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Resumo 

A investigação geológica-estrutural de duas seções transversais ao Cinturão Ribeira, no 

norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, revela que a região caracteriza-se por um 

regime tectônico transpressivo, o qual pode ser reconhecido, principalmente, a partir da análise 

geométrica e cinemática dos elementos estruturais. 

Neste trecho do orógeno, observa-se uma curvatura das principais estruturas, de NE para 

NNE, relacionadas à articulação, a sul, com o lineamento de Além Paraíba. Essa geometria, 

em escala regional, pode ser relacionada a uma cinemática destral, considerando-se, como 

referência, o Cráton do São Francisco. 

Na seção Italva (RJ) – Muriaé (MG), as principais evidências da tectônica transpressiva 

referem-se à articulação entre zonas de cisalhamento de alto ângulo, predominantemente 

direcionais e com movimentação para SW, paralela ao orógeno, principalmente no seu setor 

oriental, e zonas de cisalhamento de ângulo intermediário com lineação frontal e movimentação 

extensional de topo para ESE. 

Na seção Marechal Floriano – Ibatiba (ES), as zonas de cisalhamento apresentam 

movimentação predominantemente oblíqua com componente direcional destral que refletem a 

propagação do fluxo tectônico para SSW, como pode ser observado, entre outras, na zona de 

cisalhamento de Guaçuí. Foram reconhecidas também estruturas sinistrais que podem 

representar indícios de uma movimentação antitética nessas zonas. 

Nas duas seções investigadas, a partição da deformação reflete-se na alternância entre 

zonas de máxima deformação, formadas por rochas tipicamente miloníticas, e zonas 

intermediárias de mais baixa deformação, onde predominam corpos de rochas intrusivas. Além 

disso, o padrão anastomosado, por vezes em leque, das estruturas planares, bem como sua 

complexa relação com os elementos lineares, é atribuído ao caráter transpressivo da 

deformação. 

Os granulitos com granada investigados na região no norte do Rio de Janeiro indicam um 

equilíbrio químico com temperatura entre 700 e 780 °C e pressão entre 7,9 e 9,3 kbar, 

resultado substancialmente superior aos intervalos de 600-670 °C e 5,7-6,7 kbar, obtidos para 

gnaisses de associações aluminosas, na porção leste da seção. Esse contraste nos resultados 

geotermobarométricos, consistentemente mais elevados considerando-se o centro dos 

minerais em relação às bordas, juntamente com a caracterização cinemática e as feições 



 

 

microestruturais são evidências da ocorrência, neste setor orogênico, de um processo de 

exumação mais acentuada no conjunto dos granulitos. 

Num regime transpressivo associado à colisão oblíqua de placas ou terrenos, esse 

processo pode ser explicado pela extrusão de porções da crosta inferior em regime dúctil, 

cinematicamente articuladas por zonas de cisalhamento extensionais, como as caracterizadas 

neste trabalho. 

Tomando como referência os dados apresentados, atribuídos a um regime de deformação 

transpressiva durante o Neoproterozóico, considera-se arbitrário o emprego do paralelo 21° Sul 

como limite entre a Faixa Araçuaí e o Cinturão Ribeira. As diferenças em relação à articulação 

cinemática, nas duas seções estudadas, indicam uma variação do quadro de deformação no 

sentido longitudinal. Essas diferenças podem ser compreendidas por mudanças das condições 

de contorno, como a geometria do bloco rígido e variações reológicas impostas por taxas 

variadas de fusão das rochas, que levaram a extrusão com preservação parcial de 

paragêneses granulíticas da crosta inferior no segmento estudado. 



 

 

Abstract 

Litho-structural characterizations carried out on two transverse sections of the 

Neoproterozoic Ribeira Belt, in the north portion State of Rio de Janeiro and southern State of 

Espírito Santo, southeastern Brazil, show that it represents part of the transpressive dextral 

orogen related to the Central Mantiqueira Province.  

NNE-trending and steeply-dipping regional mylonitic belts describe a map-scale, S-C’-like 

structure that is characterized by their deflection towards NE near the Além Paraíba shear zone. 

This geometry is consistent with oblique continental collision considering the São Francisco 

Craton as a reference. 

In the Italva (RJ) – Muriaé (MG) section, the shear zones on its eastern part present 

predominant top to SW, parallel-to-the-orogen, transpressive movements and top-down-to-ESE 

tectonics on the central-western part of the section related to intermediary-dipping shear zones 

with frontal lineation. 

The main shear zones on the Marechal Floriano – Ibatiba (ES) section describe oblique 

movements with dextral component and top-to-SW tectonic flow, as described in the Guaçuí 

shear zone. At some outcrops, sinistral structures may reflect antithetic movements on these 

zones. 

Lithological and structural control related to deformation partitioning lead to the formation 

of milonites and felsic mylonitic granulites in ductile shear zones, alternated with less deformed 

intermediate to basic granulites with charnockitic lenses. Indeed, the anastomosed geometry 

and fan-like pattern of planar structures, as well as the complex relation with linear elements, 

may be a result of the transpressive shear. 

The garnet granulites on the northern region of Rio de Janeiro present chemical 

equilibrium from 700 to 780 °C and from 7.9 to 9.3 kbar which is higher than the intervals of 

600-670 °C and 5,8-6,7 kbar obtained for aluminous gneisses on the eastern portion of the 

section. These differences on geothermobarometric results, mostly higher considering the nuclei 

of minerals in relation to its borders, the kinematic characteristics and microstructural pattern of 

samples suggest a more elevated exhumation rate for the granulites in this orogenic segment. 

Considering a transpressive regime related to oblique tectonic plates or blocks collision, 

this process can be explained by the ductile extrusion of infracrustal portions as shown by 

extensional shear zones described in this work. 



 

 

Because of our investigations, we think that the limit of Ribeira and Araçuaí belts on 

parallel 21° South, as considered by some authors, is arbitrary. The contrasts on kinematics on 

both studied sections point to longitudinal variations of deformation path that may reflect 

boundary condition changes, like the geometry of the craton and rheologic transitions of rocks 

caused by differential partial melting, that lead to extrusion tectonics with partial preservation of 

granulitic parageneses on the investigated segment. 



 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

A porção norte do Estado do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo caracteriza-se pela 

existência de rochas metamórficas de alto grau e corpos intrusivos relacionados à evolução de 

um orógeno de idade brasiliana. Neste conjunto, desenvolveu-se um arcabouço tectônico com 

zonas de cisalhamento dúcteis de alto ângulo regionais, com espessuras variadas, formadas 

por rochas miloníticas que mostram, em mapa, padrão estrutural anastomosado. Essas 

estruturas apresentam um quadro cinemático complexo e, nas últimas décadas, vem sendo 

estudadas por pesquisadores de diferentes áreas das geociências. 

No Rio de Janeiro, o lineamento de Além Paraíba é considerado uma das estruturas mais 

expressivas ligadas à deformação brasiliana. Seu caráter retilíneo e contínuo ao longo do 

Estado revela que se trata de um expressivo canal que concentrou a deformação durante a 

interação de blocos litosféricos que se articularam para formar parte do setor Oeste do 

supercontinente Gondwana. Essa zona de cisalhamento, com direção predominantemente NE, 

pode ser facilmente reconhecida em imagens de satélite e de aerogeofísica, nas quais se 

observa ainda que as zonas de cisalhamento articuladas a sul e a norte apresentam uma 

curvatura compatível com uma cinemática regional destral. 

Neste trabalho, a região acima foi investigada com base no levantamento de duas seções 

geológica-estruturais transversais ao Cinturão Ribeira, enfatizando-se a análise geométrica e 

cinemática das estruturas. Além disso, foram realizados cálculos geotermobarométricos 

baseados na análise química de minerais por microssonda eletrônica, que permitem estimar as 

condições de pressão e temperatura vigentes durante a cristalização dos minerais. 

Esta tese de doutoramento reflete o estágio atual do conhecimento do autor sobre a área 

abrangida pela investigação, desenvolvida com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP (Proc. 02-12601-4) e de bolsas de doutorado 

concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq 

(Proc. 142405/2005-1) e pelo Acordo de Cooperação Internacional entre a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES (Proc. 3195/06-6), de um lado, e  

Colégio Doutoral Franco-Brasileiro, de outro,  com atividades  desenvolvidas na Escola École 



 

 

Nationale Supérieure des Mines de St-Éienne, na França, no período de dezembro de 2006 a 

julho de 2007. Os estudos deste Curso de Doutorado foram realizados no âmbito do Programa 

de Pós-Graduação em Geoquímica e Geotectônica do Instituto de Geociências da 

Universidade de São Paulo. 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho é contribuir para a compreensão da evolução tectônica 

de um segmento do Cinturão Ribeira nas divisas dos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo 

e Minas Gerais, Região Sudeste do Brasil, por intermédio da investigação do quadro da 

deformação dúctil, baseado em estudos de campo, petrográficos, microestruturais e 

metamórficos, em particular geotermobarométricos, e, sobretudo, em análise estrutural.  

O presente estudo justifica-se pela escassez de pesquisas, neste segmento do Cinturão, 

que empregam as metodologias acima mencionadas. Os resultados da modelagem obtida são 

confrontados com os modelos existentes na literatura sobre uma região considerada importante 

do ponto de vista da tectônica regional, por evidenciar uma mudança da direção principal e, por 

essa razão, é considerada por alguns autores como limite entre a Faixa Araçuaí e o Cinturão 

Ribeira. 

1.3 LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

A área estudada compreende duas seções geológicas regionais transversais ao Cinturão 

Ribeira, uma delas localizada na parte norte do Rio de Janeiro e outra na parte sul do Espírito 

Santo, situadas aproximadamente entre os paralelos 20°00’ - 21°30’, de latitude Sul, e os 

meridianos 40°30’ - 42°30’, de longitude Oeste (Figura 1). O acesso às seções é favorecido por 

uma excelente malha viária, constituída principalmente de rodovias federais pavimentadas. 

Considerando os acessos mais curtos, estas seções localizam-se, respectivamente, cerca de 

280 e 470 km da cidade do Rio de Janeiro e 620 e 830 km, da cidade de São Paulo. 

A seção Italva (RJ) – Muriaé (MG) localiza-se principalmente na porção noroeste do 

Estado do Rio de Janeiro e sua parte ocidental inclui, ainda, um trecho restrito em Minas Gerais 

(Figura 1). Com uma extensão aproximada de 80 km, seus principais afloramentos 

correspondem a cortes ao longo da rodovia BR-356, que liga o noroeste do Rio de Janeiro ao 

leste de Minas Gerais. A seção pode ser acessada, a partir da cidade do Rio de Janeiro, pelo 

litoral norte do Estado, percorrendo-se 278 km na rodovia BR-101 até o município de Campos 

dos Goytacazes e, a partir deste ponto, 55 km na rodovia BR-356 em direção a noroeste, até o 

município de Italva, localizado na porção leste da seção. Caso a opção de acesso seja pelo 



 

 

interior, utiliza-se a rodovia BR-116 e, também a partir da capital fluminense, percorre-se 277 

km até o município mineiro de Muriaé, localizado no extremo ocidental da seção. 

A seção Marechal Floriano – Ibatiba (ES) estende-se por aproximadamente 90 km na 

região centro-sul do Espírito Santo, ao longo da rodovia BR-262, que liga Belo Horizonte a 

Vitória (Figura 1). Para acessar à seção, a partir de Campos dos Goytacazes, segue-se por 224 

km pela rodovia BR-101 até atingir a rodovia BR-262, próximo ao município capixaba de Viana, 

na qual se percorre ainda 28 km na direção leste até o município de Marechal Floriano, 

localizado no limite oriental desta seção. Outra forma de acesso, a partir de Muriaé, é seguir 

pela rodovia BR-116 por 115 km até atingir a rodovia BR-262, na altura do município de 

Realeza (MG), segue-se nesta rodovia por 80 km, passa por Manhuaçu, continuando até 

Ibatiba (ES), localizada no extremo oeste da seção. 

 

Figura 1 – Localização das seções geológicas Italva (RJ) – Muriaé (MG) e Marechal Floriano – 
Ibatiba (ES), destacando-se a área mostrada na figura 2. O detalhe mostra a posição da área no 
sudeste brasileiro. 



 

 

De São Paulo, o acesso às seções é feito pela rodovia Presidente Dutra (BR-116), 

percorre-se, a partir da capital, aproximadamente 300 km até a saída da rodovia BR-393 – na 

altura de Barra Mansa/Volta Redonda -, na qual se percorre ainda 200 km até Além-Paraíba 

(MG). A partir deste ponto, utiliza-se novamente a rodovia BR-116, segue-se por 120 km até 

Muriaé (MG), ou então 244 km até Realeza (MG) e mais 80 km pela rodovia BR-262 até Ibatiba 

(ES). 

Geomorfologicamente, a área localiza-se a norte do Vale do Rio Paraíba do Sul, e inclui 

parte das regiões montanhosas do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. A seção 

Italva – Muriaé acompanha o vale do Rio Muriaé, um afluente do Rio Paraíba do Sul. Nesse 

setor do Rio de Janeiro, o clima tropical de altitude é caracterizado por verões chuvosos com 

temperaturas quentes e invernos secos. A região centro-sul do Espírito Santo caracteriza-se 

por um relevo montanhoso com maciços rochosos realçados, a exemplo da Pedra Azul, ícone 

do Estado, e da Serra do Caparaó, localizada a oeste da área. A média da temperatura anual 

nestas regiões é de 20ºC e o índice pluviométrico anual entre 1.500 e 2.000 mm. 

1.4 MATERIAIS E MÉTODOS 

A realização desta tese envolveu métodos de campo e técnicas analíticas de laboratório. 

A metodologia de campo consistiu na coleta de informações lito-estruturais em seções 

geológicas pré-selecionadas, envolvendo basicamente a análise geométrica e cinemática das 

estruturas, tratadas posteriormente em diagramas de projeção estereográfica do tipo Schmidt-

Lambert (hemisfério inferior). Além disso, foram realizadas análises químicas de minerais por 

microssonda eletrônica e os resultados foram lançados em planilhas para a realização dos 

cálculos geotermométricos e geobarométricos. As amostras utilizadas para as determinações 

geotermobarométricos foram selecionadas, inicialmente, a partir das análises petrográficas e 

estruturais e de sua distribuição ao longo das seções geológica-estruturais, de forma que 

fossem representativas dos diferentes domínios analisados e que contemplassem a maior 

diversidade possível do arcabouço estrutural e metamórfico das referidas seções. 

A tese foi editada em microcomputador PC, utilizando-se, entre outros programas, o 

Microsoft Word e Microsoft Excel, versão 2003. Para o tratamento digital das imagens, utilizou-

se o programa Adobe Photoshop, versão CS2 e, para a elaboração de figuras, o Corel Draw, 

versão 12. O programa ESRI Arcview, versão 9.1, foi o principal utilizado para tratamento dos 

dados georreferenciados. 

 

 



 

 

1.4.1 Seções geológicas transversais 

Para a seleção das seções geológicas levou-se em consideração condições de acessos, 

densidade e qualidade de afloramentos, bem como a sua orientação em relação às estruturas 

regionais do orógeno. Esse tipo de levantamento permitiu investigar uma área relativamente 

extensa, onde pode ser estudados o comportamento e as variações laterais das unidades lito-

estruturais. A variação longitudinal, por sua vez, foi investigada a partir da realização de duas 

seções aproximadamente paralelas, localizadas em domínios orogênicos semelhantes, porém 

distantes cerca de 130 km.  

 As atividades de campo exigiram materiais básicos de mapeamento geológico, como 

martelo, marreta, lupa, bússola, caderneta de campo, cartas topográficas, imagens de satélite, 

mapas geológicos, câmara fotográfica digital e GPS - Sistema de Posicionamento Global por 

Satélite, com projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) e datum da América do Sul 

(SAD-1969). 

1.4.2 Análise geométrica e cinemática 

Durante a realização da seção geológica transversal às estruturas, foi efetuada a análise 

geométrica das feições planares e lineares, juntamente com a descrição e hierarquização das 

estruturas tectônicas da forma clássica, como descrito em Hobbs et al. (1976). Paralelamente, 

foi desenvolvida a análise cinemática das estruturas, observadas, sempre que possível, em 

cortes segundo o plano XZ do elipsóide de deformação finita, baseada em critérios como 

lineações de estiramento e mineral, lineação de intersecção e pares de foliações S-C e S-C’, 

visando determinar o sentido de rotação do fluxo a partir da interpretação do giro das estruturas 

assimétricas. Os critérios de análise envolvidos com essa metodologia encontram-se 

sumarizados em diversos trabalhos e livros de síntese como os de Simpson e Schmid (1983), 

Lister e Williams (1983), Hanmer e Passchier (1991), Passchier e Trouw (1996), entre outros. 

No campo, foram ainda realizadas coletas de amostras orientadas para descrições 

petrográficas e análises microtectônicas, além de amostras não-orientadas para 

caracterizações petrográficas e determinações geotermobarométricas. 

Os dados estruturais de campo foram organizados em planilhas digitais e, posteriormente, 

projetados em diagramas do tipo Schmidt-Lambert, hemisfério inferior. As imagens de 

afloramentos e de seções delgadas são orientadas segundo o plano XZ do elipsóide de 

deformação finita. 

 



 

 

1.4.3 Estimativas de pressão e temperatura 

Foram realizadas análises de minerais por microssonda eletrônica sobre um conjunto de 

amostras com paragêneses favoráveis aos cálculos geotermobarométricos, principalmente 

aquelas envolvendo granada. A coleta das amostras se deu durante as campanhas de campo, 

quando se procurou assegurar a efetivação de uma amostragem sistemática em afloramentos 

com rocha fresca. 

Após a caracterização petrográfica de um conjunto de aproximadamente 100 lâminas, 

foram selecionadas 29 amostras para realização das análises geoquímicas por intermédio de 

microssonda eletrônica. Parte das análises foi realizada com um equipamento JEOL JXA-8600, 

no Laboratório de Microssonda Eletrônica do Instituto de Geociências/USP, em São Paulo, e o 

restante em um equipamento CAMECA SX-100, no Laboratório de Magmas e Vulcões da 

Université Blaise Pascal, em Clermont-Férrand, França. Em ambos  laboratórios, foram usados  

equipamentos estabilizados em uma voltagem de aceleração de 15 kV, com feixe de corrente 

de 20 ηA e espessura do feixe entre 5 e 10µ. 

Foram analisados preferencialmente o centro e borda de minerais sem evidências de 

desequilíbrio químico, e os resultados formatados de acordo com critérios dos programas 

utilizados para os cálculos das fórmulas estruturais, bem como para cálculos de pressão e 

temperatura. Os dados de química mineral foram tratados no programa de uso livre Geoxdraw 

e no programa Minpet (Richard 1995), e apresentados em diagramas binários e ternários de 

composição mineral. A abreviação dos minerais segue os critérios propostos por Kretz (1983). 

Para os cálculos geotermobarométricos, optou-se pela utilização de um banco de dados 

termodinâmicos internamente consistentes, a chamada “termobarometria com estimativa do 

estado de equilíbrio” (TWEEQU, sigla em inglês) de uma determinada associação mineralógica 

(Berman 1991). Esse método considera as reações metamórficas de uma determinada 

paragênese mineral, sendo suas curvas plotadas em diagramas P-T para análise visual. São 

consideradas três premissas elementares: (1) dados termodinâmicos perfeitos, (2) dados de 

composições perfeitos e (3) equilíbrio químico entre as fases presentes. As curvas resultantes 

tendem a se cruzar em um ponto único do diagrama P-T, que representaria as condições 

metamórficas para um dado equilíbrio químico. Os diagramas P-T apresentados foram gerados 

pela versão Wintwq, e os resultados de pressão e temperatura, e respectivos erros, gerados 

através do programa Winintersex (ver Berman 1991). 

 

 



 

 

1.5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Esta tese de doutoramento foi redigida na forma de artigos científicos, dos quais o aluno 

participa como primeiro autor, de acordo com formato definido pela Comissão de Pós-

Graduação do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Os quatro artigos que 

se referem à apresentação dos dados do trabalho estão publicados ou submetidos a revistas 

indexadas na área das geociências, e, ao incorporá-los nesta tese, algumas correções de 

forma se fizeram necessárias para se garantir a coerência e fluência do texto.  

Com o mesmo conteúdo, a tese é apresentada em 12 volumes impressos e em formato 

eletrônico em arquivo do tipo pdf (portable document format), atendendo à resolução CoPGr-

5401, de 17/04/2007, que estabelece a sua inclusão na Biblioteca Digital de Dissertações e 

Teses da USP. Além dos capítulos principais, sintetizados a seguir, esta tese apresenta índice, 

agradecimentos, resumo e abstract, referências bibliográficas e anexos. 

O primeiro capítulo contém uma introdução ao tema, o segundo uma revisão dos 

principais modelos tectônicos disponíveis na literatura nacional e internacional relacionados ao 

tema, além de trabalhos de abrangência regional, em particular os que estudam a deformação 

dúctil em orógenos transpressivos. Ressalta-se que é apresentada uma revisão bibliográfica 

relacionada à temática abordada em cada capítulo. 

O terceiro capítulo apresenta os resultados da análise geométrica e cinemática do trecho 

Itaperuna (RJ) – Muriaé (MG), no qual é discutido, principalmente, o significado de uma 

tectônica extensional associada a granulitos na região de Laje do Muriaé. Este capítulo 

corresponde a um artigo científico publicado na Revista Brasileira de Geociências - volume 

37(3): páginas 625 a 636, em setembro de 2007. 

No quarto capítulo é caracterizada uma tectônica transpressiva na seção Italva – 

Itaperuna (RJ), articulada por zonas de cisalhamento de alto ângulo formadas por rochas 

miloníticas. O artigo, redigido em inglês, está publicado nos Anais da Academia Brasileira de 

Ciências - volume 80(3): páginas 565 a 577, em setembro de 2008. Para facilitar a leitura e 

compreensão do texto, foi incorporada uma tradução para a língua portuguesa da versão 

original. 

