturas E-W, transversais ao corpo (P-12). D) 

Paragnaisse com fraturas E-W de espaçamento centimétrico (P-124). 

 

A assembleia de fraturas encontradas na área de estudo é apresentada no modelo esquemático 

da Fig.6.12. 
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Fig. 6.12 – Assembleia de fraturas encontradas na região do lineamento Piúma. 

 

6.4 – ANÁLISE DE PALEOTENSÕES 

O significado dinâmico das estruturas que compõe o lineamento Piúma foi analisado a partir 

dos dados de fraturas com estrias e juntas.  

Num primeiro momento, foi feita a análise dos dados obtidos para cada ponto. O mapa da 

Fig.6.13 mostra as projeções ciclográficas dos planos de fratura de cisalhamento e respectivas estrias 

de abrasão para cada ponto de aquisição de dados. Esses dados foram submetidos a inversão, com o 

uso do software TENSOR (Delvaux & Sperner 2003). 

Os diagramas com as paleotensões obtidas para cada ponto nos quais foi possível medir o par 

fratura de cisalhamento/estria são apresentados na Fig.6.14. Nota-se que, ao longo do lineamento 

Piúma, verifica-se, principalmente, a ação de um regime distensivo, com posicionado na vertical, e 

a direção da tensão principal mínima variando principalmente entre NE-SW e NNE-SSW. Ao norte do 

lineamento, observa-se que a tensão principal mínima passa a ser na direção E-W e, próximo à zona de 

cisalhamento de Batatal, a mesma tende a se posicionar paralelamente ao trend das estruturas dúcteis, 

com direção NE-SW. O regime direcional é observado no ponto 107, com posicionado na vertical. 
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Fig. 6.13 – Pontos de aquisição de dados de fraturas de cisalhamento/estrias de abrasão, com as respectivas 

projeções ciclográficas. Rede de Schmidt, hemisfério inferior. 
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Fig. 6.14 – Pontos de aquisição de dados de fratura e estria com os respectivos diagramas de esforços 

deviatóricos.  
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O quadro de paleotensões e respectivos regimes tectônicos observados em cada ponto de 

aquisição de medidas de fraturas de cisalhamento foram os seguintes: 

 Tensão principal mínima (σ3) negativa, orientada na direção N-S (P-81) e σ1 vertical, 

com a razão de esforços (R=0,3) indicando regime distensivo puro; 

 Tensão principal mínima (σ3) negativa, orientada na direção N-S (P-107) e σ2 vertical, 

com a razão de esforços (R=0,5) indicando regime transcorrente puro; 

 Tensão principal mínima (σ3) negativa, orientada na direção NE-SW (P-33, P-40, P-

43, P-118) e σ1 vertical com a razão de esforços (R= 1,0) indicando regime 

transtracional; 

 Tensão principal mínima (σ3) negativa, orientada na direção NNE-SSW (P-09, P-19, 

P-40, P-68, P-164) e σ1 vertical com a razão de esforços (R=0,5) indicando regime 

distensivo puro; 

 Tensão principal mínima (σ3) negativa, orientada na direção E-W (P-149, P-152, P-

135, P-110, P-149, P-160) e σ1 vertical com a razão de esforços (R=0,5) indicando 

regime distensivo puro; 

 Tensão principal mínima (σ3) negativa, orientada na direção NNW-SSE (P-78, P-137, 

P-163, P-169) e σ1 vertical com a razão de esforços (R=0) indicando regime distensivo 

radial; 

Ao se analisar conjuntamente todos os dados obtidos, foi constatada uma incompatibilidade 

mecânica entre dois conjuntos de componentes da população (Fig.6.15). As fraturas da família Piúma 

com mergulhos oscilando em torno da vertical, orientação preferencialmente N50ºW e movimentação 

normal a normal sinistral, em conjunto com as juntas sem ornamentação, juntas preenchidas de 

orientação E-W e fraturas estriadas de direção NE-SW com movimentação normal a normal dextral, 

formam um conjunto cinematicamente coerente quando submetidos à inversão. Estes elementos, 

processados no programa TENSOR (Delvaux & Sperner 2003), resultam em quadro de tensões no 

qual a tensão principal mínima (3) é negativa, horizontal e orientada na direção NE-SW, e a tensão 

principal máxima (1) praticamente vertical. Caracteriza-se, assim, para este conjunto, a ação de um 

regime distensivo, com leve componente transcorrente (Fig.6.16A). 