A caracterização geotermobarométrica da seção Italva – Patrocínio do Muriaé (RJ) é o 

tema do quinto capítulo. São apresentados os resultados de cálculos de pressão e temperatura 

em granulitos e gnaisses aluminosos da região norte do Rio de Janeiro, atribuídos às 

estruturas caracterizadas nos capítulos 3 e 4. 



 

 

O sexto capítulo contém uma análise estrutural ao longo da seção Marechal Floriano – 

Ibatiba (ES), que enfatiza a cinemática transpressiva caracterizada por zonas de cisalhamento 

localizadas nas bordas de corpos magmáticos de dimensões e composições variadas. Estes 

dois últimos capítulos foram submetidos à Revista Brasileira de Geociências, em outubro de 

2008.  

No sétimo capítulo são retomadas as discussões e conclusões parciais apresentadas ao 

longo do texto, confrontando-as com os modelos existentes na literatura nacional e 

internacional. Por fim, nesse capítulo, são apresentadas também as conclusões gerais desta 

tese de doutoramento. 

Para uma melhor visualização da seção Italva – Muriaé, recomenda-se a consulta do 

anexo 1.1, onde estão delimitadas as seções correspondentes aos capítulos 3, 4 e 5, e  do 

anexo 1.2, que apresenta a seção Marechal Floriano – Ibatiba, correspondente ao capítulo 6. 

Constam como anexos, além das seções lito-estruturais, as restituições de fotografias de 

estruturas, as pranchas de fotografias e de fotomicrografias, os dados de química mineral e o 

artigo em língua inglesa referente ao capítulo 4. 



 

 

CAPÍTULO 2 

CARACTERIZAÇÃO TECTÔNICA REGIONAL 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

A partir de uma revisão da literatura, este capítulo oferece ao leitor uma contribuição para 

o conhecimento do arcabouço tectônico da Província Mantiqueira na região sul-sudeste do 

Cráton do São Francisco (Almeida 1977, Almeida et al. 1981). Considerando a extensão 

continental, assim como o expressivo acervo de trabalhos, nacional e internacional, sobre a 

Província, foram priorizadas publicações sobre a região norte do Estado do Rio de Janeiro e 

sul do Espírito Santo, no seu segmento central (Hasui e Oliveira 1984). Esse setor orogênico 

insere-se no contexto da formação de uma porção do supercontinente Gondwana Oeste, 

durante a estabilização da Plataforma Sulamericana, no final do Neoproterozóico (Almeida et 

al. 2000).  

Em razão da maior aceitação na literatura geológica nacional e internacional, optou-se, 

nesta tese, pelo uso do termo Cinturão Ribeira (Hasui et al. 1975) para designar a entidade 

geotectônica principal da região. As zonas de cisalhamento mais expressivas desse trecho do 

orógeno associam-se ao lineamento de Além-Paraíba (Almeida et al. 1975, Campanha 1980 e 

1981), localizado a sul da seção Italva - Muriaé, e à zona de cisalhamento de Guaçuí (Reis et 

al. 1982, Signorelli 1993), presente nas duas seções investigadas. Essas estruturas formam um 

conjunto de zonas de cisalhamento de espessuras variadas, geralmente com ângulo de 

mergulho médio a alto que, em planta, evidenciam um padrão anastomosado. Ressalte-se 

também que essas estruturas, generalizadas para todo o Cinturão, foram relacionadas a um 

regime transpressivo instalado durante o Neoproterozóico (Machado e Endo 1993 a). 

 A partir da metade do século passado, com os trabalhos desenvolvidos por Heinz Ebert 

no sul de Minas Gerais e regiões adjacentes no Rio de Janeiro, vários pesquisadores têm 

apresentado interpretações divergentes sobre a evolução tectônica desse segmento orogênico. 

No entanto, há consenso atualmente de que a deformação neoproterozóica na região está 

relacionada com colisões oblíquas entre placas tectônicas ou terrenos, em um regime 

transpressivo, de acordo com a definição original do termo (Harland 1971, Sanderson e 

Marchini 1984). A caracterização do regime transpressivo vem se consolidando por meio de 



 

 

inúmeros trabalhos de cunho estrutural desenvolvidos na região, principalmente aqueles que 

envolvem análise cinemática, importantes para a compreensão da sua evolução tectônica.  

A classificação das unidades geológicas, apresentada nesta tese, segue a concepção 

atual do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, e os mapas de geologia regional foram 

elaborados com base nas folhas Rio de Janeiro e Vitória (SF23 e SF24), em escala 

1:1.000.000 (Schobbenhaus et al. 2004). 

2.2 CONTEXTO TECTÔNICO REGIONAL 

A Região Sudeste do Brasil é formada por uma área tectonicamente estável no 

Neoproterozóico, denominada Cráton do São Francisco (Almeida 1977, 1981, Alkmin et al. 

1993), envolvida por orógenos relacionados ao Ciclo Brasiliano/Panafricano (Almeida et al. 

2000). A Faixa Brasília, situada a oeste, o Cinturão Ribeira, a sul-sudeste, e a Faixa Araçuaí, a 

leste, representam os orógenos que, neste trecho do país, traçam os limites da placa 

Sanfranciscana. Seu interior é formado por rochas pré-Brasilianas e por uma cobertura 

metassedimentar mais jovem, representada genericamente pelo Grupo Bambuí. 

A Faixa Brasília estende-se por aproximadamente 1500 km na direção N-S, limitando, a 

oeste, o Cráton do São Francisco. No seu segmento meridional, suas estruturas principais 

assumem direção E-W, ao redor da terminação do Cráton, formando uma região de 

interferência conhecida como Cunha de Guaxupé ou Faixa Alto Rio Grande (Hasui e Oliveira 

1984), onde é caracterizado um limite de natureza transcorrente (Machado e Endo 1993 c). A 

Faixa Brasília é marcada por uma tectônica de baixo ângulo com transporte para ESE (Simões 

e Valeriano 1990, Simões 1995), relacionada à convergência aproximadamente E-W (Wernick 

et al. 1981, Hasui et al. 1990), entre os Crátons Amazônico e do São Francisco, durante o 

Neoproterozóico (Brito Neves e Cordani 1991). 

A Faixa Araçuaí (Almeida 1977) apresenta orientação geral norte-sul em Minas Gerais e, 

na zona limítrofe com a Bahia, uma inflexão para E, exibindo, nesse trecho, uma configuração 

em arco voltado para sul, denominada Arco do Rio Pardo. Estende-se pelo limite oriental do 

Cráton do São Francisco, tendo como limite norte o próprio Cráton e o fragmento denominado 

Paramirim (Almeida et al. 1981). Na zona de transição entre o Cráton e a Faixa, em Minas 

Gerais, sugere-se um transporte tectônico para W (Uhlein et al. 1998 a). Alguns autores 

consideram o seu limite leste-sudeste independente do Cinturão Ribeira (Almeida 1977 e 1981, 

Uhlein et al. 1990, Trompette et al. 1993, Uhlein et al. 2001), enquanto outros consideram sua 

extensão até a costa brasileira (Siga Jr. 1986, Trompette et al. 1992, Alkmim e Marshak 1998, 

Pedrosa-Soares et al. 1992, Pedrosa-Soares e Wiedemann 2000, Pedrosa-Soares et al. 2001 e 



 

 

2007). 

O Cinturão Ribeira, no contexto da Província Mantiqueira Central, caracteriza-se por um 

conjunto interligado de zonas de cisalhamento dúcteis de várias ordens, com mergulhos em 

geral de médio a alto ângulo. Uma de suas feições estruturais mais importantes é o lineamento 

de Além-Paraíba (Almeida et al. 1975, Campanha 1981), também reportada na literatura como 

zona de cisalhamento do Rio Paraíba do Sul (Dayan e Keller 1989) ou zona de cisalhamento 

de Além Paraíba (Egydio-Silva et al. 2002). Corresponde a uma importante estrutura pré-

cambriana do sudeste brasileiro que controla o curso do Rio Paraíba do Sul no Rio de Janeiro. 

Seu traçado retilíneo é realçado em imagens de satélite ou de aerogeofísica, e, próximo à 

divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, na altura do paralelo 21°30’ Sul, mostra uma 

mudança de direção principal de NE para NNE (figuras 2 e 3). 

Esta zona de cisalhamento representa um corredor de fluxo tectônico e mostra uma 

disposição geométrica axialmente divergente, cuja evolução é compatível com um regime 

tectônico transpressivo (Machado e Endo 1993 a e b). Também denominado de divergência 

estrutural (Machado 1984), megassinforma (Heilbron et al. 1991) ou megaestrutura em flor 

positiva do Vale do Rio Paraíba do Sul (Machado e Endo 1993 b), o lineamento de Além-

Paraíba articula-se com várias zonas de cisalhamento de direção geral NNE e movimentação 

destral evidenciada por suas características geométricas e cinemáticas (Campanha 1980 e 

1981, Dayan e Keller 1989, Dehler 2002, Egydio-Silva et al. 2002, Dehler et al. 2006, Karniol et 

al. 2008). Embora investigada por diversos autores, o significado tectônico desta feição no Rio 

de Janeiro ainda é uma questão muito discutida (Machado 1983 e 1984, Barbosa e Sad 1983 

b, Heilbron et al. 1991, Machado e Endo 1993 b, Corrêa Neto et al. 1993 e Dayan et al. 1993). 

Em escala regional, sua geometria pode corresponder a uma banda de cisalhamento C’ 

associada ao componente coaxial do regime transpressivo (Egydio-Silva et al. 2002), 

interpretação esta reforçada na região pela coexistência de estruturas compressivas e 

transcorrentes (Dayan e Keller 1989, Trompette et al. 1993, Vauchez et al. 1994, Egydio-Silva 

1996, Ebert e Hasui 1998, Dehler e Machado 2002, Egydio-Silva et al. 2005). 

Os dados isotópicos, obtidos a partir de diferentes metodologias, sobre este trecho do 

Cinturão Ribeira, sugerem retrabalhamento crustal durante o Ciclo Brasiliano a partir de um 

embasamento de idade transamazônica (Cordani et al. 1973, Siga Jr. et al. 1982, Söllner et al. 

1991, Machado et al. 1996, Brueckner 2000, Silva et al. 2002 e 2005, Heilbron e Machado 

2003, Mendes et al. 2006, Noce et al. 2007). 



 

 

Estudos geofísicos mostram que a crosta continental do sudeste do Brasil apresenta entre 

35 e 47 km (França e Assumpção 2004) e indicam que as zonas de cisalhamento aprofundam-

se até o manto superior (Heintz et al. 2003, Assumpção et al. 2006). Nota-se ainda a 

correspondência entre a orientação dos elementos lineares e planares e a susceptibilidade 

magnética dos granulitos da região norte do Rio de Janeiro, o que permite   a   utilização desse  

 

Figura 2 – Mapa geológico da região com a localização das seções Italva (RJ) - Muriaé (MG) e 
Marechal Floriano - Ibatipa (ES). Legenda das unidades geológicas: 1- Complexo Mantiqueira; 2- 
Complexo Juiz de Fora; 3- Suíte Quirino; 4- Suíte Muriaé; 5- Suíte Charnockítica Leopoldina; 6- 
Complexo Paraíba do Sul; 7- Suíte Galiléia, Tonalitos Virgínia Velha, Alto Guandu, Bom Jesus do 
Galho, Cachoeiro; 8- Suítes Natividade e Varre-Sai, Granito Eugenópolis,; 9- Suíte Granítica Serra 
da Araras; 10- Granitos Morro do Coco, Itaoca, Maciços Santa Angélica, Alto Chapéu, de Castelo, 
Rio Novo do Sul, Arecê, Venda Nova, Garrafão, Afonso Claudio, Suíte Intrusiva Aimorés, 
Granitóides tipo-I pós-orogênicos; 11- Suíte Muniz Freire; 12- Complexo Pocrane; 13- Suíte Bela 
Joana; 14- Suíte Caparaó e Charnockitóides; 15- Suíte Angelim; 16- Complexo Piedade; 17- 
Grupo Dom Silvério; 18- Suíte Desengano; 19- Complexo Rio Negro; 20- Grupo Barreiras; 21- 
Depósitos quaternários; 22- Zonas de cisalhamento; 23- Rios e lagos. O detalhe abaixo à direita 
mostra a posição da área em relação às principais estruturas regionais e o Cráton do São 
Francisco (CSF, em cinza), destacando-se o lineamento de Além Paraíba (a) e a zona de 
cisalhamento de Guaçuí (b). Fonte: CPRM - Serviço Geológico do Brasil - Mapa Geológico do 
Brasil ao Milionésimo, folhas Rio de Janeiro e Vitória (SF23/SF24). 



 

 

método para caracterização estrutural, principalmente em segmentos do orógeno onde a trama 

das rochas não é facilmente identificada a olho nu (Bascou et al. 2002, Raposo et al. 2003, 

D’Agrella-Filho et al. 2004, Egydio-Silva et al. 2005). 

2.3 MODELOS DE EVOLUÇÃO TECTÔNICA 

O modelo de evolução tectônica pioneiro para a região do Estado do Rio de Janeiro foi 

proposto por Rosier (1957 e 1965) que, ao estudar o domínio da Serra dos Órgãos e a calha do 

Rio Paraíba do Sul, considerou uma colisão tipo alpina para explicar o padrão estrutural, 

estratigráfico e metamórfico da região.  Nesse modelo, a presença de dobras recumbentes, o 

quadro estrutural regional e o padrão metamórfico inverso representam evidências de uma 

tectônica de nappes transportadas de SE para NW. Considerada de idade assíntica, essa 

deformação seria responsável pela colocação de rochas de idades arqueanas sobre rochas 

mais jovens e a zona de cisalhamento do Rio Paraíba do Sul seria o front das grandes nappes, 

resultantes de intenso encurtamento crustal. 

 

Figura 3 – Imagem de Satélite Landsat da região com a localização das seções Italva (RJ) - 
Muriaé (MG) e Marechal Floriano - Ibatipa (ES). Para cidades indicadas consultar Figura 2. Fonte: 
CPRM - Serviço Geológico do Brasil - Mapa Geológico do Brasil ao Milionésimo, folhas Rio de 
Janeiro e Vitória (SF23/SF24). 



 

 

Ebert (1968, 1971, 1984) propôs um modelo tectônico considerando que a região do Rio 

de Janeiro seria representante das porções internas de um geossinclinal de idade assíntica.  

Interpretou os metassedimentos da Série Andrelândia, na região sul de Minas Gerais, como 

correspondentes de grau metamórfico mais baixo dos gnaisses da Série Paraíba (Ebert 1955 e 

1956 a e b). Esses estudos levaram o autor (1968, 1971) a denominar esta unidade tectônica 

como Paraibides, considerando-a mais jovem do que a denominada Araxaídes, atribuindo 

assim uma relação temporal entre as duas unidades orogênicas. O modelo apresentado por 

Ebert é compatível com uma vergência tectônica para NW, interrompida pela denominada 

divergência em forma de leque do Rio Paraíba do Sul (Ebert 1968). 

A partir da década de 1980, os modelos tectônicos passaram a considerar colisões 

continentais para explicar a geologia da região. Segundo Machado (1984), o complexo padrão 

tectono-metamórfico do Rio de Janeiro - inclusive a estrutura divergente do Rio Paraíba do Sul 

relaciona-se à colisão de massas cratônicas a noroeste e sudeste do Estado. 

A partir da integração de mapeamentos geológicos em escala 1:50.000 de grande parte 

do Rio de Janeiro e de análises litogeoquímicas em unidades deformadas e metamorfizadas do 

Grupo Paraíba do Sul, Sad e Dutra (1988) sugerem para, esse grupo, uma deposição em 

ambiente colisional do tipo arco-continente. Heilbron (1993) considera, também com base em 

mapeamentos sistemáticos e estudos estruturais e metamórficos, que a estruturação principal 

da porção central do Cinturão Ribeira no Rio de Janeiro é marcada por zonas de cisalhamento 

e empurrões com vergência de topo para NW. Inseridas em um esquema de grandes duplexes 

crustais, essas zonas seriam resultantes de deformações contínuas, D1+D2, concomitantes ao 

metamorfismo regional M1 e sincrônicas à colisão continental. Esse quadro teria evoluído para 

uma tectônica oblíqua, com componente direcional destral e de empurrão para NW e, numa 

fase tardia, denominada D3, para uma movimentação predominantemente direcional destral 

(Heilbron et al. 1995, Almeida 2000). 

Segundo Machado et al. (1996), este processo evolutivo seria resultado da convergência 

e colisão de massas continentais no Neoproterozóico, há aproximadamente 580 Ma, com 

subducção tipo-A mergulhando para SE (Heilbron 1993). A zona de sutura, segundo a autora, 

estaria localizada no domínio tectônico Juiz de Fora, onde houve intercalação de rochas 

metassedimentares da cobertura e rochas granulíticas e ortognáissicas do embasamento, 

processo relacionado ao encurtamento crustal, inicialmente de direção NW-SE, com giro 

progressivo dos vetores regionais para direção E-W. 

Com base em dados regionais de lineações de estiramento e mineral, que mostram 

concentrações subparalelas, oblíquas e subperpendiculares ao Cinturão Ribeira, além do 



 

 

caráter transpressivo das zonas de cisalhamento direcionais do Cinturão, alguns autores têm 

proposto modelos tectônicos fundamentados no regime transpressivo (Chrispim e Tupinambá 

1989, Dayan e Keller 1989, Ebert et al. 1991, Corrêa Neto et al. 1993, Egydio-Silva e Mainprice 

1999).  

Machado e Endo (1993 a e b) consideram que a estrutura divergente do Rio Paraíba do 

Sul representa uma megaestrutura em flor positiva relacionada a uma colisão em regime 

transpressivo. Em conjunto com o Cinturão Dom Feliciano (Fragoso-César 1980), essa 

estrutura insere-se no então denominado Cinturão de Cisalhamento Atlântico, definido por 

Machado e Endo (1993 a), onde as feições contracionais da parte externa do orógeno seriam 

concomitantes aos movimentos transpressivos dos domínios internos. 

Para Ebert (1993 a e b) e Ebert e Hasui (1998), o padrão tectônico do sudeste brasileiro 

pode ser explicado pela articulação entre as placas Vitória, Brasília e São Paulo. O padrão 

transpressivo da deformação na região é atribuído a uma zona de subducção mergulhando 

para SE, de caráter oblíquo, considerando-se um vetor de colisão regional E-W. 

A influência do Cráton do São Francisco como um bloco rígido no orógeno foi proposta 

para explicar o padrão de deformação do Cinturão Ribeira entre os setores meridional e 

setentrional (Trompette et al. 1993, Vauchez et al. 1994). De acordo com esse modelo, a 

deformação passaria de um domínio tectônico compressivo, contra o Cráton do São Francisco, 

para um domínio transcorrente, onde, de forma semelhante ao que ocorre nos Himalaias, 

zonas de cisalhamento direcionais possibilitaram o escape lateral de material na direção SW do 

orógeno em uma fase tardia à convergência frontal.  

Trouw et al. (2000) reconhecem para o Cinturão Ribeira no Rio de Janeiro três estágios 

orogênicos: o primeiro, no intervalo de 670 a 600 Ma, que culminou com o fechamento E-W do 

Oceano Brazilides; o segundo, atribuído ao fechamento de um ramo do Oceano Adamastor, 

entre 630 a 520 Ma, e o terceiro, entre 520 a 480 Ma, responsável pelo fechamento final da 

Bacia Búzios.  

A partir do estudo sistemático em duas seções transversais, Dehler (2002) considera uma 

tectônica de extrusão tectônica oblíqua em regime transpressivo, concomitante à geração de 

granitos tipo-S, durante o ápice do metamorfismo regional no Rio de Janeiro. Nesse modelo, 

mudanças reológicas transitórias, devido a fusões sintectônicas, poderiam induzir perturbações 

significativas no fluxo deformacional regional na crosta média e inferior. Num primeiro estágio, 

sob condições metamórficas de alto grau, o modelo contempla uma movimentação dirigida 

para SSW, em zonas de cisalhamento de baixo ângulo com cinemática regional destral em 



 

 

relação à massa cratônica localizada a norte, a Placa Sanfranciscana (Dehler 2002). Num 

segundo estágio, o modelo contempla também a partição da deformação transpressiva, 

gerando zonas de cisalhamento subverticais destrais e zonas de cisalhamento de empurrão, 

em condições metamórficas de fácies anfibolito.  

Heilbron et al. (2004) reconhecem quatro estágios de construção do Orógeno Ribeira: 

primeiro pré-colisional, dividido em duas etapas, uma de 790 Ma e outra de 635 a 620 Ma; o 

segundo (entre 590 a 560 Ma) e o terceiro (entre 535 a 510 Ma) colisionais; e o quarto pós-

colisional (entre 510 a 480 Ma). No primeiro estágio foram geradas rochas em ambiente de 

arco magmático de margem continental ativa e/ou arco de ilhas relacionado à subducção. O 

segundo estágio é relacionado ao fechamento do Oceano Adamastor como resultado da 

colisão entre o Paleocontinente São Francisco – Congo e outro(s) continente(s) situado(s) a 

leste (Terreno Oriental ou Serra do Mar). O terceiro estágio é relacionado com a colisão do 

Terreno Cabo Frio e designado de Orogênese Búzios, e o quarto estágio à transição para um 

regime tectônico extensional, ligado ao colapso do edifício orogênico. Segundo esses autores, 

o Complexo Paraíba do Sul e o Grupo Italva representam terrenos alóctones ao Cinturão 

Ribeira e podem ser relacionados a estruturas tipo klippe (ver também Tupinambá et al. 2007). 

Alkmim et al. 2006 e 2007 atribuem a evolução do orógeno Araçuaí - Oeste Congo a uma 

tectônica de “quebra-nozes” gerada pela geometria do Cráton do São Francisco – Congo, num 

regime orogênico confinado. Essa tectônica apresenta um eixo de rotação localizado na porção 

norte do aulacógeno da Paramirim e rotação anti-horária do braço formado pelo Cráton do São 

Francisco propriamente dito em relação à porção cratônica africana. Assim, a deformação, 

confinada entre dois segmentos cratônicos, caracterizou-se inicialmente pelo fluxo para norte, e 

progressivamente pelo espessamento crustal, contração contra os limites do Cráton, e, numa 

fase tardia, pelo escape tectônico para SW. Em uma fase posterior é discutido ainda o colapso 

extensional do orógeno, com idade entre 520 e 490 Ma, associado à expressiva anatexia 

crustal expressa pelas suítes graníticas G4 e G5. 