Por outro lado, as fraturas do conjunto Piúma, com estrias de baixa obliquidade e indicação de 

movimentação dextral, associadas aos elementos das famílias N-S com indicação de movimentação 

normal a normal sinistral, formam um segundo conjunto de elementos coerentes, mas cinematica e 

dinamicamente incompatível com o regime anteriormente caracterizado. Neste segundo cenário, o 

regime seria transcorrente (transtrativo), com a solicitação principal máxima horizontal e orientada na 

direção N-S, e a solicitação principal mínima também horizontal, orientada na direção E-W 

(Fig.6.16B). 
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Fig. 6.15 – Modelos esquemáticos mostrando as famílias cinematica e dinamicamente compatíveis. Em (A) estão 

as fraturas da família Piúma (NW-SE) com movimentação normal a normal sinistral, em conjunto com as juntas 

de orientação E-W e fraturas estriadas de direção NE-SW com movimentação normal a normal dextral; em (B) 

estão as fraturas da família Piúma (NW-SE) com estrias de baixa obliquidade e indicação de movimentação 

dextral, associadas aos elementos das famílias N-S (falhas e juntas) com indicação de movimentação normal a 

normal sinistral. 
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Fig. 6.16 – Representação dos tensores obtidos através do método dos diedros retos com o uso do software 

TENSOR versão 5.0.7. Em (A) conjunto cinematicamente coerente com a família Piúma normal a normal 

sinistral; em (B) conjunto cinematicamente coerente com a família Piúma dextral. Em ambos os histogramas, o 

eixo das abcissas representa a frequência multiplicada pelo peso atribuído às medidas, e o eixo das ordenadas 

apresenta o desvio entre as medidas, em porcentagem. 

 

Não foram observadas relações de corte notáveis entre elementos produzidos nos regimes 

caracterizados através do método de inversão. Tampouco foram encontrados em associação com as 

estruturas materiais passíveis de datação. Assim, a sua cronologia de nucleação não pode ser 

determinada.  

Em suma, pode-se afirmar que o lineamento Piúma é a manifestação em superfície de uma 

zona de cisalhamento rúptil, marcada por falhas de pequeno rejeito e juntas de orientação preferencial 

variando entre N40°W a N60°W, a qual tanto pode ter sido nucleada como uma zona de rejeito 

oblíquo, normal sinistral, e posteriormente reativada com movimento normal dextral, quanto o 

contrário (Fig.6.16).    

  

A B 
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CAPÍTULO 7 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Os resultados obtidos após a integração dos dados utilizados neste estudo indicam que o 

lineamento Piúma se traduz, em superfície, numa zona de cisalhamento rúptil, marcada por falhas de 

pequeno rejeito e juntas de orientação preferencial variando entre N40°W a N60°W. A idade absoluta 

da estrutura não pode ser determinada, mas uma vez que corta todas as estruturas dúcteis expostas na 

área investigada, e que estas devem ter uma idade máxima Ediacarana, pode-se estimar a sua idade 

máxima também como ediacarana. 

As estruturas definidoras do lineamento registram a ação de dois regimes tectônicos distintos: 

distensivo com ligeira componente transtrativa e transcorrente com importante componente 

transtrativa. No primeiro caso, a direção da tensão principal mínima estava em 200/09º, para um σ1 

posicionado praticamente na vertical. No segundo caso, a tensão principal mínima ficava posicionada 

em 093/05º, com σ2 agora posicionado na vertical. Qual destes regimes foi responsável 

respectivamente pela nucleação e reativação do lineamento?  Pelo fato de não terem sido observadas 

relações notáveis de corte entre as estruturas produzidas em um ou outro caso, a resposta definitiva 

não pode ser dada a esta questão. Porém, se levarmos em conta os estudos realizados por Alkmim et 

al. (2013) sobre o feixe de lineamentos Colatina, pode-se supor que fraturas orientadas na direção do 

conjunto Piúma tenham se originado em um regime distensivo e posteriormente reativadas em regime 

transcorrente. Neste caso, sua origem poderia estar relacionada aos últimos episódios tectônicos e 

magmáticos do Orógeno Araçuaí, por volta de 490 Ma, quando houve as intrusões dos plútons 

graníticos da Supersuíte G5, e o colapso gravitacional do Orógeno (De Campos et al. 2004; Pedrosa-

Soares et al. 2001; Valeriano et al. 2011). O episódio de reativação em regime transcorrente poderia 

ser decorrente da abertura do oceano Atlântico, durante o Eocretáceo. 