2.4 TRANSPRESSÃO E TECTÔNICA EXTENSIONAL  

Desde sua definição original (Harland 1971, Sanderson e Marchini 1984), os termos 

transpressão e transtração são associados à convergência e divergência oblíqua de placas 

tectônicas, onde a deformação envolve a combinação de cisalhamento puro e cisalhamento 

simples, sem variação de volume. O entendimento sobre esses conceitos evoluiu com base em 

modelos nos quais o deslocamento na zona de cisalhamento é controlado lateralmente, 

gerando a extrusão vertical, e situações em que há deslocamentos longitudinal e vertical, para 

baixo e para cima, e em todas as direções, tanto na vertical quanto na horizontal, 



 

 

caracterizando a transpressão não-confinada (Sanderson e Marchini 1984, Tikoff e Teyssier 

1994, James e Watkinson 1994, Robin e Cruden 1994, Jones et al. 1997). 

Considerando um regime transpressivo, tanto durante o evento de convergência oblíqua 

como na fase final de convergência frontal, os fatores que controlam sua deformação são 

principalmente as condições de contorno (boundary conditions). Essas condições envolvem a 

partição da deformação, no espaço e no tempo, a simetria do fluxo, o nível de profundidade na 

zona transpressiva, a ordem de nucleação das grandes estruturas e a relação entre as 

deformações finita e incremental, assim como entre as deformações por cisalhamento simples 

e por cisalhamento puro (Sanderson e Marchini 1984, Tikoff e Teyssier 1994, James e 

Watkinson 1994, Robin e Cruden 1994, Teyssier et al. 1995, Jones et al. 1997).  

Ressalta-se que nesses modelos o encurtamento perpendicular à zona transpressiva é 

compensado pelo espessamento vertical, como forma de conservação de volume do segmento 

transpressivo. Portanto, quando há um encurtamento horizontal, ortogonal ao plano de 

cisalhamento, há também um estiramento no próprio plano de cisalhamento, que pode ser 

dominante em uma determinada direção - horizontal, vertical ou oblíqua, formando-se 

elipsóides prolatos, ou, preferencialmente, nas direções X e Y dos elipsóides de deformação, 

desenvolvendo-se elipsóides oblatos. 

A importância dos regimes oblíquos, transpressionais e transtrativos, é reconhecida em 

diversos cinturões orogênicos modernos e antigos (Holdsworth et al. 1998, Dewey et al. 1988), 

como nos cinturões variscano e caledoniano na Europa e na Groenlândia (Holdsworth e 

Strachan 1991, Dias e Ribeiro 1994, Leblanc et al. 1996, Strachan et al. 2001), nos cinturões 

arqueanos no Canadá e nos EUA (Hudleston et al. 1988, Borradaille et al. 1993), nos cinturões 

neoproterozóicos Dom Feliciano e Ribeira no Sul/Sudeste do Brasil (Dayan e Keller 1989, Ebert 

e Hasui 1998, Machado e Endo 1993 a e b, Fassbinder 1996, Dehler 2002, Egydio-Silva et al. 

2002, Dehler et al. 2007), na Província Borborema (Jardim de Sá 1994, Brito-Neves 1999, entre 

outros) e no Cinturão Mineiro de idade paleoproterozóica (Endo 1997). 

Em alguns casos de orógenos compressivos, são descritas estruturas extensionais 

associadas, temporal e espacialmente, à colisão (Coney e Harms 1984, Avé Lallemant e Guth 

1990, Wheeler e Butler 1993, Braathen et al. 2002, Johnson 2006, Machado et al. 2007, entre 

outros). Nos Alpes e nos Himalaias, essas estruturas podem se relacionar com o transporte 

lateral de massa (Ratschbacher et al. 1991 b, Pêcher 1991), processo favorecido durante a 

convergência oblíqua de placas, onde a tectônica transpressiva ocorre desde o início da 

colisão. 



 

 

No Cinturão Ribeira e na Faixa Araçuaí, alguns autores reconhecem a importância do 

fluxo tectônico paralelo ao orógeno (Machado et al. 2001, Dehler e Machado 2002, Karniol e 

Machado 2004, Peres et al. 2004, Egydio-Silva et al. 2002, 2005, Dehler et al. 2006, Vicente et 

al. 2007, Karniol et al. 2008), bem como a presença de estruturas extensionais (Endo 1997, 

Nalini Jr. 1997, Dehler et al. 2000, Machado et al. 2001, Dehler 2002, Dehler e Machado 2002, 

Karniol e Machado 2004, Dehler et al. 2006, Marshak et al. 2006, Dehler et al. 2007, Karniol et 

al. 2007, entre outros), de forma similar ao que se tem proposto na literatura internacional 

(Jarrard 1986, Ratschbacher et al. 1991 a e b, Bird 1991, Harris e Massey 1994, Chauvet e 

Séranne 1994, Lyberis e Mamby 1999, Avigad et al. 2001, Harz et al. 2001, Seyferth e Henk 

2004). 

As idades destas estruturas extensionais ainda representam uma questão em aberto na 

literatura. Alguns autores acreditam que são relacionadas a uma fase tardia, normalmente 

atribuída ao colapso gravitacional do orógeno (Cunningham et al. 1996, Pedrosa-Soares et al. 

2003, Heilbron et al. 2004, Alkmim et al. 2006, Marshak et al. 2006), enquanto outros afirmam 

que podem representar estruturas sin-contracionais (Dehler et al. 2000, Dehler 2002, Dehler et 

al. 2007, Karniol et al. 2007, Machado et al. 2007). 

2.5 GRANITOGÊNESE BRASILIANA NO RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTO 

O segmento orogênico correspondente à região sul do Espírito Santo e norte do Rio de 

Janeiro caracteriza-se por um expressivo magmatismo granítico de idade neoproterozóica. 

Dados isotópicos obtidos por meio de diferentes sistemáticas metodológicas sugerem o seu 

desenvolvimento no intervalo de 625 a 500 Ma (Cordani 1973, Siga Jr. 1986, Silva et al., 1987, 

Sölnner et al.1987, Sato 1998, Sölnner et al.1989, Figueiredo e Campos Neto 1993, Machado 

1997, Noce et al. 1999 e 2000, Mello 2000, Nalini Jr. et al. 2000, Martins 2000, Pedrosa-Soares 

e Wiedemann-Leonardos 2000, Silva et al. 2005, Noce et al. 2007). Os dados K/Ar apresentam 

um intervalo mais amplo (602 a 422 Ma), com maior concentração de idades entre 477 a 452 

Ma, e representam idades de resfriamento abaixo de 300°C, marcadas pelo fechamento do 

sistema isotópico da biotita (Teixiera e Canzian 1994). Uma síntese sobre os granitos 

neoproterozóicos do Estado do Rio de Janeiro pode ser encontrada em Machado e Demange 

1994 e Machado 1997 (ver também Machado e Dehler 2002 e Nummer et al. 2007). 

Na Faixa Araçuaí, os granitóides brasilianos foram divididos, inicialmente, com base em 

dados radiométricos Rb/Sr e U/Pb, em granitóides sin- a tardi-tectônicos (650 - 550 Ma), 

granitóides tardi- a pós-tectônicos (550 - 500 Ma) e granitóides pós-tectônicos (500 - 450 Ma) 

(Siga Jr. 1986). 



 

 

Sölnner et al.1987, a partir de idades U/Pb (em zircões), consideram a idade de 590 +2 -4 

Ma, obtida para o Complexo Alegre, como reflexo do evento metamórfico mais importante da 

região, que envolveu também fusão parcial de rochas. Outra idade de 519 Ma, obtida nas 

mesmas rochas, é interpretada como uma segunda fase de metamorfismo, do tipo 

dinamotermal, dentro da orogênese Brasiliana, sendo relacionada a uma fase de 

adelgaçamento crustal seguida de aquecimento. A idade de 513 ± 8 Ma, obtida para o Maciço 

Santa Angélica, relaciona-se também com esse evento e em rochas pertencentes à Série Iriri, 

na região de Piuma/ES, Sölnner et al. 1989 sugerem que a idade de 558 ± 2 Ma indica o pico 

de metamorfismo que teria atingido condições metamórficas de fácies granulito (ver também 

Sölnner et al. 1991 e 2000). 

Os resultados do Projeto de Levantamento Geológico Básico – PLGB em escala 

1:100.000, realizado pela CPRM na região do Vale do Rio Doce e sul do Espírito Santo, 

permitiram a divisão dos maciços granitóides em três grupos tectônicos principais: pré- a sin- 

às fases de metamorfismo regional; sin-transcorrências e pós-transcorrências (Féboli 1993 a e 

b, Signorelli 1993, Silva 1993, Tuller 1993, Vieira 1993). O primeiro grupo constitui maciços 

mais deformados, dispostos de forma concordante com as estruturas regionais, incluindo 

batólitos lineares, de composição expandida (tonalito-granodiorito-granito), com características 

geoquímicas cálcio-alcalinas e meta-aluminosas, pré- a sincolisionais, evoluídos em ambientes 

de arco vulcânico e intraplaca. No segundo grupo, os maciços alongados, de dimensões 

batolíticas, possuem foliação milonítica e cataclástica nas bordas, passando para uma 

estrutura isótropa na parte central, basicamente com as mesmas características geoquímicas 

do grupo anterior, porém, com característica peraluminosa e caráter tectônico pós-colisional. 

No terceiro grupo são incluídos maciços menores, de forma anelar e ovalada, zonados e 

concêntricos, sendo comum a associação de rochas charnockíticas, básicas, intermediárias e 

ultrabásicas (Maciços Aimorés, Lagoa Preta, Várzea Alegre, Venda Nova, entre outros). O 

terceiro grupo é caracterizado como granitos tipo-I, cálcio-alcalinos e toleiíticos, de ambiente 

intraplaca e de arco vulcânico, ou ainda pós-orogênico e de soerguimento pós-colisional (Féboli 

Féboli 1993 a e b, Signorelli 1993, Silva 1993, Tuller 1993, Vieira 1993). 

Bilal et al. (1998 e 2000) dividem este magmatismo na região em quatro grupos: pré-

tectônicos, representados pela suíte Galiléia, com idade U/Pb de 595 Ma; sin-tectônicos, 

representados pela suíte Urucum, com idade U/Pb de 582 Ma; tardi- a pós-tectônicos, 

englobando os complexos intrusivos anelares como Aimorés e Ibituba-Itapina, com idades 

entre 537 e 520 Ma, e pós-tectônicos, representados pelo complexo Sienito Ibituruna, com 

idade Rb/Sr de 511 Ma. 



 

 

Pedrosa Soares et al. (1999) dividem o magmatismo granítico brasiliano da Faixa Araçuaí 

em cinco suítes (G1 a G5): suíte G1, sin-tectônica, constituindo o núcleo anatético do orógeno, 

com batólitos ortognáissicos tipo-S, representada basicamente por tonalitos foliados e 

granodioritos, com granitos associados, incluindo as suítes Estrela-Muniz Freire, Galiléia e São 

Vitor, com uma composição química compatível com magmas cálcio-alcalinos, metaluminosos 

a levemente peraluminosos, de caráter pré- a sin-colisional; suíte G2, sin-tectônica, cálcio-

alcalina, com granitóides tipo-S, representada principalmente por corpos batolíticos de 

granada-biotita granitos, tipo-S, foliados, sub-alcalinos a cálcio-alcalinos, peraluminosos; suíte 

G3-I representa pulsos de magmatismo cálcio-alcalino colocados em zona de cisalhamento 

oblíquas a direcionais, incluindo os maciços Itagimirim, Guaratinga, Lagoa Preta, Rubim, 

Salomão e Santo Antônio do Jacinto, e suíte G3-S, tardi-tectônica, com granitos peraluminosos 

tipo-S, correspondente ao magmatismo da fusão crustal de pilhas sedimentares, bem como do 

retrabalhamento da suíte G2, incluindo os sillimanita-cordierita-granada leucogranitos; suíte G4 

consiste de granitóides peraluminosos, localmente denominados Coronel Murta, Itaporé, 

Mangabeiras e Santa Rosa, e suíte G5, que representa o último estágio, pós-colisional, e 

engloba os maciços Aimorés, Caladão, Padre Paraíso, Pedra Azul e Santa Angélica (Pedrosa 

Soares et al. 1999, 2001, e Pedrosa-Soares e Wiedemann-Leonardos 2000).  

Em trabalho realizado em 2000, Pedrosa Soares e Wiedemann-Leonardos consideram a 

suíte G2 anterior à suíte G1 e a relacionam a um estágio pré-colisional, entre 625 e 595 Ma. 

Segundo esses autores, a evolução tectônica da Faixa Araçuaí envolve também os estágios 

sin-colisional, entre 595 e 575 Ma, tardi- a pós-colisional, entre 575 e 560 Ma, e, entre 535 e 

490 Ma, o colapso orogênico. 

Trouw et al. (2000) reconhecem no Cinturão Ribeira uma evolução magmática dividida em 

cincos episódios: pré-colisional, entre 630 a 595 Ma, cedo-colisional, entre 595 a 575, 

sincolisional, entre 565 a 540 Ma, tardi-colisional, entre 540 a 520 Ma, e ainda um estágio 

relacionado com o fechamento da Bacia Búzios, entre 520 a 480 Ma. 

Martins (2000) interpreta a idade Rb/Sr de 507 ± 56 Ma como resultado da influência de 

corpos graníticos tardios e a razão 87Sr/86Sr(i) 0,7137 como reflexo do retrabalhamento de 

material crustal na geração das rochas que compõem o Complexo Gnáissico Migmatítico da 

Faixa Araçuaí. Considera ainda sem significado geológico as idades Sm/Nd no intervalo de 

1,59 e 1,79 Ga, pois envolve mistura de fontes paleoproterozóicas ou arqueanas com 

neoproterozóicas.  

Nalini Jr. et al. (2000), ao datarem rochas graníticas da região do Médio Vale do Rio Doce, 

na porção oeste da área, obtiveram idades (U/Pb em zircões) de 594 e 582/573 Ma para as 



 

 

suítes Galiléia e Urucum, respectivamente, consideradas como idades de cristalização. Com 

base em isótopos de Sr e Nd, consideraram que esse magmatismo tem uma origem crustal, o 

que tem sido confirmado por outros autores a partir de um número maior de maciços graníticos 

analisados isotopicamente (Martins et al. 2004). 

 Os dados isotópicos de Sr e Nd existentes para os granitóides da Faixa Araçuaí na 

região do Vale do Rio Doce mostram valores compatíveis com magmatismo derivado da 

reciclagem de uma crosta de idade paleoproterozóica (Nalini 1997, Nalini et al. 2000 e 2005, 

Martins 2000 e Martins et al. 2004). 

 Martins-Neto et al. (2001) consideram a bacia Macaúbas – Salinas como depósitos 

marinhos de águas profundas, com idade no intervalo de 900 a 700 Ma, depositados numa 

margem continental passiva na porção norte do Oceano Adamastor. São descritos diamictitos 

marinhos, conglomerados, arenitos, grauvacas, pelitos e depósitos vulcano-exalativos, 

associados com rochas ultramáficas (na região de Ribeirão da Folha). Os autores consideram o 

Grupo Bambuí (800 a 650 Ma) como uma bacia do tipo foreland, desenvolvida durante a 

convergência e colisão continental relacionada ao fechamento do Oceano Brazilide. 

Recentemente, Silva et al. (2008) apresentam a idade de 880 Ma, obtida para o Granito Salto 

da Divisa, no Vale do Jequitinhonha, como reflexo da fase rift do Paleocontinente São 

Francisco – Congo. 

 Outros trabalhos também tratam de temas relacionados com os granitóides do sul do 

Espírito Santo: Wiedemann et al. (1986 e 1987), Seidensticker e Wiedemann (1992), Uhlein et 

al. (1998 b), Medeiros et al. (2001), Wiedemann et al. (2002), Mendes et al. (2005), Munhá et 

al. (2005), Nalini Jr. et al. (2005), entre outros. 

O Cinturão Ribeira, especificamente no Rio de Janeiro, também é caracterizado por 

intensa granitogênese neoproterozóica. Ocorrem em todo Estado batólitos de rochas 

granitóides foliadas, de composição expandida ou não, além de granitos peraluminosos 

(síntese em Machado e Dehler 2002). Os granitóides cálcio-alcalinos são mais expressivos no 

domínio Serra dos Órgãos, onde exposições de metassedimentos são subordinadas. Os 

batólitos peraluminosos, intensamente deformados e estirados segundo o trend regional do 

Cinturão Ribeira, ocorrem em duas faixas principais bordejando o domínio Serra dos Órgãos, 

respectivamente, a noroeste e sudeste, em íntima associação com os metassedimentos do 

Complexo Paraíba do Sul (Silva et al. 2000). Adicionalmente, ocorrem inúmeros corpos 

granitóides cálcio-alcalinos deformados e controlados pelas zonas de cisalhamento direcionais, 

bem como corpos não deformados, cuja distribuição independe aparentemente da estruturação 



 

 

principal do orógeno, ou seja, não se acham controlados pelas estruturas NE-SW (Machado 

1997). 

Dentre os trabalhos de síntese regional sobre estas rochas no Estado do Rio de Janeiro, 

destacam-se os de Machado e Pellogia (1987), Machado e Demange (1994 e 1998), Heilbron 

(1995), Machado (1997) e Junho (1998). Outros trabalhos de síntese, versando principalmente 

sobre os granitóides tardios do Rio de Janeiro, são os de Pires et al. (1982), Penha e 

Wiedemann (1984), Machado Filho et al. (1983), Junho e Wiedemann (1987), Junho (1991, 

1993) e de Wiedemann (1993). 

Várias propostas de agrupamento das rochas granitóides, envolvendo tanto 

características petrográficas e estruturais, quanto geoquímicas e geocronológicas têm sido 

apresentadas para este magmatismo (Machado e Demange 1992, 1994 b e 1998, Figueiredo e 

Campos Neto 1993, Campos Neto e Figueiredo 1995, Heilbron 1995, Machado et al. 1996, 

Machado 1997, Junho 1998, Tupinambá 1999). Os dados geocronológicos existentes sugerem 

um intervalo de 640 a 490 Ma (Cordani et al. 1973, Figueiredo e Campos Neto 1993, Heilbron 

et al. 1995, Machado et al. 1996, Machado et al. 1996, Machado 1997, Tupinambá 1999). Esse 

intervalo foi subdividido, levando-se em conta as características e idades dos granitóides nos 

seus diferentes estágios orogênicos em: pré-colisional, entre 570 e 590 Ma; sin-colisional, de 

530 a 560 Ma e pós-colisional, entre 520 e 480/450 Ma (Figueiredo e Campos Neto 1993, 

Wiedemann 1993). Intervalos mais antigos são propostos por Machado (1997): 650 a 620 Ma, 

600 a 590/570 Ma, 560 a 530 Ma e 520 a 480 Ma, respectivamente, para os estágios pré-, sin-, 

tardi- e pós-colisional. 

O magmatismo granítico no Estado do Rio de Janeiro é atribuído, geotectonicamente, à 

implantação de dois arcos magmáticos. Um mais jovem, denominado arco magmático Rio 

Doce, implantado entre 590 e 480/450 Ma, e outro mais antigo, denominado de arco 

magmático Rio Paraíba do Sul, implantado no intervalo de 620/650 a 590/580 Ma (Figueiredo e 

Campos Neto 1993, Wiedemann 1993, Machado 1997, Machado e Demange, 1998). 

Tupinambá (1999) propôs a denominação de arco magmático Rio Negro para os ortognaisses 

homônimos aflorantes no domínio Serra dos Órgãos, o qual apresenta intervalo semelhante ao 

proposto para o arco Rio Paraíba do Sul. Schmitt et al. (2004) consideram um ciclo tardi-

orogênico denominado Orogenia Búzios, com idade de colisão entre 525 e 490 Ma, e colapso 

gravitacional entre 495 e 440 Ma. Esta orogenia representaria o evento tectônico mais recente 

reconhecido em cinturões orogênicos Brasilianos do Cinturão Ribeira. 

O agrupamento dos granitóides do Estado do Rio de Janeiro em arcos magmáticos é 

interpretado à luz da tectônica de placas. Rêgo (1989), Demange et al. (1991), Machado et al. 



 

 

(1992), Figueiredo e Campos Neto (1993), Wiedemann (1993), Machado e Demange (1994 e 

1998) e Machado (1997) advogam subducção de crosta oceânica para NW para explicar as 

características litogeoquímica dessa granitogênese. Tupinambá (1999), no entanto, sugere 

uma subducção para SE, que culminaria com colisão arco-continente por volta de 600 Ma, 

responsável pela geração do arco magmático Rio Negro, de características pré-colisionais. O 

mesmo autor recorre ainda a uma subducção intracontinental em estágio posterior, com 

mergulho para NW, para explicar a colocação do batólito Serra dos Órgãos a 580-570 Ma. 

Trouw et al. (2000) sugerem, durante um segundo estágio orogênico com idade entre 630 a 

520 Ma, uma subducção para E das margens leste e sudeste da Placa do São Francisco, 

modelo semelhante ao proposto para a Faixa Araçuaí (Pedrosa-Soares e Wiedemann-

Leonardos 2000, Pedrosa-Soares et al. 2001 e 2007, entre outros).  

2.6 CORRELAÇÃO CINTURÃO RIBEIRA/FAIXA ARAÇUAÍ 

A síntese dos dados geológicos (geoquímicos, petrológicos, isotópicos e tectônicos) sobre 

o magmatismo granítico do Cinturão Ribeira (sensu Trouw et al. 2000, Heilbron et al. 2004) e 

da Faixa Araçuaí (sensu Pedrosa-Soares et al. 1999, 2001 e 2007, Pedrosa-Soares e 

Wiedemann-Leonardos 2000), mostra que há uma semelhança temporal e tectônica entre 

estas entidades, compatível com uma evolução geodinâmica de um segmento orogênico único, 

ao contrário da conceituação, apresentada na literatura, que considera duas faixas móveis 

distintas, na qual a Faixa Araçuaí estaria situada a norte e o Cinturão Ribeira a sul do paralelo 

21º Sul (Pedrosa-Soares e Noce 1998, Pedrosa-Soares e Wiedemann-Leonardos 2000, 

Pedrosa-Soares et al. 2001).  