A notável expressão morfológica do lineamento em cartas topográficas e imagens de 

sensoriamento remoto pode ser explicada pela atuação de processos erosivos. Segundo Sabins (1997), 

longos lineamentos observados em áreas cratônicas pré-cambrianas, apesar de muito bem definidos, 

não provocam deslocamentos entre litologias. Esse tipo de lineamento, como é o caso do Piúma, deve 

representar zonas de fraqueza na crosta, e, apesar de não haver deslocamento, essas rochas, como estão 

mais fraturadas, estão mais susceptíveis à atuação do processo erosivo. O autor cita como exemplos os 

lineamentos de Witch Creek, que afeta dioritos e xistos, e Pamo Valley, sobre rochas graníticas, na 

região das Montanhas Peninsulares, na Califórnia.  

Nelson (2001) classifica as fraturas que se desenvolvem por grandes extensões com pequena 

variação na orientação e sem evidências de deslocamento ao longo do seu plano, em fraturas regionais 
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(regional fractures). Este tipo de fratura tem como característica se desenvolver perpendicularmente 

ao acamamento regional (Stearns 1968a, 1968b, 1972; Nelson & Stearns 1977 in Nelson 2001), como 

é observado ao longo do lineamento Piúma. Elas se diferenciam de outros tipos de fratura por possuir 

geometria simples e consistente, com espaçamento relativamente grande, e se desenvolver por grandes 

áreas, cortando as estruturas locais. A variação na orientação é de apenas 15º a 20º ao longo de mais 

de cem quilômetros. O espaçamento entre elas varia de 0,3 m a até dezenas de metros. São descritas 

duas famílias principais: uma mais longa e penetrativa, sistemática; e outra perpendicular à primeira, 

formada por fraturas menores e mais descontínuas, não-sistemáticas (Hodgson 1961a in Nelson 2001). 

Comparando-se com o observado para o lineamento Piúma, a família NW-SE poderia corresponder ao 

set sistemático, enquanto a família NE-SW representaria o set não-sistemático. A origem dessas 

estruturas ainda é controversa, mas, atualmente, a teoria mais aceita é a atuação de forças superficiais 

decorrente de movimentos verticais atuando em grande escala. Exemplos de fraturas regionais são 

observados nos arenitos jurássicos da Formação Navajo, na região sudeste de Utah, nos Estados 

Unidos, e em folhelhos devonianos da Formação Antrim, na bacia de Michigan (Nelson 2001). 

Prolongando-se o lineamento Piúma para o interior da bacia de Campos, ele não encontra 

expressão nos mapas obtidos com os métodos potenciais. Por outro lado, a interpretação sísmica 

mostrou que seu prolongamento iria coincidir com um alto do embasamento, ao qual estão associadas 

falhas normais com blocos abatidos para ENE e WSW.  

 De acordo com a hipótese de Zalán & Oliveira (2009) e Tagliari et al (2010), o lineamento 

Piúma se traduziria numa falha sinistral, cujo prolongamento em linha reta para dentro da bacia de 

Campos deslocaria corpos de sal e minibacias situadas a leste do Alto Externo. O lineamento seria, 

portanto, uma falha com apreciável rejeito direcional. Tal interpretação serviu de proposição para 

mudança do limite entre as bacias de Campos e Espírito Santo, do tradicionalmente aceito Alto de 

Vitória para a junção do lineamento Piúma e do feixe de lineamentos Colatina. Porém, após o presente 

estudo, mesmo com a baixa qualidade dos levantamentos sísmicos 2D analisados, a presença de uma 

falha transcorrente com rejeitos significativos seria evidente nos dados gravimétricos e 

magnetométricos, o que não foi constatado. Não foram encontradas evidências, portanto, para que o 

limite entre as bacias de Campos e Espírito Santo fosse alterado, como proposto pelos autores, nem foi 

possível constatar a atuação do lineamento Piúma na porção offshore como uma falha transcorrente 

sinistral com rejeitos significativos. 

De qualquer forma, a presença de estruturas de direção NW-SE nas bacias da margem sudeste 

é amplamente reconhecida, e são muitas vezes retratadas como zonas de transferência (Eagles 2007; 

Souza 2008; Stanton et al. 2010; Cobbold et al. 2001; Meisling et al. 2001), decorrentes da abertura 

oblíqua do rifte.  
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Stanton et al. (2010) discutem o papel das estruturas pré-existentes na compartimentação da 

bacia de Campos. Os autores observam um desvio no trend NE-SW observado da porção onshore para 

a porção offshore, sendo que os lineamentos magnéticos da porção offshore representam as principais 

estruturas relacionadas ao rifte: são paralelos à linha de costa e possivelmente refletem a orientação 

geral da ruptura do supercontinente Gondwana nesta porção da margem (Szatmari & Moriak 1995). O 

processo de estiramento crustal decorrente de uma extensão na direção WSW-ESE seria acompanhado 

de uma rotação da placa no sentido horário, durante o Eocretáceo, dando origem às estruturas de 

direção N45°E na porção onshore (diques e falhas, que aproveitariam a trama pré-cambriana), e, 

posteriormente, às estruturas de direção N30ºE, representadas pelas falhas no embasamento e pelo 

Alto Externo da bacia de Campos. Neste cenário, as estruturas de direção NW-SE representariam 

zonas de transferência que acomodariam a abertura diferencial e as diferenças reológicas entre os 

segmentos crustais distintos. 

Os dados magnetométricos e gravimétricos utilizados neste trabalho indicam essa variação no 

trend das estruturas de direção NE-SW da porção onshore para a porção offshore, e a reativação dos 

planos de foliação orientados nesta direção poderia ser, portanto, decorrente da abertura da margem. 

Com relação à classificação, as estruturas responsáveis por acomodar a acomodação são 

descritas como zonas de acomodação ou zonas de transferência. Segundo Faulds & Varga (1998) 

zonas de acomodação são cinturões onde há sobreposição de terminações de falhas, que separam 

sistemas de falhas normais com mergulhos para o mesmo sentido ou domínios adjacentes de falhas 

normais com mergulhos opostos (Fig.7.1). Esses cinturões podem apresentar direção paralela, 

transversal ou oblíqua à distensão. Já as zonas de transferência são definidas pelos autores como zonas 

de falhas transcorrentes ou oblíquas, que se orientam, de maneira geral, paralelamente à distensão, em 

decorrência de esforços entre domínios distintos. 

Neste sentido, o prolongamento do lineamento Piúma para dentro da bacia de Campos poderia 

estar relacionado à presença de uma zona de acomodação antitética oblíqua, separando sistemas de 

falhas adjacentes com mergulhos opostos, para ENE e WSW. 
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Fig. 7.1. Classificação de zonas de acomodação com base nos padrões de sobreposição de sistemas de falhas 

normais. As zonas de acomodação antitéticas compreendem sistema de falhas com mergulhos opostos; as 

sintéticas apresentam sistemas de falhas com mergulhos no mesmo sentido. Modificado de Fauds & Varga 

(1998) por Negrão (2014). 

 

Fig.7.2 Classificação de zonas de transferência de acordo com a direção de mergulho de falhas normais entre 

domínios adjacentes, entre sintéticas e antitéticas, e na cinemática ao longo da zona de transferência, entre 

sinistral e dextral. Podem se desenvolver na margem de riftes, acomodar deformações rotacionais ou se 

desenvolver em bacias transtrativas, formando estruturas do tipo releasing bends. Modificado de Fauds & Varga 

(1998) por Negrão (2014). 
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As zonas de transferência reconhecidas na bacia de Campos estariam sujeitas aos principais 

episódios de reativação documentados na margem sudeste do Brasil (Macedo 1987; Almeida & 