Apesar das diferentes concepções e modelos de evolução tectônica apresentados, 

observa-se consenso entre os pesquisadores de que o segmento do Cinturão Ribeira é reflexo 

de uma colisão oblíqua durante o Ciclo Brasiliano/Panafricano. Esse processo teria envolvido 

subducção de crosta oceânica, que, no setor norte do orógeno, é evidenciada pela presença de 

rochas de afinidade ofiolítica na região de Ribeirão da Folha (Pedrosa-Soares et al. 1992, 1998 

e 2007, Pedrosa-Soares e Wiedeman-Leonardos 2000 e 2001, Queiroga et al. 2006 e 2007).  

Contudo, não há consenso sobre o sentido da subducção, bem como sobre os vetores 

regionais da(s) colisão(ões) subseqüentes entre massas continentais. 

Esta tese apresenta uma investigação sobre a evolução tectônica do Cinturão Ribeira na 

região, apoiada na compreensão de evolução fundamentada, cada vez mais, em trabalhos de 

análise estrutural e geocronológicos. Esses estudos têm permitido uma melhor caracterização 

dos processos magmáticos e tectônicos - e do tempo - envolvidos na evolução tectônica do 



 

 

orógeno, o qual se vincula, em um contexto geodinâmico mais amplo, à formação do 

Gondwana Ocidental em um regime tectônico transpressivo. 



 

 

CAPÍTULO 3 

TECTÔNICA EXTENSIONAL NO CINTURÃO RIBEIRA NO NOROESTE DO 
RIO DE JANEIRO: ANÁLISE ESTRUTURAL NA SEÇÃO ITAPERUNA (RJ) 
– MURIAÉ (MG)1 

 

 

 

 

RESUMO 

Este capítulo descreve a geometria e cinemática de estruturas extensionais e contracionais no 
Cinturão Ribeira, na porção noroeste do Estado do Rio de Janeiro, ao longo da seção 
Itaperuna (RJ) - Muriaé (MG). Foram reconhecidos três domínios estruturais, onde ocorrem 
porções mais deformadas com zonas de cisalhamento dúcteis de alto ângulo formadas por 
rochas miloníticas, alternadas por porções, também de alto ângulo, caracterizadas por 
granulitos e charnockitos com texturas e estruturas mais preservadas da deformação.  

Em todos os domínios, a foliação principal possui direção NNE-SSW com mergulhos 
subverticais a intermediários para ESE. Predomina uma lineação de estiramento e mineral 
subhorizontal e, secundariamente, de mergulho ou com forte obliqüidade. Os indicadores 
cinemáticos (pares de foliações S-C e S-C’, estruturas assimétricas, boudins, feldspatos 
assimétricos etc.) mostram movimentos de topo para SSW (estruturas compressionais) e para 
ESE (estruturas extensionais). 

A evolução estrutural da área é interpretada em termos de uma deformação em regime 
transpressivo com movimentação regional destral, associada a uma partição da deformação 
devido a condições de contorno (boundary conditions) impostas pela extremidade sul da placa 
Sanfransciscana durante o evento de convergência oblíqua. As estruturas extensionais 
apresentadas são relacionadas a um evento extensional anterior ao colapso orogênico (520 a 
480 Ma) descrito para a Faixa Araçuaí e a parte central do Cinturão Ribeira. 

Palavras-chave: extensional, transpressão parcialmente confinada, Cinturão Ribeira 

                                                   
1 Karniol et al. 2007, Revista Brasileira de Geociências, 37(3): 625-636 



 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

Estruturas extensionais são descritas em vários cinturões orogênicos do mundo e são 

associadas, temporal e espacialmente, a eventos tectônicos compressivos (Coney e Harms 

1984, Wheeler e Butler 1993, Braathen et al. 2002, entre outros). Em alguns cinturões 

orogênicos colisionais modernos como nos Alpes e nos Himalaias, estas estruturas podem ser 

relacionadas com o transporte lateral de massa (Ratschbacher et al. 1991, Pêcher 1991), 

processo que é favorecido durante a convergência oblíqua de placas, onde a tectônica 

transpressiva opera desde o início da colisão. Interpretação similar foi proposta recentemente 

para as estruturas extensionais da região da Serra do Azeite na porção sul do Cinturão Ribeira, 

na divisa de São Paulo com o Paraná, sendo sua origem atribuída à extrusão oblíqua 

relacionada a um regime transpressivo (Dehler et al. 2007).  

A importância dos regimes oblíquos, transpressionais e transtrativos (Holdsworth et al. 

1998, Dewey et al. 1988), é reconhecida em diversos cinturões orogênicos modernos e antigos. 

Por exemplo, no variscano e caledoniano na Europa e na Groenlândia (Holdsworth e Strachan 

1991, Dias e Ribeiro 1994, LeBlanc et al. 1996, Strachan et al. 2001), nos cinturões Arqueanos 

no Canadá e nos EUA (Hudleston et al. 1988, Borradaille et al. 1993), nos Cinturões 

Neoproterozóicos Dom Feliciano e Ribeira no sul/sudeste do Brasil (Dayan e Keller 1989, Ebert 

e Hasui 1998, Machado e Endo 1993 a e b, Fassbinder 1996, Dehler 2002, Egydio-Silva et al. 

2002, entre outros), na Província Borborema (Jardim de Sá 1994, Brito-Neves 1999, entre 

outros) e no Cinturão Mineiro de idade paleoproterozóica (Endo 1997). 

Considerando-se um regime transpressivo, tanto durante o evento de convergência 

oblíqua como na sua fase final (convergência frontal), cabe destacar que os fatores que 

controlam sua deformação são principalmente as condições de contorno (boundary conditions). 

Essas condições envolvem a partição da deformação, no espaço e no tempo, a simetria do 

fluxo, o nível de profundidade na zona transpressiva, a ordem de nucleação das grandes 

estruturas e a relação entre as deformações finita e incremental e entre as deformações por 

cisalhamento simples e por cisalhamento puro (Sanderson e Marchini 1984, Tikoff e Teyssier 

1994, James e Watkinson 1994, Robin e Cruden 1994, Jones et al. 1997).  

Desde sua definição original (Harland 1971, Sanderson e Marchini 1984), que os termos 

transpressão e transtração têm sido relacionados à convergência e divergência oblíqua de 

placas tectônicas, onde a deformação envolve a combinação de mecanismos por cisalhamento 

puro e cisalhamento simples sem variação de volume. A partir de então, o conceito tem se 

expandido com base em modelos que mostram situações em que o material é impedido de se 



 

 

deslocar em qualquer direção na zona de cisalhamento, sendo forçado a extrudir verticalmente. 

Ou mesmo situações em que ele pode se deslocar longitudinal e verticalmente, para baixo e 

para cima, e em todas as direções, tanto na vertical quanto na horizontal, dando lugar a 

transpressão não-confinada (Sanderson e Marchini 1984, Tikoff e Teyssier 1994, James e 

Watkinson 1994, Robin e Cruden 1994, Jones et al. 1997). 

Deve-se ainda ressaltar que esses modelos consideram que o encurtamento 

perpendicular à zona transpressiva é compensado pelo espessamento vertical, como forma de 

conservação de volume do segmento transpressivo. Portanto, quando há um encurtamento 

horizontal, ortogonal ao plano de cisalhamento, há também um estiramento no próprio plano de 

cisalhamento, que pode ser dominante em uma determinada direção (horizontal, vertical ou 

oblíqua), formando-se elipsóides prolatos, ou preferencialmente nas direções X e Y dos 

elipsóides de deformação, desenvolvendo-se elipsóides oblatos. 

Os dados apresentados sugerem o desenvolvimento contemporâneo de estruturas 

extensionais e contracionais num segmento da aba norte da divergência estrutural do Vale do 

Rio Paraíba do Sul ao longo de uma seção regional no noroeste do Rio de Janeiro, divisa com 

Minas Gerais. O regime de deformação, em fácies granulito, dominado pela movimentação 

paralela ao orógeno e pelas condições de contorno (boundary conditions) a noroeste, devido à 

presença da Placa Sanfranciscana, foi responsável pela partição da deformação no interior do 

Cinturão Ribeira. Pelo menos num dado momento de sua evolução, o segmento estudado 

comportou-se conforme um modelo transpressivo confinado parcialmente, isto é, lateralmente e 

em apenas uma direção, devendo articular-se mais a sul, temporal e espacialmente, com o 

modelo de transpressão não-confinada, discutido por Dehler et al. 2007. 

3.2 CONTEXTO TECTÔNICO REGIONAL 

O lineamento de Além-Paraíba (Almeida et al. 1975, Campanha 1981), ou zona de 

cisalhamento do Rio Paraíba do Sul (Dayan e Keller 1989), é uma importante feição no Rio de 

Janeiro que faz parte do arcabouço estrutural do Cinturão Ribeira na Província Mantiqueira 

Central (Hasui et al. 1975, Almeida e Hasui 1984). Localiza-se a sul-sudeste do Cráton do São 

Francisco e corresponde a uma das estruturas pré-cambrianas mais expressivas do sudeste 

brasileiro, sendo responsável pelo controle do curso do Rio Paraíba do Sul em toda a sua 

extensão no Rio de Janeiro. Seu traçado retilíneo é realçado em imagens de satélite e de 

aerogeofísica, porém, próximo à divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, na altura do 

paralelo 21°30’ Sul, mostra uma mudança de direção de NE para NNE ao se conectar com a 

zona de cisalhamento de Guaçuí (Figura 4). 



 

 

 

Figura 4 – Mapa geológico da área com a localização do perfil entre Itaperuna (RJ) e Muriaé (MG) 
(ver Figura 5). Legenda das unidades geológicas: 1- Complexo Juiz de Fora; 2- Suíte Quirino; 3- 
Suíte Muriaé; 4- Suíte Charnockítica Leopoldina; 5- Complexo Paraíba do Sul; 6- Suíte Galiléia, 
tonalitos Virgínia Velha, Alto Guandu, Bom Jesus do Galho, Cachoeiro; 7- Suítes Natividade e 
Varre-Sai, Granito Eugenópolis; 8- Suíte Granítica Serra da Araras; 9- Granitos Morro do Coco, 
Itaoca, maciços Santa Angélica, Alto Chapéu, de Castelo, Rio Novo do Sul, Granitóides tipo-I pós-
orogênicos; 10- Suíte Muniz Freire; 11- Suíte Bela Joana; 12- Suíte Caparaó e Charnockitóides; 
13- Suíte Angelim; 14- Grupo Dom Silvério; 15- Suíte Desengano; 16- Complexo Piedade; 17- 
Complexo Rio Negro; 18- Grupo Barreiras; 19- Depósitos quaternários; 20- Zonas de 
cisalhamento; 21- Rios e lagos. O detalhe abaixo à direita mostra a posição da área em relação às 
principais estruturas regionais e o Cráton do São Francisco (CSF, em cinza), destacando-se o 
lineamento de Além Paraíba (a) e a zona de cisalhamento de Guaçuí (b). Fonte: CPRM - Serviço 
Geológico do Brasil - Mapa Geológico do Brasil ao Milionésimo, folhas Rio de Janeiro e Vitória 
(SF23/SF24). 

Este importante corredor de fluxo é composto por um conjunto interligado de zonas de 

cisalhamento dúcteis de várias ordens, com mergulhos em geral de médio a alto ângulo, 

mostrando uma disposição geométrica axialmente divergente associada com estruturas em flor 

positivas, cuja evolução é compatível com um regime tectônico transpressivo (Machado e Endo 

1993 a e b). Também denominado de divergência estrutural (Machado 1984), megassinforma 

(Heilbron et al. 1991) ou megaestrutura em flor positiva do Vale do Rio Paraíba do Sul 

(Machado e Endo 1993 a e b), o lineamento de Além-Paraíba articula-se com várias zonas de 



 

 

cisalhamento com geometria anastomosada, de direção geral NNE e movimentação destral 

evidenciada por suas características geométricas e cinemáticas (Dayan e Keller 1989, 

Campanha 1981, Dehler 2002, Egydio-Silva et al. 2002, Dehler et al. 2006).  

Em escala regional, sua geometria pode corresponder a uma banda de cisalhamento C’ 

associada ao componente coaxial do regime transpressivo (Egydio-Silva et al. 2002), o qual é 

reforçado na região pela coexistência de estruturas compressivas e transcorrentes (Dayan e 

Keller 1989, Trompette et al. 1993, Vauchez et al. 1994, Egydio-Silva 1996, Ebert e Hasui 

1998, Dehler e Machado 2002).  

Além disso, vários autores têm reconhecido a importância do fluxo tectônico paralelo ao 

orógeno no Cinturão Ribeira e na Faixa Araçuaí (Dehler e Machado 2002, Karniol e Machado 

2004, Peres et al. 2004, Egydio-Silva et al. 2002, 2005, Dehler et al. 2006), bem como a 

presença de estruturas extensionais (Endo 1997, Nalini Jr. 1997, Dehler et al. 2000, Dehler 

2002, Dehler e Machado 2002, Karniol e Machado 2004, Dehler et al. 2006, Marshak et al. 

2006, dentre outros), de forma similar ao que se tem registrado na literatura internacional 

(Jarrard 1986, Ratschbacher et al. 1991, Bird 1991, Chauvet e Séranne 1994, Lyberis e Mamby 

1999, Avigad et al. 2001, Harz et al. 2001, Seyferth e Henk 2004). 

A influência do Cráton do São Francisco como um bloco rígido no orógeno foi proposta 

para explicar o padrão de deformação do Cinturão Ribeira entre os setores meridional e 

setentrional (Trompette et al. 1993, Vauchez et al. 1994). Nesse modelo, a deformação 

passaria de um domínio tectônico compressivo, contra o cráton, para um domínio 

transcorrente, no qual as zonas de cisalhamento direcionais possibilitaram o escape lateral de 

material na direção SW do orógeno. E o escape tectônico seria um mecanismo eficiente para 

acomodar a deformação do orógeno numa fase tardia da convergência frontal, de forma 

semelhante ao que ocorre nos Himalaias.  

Os dados isotópicos disponíveis sobre esse trecho do Cinturão sugerem retrabalhamento 

crustal durante o Ciclo Brasiliano a partir de um embasamento de idade transamazônica 

(Cordani et al. 1973, Söllner et al. 1991, Machado et al. 1996, Silva et al. 2005). 

3.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para as atividades de campo foram utilizados os materiais convencionais de mapeamento 

geológico, como martelo, lupa, bússola, caderneta de campo, cartas topográficas, imagens de 

satélite, mapas geológicos, câmara fotográfica digital e GPS - Sistema de Posicionamento 

Global por Satélite, com projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) e datum da América 

do Sul (SAD-1969). 



 

 

Durante a realização da seção geológica transversal às estruturas, foi efetuada a análise 

geométrica das feições planares e lineares, juntamente com a descrição e hierarquização das 

estruturas tectônicas da forma clássica, como descrito em Hobbs et al. (1976). Paralelamente 

foi realizada a análise cinemática das estruturas, observadas segundo planos XZ do elipsóide 

de deformação finita, baseado em critérios como lineações de estiramento e mineral, lineação 

de intersecção e pares de foliações S-C e S-C’, visando determinar o sentido de rotação do 

fluxo a partir da interpretação do giro das estruturas assimétricas. As questões envolvidas com 

esse tema encontram-se sumarizadas em diversos trabalhos e livros de síntese como Simpson 

e Schmid (1983), Lister e Williams (1983), Hanmer e Passchier (1991), Passchier e Trouw 

(1996), entre outros. 

Foram ainda realizadas coletas de amostras orientadas para descrições petrográficas e 

análises microtectônicas, além de amostras sem orientação para atividades complementares 

como determinações geocronológicas e geotermobarométricas. 

Os dados estruturais de campo foram sistematizados em planilhas digitais e, 

posteriormente, projetados em diagramas do tipo Schmidt-Lambert, com projeção no hemisfério 

inferior. As imagens de afloramentos e de seções delgadas são orientadas segundo o plano XZ 

do elipsóide de deformação finita. 

3.4 GEOMETRIA DAS ESTRUTURAS 

A seção estudada situa-se entre os municípios de Itaperuna (RJ) e Muriaé (MG) (Figuras 

4 e 5), ao longo da rodovia BR-356 que liga o noroeste do Rio de Janeiro com o leste de Minas 

Gerais. Possui uma extensão de 65 km e direção WNW-ESE, praticamente transversal às 

estruturas regionais. 

A seção levantada engloba rochas de alto grau metamórfico e corpos intrusivos afetados 

por zonas de cisalhamento dúcteis de médio a alto ângulo. Em boa parte da seção, essas 

zonas são responsáveis pelo desenvolvimento de rochas miloníticas a partir de granulitos de 

composição intermediária a ácida. Essas rochas apresentam uma trama planar constituída por 

ribbons de quartzo e faixas recristalizadas (0,01 - 0,5 mm) com geometria anastomosada ao 

redor de porfiroclastos (0,5-3 cm) de feldspato e quartzo. 



 

 

 

Figura 5 - Perfil geológico entre os municípios de Itaperuna (RJ) e Muriaé (MG). Legenda: 1- Suíte 
Muriaé; 2- Suíte Charnockítica Leopoldina; 3- Granito Eugenópolis; 4- Complexo Paraíba do Sul; 5- 
Sentido de movimentação tectônica; 6- Zonas de cisalhamento destrais; 7- Foliação paralela ao 
bandamento composicional; 8- Foliação milonítica. Ver anexo 1.1. 

Nas porções intermediárias às zonas de cisalhamento dúcteis, que são as zonas de 

máxima deformação, são encontradas rochas mais preservadas da deformação como 

charnockitos e granulitos de cor esverdeada ou caramelo, com uma estrutura em geral mais 

homogênea, exibindo muitas vezes um bandamento composicional discreto, cuja estrutura 

planar é realçada pela presença de níveis de minerais máficos centimétricos, ou pela presença, 

em escala de afloramento, de estrutura deformacionais planares ou sigmoidais de espessura 

decimétrica a métrica. 

As rochas das porções intermediárias apresentam uma associação mineralógica 

constituída de plagioclásio, feldspato potássico, quartzo, granada, clino e ortopiroxênio, 

anfibólio, biotita e ilmenita como minerais principais, e ainda, titanita, apatita, zircão e clorita 

como minerais acessórios. A textura é inequigranular, fina a média, com porfiroclastos de 

quartzo, feldspatos antipertíticos, granada, piroxênio e anfibólio, com evidências de deformação 

intracristalina como extinção ondulante e maclas polissintéticas deformadas. Os cristais são, 

em geral, estirados, de dimensões milimétricas (1 a 5 mm), com bordas corroídas, envolvidos 

por uma matriz mais fina (0,01 - 0,8 mm), equigranular e granoblástica, composta basicamente 

por quartzo e feldspato, ou ainda minerais máficos como biotita, piroxênio e anfibólio. Nesses 

domínios, não há evidências de deformação intracristalina e seu arranjo sugere que se tratam 

de faixas recristalizadas. 

São reconhecidos ainda dois grupos de charnockitos: um representado por corpos 

foliados e controlados pelas zonas de cisalhamentos, normalmente com forma lenticular, 

dimensões centimétricas a métricas, paralelos à foliação principal, e outro formado por corpos 

discordantes, claramente intrusivos e tardios em relação ao primeiro grupo. A principal 



 

 

diferença entre eles refere-se à trama, sendo o primeiro foliado e o último com estrutura 

maciça, cor verde-caramelo típica, textura inequigranular e granulação grossa, constituído por 

cristais centimétricos de feldspato pertítico associado com minerais máficos, como piroxênios 

(clino e orto), anfibólio e biotita. 

Os dados estruturais da seção levantada foram tratados seguindo a recomendação de 

domínios de estruturas homogêneas (Turner e Weiss 1963), são descritos a seguir de leste 

para oeste (Figura 5). 

3.4.1 Domínio Estrutural I 

Localizado no setor leste do perfil, próximo à cidade de Itaperuna, este domínio 

compreende uma associação de granulitos relacionada às zonas de cisalhamento de alto 

ângulo que apresentam taxas variadas de milonitização.  

É caracterizado pelo predomínio de zonas de cisalhamento dúcteis que conferem um 

caráter muito deformado às rochas, com trama plano-linear, foliação bem desenvolvida e 

caracterizada por leitos milimétricos ricos em biotita que se alternam com leitos milimétricos a 

centimétricos quartzo-feldspáticos e ribbons de quartzo. Em seção delgada, observam-se 

porfiroclastos milimétricos de plagioclásio e quartzo estirados, envolvidos por uma matriz 

recristalizada com feldspato, quartzo e biotita e segmentados por ribbons de quartzo. A 

lineação é formada por agregados de quartzo, feldspato e, eventualmente, biotita.  

Nas porções intermediárias às zonas de cisalhamento afloram gnaisses e granulitos com 

ortopiroxênio e, eventualmente, granada e biotita, caracterizados por uma estrutura planar e 

sigmoidal, formada por bandas milimétricas a centimétricas. 

Em projeção estereográfica, os dados de foliação apresentam concentração principal com 

direção NNE-SSW a NE-SW e mergulho intermediário a alto para ESE a SE, assim como uma 

concentração secundária com mergulhos intermediários a altos para NNW a WNW (Figura 6A). 

Os dados lineares deste domínio mostram um paralelismo entre a lineação e o eixo das 

dobras, exibindo caimentos baixos principalmente para NNE a NE, com uma concentração 

secundária para SSW (Figura 6B). A relação geométrica dessa estrutura com a foliação permite 

classificá-la como direcional a levemente oblíqua, sugerindo importante participação do 

cisalhamento simples no controle dos mecanismos da deformação. 



 

 

 

Figura 6 – Dados estruturais do Domínio Estrutural I. A- Pólos de foliação (S); B- Estruturas 
lineares (L): Lx – lineação mineral e de estiramento, Lb – eixo de dobra. Projeção estereográfica 
em diagrama de igual área de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior. Número de dados (n) 
indicado. 