Carneiro 1998). Embora seja controverso, alguns autores (Pardo-Casas & Molnar 1987 in Cobbold et 

al. 2001) associam essas estruturas a transmissão de esforços por longas distâncias através da placa 

sul-americana, atribuindo um caráter de retrabalhamento estrutural atrelado às deformações na borda 

da placa durante as fases de Orogenia Andina. A hipótese se reveste na compatibilidade entre a 

cinemática da deformação cenozoica com as mudanças nas direções de convergência na margem 

andina, que é altamente oblíqua no Paleogeno e menos oblíqua no Neogeno. Contudo, é importante 

citar que a simples separação e deriva dos continentes ao longo dos polos de rotação, conforme 

preconizados na literatura, também poderia gerar o mesmo resultado sem grandes transmissões 

internas de deformação para dentro do continente, além daquelas vistas ao longo das zonas de falha 

pré-cambrianas reativadas (Aslanian & Moulin 2010; Torsvik et al. 2009; Heine et al. 2013).  

Com base nos trabalhos de Macedo 1987; Almeida & Carneiro 1998 e Cobbold et al. 2001, de 

um modo geral, o primeiro episódio de reativação teria ocorrido durante o Neocretáceo (110-70 Ma), 

quando houve a exumação da Serra do Mar, gerando quantidades significativas de sedimentos 

clásticos ao final do Albiano e durante o Turoniano. Os estratos posicionados na linha de charneira 

começaram a se inclinar entre 90 e 80 Ma, com intensificação dos dobramentos e subsidência 

acelerada na bacia de Campos. A tectônica salífera se iniciou durante o final do Albiano e 

Campaniano (100-80 Ma), e há registros de magmatismo alcalino no início do Coniaciano (90 Ma), 

indicando que houve uma fase de reativação durante o intervalo de 90 a 80 Ma.  Durante o Paleogeno 

(70-25 Ma), há novamente a exumação da Serra do Mar, abundância de vulcanismo em Abrolhos e 

Cabo Frio, durante o Eoceno, e a bacia de Campos passou por um processo de soerguimento 

diferencial, marcando uma segunda fase de reativação durante este período (50-40 Ma). Uma série de 

bacias intracontinentais desenvolvidas durante o Paleogeno (Taubaté, Resende, Volta Redonda, São 

José de Itaboraí e Barra de São João), foram posteriormente invertidas durante o Neogeno. Durante 

esta fase, há o falhamento e soerguimento de blocos na região costeira, com o suprimento de 

sedimentos clásticos direcionado à bacia de Campos, e o desenvolvimento de um grande anticlinal na 

região de Cabo Frio. O limite norte da bacia de Campos foi reativado como uma dobra assimétrica que 

redistribuiu os turbiditos e gerou os grandes roll-overs acima da camada de sal. Esta fase continua 

ativa até o presente. Acredita-se que as intrusões alcalinas atribuídas ao Hot Spot de Trindade se 

instalaram em fraturas dilatacionais ao longo de falhas transcorrentes e zonas de transferência 

neocomianas reativadas do Neocretáceo ao Paleogeno (Macedo 1987; Almeida & Carneiro 1998; 

Cobbold et al. 2001).  

Os principais eventos neotectônicos atuantes na porção emersa das bacias de Campos e 

Espírito Santo, resumidos por Bricalli & Mello (2013) a partir de Hatushika (2005); Rodrigues (2005); 

Mello et al. (2005); Miranda (2007); Miranda (2009); Ribeiro (2010) e Bricalli (2011) 
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compreenderiam três episódios principais: (i) transcorrência sinistral orientada na direção E-W durante 

o Neogeno, associada à geração de falhas normais de direção NE-SW, falhas dextrais NNE-SSW e 

falhas sinistrais E-W a ENE-WSW, afetando o embasamento alterado; (ii) transcorrência dextral E-W 

durante o Pleistoceno ao Holoceno, com a geração de falhas normais orientadas na direção NW-SE, 

falhas dextrais NW-SE a E-W e falhas sinistrais orientadas na direção NNE-SSW a NNW-SSE; (iii)  

distensão NW-SE, durante o Holoceno, associada à geração de falhas normais de direção NE-SW a 

ENE-WNW. 

Nos arredores da cidade de Piúma, Souza et al. (2012) descrevem a presença de falhas 

normais com a direção NW-SE, de pequeno rejeito, e mergulho de médio a baixo ângulo para NE, 

com as estrias que sugeririam uma distensão para NE-SW, em rochas sedimentares associadas à 

Formação Barreiras. Contudo, há dúvidas com relação à sua origem como estrutura tectônica, já que 

tais estruturas poderiam estar relacionadas a eventuais escorregamentos. Não foi possível verificar a 

presença dessas falhas durante as etapas de campo deste trabalho. 

As reativações transcorrentes dextrais descritas pelos autores são compatíveis com os 

resultados obtidos através da análise de paleotensões realizada na porção terrestre da área de estudo. 

Dessa forma, apesar de não se poder afirmar que o lineamento Piúma se prolongue em linha reta para 

dentro da bacia de Campos, a direção da estrutura está associada a elementos existentes dentro da 

bacia, e que foram reativados em regimes de esforços compatíveis com um dos cenários observados na 

porção terrestre. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSÕES 

 

Do estudo realizado, as seguintes conclusões podem ser sumarizadas: 

- Os lineamentos extraídos das imagens de sensoriamento remoto mostram que, em todas as 

imagens, a família de lineamentos cuja direção azimutal está entre 30° e 45° (lineamentos NE-SW) é a 

mais frequente. O lineamento Piúma e demais orientados na mesma direção constituem a terceira 

família mais frequente, atrás dos lineamentos NNW-SSE (direção do feixe Colatina). Os lineamentos 

E-W são os menos frequentes; 

- O lineamento Piúma se traduz na junção de lineamentos orientados na direção N50°W, que 

se estendem por cerca de 70 km, indo da porção próxima à margem continental até próximo à zona de 

cisalhamento de Guaçuí;  

- Em campo, foi possível constatar que os lineamentos de direção NE-SW estão relacionados à 

foliação dos granitóides e paragnaisses encontrados na área de estudo, e às zonas de cisalhamento pré-

cambrianas, ou seja, representam, de maneira geral, as estruturas dúcteis. Os demais lineamentos, 

inclusive a família Piúma, estão relacionados às estruturas frágeis. Os planos de foliação, cuja direção 

preferencial é NE-SW, algumas vezes foram reativados em regime rúptil, com indicadores de 

movimentação normal dextral;  

- As estruturas definidoras do sistema de fraturas Piúma registram a ação de dois regimes 

tectônicos distintos: distensivo com ligeira componente transtrativa; e transcorrente com importante 

componente transtrativa. No primeiro caso, a tensão principal mínima (3) seria horizontal e orientada 

na direção NE-SW, e tensão principal máxima seria (1) vertical. No segundo caso, a tensão principal 

máxima horizontal estaria orientada na direção N-S, e a tensão principal mínima, também horizontal, 

estaria orientada na direção E-W, com 2 na vertical; 

- Comparando-se com o observado por Alkmim et al. (2013) no estudo sobre o feixe de 

lineamentos Colatina, supõe-se que fraturas orientadas na direção do conjunto Piúma tenham se 

originado em um regime distensivo e posteriormente reativadas em regime transcorrente;  

- A análise dos dados gravimétricos da porção offshore mostra que os baixos estão associados 

às calhas deposicionais e à presença de domos de sal, que exercem efeito de perda de massa. Há uma 

grande anomalia positiva na linha de charneira do Cretáceo, próximo à linha de costa. As demais 

anomalias positivas possivelmente estão relacionadas aos altos estruturais do embasamento e à 

presença de rochas ígneas. Os lineamentos gravimétricos podem ser associados à presença de falhas, 

as quais ocorrem em quatro famílias principais: NNW-SSE, NNE-SSW, NW-SE e E-W, refletindo a 

trama do embasamento. As famílias mais frequentes são as de direção NNW-SSE e NNE-SSW. 
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Prolongando-se o lineamento Piúma para a porção offshore, não há uma grande falha ou estrutura que 

esteja conectada com a feição encontrada na porção terrestre;  

- Os lineamentos magnéticos da porção terrestre da área de estudo mostram preferencialmente 

a existência de estruturas de direção NE-SW e de estruturas NW-SE subordinadas. Os lineamentos de 

primeira ordem são predominantemente NE-SW, enquanto os de segunda ordem pertencem a duas 

famílias principais: NE-SW e NW-SE. Os lineamentos NE-SW são os mais frequentes, e há uma boa 

correlação dessas estruturas com as soluções de Euler, mas também não há indícios da existência do 

lineamento Piúma em profundidade. Na porção offshore, comparando-se os lineamentos magnéticos 

com os resultados da deconvolução de Euler, observa-se, mais uma vez, uma boa correlação entre os 

dados. As soluções de Euler mostram a existência de uma estrutura em grande profundidade alinhada 

ao feixe de lineamentos de Colatina (NNW-SSE), podendo representar uma estrutura trativa, mas não 

necessariamente representando a extensão do feixe de Colatina à porção offshore;  