3.4.2 Domínio Estrutural II 

Este domínio localiza-se nas proximidades de Laje do Muriaé (RJ), onde afloram 

granulitos, charnockitos e granitos do tipo-S. Nas principais zonas de cisalhamento afloram 

milonitos com estrutura plano-linear formada por ribbons de quartzo milimétricos, porfiroclastos 

de feldspato estirados e boudins de rocha básica, caracterizando uma trama sigmoidal com 

pares de foliações S-C e S-C’. Em porções afastadas das zonas de cisalhamento, a foliação 

torna-se paralela ao bandamento composicional, com bandas máficas e félsicas, centimétricas 

a decimétricas, exibindo também estruturas sigmoidais assimétricas. 

Os dados planares desse domínio, embora apresentem uma relativa dispersão dos pólos, 

concentram-se em planos com direção NNE-SSW e mergulhos intermediários para ESE 

(Figura 7A). As concentrações secundárias apresentam direções NE-SW e ENE-WSW, com 

mergulhos intermediários para NNW e a altos para SE. 

A lineação é bem desenvolvida neste domínio, principalmente nas zonas de máxima 

deformação. Caracteriza-se pelo alinhamento de grãos estirados de quartzo, feldspato, biotita e 

anfibólio, particularmente nas porções com presença de granulitos básicos. Em projeção 

estereográfica, a lineação apresenta caimento dominantemente intermediário para ESE, com 

variação de direção entre NE e SE (Figura 7B). A sua relação geométrica com a foliação 

principal permite caracterizá-la como uma lineação fortemente oblíqua a de mergulho. Os eixos 

de dobras apresentam caimento baixo a intermediário para NE. 



 

 

 

Figura 7 – Dados estruturais do Domínio Estrutural II. A- Pólos de foliação (S); B- Lineação mineral 
e de estiramento (Lx). Projeção estereográfica em diagrama de igual área de Schmidt-Lambert, 
hemisfério inferior. Número de dados (n) indicado. 

3.4.3 Domínio Estrutural III 

Este domínio corresponde ao segmento oeste da seção estudada e situa-se entre os 

municípios de Patrocínio de Muriaé e Muriaé (MG). Caracteriza-se por uma associação de 

rochas ortoderivadas pertencentes às suítes Leopoldina e Muriaé, incluindo ainda o Granito 

Eugenópolis. A rocha dominante é um charnockito com estrutura dominantemente homogênea, 

de cor verde-escura, granulação grossa, inequigranular, com textura granoblástica e 

fenocristais subédricos de plagioclásio de até 5 cm. A foliação é marcada por planos difusos 

que são mais facilmente observados nas seções XZ do elipsóide de deformação finita. 

Alguns afloramentos desse domínio são caracterizados por uma estrutura planar, de 

espessura decimétrica a métrica associada a bandas de cisalhamento, onde se observa uma 

lineação mineral pouco desenvolvida, caracterizada pelo alinhamento de cristais milimétricos 

de plagioclásio, anfibólio e biotita. 

Em projeção estereográfica, apesar da relativa dispersão dos pólos da foliação, nota-se 

um máximo com direção próxima de E-W e mergulhos intermediários para S (Figura 8A). 

Apesar do número relativamente pequeno de lineação, os dados obtidos concentram-se no 

setor WSW do diagrama e exibem caimentos suaves (Figura 8B). 



 

 

 

Figura 8 – Dados estruturais do Domínio Estrutural III. A- Pólos da foliação (S), B- Estruturas 
lineares: Lx – lineação mineral e de estiramento. Projeção estereográfica de igual área de 
Schmidt-Lambert, hemisfério inferior. Número de dados (n) indicado. 

3.5 ANÁLISE CINEMÁTICA 

A seção estudada apresenta um quadro cinemático caracterizado pela presença de 

estruturas compressivas e extensionais, conforme sugerido pela análise cinemática das 

estruturas assimétricas observadas em cortes orientados segundo o plano XZ do elipsóide de 

deformação finita. 

Os dados estruturais apresentados caracterizam uma estrutura geral planar com 

orientação NNE-SSW e mergulhos intermediários a altos para ESE (Figura 9A), associada a 

lineações (mineral e de estiramento) que apresentam duas orientações principais: uma de 

caimento baixo para NNE e outra de caimento intermediário para ESE. A primeira pode ser 

classificada de lineação direcional a levemente oblíqua e a última de fortemente oblíqua a 

frontal (Figura 9B). Nota-se ainda um paralelismo entre os eixos de dobras e as lineações 

direcionais (Figura 9C). 



 

 

 

Figura 9 – Dados estruturais de toda a seção. A- Pólos de foliação (S), B- Lineação de estiramento 
e mineral (Lx); C- Eixos de dobras (Lb). Projeção estereográfica de igual área de Schmidt-
Lambert, hemisfério inferior. Número de dados (n) indicado. 

A intensa deformação associada às zonas de cisalhamento mais expressivas na região foi 

responsável pelo desenvolvimento de uma forte trama planar, que se ressalta nos milonitos e 

granulitos miloníticos como uma estrutura tipicamente fitada. Em uma das zonas de 

cisalhamento direcionais de alto ângulo, situada a oeste de Itaperuna, planos S-C’ de foliações 

encontram-se associados com porfiroclastos de quartzo com geometria sigmoidal, sugerindo 

uma movimentação destral (Figura 10). 

 

Figura 10 – A- Porfiroclastos de feldspato (cinza) com geometria sigmoidal envolvidos em pares S-
C’ de foliações em zona de cisalhamento direcional destral situada a oeste de Itaperuna. Corte 
paralelo ao plano XZ do elipsóide de deformação finita com direção indicada; B- Projeção 
estereográfica dos pólos de foliação (S) e de lineação de estiramento e mineral (Lx).  Número de 
dados (n) indicado. Ver anexo 2.1. 



 

 

Na região próxima à Laje do Muriaé, as zonas de cisalhamento apresentam 

comportamento cinemático diferenciado. Ao microscópio, a trama fitada das rochas miloníticas 

é realçada por ribbons de quartzo, semelhante a de outras porções do perfil. Apesar do forte 

paralelismo exibido pela trama, a geometria dos pares S-C’ de foliações indica movimentação 

destral (Figura 11), configurando assim um quadro extensional com movimentação de topo 

para ESE. 

 

Figura 11 – Seção delgada de milonito em uma zona de cisalhamento extensional próxima à Laje 
do Muriaé. Corte paralelo ao plano XZ do elipsóide de deformação finita com direção do plano 
indicada. A- Pares S-C’ de foliações paralelizados, porém com assimetria compatível com 
cinemática destral, associada a fluxo extensional com movimento de topo para ESE; B- Projeção 
estereográfica dos pólos de foliação (S) e de lineação de estiramento e mineral (Lx). Número de 
dados (n) indicado. Ver anexo 2.2. 

Esta cinemática extensional também é evidenciada junto às paredes de um dique de 

leucogranito próximo a Laje do Muriaé que promove a deflexão da foliação da rocha 

encaixante, sugerindo colocação do corpo ao longo de planos C’ de foliação (Figura 12A). Essa 

relação é reforçada pela presença, no mesmo afloramento, de porfiroclastos de anfibólio 

estirados, tanto na escala meso (Figura 12B) quanto microscópica (Figura 12C). Assim como 

na Figura 11, o afloramento apresenta lineação de mergulho (Figura 12D). 



 

 

 

Figura 12 – Indicadores cinemáticos coerentes com movimentação relativa destral associados a 
uma movimentação extensional em localidade próxima à Laje do Muriaé. Corte paralelo ao plano 
XZ do elipsóide de deformação finita com direção indicada. A- Dique de leucogranito com deflexão 
da foliação no contato; B- Porfiroclastos centimétricos de anfibólio contornados por bandas de 
cisalhamento extensionais assimétricas; C- Situação semelhante, mas em escala microscópica; D- 
Projeção estereográfica dos pólos de foliação (S) e de lineação de estiramento e mineral (Lx). 
Número de dados (n) indicado. Ver anexos 2.3 a 2.5. 

A oeste de Laje de Muriaé ocorre outro dique de leucogranito em uma zona de 

cisalhamento (Figura 13A) em situação tectônica similar, sugerindo igualmente colocação sob 

condições extensionais. Nesse local, corpos leucograníticos lenticulares e sigmoidais (Figura 

13B) que estão dispostos ao longo de planos C’ de foliações e porfiroclastos de feldspato tipo δ 

(Figura 13C) são compatíveis com o regime acima mencionado (Figura 13D). Em seção 

delgada observa-se anfibólio ao redor de cristais de ortopiroxênio, além de concentrações 

relativamente mais elevadas de granada e biotita. 



 

 

 

Figura 13 – Indicadores cinemáticos em uma zona de cisalhamento extensional nas imediações de 
Laje do Muriaé. Cortes paralelos à seção XZ do elipsóide de deformação finita com direção 
indicada. A- Dique de leucogranito (cinza) ao longo da zona de cisalhamento, com deflexão da 
foliação nos contatos; B- Detalhe da figura 13A, com lentes sigmoidais paralelas a planos S de 
foliações; C- Porfiroclasto de feldspato tipo δ; D- Projeção estereográfica dos pólos de foliação (S) 
e de lineação de estiramento e mineral (Lx). Número de dados (n) indicado. Ver anexos 2.6 a 2.8. 

3.6 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Em termos regionais, a seção estudada localiza-se num segmento onde as estruturas do 

Cinturão Ribeira apresentam uma grande curvatura, articuladas, a sul, pelo lineamento de 

Além-Paraíba (Figura 4). No campo, evidenciam-se porções menos deformadas onde afloram 

granulitos, charnockitos e granitos, alternadas por porções mais deformadas, caracterizadas 

pela presença de zonas de cisalhamento dúcteis geralmente de alto ângulo constituídas por 



 

 

milonitos, gnaisses e granulitos miloníticos. Essa relação pode ser observada em escalas 

variadas e configura um dos mecanismos de partição da deformação. 

Os dados estruturais apresentados evidenciam um quadro tectônico composto. No 

domínio estrutural I, as zonas de cisalhamento apresentam movimentação direcional destral e 

caracterizam-se por estruturas de alto ângulo com uma lineação direcional a levemente 

oblíqua.  

Por outro lado, no trecho correspondente ao domínio II, onde a foliação apresenta ângulo 

intermediário e a lineação caráter oblíquo a de mergulho, predomina uma tectônica extensional 

com movimentação de topo para ESE. Nesse trecho, as assembléias minerais foram formadas 

sob condições de metamorfismo de alto grau, refletindo estruturas desenvolvidas em nível de 

crosta inferior, situação ainda não descrita na região norte do estado do Rio de Janeiro. 

Numa primeira análise, os dois grupos cinemáticos de estruturas parecem estar 

associados a eventos tectônicos distintos. Contudo, os resultados obtidos mostram que eles se 

desenvolveram em situação reológica similar, sob condições metamórficas compatíveis com 

nível crustal inferior. Além disso, não foram observadas relações de superposição cinemática 

de estruturas, o que afasta a possibilidade de haver diferença temporal na geração das 

mesmas. 

Cabe mencionar que as rochas dos domínios com estruturas extensionais apresentam 

maior proporção de paragêneses hidratadas (principalmente anfibólio e biotita e, 

eventualmente, granada) do que as rochas dos domínios com estruturas contracionais, 

indicando a importância do processo de exumação de rochas infracrustais, bem como 

recristalização metamórfica sob condições de pressões de água mais altas do que nos 

domínios contracionais. 

Alguns autores descrevem a existência de uma tectônica extensional em outros 

segmentos da Província Mantiqueira, baseada principalmente na natureza do magmatismo ou 

ainda na caracterização de estruturas tectônicas desenvolvidas em regime extensional. O 

primeiro caso parece corresponder a uma tectônica extensional mais nova, com idade entre 

520 a 500-480 Ma, que tem sido descrita no Cinturão Ribeira (Machado 1997, Tupinambá 

1999, Trouw et al., 2000, Heilbron et al. 2004, entre outros) e na Faixa Araçuaí (Marshak et al. 

2006, entre outros). O segundo pode relacionar-se a uma tectônica extensional mais antiga 

com movimento de topo para E e ESE, reportada em várias regiões dos cinturões acima 

referidos (Nalini Jr. 1997, Dehler et al. 2000, Karniol e Machado 2004, Dehler et al. 2006 e 

2007). Um exemplo deste último caso refere-se à região de Cajati, divisa de São Paulo com o 



 

 

Paraná, onde as estruturas extensionais foram desenvolvidas em condições metamórficas 

compatíveis com a fácies anfibolito, em regime de pressão intermediária e caminho P-T-t 

horário (Dehler et al. 2000 e 2007). Neste local, são descritas ainda dobras em bainha e dobras 

sin-miloníticas com eixos paralelos a lineação de estiramento mineral, indicando altos valores 

de deformação por cisalhamento simples (Dehler et al. 2000). 

Sabe-se que em um ambiente transpressivo a exumação do segmento metamórfico pode 

estar relacionada a uma tectônica de extrusão ou escape lateral (Dias e Ribeiro 1994, Jones et 

al. 1997). Essa condição é reconhecida em cinturões deformados antigos e modernos, a 

exemplo dos Caledonides (Chauvet e Sérrane 1994, Lyberis e Mamby 1999), do mar Egeu 

(Avigad et al. 2001), do Cáucaso, dos Alpes e dos Himalaias (Philip et al. 1989, Mancktelow 

1992, Inger 1998) e da Província Mantiqueira Central (Trompette et al. 1993, Vauchez et al. 

1994, Hackspacher e Godoy 1999, Dehler 2002).  

O modelamento da colisão crustal em duas (Ratschbacher et al. 1991) e em três 

dimensões (Seyferth e Henk 2004) revela que há um comportamento complexo da crosta com 

variações espaciais e temporais relacionadas à partição da deformação em termos do fluxo 

extensional, compressivo ou direcional. Contudo, os modelos revelam que os movimentos 

extensionais estão intimamente associados aos processos transpressivos e podem ocorrer 

desde os estágios iniciais até finais de uma colisão.  

Os dados apresentados sugerem o desenvolvimento contemporâneo de estruturas 

extensionais e contracionais, sob condições metamórficas compatíveis com a fácies granulito, 

num regime de deformação dominado pela movimentação paralela ao orógeno. A existência de 

condições de contorno (boundary conditions) a noroeste do orógeno, devido à presença de 

uma massa rígida (a placa Sanfranciscana), funcionou como elemento indutor na partição da 

deformação no interior do Cinturão Ribeira, comportando-se, no segmento estudado e pelo 

menos em um dado momento de sua evolução, como um sistema transpressivo parcialmente 

confinado (confinamento lateral em apenas uma direção). Para sul, na altura de Três Rios e 

Paraibuna (RJ), as condições do fluxo tectônico aparentemente aproximam-se do modelo de 

transpressão não-confinada. 

Apesar da ausência de informações geocronológicas sobre as estruturas extensionais 

caracterizadas neste capítulo, os resultados apresentados sugerem que se relacionam, a 

princípio, ao evento tectônico extensional mais antigo, como descrito na região de Cajati-SP, e 

não ao evento mais recente relacionado ao colapso gravitacional tardio do orógeno. 



 

 

CAPÍTULO 4 

CISALHAMENTO TRANSPRESSIVO DESTRAL NA  
SEÇÃO ITALVA – ITAPERUNA, NORTE DO RIO DE JANEIRO2 
 

 

 

 

RESUMO 

A análise estrutural da seção Italva – Itaperuna, norte do Rio Janeiro, oferece indicativos de 
que este segmento do Cinturão Ribeira está inserido em um sistema neoproterozóico 
transpressivo destral relacionado à Província Mantiqueira Central. 

Nesta região, a deflexão de zonas de cisalhamento, com direção NE a NNE e centenas de 
quilômetros de extensão, em relação ao lineamento de Além Paraíba, configura uma estrutura 
S-C’ de escala regional. 

Nota-se um controle estrutural das unidades geológicas com alternância de faixas de granulitos 
miloníticos félsicos, associados a lentes e diques de leucogranitos tipo-S, presentes nas zonas 
de cisalhamento e zonas internas, formadas por granulitos de composição intermediária a 
básica, onde são comuns porções charnockíticas.  

A foliação de alto ângulo com uma lineação direcional a obliqua e indicadores cinemáticos 
consistentemente destrais são compatíveis com uma deformação transpressiva na região. A 
formação de leucogranitos tipo-S pode relacionar-se a uma variação na relação entre as 
estruturas lineares e planares, que levou ao desenvolvimento de setores extensionais 
localizados. Essas características são consistentes com uma colisão continental obliqua e 
movimentação paralela ao orógeno para SW a SSW, considerando-se o Cráton do São 
Francisco como uma entidade geotectônica estável durante a deformação.  

Palavras-chave: Cinturão Ribeira, extensão sin-contracional, transpressão, Província 
Mantiqueira Central. 

 

 

 

 

 

                                                   
2 Karniol et al. 2008, Anais da Academia Brasileira de Ciências, 80(3): 565-577. Consultar o Anexo 6 

para versão original em inglês.  



 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

A transpressão é considerada um importante regime tectônico atuante durante a colisão 

continental neoproterozóica (Machado e Endo 1993 a e b), atribuída ao final Ciclo Brasiliano – 

de 1.0 a 0.5 Ga (Almeida et al. 1973, Brito Neves e Cordani 1991). A estrutura da Província 

Mantiqueira Central (sensu Almeida e Hasui 1984) é relacionada à aglutinação do Gondwana 

Oeste (Heilbron et al. 2004) e formada por uma série de zonas de cisalhamento com geometria 

anastomosada e direção predominante NE, desenvolvidas na borda sul-sudeste do Cráton do 

São Francisco. São faixas que apresentam rochas miloníticas de baixo a alto grau de 

metamorfismo e intrusões de corpos magmáticos de diferentes composições (Nummer et al. 

2007).  

Uma das zonas de cisalhamentos mais importantes deste regime é o lineamento de Além 

Paraíba (Almeida et al. 1975) que corta o Estado do Rio de Janeiro paralelo ao Rio Paraíba do 

Sul. Representa um canal vertical de deformação dúctil que, em larga escala, apresenta uma 

geometria S-C’ resultante da deformação transpressiva destral. É um setor da crosta 

continental que pode ser considerado ainda como parte da zona de cisalhamento Paraíba do 

Sul (Ebert 1968, 1971) ou Cinturão Ribeira (Hasui et al. 1975). 

Este capítulo descreve as características estruturais das rochas na seção Italva – 

Itaperuna (RJ), localizada na borda sul-sudeste do Cráton São Francisco (Figura 14). O estudo 

do arranjo estrutural na região, marcada por uma curvatura orogênica, pode contribuir para a 

caracterização do limite entre o Cinturão Ribeira e a Faixa Araçuaí.  

4.2 CONTEXTO GEOLÓGICO 

No segmento investigado, a direção das principais estruturas apresenta uma mudança de 

NE para NNE, próximo ao paralelo 21°30’ Sul (Figura 14), considerada por alguns autores 

como limite entre o Cinturão Ribeira e a Faixa Araçuaí (Pedrosa-Soares et al. 1992). Em razão 

da carência de critérios estruturais precisos para definição desse limite, considera-se a região 

como um segmento da Província Mantiqueira Central. Além disso, supõe-se que o trecho entre 

o Vale do Rio Doce, no centro do Espírito Santo, e o norte do Rio de Janeiro é controlado pelo 

mesmo sistema orogênico. 



 

 

 

Figura 14 – Mapa geológico da área com a localização do perfil entre Italva e Itaperuna (RJ) 
(ver Figura 15). Legenda das unidades geológicas: 1- Complexo Juiz de Fora; 2- Suíte Quirino; 3- 
Suíte Muriaé; 4- Suíte Charnockítica Leopoldina; 5- Complexo Paraíba do Sul; 6- Suíte Galiléia, 
tonalitos Virgínia Velha, Alto Guandu, Bom Jesus do Galho, Cachoeiro; 7- Suítes Natividade e 
Varre-Sai, Granito Eugenópolis; 8- Suíte Granítica Serra da Araras; 9- Granitos Morro do Coco, 
Itaoca, maciços Santa Angélica, Alto Chapéu, de Castelo, Rio Novo do Sul, Granitóides tipo-I pós-
orogênicos; 10- Suíte Muniz Freire; 11- Suíte Bela Joana; 12- Suíte Caparaó e Charnockitóides; 
13- Suíte Angelim; 14- Grupo Dom Silvério; 15- Suíte Desengano; 16- Complexo Piedade; 17- 
Complexo Rio Negro; 18- Grupo Barreiras; 19- Depósitos quaternários; 20- Zonas de 
cisalhamento; 21- Rios e lagos. O detalhe abaixo à direita mostra a posição da área em relação às 
principais estruturas regionais e o Cráton do São Francisco (CSF, em cinza), destacando-se o 
lineamento de Além Paraíba (a) e a zona de cisalhamento de Guaçuí (b). Fonte: CPRM - Serviço 
Geológico do Brasil - Mapa Geológico do Brasil ao Milionésimo, folhas Rio de Janeiro e Vitória 
(SF23/SF24). 

O caráter transpressivo da deformação nesta região é indicado pela coexistência de 

estruturas transcorrentes e compressivas (Dayan e Keller 1989, Trompette et al. 1993, Vauchez 

et al. 1992, Vauchez et al. 1994, Ebert e Hasui 1998, Dehler e Machado 2002). Os indicadores 

cinemáticos, independentemente da escala, mostram um regime de deformação destral (Dayan 

e Keller 1989, Campanha 1981, Egydio-Silva et al. 2002, Karniol e Machado 2004, Egydio-Silva 

et al. 2002), apesar de localmente existirem deslocamentos sinistrais (Dehler e Machado 2002, 

Dehler et al. 2006). 



 

 

Na década de 1960, foi reconhecida uma estrutura em leque no centro do orógeno que 

consiste em mergulhos opostos da foliação principal, para SE no flanco noroeste e para NW no 

flanco sudeste (Ebert 1968). Essa geometria é considerada como um dobramento tardio 

gerado por um empurrão para NW (Heilbron et al. 1991), ou como uma megaestrutura em flor 

positiva relacionada à deformação transpressiva (Machado e Endo 1993 a e b). 

Recentemente, alguns autores têm mostrado a importância de movimentos paralelos ao 

orógeno (Dehler e Machado 2002, Karniol e Machado 2004, Peres et al. 2004, Dehler et al. 

2006) e do fluxo extensional ou transtensional (Dehler et al. 2000, Dehler e Machado 2002, 

Karniol e Machado 2004, Dehler et al. 2006, Marshak et al. 2006, Karniol et al. 2007) durante a 

deformação neoproterozóica. São fenômenos também reportados em cinturões internacionais 

(Jarrard 1986, Ratschbacher et al. 1991, Beck 1991, Bird 1991, Chauvet e Séranne 1994, 

Fossen e Tikoff 1998, Lyberis e Mamby 1999, Avigad et al. 2001, Harz et al. 2001, Seyferth e 

Henk 2004). 

Os processos de escape lateral e tectônica de extrusão (Dias e Ribeiro 1994, Jones et al. 

1997) são descritos em orógenos antigos e atuais, como nos Caledonides (Chauvet e Sérrane 

1994, Lyberis e Mamby 1999), nos Alpes (Ratschbacher et al. 1991, Mancktelow 1992) ou nos 

Himalaias (Inger 1998). O modelamento desses fenômenos em duas (Ratschbacher et al. 

1991) ou três dimensões (Seyferth e Henk 2004) mostra que há relações complexas entre o 

comportamento da crosta em termos dos mecanismos de deformação e a evolução do orógeno 

em relação ao tempo. No Cinturão Ribeira, contribuições à caracterização desse processo 

foram apresentadas por Vauchez et al. (1992), Trompette et al. (1993), Vauchez et al. (1994) e 

Hackspacher e Godoy (1999). 

4.3 MÉTODOS 

Os trabalhos de campo foram realizados em afloramentos de rocha fresca ou 

intemperizada da rodovia BR-356. A análise geométrica consiste na descrição e definição de 

grupos de estruturas como concebido por Hobbs et al. (1976). A análise cinemática envolve a 

caracterização da lineação de estiramento e mineral, pares de foliações S-C e S-C’, bem como 

a determinação do sentido do fluxo tectônico com base em estruturas assimétricas. Os critérios 

cinemáticos utilizados têm como referência os estudos publicados por Platt e Vissers (1980), 

Simpson e Schmid (1983), Lister e Williams (1983), Hanmer e Passchier (1990) e Passchier e 

Trouw (1996), entre outros. Foram coletadas ainda amostras orientadas para análises 

microtectônica, petrológica e geotermobarométrica. 



 

 

Os dados estruturais foram tabulados e projetados em diagramas de igual área de 

Schmidt-Lambert, hemisfério inferior. As ilustrações referem-se a fotografias de afloramentos 

em seções paralelas aos planos XZ do elipsóide de deformação finita. 

4.4 GEOMETRIA 

A seguir, os dados estruturais são apresentados de leste para oeste (Figura 15) e os 

domínios estruturais homogêneos classificados conforme a concepção de Turner e Weiss 

(1963). 

 

Figura 15 – Perfil geológico entre os municípios de Italva e Itaperuna. Legenda: 1- Complexo 
Paraíba do Sul; 2- Complexo Paraíba do Sul com rochas carbonáticas; 3- Sentido de 
movimentação tectônica; 4- Zonas de cisalhamento destrais; 5- Foliação paralela ao bandamento 
composicional; 6- Foliação milonítica. Ver anexo 1.1. 

A seção investigada compreende uma associação de rochas de médio a alto grau 

metamórfico, como gnaisses aluminosos, granulitos, leucogranitos e charnockitos, limitados por 

zonas de cisalhamento de alto ângulo formadas por milonitos e granulitos miloníticos com 

trama planar a plano-linear. Conforme se afasta das zonas de cisalhamento, gradativamente há 

predomínio de granulitos esverdeados ou marrom-esverdeados, charnockitos e leucogranitos 

pouco deformados. São rochas que apresentam uma estrutura planar heterogênea, dobrada, 

por vezes sigmoidal, onde a foliação principal é caracterizada pela alternância entre faixas 

centimétricas a decimétricas de composição félsica ou máfica. 

Gnaisses miloníticos a protomiloníticos estão presentes no setor leste do perfil e contém 

uma paragênese aluminosa com sillimanita, muscovita, cordierita e, normalmente, 



 

 

porfiroclastos de granada arredondados com até 3 cm de diâmetro, que podem representar 

aproximadamente de 50% da composição das rochas. Essas rochas pertencem à série com 

rochas carbotáticas do Complexo Paraíba do Sul e, na região próxima à Italva, apresentam 

lentes de mármores calcíticos e dolomíticos. 

4.4.1 Domínio Estrutural Leste 

Este domínio localiza-se próximo à cidade de Italva (Figura 15), onde afloram rochas 

metassedimentares incluindo gnaisses kinzigíticos, leucogranitos tipo-S e mármores com 

diopsídio do Complexo Paraíba do Sul. 

Predomina uma trama linear-planar, com foliação caracterizada por planos ricos em biotita 

e eventualmente muscovita, e lineação formada pelo alinhamento de agregados de biotita e 

sillimanita ou quartzo-feldspáticos. Por vezes, observa-se uma trama estritamente planar 

marcada por um bandamento composicional entre faixas félsicas e ricas em biotita e granada.  

A projeção estereográfica dos dados planares do domínio mostra uma concentração 

principal da foliação com mergulho intermediário a alto para E-ESE, bem como uma 

concentração secundária com mergulho de alto ângulo para NW (Figura 16A). 

 

Figura 16 – Dados estruturais do Domínio Estrutural Leste. A- Pólos de foliação (S); B- Pólos às 
superfícies dobradas (SD) com eixo ajustado estatisticamente; C- Estruturas lineares (L): Lx – 
lineação mineral e de estiramento, Lb – eixo de dobra. Projeção estereográfica em diagrama de 
igual área de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior. Número de dados (n) indicado. 

As superfícies dobradas podem ser ajustadas conforme uma guirlanda com eixo com 

caimento para NE, subparalelo aos eixos de dobras medidos (Figuras 16B e 16C). A lineação 

de estiramento e mineral apresenta orientação semelhante aos eixos de dobras e caimento 

suave a intermediário para E e NE. Esse paralelismo sugere participação do cisalhamento 



 

 

simples na geração das estruturas dobradas. Além disso, a relação entre os elementos 

planares e lineares indica deslocamentos destrais fortemente oblíquos no setor. 

4.4.2 Domínio Estrutural Central 

Este domínio ocorre próximo à RJ-182, rodovia que leva à cidade de Bom Jesus do 

Itabapoana, no extremo norte do Rio de Janeiro (Figura 15). Apresenta uma estrutura geral em 

leque e compreende basicamente granulitos do Complexo Paraíba do Sul com lentes de 

leucogranitos e charnockitos. Em algumas zonas de cisalhamento com centenas de metros de 

espessura, observam-se tramas tipicamente miloníticas associadas a uma deformação intensa. 

A foliação é formada por um bandamento composicional, de escala centimétrica a 

decimétrica, entre faixas quartzo-feldspáticas e ricas em biotita, anfibólio e piroxênio. A 

projeção estereográfica dos dados planares indica predomínio de superfícies com mergulho de 

alto ângulo a verticais para SE e, secundariamente, para NW (Figura 17A). Os dados lineares 

apresentam caimentos predominantemente baixos a intermediários para NE ou ainda baixos 

para SW. Referem-se a uma lineação fina de quartzo-feldspato-biotita ou eixos de dobras 

(Figura 17B) e refletem o predomínio de movimentos direcionais a suavemente oblíquos. 

 

 

Figura 17 – Dados estruturais do Domínio Estrutural Central. A- Pólos de foliação (S); B- 
Estruturas lineares (L): Lx – lineação mineral e de estiramento, Lb – eixo de dobra. Projeção 
estereográfica em diagrama de igual área de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior. Número de 
dados (n) indicado. 

 

 



 

 

4.4.3 Domínio Estrutural Oeste 

Próximo ou mesmo na cidade de Itaperuna há vários afloramentos ao longo da rodovia 

BR-356 formados basicamente por granulitos com lentes decimétricas a decamétricas de 

charnockitos e leucogranitos tipo-S. 

Como observado nos demais domínios estudadas, as taxas de deformação concentram-

se em zonas de cisalhamento compostas por granulitos félsicos e granitos miloníticos. 

Internamente a essas zonas de máxima deformação, predominam lentes de charnockitos 

máficos e granulitos com estrutura mais preservada da deformação. Esse controle 

estrutural/litológico pode ser observado em várias escalas e representa um dos mecanismos 

mais importantes de partição da deformação na região. 

A projeção estereográfica da foliação mostra uma concentração de dados com mergulho 

intermediário a alto para E-ESE (Figura 18A). As superfícies dobradas foram tratadas 

separadamente e definem uma guirlanda com eixo com caimento suave para NE (Figura 18B). 

Trata-se de uma orientação paralela à lineação principal e eixos de dobras medidos, onde 

nota-se uma concentração principal com caimento intermediário a suave para NE e outra 

secundária com caimento suave para SW (Figura 18C), o que indica que houve rotação dos 

eixos das dobras durante deformação por cisalhamento simples. Esses elementos, por sua vez, 

permitem classificar a movimentação como direcional a oblíqua neste setor da seção. 

 

 

Figura 18 – Dados estruturais do Domínio Estrutural Oeste. A- Pólos de foliação (S); B- Pólos às 
superfícies dobradas (SD) com eixo ajustado estatisticamente; C- Estruturas lineares (L): Lx – 
lineação mineral e de estiramento, Lb – eixo de dobra. Projeção estereográfica em diagrama de 
igual área de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior. Número de dados (n) indicado. 



 

 

4.5 ANÁLISE CINEMÁTICA 

A projeção dos dados globais da foliação indica o predomínio de planos com mergulhos 

altos para SE e altos a verticais para NW (Figura 19A), variação que pode ser atribuída à 

existência de estruturas em leque. A lineação principal apresenta caimento suave para NE, 

porém há concentrações secundárias com caimento suave para SW e intermediário para E 

(Figura 19B). São dados consistentes com uma tectônica predominantemente oblíqua a 

direcional no segmento estudado.  

 

 

Figura 19 – Dados estruturais de toda a seção. A- Pólos de foliação (S), B- Lineação de 
estiramento e mineral (Lx); C- Pólos às superfícies dobradas (SD) com eixo ajustado 
estatisticamente; D- Eixos de dobras (Lb).  Projeção estereográfica de igual área de Schmidt-
Lambert, hemisfério inferior. Número de dados (n) indicado. 



 

 

Os planos de dobras definem uma guirlanda com eixo ajustado estatisticamente com 

caimento intermediário para NE, paralelo à concentração principal dos eixos de dobra medidos 

(Figura 19C e 19D), relação que sugere a participação do cisalhamento simples durante os 

processos de dobramento. 

Em geral, os dados globais referem-se a dobras isoclinais, sob interferência de enclaves 

anfibolitíticos e calcio-silicáticos estirados (Figura 20A), ou a dobras fechadas, com 

espessamento de charneira realçada por veio granítico (Figura 20B).  A relação entre as 

superfícies dobradas e os eixos medidos nesses afloramentos pode ser observada na Figura 

20C.  

 

Figura 20 – Padrão de dobramento próximo ao trevo da rodovia RJ-182. A- Dobra métrica isoclinal 
com lente granítica (cinza) e espessamento de charneira na porção anticlinal. Esta estrutura tem 
influência de enclaves calcio-silicáticos (preto); B- Dobra fechada com espessamento de charneira 
associada a veio granítico (cinza). Direção dos cortes indicadas; C- Pólos às superfícies dobradas 
(SD) com eixo ajustado estatisticamente e eixos de dobras (Lb). Projeção estereográfica em 
diagrama de igual área de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior. Número de dados (n) indicado. 
Ver anexos 2.9 e 2.10. 

A análise cinemática, apresentada a seguir, considera a descrição de estruturas 

assimétricas, onde o sentido de vorticidade pode ser interpretado em conjunto com sua relação 

com os elementos planares e lineares. Regionalmente, esta seção representa um recorte de 

uma estrutura com configuração destral baseada na curvatura das zonas de cisalhamento em 

direção ao lineamento de Além Paraíba (Figura 14). 

Em dois afloramentos localizados a leste da rodovia RJ-182, em geral às margens de 

zonas de cisalhamento de alto ângulo, os planos de foliações assumem geometria S-C e S-C’ 

(Figura 21A), onde podem estar presentes lentes máficas sigmoidais paralelas aos planos C’ e 

S (figuras 21B e 21C) ou ainda sob interferência de dobras (Figura 21D). Esse comportamento 

cinemático é coerente com a movimentação indicada por um veio quartzo-feldspático 



 

 

deformado em regime dúctil-rúptil (Figura 21E). A Figura 21F apresenta a projeção 

estereográfica dos dados lineares e planares que, em conjunto com os indicadores 

cinemáticos, indicam predomínio de movimentação direcional destral nestes locais. 

 

Figura 21 – Indicadores cinemáticos destrais em granulitos miloníticos com estrutura de alto 
ângulo próximo ao trevo da rodovia RJ-182. A- Trama S-C-C’ de foliações; B- Lentes de 
composição máfica (acima da lapiseira) paralelas aos planos C e C’ de folações; C- Lente básica 
com geometria sigmoidal; D- Planos S-C-C’ de foliações sob interferência de dobras na porção 
esquerda da figura; E- Dique quartzo-feldspático cortado por uma falha com rejeito centimétrico. 
Seções paralelas ao plano XZ do elipsóide de deformação finita com direção indicada; F- Projeção 
estereográfica da foliação (S) e da lineação de estiramento e mineral (Lx). Diagrama de igual área 
de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior. Número de dados (n) indicado. Ver anexos 2.11 a 2.15. 



 

 

No setor oeste do Domínio Central, no trevo entre as rodovias BR-356 e RJ-182, planos 

S-C de foliações são observados em um afloramento intemperizado de uma importante zona 

de cisalhamento destral (Figuras 22A e 22B). 

 

 

Figura 22 – Planos S-C-C’ de foliações compatíveis com movimentação destral em zona de 
cisalhamento no trevo da rodovia RJ-182. Seção paralela ao plano XZ do elipsóide de deformação 
finita com direção indicada; B- Projeção estereográfica da foliação (S) e lineação de estiramento e 
mineral (Lx). Diagrama de igual área de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior. Número de dados 
(n) indicado. Ver anexo 2.16. 

A oeste deste ponto, a foliação de granulitos menos deformados apresenta geometria S-C 

(Figuras 23A e 23B), o que pode ser acompanhado por corpos leucograníticos dispostos 

paralelamente aos planos S e C (Figura 23C) ou estruturas tipo “dominó” (Figura 23D), 

compatíveis com deslocamentos destrais, apesar do reconhecimento de uma estrutura S-C 

com sentido oposto formada por lentes sigmoidais de leucogranitos (Figura 23E), 

provavelmente relacionada a uma movimentação antitética na zona de cisalhamento. 

Próximo à Itaperuna, planos de foliações S-C com geometria destral acomodam lentes 

estiradas de leucogranitos (Figura 24A). A projeção estereográfica dos dados lineares e 

planares no local indica que se trata de uma estrutura gerada a partir de um deslocamento 

direcional a levemente oblíquo com componente extensional de topo para SW (Figura 24B). 

No limite oeste da seção, dentro de Itaperuna, a foliação apresenta característica dúctil-

rúptil com geometria S-C associada a uma movimentação normal com topo aparentemente 

para W (figuras 25A e 25B), o que poderia representar um episódio extensional mais recente 

na região. Apesar dos dados da foliação e lineação dúctil serem compatíveis com o restante da 

seção, essa foliação dúctil-rúptil apresenta mergulhos acentuados para WNW (Figura 25C). 



 

 

Além disso, a ausência de estrias nos planos de falha não permite uma avaliação mais precisa 

dessa estrutura em termos cinemáticos. 

 

Figura 23 – Indicadores cinemáticos destrais em granulitos miloníticos com estrutura de alto 
ângulo a oeste do trevo da rodovia RJ-182. A- Trama S-C-C’ de foliações; B- Planos S-C-C’ de 
foliações com dobras em “S” abaixo da moeda; C- Lentes leucograníticas ao longo de planos S-C’ 
de foliações; D- Porfiroclasto de feldspato com falhas com movimentação antitética formando 
estrutura tipo “dominó”; E- Lentes sigmoidais centimétricas de composição leucogranítica 
formadas sob regime dúctil-rúptil compatíveis com movimentação sinistral. Seções paralelas ao 
plano XZ do elipsóide de deformação finita com direção indicada; F- Projeção estereográfica da 
foliação (S) e da lineação de estiramento e mineral (Lx). Diagrama de igual área de Schmidt-
Lambert, hemisfério inferior. Número de dados (n) indicado. Ver anexos 2.17 a 2.21. 



 

 

 

Figura 24 – Lentes de leucogranito (cinza) controladas por planos S-C de foliações no contato com 
dique de 1,5m de espessura (acima) em afloramento próximo a Itaperuna (A). Seção paralela ao 
plano XZ do elipsóide de deformação finita com direção indicada. A relação geométrica entre os 
planos de foliação (S), a lineação de estiramento e mineral (Lx) e o contato com lentes 
leucograníticas (Sg) (B), sugere que esta movimentação destral apresenta um componente 
extensional com topo para SW. Projeção estereográfica em diagrama de igual área de Schmidt-
Lambert, hemisfério inferior. Número de dados (n) indicado. Ver anexo 2.22. 

 

Figura 25 – Trama S-C de foliações associada a uma movimentação extensional de topo para W 
em escalas métrica (A) e centimétrica (B), relacionadas a um estágio tardio da deformação. Neste 
afloramento, localizado em de Itaperuna, desenvolvem-se superfícies rúpteis de baixo ângulo com 
orientação discordante à foliação principal de granulitos bandados, relação que é indicada pelos 
dados de foliação (S), lineação de estiramento e mineral (Lx) e superfícies rúpteis (Sp+1) (C). 
Projeção estereográfica em diagrama de igual área de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior. 
Número de dados (n) indicado.Ver anexos 2.23 e 2.24. 



 

 

4.6 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A análise geométrica e cinemática na seção estudada permite discutir alguns aspectos da 

evolução tectônica neste setor do orógeno. As rochas de médio a alto grau metamórfico 

expostas na região possibilitam o estudo do comportamento da crosta inferior sujeita à 

deformação transpressiva. Esse tipo de estudo é importante já que nos cinturões modernos os 

geólogos conseguem observar apenas níveis crustais superiores pois o estudo de níveis mais 

profundos é limitado às investigações indiretas. 

A alternância entre zonas de cisalhamento com granulitos miloníticos félsicos e zonas 

internas com granulitos heterogêneos intermediários a básicos, charnockitos e leucogranitos 

tipo-S é uma característica marcante associada aos mecanismos de partição da deformação 

que, observada em escalas variadas, indica um controle estrutural das unidades geológicas. 

As zonas de cisalhamento cobrem segmentos com espessuras de alguns metros a 

centenas de metros e formam estruturas lineares claramente observadas em imagens de 

satélite ou de aerogeofísica. Consistem em faixas de milonitos e granulitos miloníticos com 

foliação de alto ângulo e lineação oblíqua a direcional. 

Planos de foliação S-C e S-C’, porfiroclastos assimétricos, lentes graníticas sigmoidais e 

diques quartzo-feldspáticos falhados indicam uma deformação destral em vários afloramentos 

da seção. São estruturas que podem ser atribuídas a um regime transpressivo regional de 

consolidação do oeste do Gondwana, relacionado a um fluxo paralelo ao orógeno para SW 

considerando-se o Cráton do São Francisco como referência. 

Lentes de granitos próximas à Itaperuna podem ter sido geradas em um segmento 

localizado com tectônica extensional onde a relação entre as estruturas planares e lineares é 

diferenciada do restante da seção. 

Dados geocronológicos e geotermobarométricos complementares são ainda necessários 

para uma caracterização mais precisa da evolução tectônica deste segmento orogênico. 

Porém, os resultados apresentados são consistentes quanto às evidências de uma deformação 

transpressiva na região. 



 

 

CAPÍTULO 5 

GEOTERMOBAROMETRIA DE GRANULITOS E GNAISSES 
ALUMINOSOS NA SEÇÃO ITALVA  – PATROCÍNIO DO MURIAÉ, 
NORTE DO RIO DE JANEIRO3 

 

 

 

 

RESUMO 

A existência de rochas granulíticas na porção norte do Cinturão Ribeira indica que a região 
submeteu-se a condições metamórficas de alto grau durante o evento transpressivo brasiliano. 
Esse quadro deformacional é reconhecido em outros trechos do Cinturão no sudeste do Brasil, 
especialmente na região norte do Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo e leste de Minas 
Gerais. Normalmente os granulitos são envolvidos por um sistema de zonas de cisalhamento 
de médio a alto ângulo e articulação cinemática predominantemente destral. 

A seção geológica entre Italva (RJ) e Patrocínio do Muriaé (MG) representa um exemplo 
orogênico destas condições de metamorfismo. Em razão da presença de granulitos de 
composições variadas, principalmente contendo granada, o trecho se mostra favorável aos 
estudos voltados à caracterização de condições de pressão e temperatura. 

Os resultados apresentados indicam que a paragênese (clinopiroxênio)-ortopiroxênio-granada-
(biotita)-plagioclásio-quartzo pode ser relacionada a uma deformação de alto grau metamórfico 
que, localmente, envolve uma tectônica extensional. São apresentadas texturas e estruturas 
das rochas que evidenciam um quadro de exumação associado ao orógeno transpressivo, 
fenômeno que poderia explicar, também, a existência de (sillimanita)-biotita-granada gnaisses, 
na porção leste da seção, com condições P-T relativamente inferiores.  