- As linhas sísmicas posicionadas na direção strike em relação à costa mostram pouca variação 

na elevação do embasamento, com a presença de falhas normais que mostram o abatimento de blocos 

para ENE e WSW. O prolongamento do lineamento Piúma e do feixe Colatina, na maioria dos casos, 

são coincidentes com regiões de altos do embasamento. Neste sentido, o prolongamento do lineamento 

Piúma para dentro da bacia de Campos poderia estar relacionado à presença de uma zona de 

acomodação.  

- O volume de sal aumenta com o aprofundamento da bacia, e as falhas nos sedimentos pós-

aptianos estão, na maioria das vezes, relacionadas aos diápiros. Nas linhas dip nota-se claramente o 

aprofundamento da bacia para leste, bem como o abatimento dos blocos na direção de abertura do 

rifte. Na porção mais profunda, nota-se a presença de grandes diápiros e muralhas de sal, que 

condicionam o falhamento das camadas superiores; 

- Não é possível afirmar que a estrutura observada na porção onshore tenha continuidade para 

dentro da bacia de Campos. Contudo, a existência de estruturas com a mesma direção do lineamento é 

reportada por diversos autores como zonas de transferência que balizaram a abertura oblíqua da 

margem continental sudeste brasileira. Não foram encontradas evidências, portanto, para que o limite 

entre as bacias de Campos e Espírito Santo fosse alterado; 

- Os resultados obtidos após a integração dos dados indicam que o lineamento Piúma se 

traduz, em superfície, num sistema de fraturas com orientação preferencial N40°W a N60°W. A idade 

absoluta da estrutura não pode ser determinada, mas uma vez que corta todas as estruturas dúcteis 

expostas na área investigada, e que estas devem ter uma idade máxima ediacarana, podendo-se estimar 

a sua idade máxima também como ediacarana. 
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ANEXO 1: 

MAPA GEOLÓGICO DA ÁREA DE ESTUDO 

 (Vieira et al. 2014) 
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ANEXO 2: 

MAPA GEOLÓGICO DA ÁREA DE ESTUDO 

 COM OS PONTOS DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

ESTRUTURAIS 
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ANEXO 3: 

TABELAS COM OS PONTOS DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

ESTRUTURAIS E MEDIDAS DOS PARES DE FALHA/ESTRIA 

UTILIZADOS NA ANÁLISE DE PALEOTENSÕES 
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Tabela 1 – Medidas de atitudes de fraturas de cisalhamento e estrias para a família NW-SE (NS = 

normal sinistral; ND = normal dextral; N = normal; S = sinistral).  

Ponto 
Coordenadas UTM*  Plano de fratura Estria 

Sentido Litologia 
X Y Dip dir Dip Az Dip 

P09 309110 7702520 20 65 336 57 NS Granodiorito 

P09 309110 7702520 204 86 280 72 ND Granodiorito 

P09 309110 7702520 34 65 329 43 NS Granodiorito 

P16 297191 7711561 220 89 220 89 N Gnaisse/quartzito 

P16 297191 7711561 220 89 265 89 ND Gnaisse/quartzito 

P19 291087 7714419 212 85 212 85 N Quartzito 

P33 260078 7742348 204 75 260 65 ND Granitóide alterado 

P33 260078 7742348 206 70 206 70 N Granitóide alterado 

P33 260078 7742348 210 75 284 46 ND Granitóide alterado 

P33 260078 7742348 216 65 187 62 NS Granitóide alterado 

P33 260078 7742348 236 60 233 60 NS Granitóide alterado 

P43 263344 7734594 38 40 38 40 N Ortognaisse 

P43 263344 7734594 226 85 149 70 NS Ortognaisse 

P43 263344 7734594 240 85 321 60 ND Ortognaisse 

P81 290958 7717540 214 85 131 55 NS Gnaisse quartzoso 

P81 290958 7717540 220 80 140 45 NS Gnaisse quartzoso 

P81 290958 7717540 230 80 230 80 N Gnaisse quartzoso 

P107 253129 7749694 222 87 133 10 S Ortognaisse 

P107 253129 7749694 220 90 130 20 S Ortognaisse 

P107 253129 7749694 220 90 130 20 S Ortognaisse 

P107 253129 7749694 222 80 136 20 S Ortognaisse 

P107 253129 7749694 222 80 136 20 S Ortognaisse 

P135 278190 7746504 15 54 15 54 N Biotita gnaisse 

P149 296475 7724133 222 80 222 80 N Biotita gnaisse/quartzito 

P149 296475 7724133 48 84 21 83 NS Biotita gnaisse/quartzito 

P149 296475 7724133 45 85 134 10 ND Biotita gnaisse/quartzito 

P160 312393 7721977 233 59 287 44 ND Quartzito 

P160 312393 7721977 235 58 287 44 ND Quartzito 

P164 323241 7735050 197 85 197 85 ND Biotita gnaisse 

*Datum: Córrego Alegre UTM 24S. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabela 2 – Medidas de atitudes de fraturas de cisalhamento e estrias para a família NE-SW (NS = 

normal sinistral; ND = normal dextral; N = normal; S = sinistral). 

Ponto 
Coordenadas UTM*  Plano de fratura Estria 

Sentido Litologia 
X Y Dip dir Dip Az Dip 

P09 309110 7702520 314 50 314 50 N Granodiorito 

P16 297191 7711561 130 60 145 59 ND Gnaisse/quartzito 

P40 264282 7738825 140 85 223 51 ND Ortognaisse 

P135 278190 7746504 110 75 110 75 N Biotita gnaisse 

P137 256809 7759210 107 73 151 67 ND Quartzito 

P137 256809 7759210 110 80 160 70 ND Quartzito 

P169 298019 7742035 125 33 157 22 ND Quartzito 

*Datum: Córrego Alegre UTM 24S. 

Tabela 3 – Medidas de atitudes de fraturas de cisalhamento e estrias para a família N-S (NS = normal 

sinistral; ND = normal dextral; N = normal; S = sinistral). 

Ponto 
Coordenadas UTM*  Plano de fratura Estria 

Sentido Litologia 
X X Dip dir Dip Az Dip 

P09 309110 7702520 86 89 357 60 NS Granodiorito 

P68 276612 7729818 260 60 177 12 NS Granito 

P78 289724 7726730 250 50 250 50 N Ortognaisse 

P118 313397 7709991 270 65 201 38 NS Granodiorito 

P135 278190 7746504 90 75 90 75 N Biotita gnaisse 

P135 278190 7746504 92 65 92 65 N Biotita gnaisse 

P152 293004 7730108 90 85 87 85 NS Biotita gnaisse/quartzito 

P152 293004 7730108 283 85 200 56 NS Biotita gnaisse/quartzito 

P157 306780 7728495 280 88 194 23 NS Quartzito 

P157 306780 7728495 280 80 280 80 N Quartzito 

P157 306780 7728495 280 80 280 80 N Quartzito 

P160 312393 7721977 88 55 65 53 NS Quartzito 

P160 312393 7721977 89 55 65 42 NS Quartzito 

*Datum: Córrego Alegre UTM 24S. 

Tabela 4 – Medidas de atitudes de fraturas de cisalhamento e estrias para a família E-W (NS = normal 

sinistral; ND = normal dextral; N = normal; S = sinistral). 

 

Ponto 

Coordenadas UTM*  Plano de fratura Estria 

Sentido 
Litologia 

X X Dip dir Dip Az Dip 

P33 260078 7742348 192 65 245 52 ND Granitóide alterado 

P33 260078 7742348 14 80 91 50 ND Granitóide alterado 

P135 278190 7746504 14 55 14 55 N Biotita gnaisse 

*Datum: Córrego Alegre UTM 24S. 
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ANEXO 4:  

SID DA ANP COM A LIBERAÇÃO DOS DADOS SÍSMICOS 
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ANEXO 5: 

 LINHAS SÍSMICAS 2D 
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ANEXO 6: 

MAPA ESTRUTURAL OFFSHORE 
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