Palavras-chave: granulitos, transpressão, Cinturão Ribeira, tectônica extensional, exumação 

                                                   
3 Karniol et al., Revista Brasileira de Geociências, submetido em outubro de 2008 

 



 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

A presença de rochas granulíticas no Cinturão Ribeira na porção norte do Rio de Janeiro 

indica que a região foi submetida a condições metamórficas de fácies granulito, durante o 

evento transpressivo brasiliano. Esse quadro metamórfico é reconhecido em vários trechos do 

Cinturão no sudeste do Brasil, especialmente nas regiões norte do Rio de Janeiro, centro-sul 

do Espírito Santo e leste de Minas Gerais (Costa 1998). São rochas associadas com zonas de 

cisalhamento, em geral de alto ângulo, ao longo das quais se desenvolveram rochas com 

estrutura milonítica. 

Na década de 1960, foi reconhecida uma estrutura em leque no centro do orógeno que 

consiste em mergulhos opostos da foliação principal, para SE no flanco noroeste e para NW no 

flanco sudeste (Ebert 1968). Essa geometria é considerada como um dobramento tardio 

gerado por um empurrão para NW (Heilbron et al. 1991), ou como uma megaestrutura em flor 

positiva relacionada à deformação transpressiva (Machado e Endo 1993). 

A seção geológica entre Italva (RJ) e Patrocínio do Muriaé (MG) é formada 

predominantemente por granulitos e representa um trecho favorável à caracterização 

geotermobarométrica dos mesmos, principalmente daqueles que contêm associação com 

granada. 

A região caracteriza-se pela existência de extensas zonas de cisalhamento com direção 

NNE-SSW que, a sul, na intersecção com o lineamento de Além Paraíba (Almeida et al. 1975, 

Campanha 1981), sofrem uma deflexão para NE-SW, configurando uma estrutura S-C’, 

associada, em escala regional, a um quadro cinemático destral.  

Na seção Itaperuna (RJ) - Muriaé (MG) são descritos indicadores cinemáticos 

predominantemente destrais, relacionados a uma tectônica transpressiva com fluxo paralelo ao 

orógeno para SW, considerando o Cráton do São Francisco como uma entidade tectônica 

estável no Neoproterozóico (Karniol e Machado 2008). Na região de Laje do Muriaé são 

também reconhecidas estruturas relacionadas a uma tectônica extensional com movimentação 

de topo para ESE (Karniol e Machado 2007), o que sugere um quadro com superposição 

cinemática. 

Os dados termobarométricos disponíveis para a seção estudada, a partir de dados obtidos 

em granulitos de Itaperuna, indicam que as rochas atingiram alto grau metamórfico, com 

temperaturas entre 844 e 887°C e pressões entre 6 e 7 kbar (Oliveira 1981). Em outros estudos 

de regiões próximas, foram definidos os intervalos de temperatura de 620-750°C e pressão de 



 

 

5,3-6,9 kbar, em rochas da sequência charnoenderbítica de Iconha/ES (Offman e Weber-

Diefenbach 1989), entre 807 e 877°C e 6 e 6,7 kbar, em gnaisses granulíticos de Três Rios, 

Miracema e Santo Antônio de Pádua/RJ (Porcher 1997), entre 800 e 870°C e 6 e 6,7 kbar, em 

granitos peraluminosos da região da Serra das Araras (Dehler 2002) e entre 700 e 930°C e 5 e 

6 kbar, em gnaisses e granulitos de Miracema e Itaocara/RJ (Bascou 2002). 

Nas zonas de cisalhamento são reconhecidas condições metamórficas consideravelmente 

inferiores, com intervalos de temperatura entre 715 e 740°C e pressão entre 4,5 e 5,2 kbar, 

sendo as diferenças de valores atribuídas à partição da deformação e predomínio do 

cisalhamento simples nestas zonas (Porcher 1997, Dehler 2002).   

O objetivo principal deste capítulo é caracterizar as condições de metamorfismo impostas 

a esse segmento do Cinturão Ribeira, a partir dos estudos geotermobarométricos realizados 

em amostras provenientes da seção Italva - Patrocínio do Muriaé, parte norte do Rio de 

Janeiro, e relacioná-las ao contexto de evolução tectônica do referido Cinturão. 

5.2 CONTEXTO TECTÔNICO REGIONAL 

O arcabouço estrutural da região norte do Rio de Janeiro é formado por um conjunto 

anastomosado de zonas de cisalhamento com espessuras variadas e direção principal NNE, 

que limitam e contornam inúmeros corpos intrusivos, sugerindo que no desenvolvimento 

dessas estruturas houve a participação de uma fase fluida importante durante a deformação 

brasiliana. Alguns dos corpos apresentam dimensões batolíticas, a exemplo das Suítes Bela 

Joana e Angelim. Na escala de afloramento, caracterizam-se pela presença de lentes ou 

bolsões decimétricos de charnockitos ou leucogranitos, às vezes paralelos à foliação principal, 

ou, ainda, de corpos sigmoidais leucograníticos associados às estruturas S-C e S-C’. 

A principal estrutura desse arcabouço estrutural é o lineamento de Além-Paraíba (Almeida 

et al. 1975, Campanha 1981) ou zona de cisalhamento Paraíba do Sul (Dayan e Keller 1989), 

que se caracteriza por uma zona de alta deformação, de direção NE,  metamorfizada nas fácies 

anfibolito a granulito, exposta a sul-sudeste do Cráton São Francisco (Ebert 1968, 1971).  

Em termos regionais, o segmento estudado insere-se na Província Mantiqueira Central 

(sensu Almeida e Hasui 1984). Na zona de interferência do lineamento de Além Paraíba, as 

zonas de cisalhamento apresentam uma deflexão - de NNE para NE, além de apresentar 

geometria em leque (Ebert 1968, Machado e Endo 1993), coerente com uma cinemática 

transpressiva destral (Figura 26). Esse quadro é evidenciado pela presença de estruturas 

compressivas e transcorrentes (Dayan e Keller 1989, Ebert et al. 1993a, Ebert et al. 1993b, 

Trompette et al. 1993, Vauchez et al. 1994, Egydio-Silva 1996, Ebert e Hasui 1998, Dehler e 



 

 

Machado 2002) com cinemática destral atestada por estruturas assimétricas (Dayan e Keller 

1989, Campanha 1981, Dehler et al. 2000, Hippert et al. 2001, Dehler e Machado 2002, 

Egydio-Silva et al. 2002, Karniol e Machado 2004, Dehler et al. 2006) e pelos padrões de eixos-

C de quartzo e plagioclásio (Egydio-Silva 1996, Egydio-Silva e Mainprice 1999, Hippertt et al. 

2001,  Egydio-Silva et al. 2002). Localmente são descritas estruturas assimétricas indicativas 

de deslocamentos sinistrais (Dehler e Machado 2003, Dehler et al. 2006). 

 

Figura 26 – Mapa geológico da área com a localização do perfil estudado entre Italva e Patrocínio 
do Muriaé (RJ) (ver Figura 27). Legenda das unidades geológicas: 1- Complexo Juiz de Fora; 2- 
Suíte Quirino; 3- Suíte Muriaé; 4- Suíte Charnockítica Leopoldina; 5- Complexo Paraíba do Sul; 6- 
Suíte Galiléia, tonalitos Virgínia Velha, Alto Guandu, Bom Jesus do Galho, Cachoeiro; 7- Suítes 
Natividade e Varre-Sai, Granito Eugenópolis; 8- Suíte Granítica Serra da Araras; 9- Granitos Morro 
do Coco e Itaoca, maciços Santa Angélica, Alto Chapéu, Castelo, Rio Novo do Sul e Granitóides 
tipo-I pós-orogênicos; 10- Suíte Muniz Freire; 11- Suíte Bela Joana; 12- Suíte Caparaó e 
Charnockitóides; 13- Suíte Angelim; 14- Grupo Dom Silvério; 15- Suíte Desengano; 16- Complexo 
Piedade; 17- Complexo Rio Negro; 18- Grupo Barreiras; 19- Depósitos quaternários; 20- Zonas de 
cisalhamento; 21- Rios e lagos. O detalhe abaixo à direita mostra a posição da área em relação às 
principais estruturas regionais e o Cráton do São Francisco (CSF, em cinza), destacando-se o 
lineamento de Além Paraíba (a) e a zona de cisalhamento de Guaçuí (b). Fonte: CPRM - Serviço 
Geológico do Brasil - Mapa Geológico do Brasil ao Milionésimo, folhas Rio de Janeiro e Vitória 
(SF23/SF24). 



 

 

Recentemente, alguns autores têm mostrado a importância de movimentos paralelos ao 

orógeno (Dehler e Machado 2002, Karniol e Machado 2004, Peres et al. 2004, Dehler et al. 

2000, Karniol e Machado 2004, Dehler et al. 2006) e do fluxo extensional ou transtensional 

(Nalini 1997, Alkmim e Marschak 1998, Dehler et al. 2000, Dehler e Machado 2002, Karniol e 

Machado 2004, Dehler et al. 2006, Marshak et al. 2006, Karniol e Machado 2007, Dehler et al. 

2007, Machado et al. 2007) durante a deformação neoproterozóica. São fenômenos também 

reportados em cinturões de outras partes do mundo (Jarrard 1986, Ratschbacher et al. 1991, 

Beck 1991, Bird 1991, Chauvet e Séranne 1994, Fossen e Tikoff 1998, Lyberis e Mamby 1999, 

Avigad et al.2000, Harz et al. 2001, Seyferth e Henk 2004). 

A tectônica de escape lateral e de extrusão (Dias and Ribeiro 1994, Jones et al. 1997) tem 

sido descrita em orógenos antigos e modernos, como os Caledonides (Chauvet e Sérrane 

1994, Lyberis e Mamby 1999), os Alpes (Ratschbacher et al. 1991, Mancktelow 1992) e os 

Himalaias (Inger 1998). O modelamento desses fenômenos em duas (Ratschbacher et al. 

1991) ou três dimensões (Seyferth e Henk 2004) mostra que há relações complexas entre o 

comportamento da crosta em termos dos mecanismos de deformação e da evolução do 

orógeno em relação ao tempo. No Cinturão Ribeira, contribuições para a caracterização do 

modelo foram apresentadas por Vauchez et al. (1992), Trompette et al. (1993), Vauchez et al. 

(1994) e Hackspacher e Godoy (1999). 

Os dados isotópicos disponíveis sobre o segmento estudado do Cinturão sugerem 

retrabalhamento crustal durante o Ciclo Brasiliano a partir de um embasamento de idade 

transamazônica (Cordani et al. 1973, Söllner et al. 1991, Machado et al. 1996, Silva et al. 

2005). 

5.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Após a caracterização petrográfica de um conjunto aproximado de 100 lâminas, foram 

selecionadas 29 amostras para realização das análises geoquímicas por intermédio de 

microssonda eletrônica. Parte das análises foi realizada com um equipamento JEOL JXA-8600, 

no Laboratório de Microssonda Eletrônica do Instituto de Geociências/USP, em São Paulo, e o 

restante em um equipamento CAMECA SX-100, no Laboratório de Magmas e Vulcões da 

Université Blaise Pascal, em Clermont-Férrand, França. Em ambos laboratórios, foram usados 

equipamentos estabilizados em uma voltagem de aceleração de 15 kV, com feixe de corrente 

de 20 ηA e espessura do feixe entre 5 e 10µ. 

Foram analisados preferencialmente o centro e borda de minerais sem evidências de 

desequilíbrio químico, e os resultados formatados de acordo com critérios dos programas 



 

 

utilizados para os cálculos das fórmulas estruturais, bem como para cálculos de pressão e 

temperatura (ver Anexo 5). Os dados de química mineral foram tratados no programa de uso 

livre Geoxdraw e no programa Minpet (Richard 1995), e apresentados em diagramas binários e 

ternários de composição mineral. A abreviação dos minerais segue as recomendações 

propostas por Kretz (1983). 

Os cálculos geotermobarométricos foram realizados com base em um banco de dados 

termodinâmicos internamente consistentes, a chamada “termobarometria com estimativa do 

estado de equilíbrio” (TWEEQU, sigla em inglês) de determinada associação mineralógica 

(Berman 1991). Esse método considera as reações metamórficas de determinada paragênese 

mineral, sendo suas curvas plotadas em diagramas P-T para análise visual. São consideradas 

três premissas elementares: (1) dados termodinâmicos perfeitos, (2) dados de composições 

perfeitos e (3) equilíbrio químico entre as fases presentes. As curvas resultantes tendem a se 

cruzar em um ponto único do diagrama P-T, que representaria as condições metamórficas para 

um dado equilíbrio químico. Os diagramas P-T apresentados foram gerados pela versão 

Wintwq, e os valores de pressão e temperatura, e respectivos erros, através do programa 

Winintersex (ver Berman 1991). É um método que permite uma apreciação qualitativa sobre as 

condições de metamorfismo de uma determinada região (Berman 1991), ao contrário daqueles 

baseados em geobarômetros e geotermômetros específicos, que podem gerar resultados 

conflitantes (Bohlen et al. 1983, Barbosa e Fonteilles 1986, Barbosa 1988). 

5.4 CARACTERIZAÇÃO LITO-ESTRUTURAL 

O perfil foi estudado ao longo da rodovia BR-356, paralela ao Rio Muriaé, no noroeste do 

Estado do Rio de Janeiro. Consiste de uma associação de rochas de alto grau metamórfico, 

com predomínio de granulitos, que são afetados por zonas de cisalhamento dúcteis de médio a 

alto ângulo e associados com milonitos e granulitos miloníticos de composições ácida a 

intermediária (Figura 27). São rochas que apresentam uma trama planar a plano-linear e os 

indicadores cinemáticos são compatíveis com uma deformação dominantemente transpressiva 

destral, havendo, porém, domínios em que predominou um regime transtensional (Karniol e 

Machado 2007 e 2008). 

 

 



 

 

 

Figura 27 – Perfil geológico entre os municípios de Italva e Patrocínio do Muriaé. Legenda: 1- 
Complexo Paraíba do Sul; 2- Complexo Paraíba do Sul com rochas carbonáticas; 3- Granito 
Eugenópolis; 4- Sentido de movimentação tectônica; 5- Zonas de cisalhamento destrais; 6- 
Foliação paralela ao bandamento composicional; 7- Foliação milonítica. Acima, estão indicados o 
número dos diagramas P-T e das amostras correspondentes apresentados nas figuras 31 e 32. 
Ver anexo 1.1. 

Nas porções intermediárias às zonas de máxima deformação são encontradas rochas 

menos deformadas, que exibem estrutura planar heterogênea, sigmoidal, paralela a um 

bandamento composicional, cor de caramelo ou esverdeada São rochas caracterizadas por 

bandas centimétricas a decimétricas, ricas em minerais máficos e félsicos, associadas a dobras 

intrafoliais e enclaves anfibolíticos. 

No setor leste da seção estudada afloram gnaisses kinzigíticos com estrutura milonítica e 

protomilonítica, mostrando porfiroclastos de granada (até 3 cm), com trama linear-planar e 

dobras intrafoliais, apertadas a isoclinais, centimétricas a métricas, sob influência de enclaves 

de composição básica. A sillimanita ocorre associada aos porfiroclastos de granada, 

preenchendo sombras de pressão ou mesmo disseminada na matriz, representando cerca de 

30% em volume das amostras. Neste setor, são observadas também lentes de metacalcários 

(calcíticos e dolomíticos) e de anfibolitos, além de diques centimétricos de piroxenitos. Algumas 

dessas lentes, a exemplo do que ocorre nas proximidades do município de Italva/RJ, 

apresentam dimensões suficientes para serem explotadas economicamente. 

Os charnockitos estão presentes em boa parte dos afloramentos estudados. São corpos 

de forma lenticular, espessuras centimérica a métrica e extensões métrica a decamétrica, 

paralelos à foliação principal, e são controlados por zonas de cisalhamento. Ocorrem também 

como corpos discordantes, intrusivos, de dimensões variáveis. Apresentam cor verde-

caramelo, com estrutura maciça, textura inequigranular, com grãos centimétricos de feldspato 

pertítico, associados com minerais máficos como orto e clinopiroxênios, anfibólios e biotita, e o 

quartzo raramente está presente. 



 

 

5.5 PETROGRAFIA E QUÍMICA MINERAL 

5.5.1 Gnaisses Aluminosos 

Os gnaisses aluminosos ocorrem principalmente na porção leste do perfil e representam 

parte da sequência metassedimentar do Complexo Paraíba do Sul. Nas proximidades de Italva, 

essa unidade envolve lentes de metacalcários dobradas, os quais são compatíveis com 

depósitos sedimentares de origem plataformal. 

São rochas associadas com biotita-sillimanita-granada gnaisses miloníticos a 

protomiloníticos, com porfiroclastos de granada (1-3 mm) ligeiramente estirados, com inclusões 

de quartzo e sombras de pressão contendo sillimanita, biotita, quartzo e plagioclásio (Figura 

28A). São comuns também biotita-granada gnaisses, miloníticos, com porfiroclastos de 

granada (0,5-1 mm), estirados e parcialmente substituídos por biotita (Figura 28B). A matriz é 

formada por um agregado quartzo-feldspático, muito fino (0,025-0,5 mm), equigranular, 

granoblástico, relacionado às porções recristalizadas. 

A granada desses gnaisses, em comparação com a de outras rochas da seção, apresenta 

teores mais elevados em ferro e mais baixos em cálcio (Figura 29A), possuindo composição 

Alm64-72Gross4-11Piropo15-29Espess3-5. O plagioclásio é de composição oligoclásio/andesina, com 

teor de An26-38 (Figura 29B). A biotita apresenta composição química mais magnesiana (Fe# 

entre 0,3 e 0,5), situando-se entre os pólos da flogopita e da eastonitada (Figura 29E). 

5.5.2 Granulitos com granada 

A ocorrência de granulitos com granada não é uniforme ao longo perfil, ocorrendo em 

geral em setores localizados. Estão presentes principalmente na região de Laje do Muriaé, 

Patricínio do Muriaé e Itaperuna e, para leste da última cidade, apresentam limite gradacional 

com os gnaisses aluminosos.   

Em termos petrográficos, são constituídos basicamente de (cpx)-opx-gd-plg±anf±bio±kf 

granulitos, tendo como minerais acessórios titanita, apatita, ilmenita, zircão e, raramente, 

clorita, esta última como mineral de alteração. Predomina textura granoblástica, equigranular, 

fina a média, com minerais em geral bem cristalizados (Figura 28C). Contêm porfiroclastos (1 a 

5 mm) de quartzo - por vezes com padrão de extinção tipo tabuleiro de xadrez -, normalmente 

estirados , além de plagioclásio antipertítico, granada, piroxênio e anfibólio, que podem 

apresentar  extinção ondulante. Esses porfiroclastos são envolvidos por uma matriz fina (0,01 a 

0,8mm), equigranular, granoblástica, composta basicamente por quartzo, feldspato, biotita e, 

eventualmente, piroxênio e anfibólio. 



 

 

 

Figura 28 – Fotomicrografias correspondentes ao domínio dos gnaisses aluminosos (A-B) e dos 
granulitos (C a F). A- Biotita-sillimanita-granada gnaisse protomilonítico com porfiroclastos de 
granada com inclusões de quartzo e sombras de pressão compostas por sillimanita, biotita, 
quartzo e plagioclásio; B- Porfiroclastos de granada parcialmente substituídos por biotita em 
biotita-granada gnaisse milonítico; C- Textura granoblástica em granulito composto por orto e 
clinopiroxênio, granada, plagioclásio e hematita; D- Núcleos de ortopiroxênio com bordas de 
anfibólio; E- Processo de anfibolitização mais intenso, com cristais de ortopiroxênio estirado e 
parcialmente preservado e anfibólio cristalizado ao longo da foliação principal; F- Quarto milonito 
com ribbons de quartzo ao longo de pórfiroclastos de feldspato estirados, com bordas corroídas e 
matriz granoblástica muito fina associada à recristalização dinâmica. 



 

 

Nestas rochas, a granada possui composição mais férrica (Alm59-69Gross18-22Piropo9-

20Espess2-8), sendo portanto mais rica em moléculas de almandina (Figura 29A) e o plagioclásio 

possui composição dominantemente andesina (An25-44) (Figura 29B). O ortopiroxênio é da série 

enstatita-ferrossilita, com composição em Fe ligeiramente superior ao Mg (Figura 29C). Já o 

clinopiroxênio é cálcio-magnesiano, situando-se predominantemente no campo do diopsídio, 

com apenas uma amostra, situada marginalmente no campo da augita (Figura 29D). A biotita 

dessas rochas é muito semelhante quimicamente a dos gnaisse aluminosos e apresenta Fe# 

entre 0.35 e 0.5 (Figura 29E). 

5.5.3 Granulitos sem granada 

Em um afloramento próximo de uma zona de cisalhamento extensional, observam-se 

granulitos félsicos com uma estrutura planar incipiente ou até ausente, com porfiroclastos de 

piroxênio circundados por coroas submilimétricas de anfibólio (Figura 28D), indicando uma 

textura relacionada com metamorfismo retrógrado neste setor do perfil. Essas rochas 

consistem dominantemente de (cpx)-opx-anf granulitos e eventualmente biotita e ilmenita. 

Lateralmente, podem apresentar porfiroclastos de ortopiroxênio estirados com variadas graus 

de transformação para anfibólio (Figura 28E).  

Nas zonas de cisalhamento desenvolvem-se rochas com uma trama milonítica contendo 

porfiroclastos de quartzo e de feldspato estirados, ribbons de quartzo submilimétricos, que 

podem se estender ao longo de toda a seção delgada (Figura 28F). Observam-se porfiroclastos 

isolados de piroxênio estirados, por vezes associados com anfibólio e biotita. 

As paragêneses destas rochas não são favoráveis para cálculos de temperatura e 

pressão, já que a ocorrência de pares cpx-opx é relativamente restrita e, onde existe, não 

forneceram resultados significativos com a metodologia empregada neste trabalho. Além disso, 

a ausência da granada dificulta sua caracterização geotermobarométrica mais precisa, razão 

pela qual as amostras com esta paragênese não foram consideradas nos cálculos 

apresentados a seguir. 



 

 

 

Figura 29 – Diagramas composicionais dos minerais utilizados nos cálculos geotermobarométricos para 
os conjuntos de granulitos com granada e gnaisses aluminosos, discutidos no texto. A- Composição da 
granada expressa no diagrama almandina-grossulária-piropo; B- Plagioclásio em albita-anortita-
ortoclásio; C- Ortopiroxênio em enstatita-ferrosilita-wolastonita; D- Clinopiroxênio com os extremos mg-
fe-ca e D- Biotita em flogopita-annita-siderofilita-eastonita. Símbolos e amostras correspondentes  
indicados. 



 

 

5.6 ESTIMATIVAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA 

A seguir, são apresentados os resultados dos cálculos de pressão e temperatura em 

diagramas P-T para os conjuntos de gnaisses aluminosos - amostras STX113 e 105A, e de 

granulitos - amostras STX 63C, 73, 78B, 98B e 100A (ver localização na Figura 27). 

5.6.1 Gnaisses Aluminosos 

. As análises realizadas a partir do centro dos minerais apresentam valores de 

temperaturas ao redor de 748°C e pressões de 7.0 kbar (Figura 30A), ou ao redor de 680°C e 

de 6.5 kbar (Figura 30C). São valores relativamente superiores aqueles obtidos para as bordas 

dos mesmos minerais, que mostram um reequilíbrio ao redor de 672°C e 6.7 kbar (Figura 30B) 

e 607°C e 5.8 kbar (Figura 30D). 

5.6.2 Granulitos com granada 

Em dois afloramentos localizados a leste de Itaperuna, correspondentes às amostras 

STX100A e 98B (Figura 27), os cálculos de temperatura e pressão em granulitos com granada 

mostram resultados compatíveis com alto grau metamórfico em paragêneses definidas por opx-

gd-plg-qz e cpx-gd-bio-plg-qz, respectivamente. As análises efetuadas no centro dos grãos 

forneceram pressões de 9,2 a 9,3 kbar e temperaturas entre 800 a 748 °C (Figuras 31A e 31C). 

Já as análises realizadas a partir das bordas dos grãos mostraram valores de temperatura e 

pressão ligeiramente mais baixos, de 702 a 722°C e de 8.0 a 9.1 kbar (Figuras 31B e 31D). 

No setor situado entre Itaperuna e Laje do Muriaé, granulitos constituídos opx-gd-bio-plg-

qz, correspondentes às amostras STX63 e 73B (Figura 27), forneceram resultados que não 

permitem definir um campo de estabilidade entre as fases minerais envolvidas (Figura 32A) e 

valores de 783 °C e 8.5 kbar (Figura 32C), considerando-se o centro dos minerais. Com os 

dados correspondentes à borda dos minerais, nestas mesmas amostras, pode-se definir um 

intervalo aproximado de 754 a 775°C e de 7,9 e 8,6 kbar (Figuras 32B e 32D). 

Em um afloramento de granulito com cpx-opx-gd-bio-plg-qz - amostra STX78B -, a leste 

de Laje do Muriaé (Figura 27), os resultados indicam condições metamórficas em torno de 

770°C e 8.7 kbar (Figura 32F), contudo, apresentam erros mais elevados. A exemplo das 

amostras do restante da seção, as condições de pressão e temperatura obtidas a partir dos 

dados químicos são mais elevadas no centro do que na borda dos grãos (Figura 32E). 

Contudo, em razão de incertezas mais elevadas, esta amostra pode ser considerada de menor 

valor interpretativo. 

 



 

 

 

Figura 30 – Diagramas de pressão e temperatura para os paragnaisses localizados na porção oriental da 
seção com indicação da numeração das amostras e posição do mineral analisados (localização na 
figuras 27). Ver discussão no texto.  

Legenda das curvas de reações dos diagramas 30C e 30D:  

1- 3 Sd + 6 bQz + 2 Gr + Alm = 3 Ann + 6 An; 

2- 9 Sd + 12 bQz + 2 Py + 4 Gr = 6 Ann + 12 An + 3 Eas; 

3- 12 bQz + 4 Gr + 9 Eas + 2 Alm = 12 An + 6 Phl + 3 Sd;  

4- 6 bQz + 2 Gr + 3 Eas + Alm = Ann + 6 An + 2 Phl;  

5- 3 Eas + 2 Alm = 2 Py + 3 Sd;  

6- 3 Alm + 3 Eas + 2 Gr + 6 bQz = 2 Py + 6 An + 3 Ann;  

7- 6 bQz + Py + 2 Gr + 3 Eas = 6 An + 3 Phl;  

8- 3 Sd + 6 bQz + Py + 2 Gr = 2 Ann + 6 An + Phl;  

9- Phl + Alm = Ann + Py e  

10- 3 Sd + 6 bQz + 3 Py + 2 Gr = 2 Alm + 6 An + 3 Phl. 



 

 

 

Figura 31 – Diagramas de pressão e temperatura para os granulitos com granada localizados no trecho a 
leste de Itaperuna (localização na figuras 27). São indicadas a numeração das amostras e a posição dos 
minerais analisados. Ver discussão no texto. 

 

 

 



 

 

 

Figura 32 – Diagramas de pressão e temperatura para os granulitos com granada localizados entre 
Itaperuna e Laje do Muriaé (localização na figuras 27). São indicadas a numeração das amostras e a 
posição dos minerais analisados. Ver discussão no texto. 



 

 

5.7 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A seção estudada entre Italva e Patrocínio do Muriaé, no norte do Rio de Janeiro, 

caracteriza-se por uma associação de gnaisses aluminosos com sillimanita e granada e 

intercalações de metacalcários, principalmente no seu trecho leste, próximo à Italva, e 

ortognaisses, granulitos, charnockitos e leucogranitos no restante da seção. São rochas 

seccionadas por zonas de cisalhamento de espessuras variadas, onde se desenvolvem 

milonitos e granulitos miloníticos com estrutura tipicamente fitada. Os dados estruturais 

mostram que a deformação ocorreu em regime transpressivo, com fluxo tectônico subparalelo 

ao orógeno, para SW, além de um domínio marcado por uma tectônica extensional com uma 

trama estrutural desenvolvida em condições de alto grau metamórfico, compatível com 

movimentação de topo para ESE (Karniol e Machado 2007, Karniol e Machado 2008). 

O conjunto dos dados apresentados (Figura 33) mostra valores de temperatura e de 

pressão mais elevados nos granulitos do que nos gnaisses aluminosos. Consideram-se os 

intervalos de 700 a 780 °C e entre 7,9 e 9,3 kbar representativos das condições metamórficas 

associadas à formação dos granulitos (Figuras 31B, 31D, 32B e 32D). Nos gnaisses 

aluminosos, os valores são relativamente mais baixos, aproximadamente entre 600 e 670 °C e 

entre 5,7 e 6,7 kbar (Figuras 30B e 30D). 

 

Figura 33 – Diagrama sintético com setas que mostram a evolução P-T com base nos intervalos 
calculados para o centro e borda dos minerais (ver figuras 30 a 32). Numeração das amostras e conjunto 
litológico indicados. Ver discussão no texto. 

Os dados obtidos sugerem que as rochas com a paragêneses (cpx)-opx-grt-(bio)-plg-qtz, 

localizadas principalmente no setor centro-oriental da seção, foram sujeitas ao metamorfismo 

de alto grau, sob condições de fácies granulito. São condições metamórficas compatíveis com 



 

 

dados de metamorfismo obtidos por vários autores em outros segmentos do Cinturão Ribeira, 

onde o metamorfimso em fácies granulito tem sido caracterizado, sobretudo na parte norte do 

Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo e leste de Minas Gerais (Ebert 1968, Oliveira 1981, 

Offman e Weber-Diefenbach 1989, Heilbron 1995, Porcher 1997, Costa 1998, Bascou 2002 , 

Dehler 2002, entre outros). 

 Pelo exposto neste capítulo, conclui-se que os resultados dos estudos 

geotermométricos e geobarométricos das amostras de granulitos e gnaisses aluminosos, ao 

longo do perfil estudado, mostram valores de pressão e temperatura sistematicamente mais 

altos a partir das análises do centro dos minerais do que de suas bordas, com padrão 

compatível com um caminho metamórfico P-T-t horário (Figura 33). O caminho P-T-t pode ser 

relacionado à exumação do segmento crustal estudado caracterizado por uma taxa mais 

elevada de descompressão no domínio granulítico do que no domínio gnáissico. 



 

 

CAPÍTULO 6 

FLUXO TECTÔNICO SUBPARALELO AO CINTURÃO RIBEIRA NA 
PORÇÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO: ANÁLISE DAS ESTRUTURAS NA 
SEÇÃO MARECHAL FLORIANO - IBATIBA4 

 

 

 

 

RESUMO 

O presente capítulo discute os dados geométricos e cinemáticos obtidos ao longo da seção 
Marechal Floriano - Ibatiba, sul do Estado do Espírito Santo. Foram separados quatro domínios 
estruturais: o domíno I, constituído por gnaisses aluminosos, é caracterizado por uma foliação 
NNE com mergulhos de médio a baixo ângulo para ESE, afetada por dobras abertas, contendo 
uma lineação de estiramento subhorizontal na direção NNE, e os domínios II, III e IV, 
constituídos por uma associação de rochas plutônicas, foliadas, com mergulhos em geral de 
alto ângulo, associadas com estruturas em flor positiva, e zonas de cisalhamento com lineação 
de estiramento com caimento de baixo a médio ângulo, paralelas aos eixos das dobras. 

Os indicadores cinemáticos (pares de foliações S-C e porfiroclastos assimétricos) mostram em 
todos os domínios movimentação de topo para SSW, sugerindo a existência de um fluxo 
transpressivo nessa direção, de forma análoga ao que se tem  caraterizado na parte norte na 
região do Vale do Rio Doce e a sul na porção ocidental do Estado do Rio de Janeiro. 

Palavras-chave: transpressão, fluxo paralelo ao orógeno, Cinturão Ribeira, zona de 

cisalhamento de Guaçuí 

                                                   
4 Karniol et al., Revista Brasileira de Geociências, submetido em outubro de 2008 

 



 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

A região sul do Espírito Santo é considerada como parte de um orógeno de idade 

brasiliana que se estende ao longo da região da costa atlântica da plataforma sulamericana, 

conhecido como Cinturão Ribeira (Hasui et al. 1975). O caráter transpressivo da sua 

deformação é reconhecido por vários autores, aspecto reforçado por uma articulação 

cinemática com movimentações direcional e compressiva entre as zonas de cisalhamento 

(Dayan e Keller 1989, Machado e Endo 1993 a e b, Trompette et al. 1993, Cunninggham et al. 

1998, Ebert e Hasui 1998, Egydio-Silva et al. 2002, Dehler 2002, entre outros). 

Desde a sua definição original (Harland 1971, Sanderson e Marchini 1984), que os termos 

transpressão e transtração são relacionados à convergência e divergência oblíqua de placas 

tectônicas, em regimes que envolvem a combinação de mecanismos de deformação por 

cisalhamento puro e cisalhamento simples sem variação de volume. Esse conceito tem se 

expandido com base em modelos que consideram que  o material é impedido de se deslocar 

em qualquer direção na zona de cisalhamento, sendo forçado a extrudir verticalmente. Ou 

ainda situações em que o material pode se deslocar longitudinal e verticalmente, para baixo e 

para cima, ou em todas as direções, tanto na vertical quanto na horizontal, dando lugar a 

transpressão não-confinada (Sanderson e Marchini 1984, Tikoff e Teyssier 1994, James e 

Watkinson 1994, Robin e Cruden 1994, Jones et al. 1997). 

Recentemente, alguns autores têm mostrado a importância de movimentos oblíquos e 

paralelos em outros setores da Província Mantiqueira (Dehler e Machado 2002, Karniol e 

Machado 2004, Egydio-Silva et al. 2002, Peres et al. 2004, Dehler et al. 2006). Esses 

movimentos, em alguns locais, associam-se com estruturas extensionais com movimentação 

de topo para ESE (Endo 1997, Nalini 1997, Dehler et al. 2000, Dehler 2002, Dehler e Machado 

2002, Karniol e Machado 2004, Dehler et al. 2006 e 2007, Marshak et al. 2006), situações 

reportadas também na literatura internacional (Jarrard 1986, Ratschbacher et al. 1991, Bird 

1991, Chauvet e Séranne 1994, Lyberis e Mamby 1999, Avigad et al. 2001, Harz et al. 2001, 

Seyferth e Henk 2004). 

Em termos estruturais, a área definida neste capítulo ainda foi pouco estudada, 

principalmente se consideradas as técnicas atuais de análise cinemática, embora seja uma 

área contemplada por projetos de mapeamento geológico em escalas 1:250.000 (Projeto 

Jequitinhonha) e 1:100.000 (PLGB - Projeto de Levantamento Geológico do Brasil, Folhas 

Domingos Martins e Afonso Cláudio), realizados pela CPRM - Serviço Geológico do Brasil  

(Fontes et al. 1978, Féboli 1993 a, Signorelli 1993) e por trabalhos sobre petrologia, 

geoquímica e geocronologia em uma série de suítes intrusivas e sequências metamórficas, 



 

 

conduzidos principalmente por pesquisadores alemães na década de 80 (ver sínteses em 

Söllner et al. 1991 e 2000).  

O exposto acima justifica a definição do o principal objetivo deste capítulo: a 

caracterização estrutural de detalhe de um segmento do norte do Cinturão Ribeira na parte sul 

do estado do Espírito Santo, a partir de investigações geológicas realizadas na seção entre os 

municípios de Marechal Floriano e Ibatiba. 

6.2 CONTEXTO TECTÔNICO REGIONAL 

O lineamento de Além-Paraíba (Almeida et al. 1975, Campanha 1981) ou zona de 

cisalhamento do Rio Paraíba do Sul (Dayan e Keller 1989) é uma importante feição estrutural 

no Rio de Janeiro e faz parte da Província Mantiqueira Central (Hasui e Oliveira 1984). 

Localiza-se a sul-sudeste do Cráton do São Francisco e corresponde a uma das estruturas pré-

cambrianas mais expressivas do sudeste brasileiro, sendo responsável pelo controle do curso 

do Rio Paraíba do Sul em toda a sua extensão no Rio de Janeiro. Seu traçado retilíneo é 

realçado em imagens de satélite ou de aerogeofísica, porém, próximo à divisa do Rio de 

Janeiro com o Espírito Santo, na altura do paralelo 21°30’ Sul, mostra uma mudança de 

direção de NE para NNE ao se conectar com a zona de cisalhamento de Guaçuí (Figura 34). 

Também denominado de divergência estrutural (Machado 1984), megassinforma 

(Heilbron et al. 1991) ou megaestrutura em flor positiva do Vale do Rio Paraíba do Sul 

(Machado e Endo 1993 a), o acabouço estrutural da porção ocidental do Rio de Janeiro é 

grandemente influenciado pelo lineamento de Além-Paraíba, que se articula  com várias zonas 

de cisalhamento de direção geral NNE, a principal delas dirigindo-se para o  Espírito Santo, 

responsável pela estruturação da parte oeste da seção estudada. Essas zonas de 

cisalhamento possuem geometria anastomosada e movimentação regional destral, evidenciada 

por suas características geométricas e cinemáticas (Dayan e Keller 1989, Campanha 1981, 

Cunningham et al. 1998, Dehler 2002, Egydio-Silva et al. 2002, Dehler et al. 2006, Karniol et al. 

2008). 

Os dados isotópicos disponíveis para esse segmento do cinturão sugerem 

retrabalhamento crustal durante o Ciclo Brasiliano envolvendo rochas de um embasamento de 

idade transamazônica (Cordani 1973, Machado et al. 1996, Söllner et al. 1991 e 2000, Silva et 

al. 2005). 

 



 

 

 

Figura 34 – Mapa geológico da área com a localização do perfil entre Marechal Floriano e Ibatiba 
(ES) (ver Figura 35). Legenda das unidades geológicas: 1- Complexo Juiz de Fora; 2- Suíte 
Quirino; 3- Suíte Muriaé; 4- Suíte Charnockítica Leopoldina; 5- Complexo Paraíba do Sul; 6- Suíte 
Galiléia, tonalitos Virgínia Velha, Alto Guandu, Bom Jesus do Galho, Cachoeiro; 7- Suítes 
Natividade e Varre-Sai, Granito Eugenópolis,; 8- Granito Morro do Coco, maciços Santa Angélica, 
Alto Chapéu, de Castelo, Rio Novo do Sul, Arecê, Venda Nova, Garrafão, Afonso Claudio, 
Granitóides tipo-I pós-orogênicos, Suíte Intrusiva Aimorés; 9- Suíte Muniz Freire; 10- Compexo 
Pocrane, 11- Suíte Bela Joana; 12- Suíte Caparaó e Charnockitóides; 13- Suíte Angelim; 14- 
Complexo Piedade; 15- Suíte Desengano; 16- Grupo Barreiras; 17- Depósitos quaternários; 18- 
Zonas de cisalhamento; 19- Rios e lagos. O detalhe abaixo à direita mostra a posição da área em 
relação às principais estruturas regionais e o Cráton do São Francisco (CSF, em cinza), 
destacando-se o lineamento de Além Paraíba (a) e a zona de cisalhamento Guaçuí (b). Fonte: 
CPRM - Serviço Geológico do Brasil - Mapa Geológico do Brasil ao Milionésimo, folhas Rio de 
Janeiro e Vitória (SF23/SF24). 

6.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Os trabalhos de campo envolveram a descrição de afloramentos ao longo da rodovia BR-

262, que liga Belo Horizonte à Vitória, entre os municípios de Ibatiba e Marechal Floriano (ES) 

(Figura 34). Esse perfil apresenta extensão aproximada de 100 km e direção WNW-ESE, ou 

seja, ortogonal à estruturação regional neste trecho do cinturão. Nas investigações de campo 

foram utilizados os materiais convencionais de mapeamento geológico, como martelo, lupa, 

bússola, caderneta de campo, cartas topográficas, imagens de satélite, mapas geológicos, 

câmara fotográfica digital e GPS - Sistema de Posicionamento Global por Satélite, com 

projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) e datum da América do Sul (SAD-69). 



 

 

A análise geométrica baseou-se na descrição das feições planares e lineares e 

hierarquização das estruturas tectônicas, segundo procedimento clássico descrito em Hobbs et 

al. (1976). Durante a análise, foram separadas as estruturas tectônicas das magmáticas. 

Paralelamente, foram analisadas as estruturas segundo os planos XZ do elipsóide de 

deformação finita, visando definir o sentido de rotação do fluxo a partir da interpretação do giro 

das estruturas assimétricas (ver sínteses em Simpson e Schmid 1983, Lister e Williams 1983, 

Hanmer e Passchier 1990, Passchier e Trouw 1996, entre outros). Nesta fase, foram realizadas 

também amostragens para descrições petrográficas, microtectônicas (amostras orientadas) e 

futuras investigações geocronológicas e geotermobarométricas. 

6.4 GEOMETRIA 

A seção levantada compreende uma associação de suítes intrusivas controladas por 

zonas de cisalhamento em geral de alto ângulo e de maciços discordantes com forma 

aproximadamente circular, sem deformação aparente e relacionados a uma fase mais tardia do 

magmatismo granítico (Figuras 35). 

 

Figura 35 - Perfil geológico entre os municípios de Marechal Floriano e Ibatiba (ES). 1- Complexo 
Paraíba do Sul; 2- Suíte Muniz Freire; 3- Suíte Muniz Freire - granulação fina; 4- Tonalitos; 5- 
Maciço Aracê;  6- Sentido de movimentação tectônica; 7- Zonas de cisalhamento direcionais; 8- 
Foliação anastomosada; 9- Porções deformadas de corpos intrusivos; 10- Foliação milonítica. 
Numeração das estruturas correspondentes às figuras 41 e 42. Ver anexo 1.2. 

A foliação apresenta mergulhos com sentidos opostos, dominantemente de alto a médio 

ângulo, o que caracteriza estruturas em leque relacionadas a estruturas em flor positiva, 

principalmente no setor oeste da seção. No setor leste, contudo, observam-se rochas 

miloníticas caracterizadas por uma foliação de baixo ângulo que são afetadas por dobras 

abertas. A lineação mineral e de estiramento apresenta caráter predominantemente oblíquo a 

direcional em relação à foliação. 



 

 

Os dados estruturais da seção levantada são agrupados e discutidos segundo os 

procedimentos descritos em Turner e Weiss (1963), que consistem basicamente na definição 

de domínios estruturais homogêneos quanto à orientação de um determinado elemento 

estrutural (planar ou linear), descritos a seguir de leste para oeste (figura 35). 

6.4.1 Domínio Estrutural I 

Localizado no setor leste do perfil, próximo ao município de Marechal Floriano, este 

domínio compreende uma associação de gnaisses aluminosos, além de corpos intrusivos e 

zonas de cisalhamento. 

No extremo leste da seção, nos arredores de Marechal Floriano, a foliação consiste em 

planos centimétricos definidos pela orientação de biotita, sillimanita e moscovita, paralelos a 

faixas centimétricas a decimétricas de composição félsica, compostos por quartzo, feldspato e 

cordierita. A granada ocorre como porfiroclastos milimétricos a centimétricos, que apresentam 

bordas corroídas e podem perfazer, locamente, até 25% destas rochas. 

Esses gnaisses aluminosos apresentam contato oeste com faixas de tonalitos e 

granodioritos de coloração branco-amarelada, textura equigranular média a grossa, exibindo 

por vezes estrutura gnáissica. Esses corpos, quando mais preservados da erosão, formam 

pequenas elevações no relevo, ao contrário das suas porções mais alteradas, que são 

formadas por um saprolito de coloração amarelada a marrom, rico em quartzo. Intercalam-se 

zonas de cisalhamento de espessura métrica a decamétrica, formadas por quartzo milonitos. 

Apesar desta variação litológica, nota-se um paralelismo da estrutura planar, que 

apresenta direção predominante NNE e mergulho intermediário para ESE, com concentrações 

secundárias nas direções N e NNW e mergulhos intermediários a baixos para E e ENE (Figura 

36A). A lineação é formada pelo alinhamento de agregados de quartzo e feldspato, 

eventualmente com biotita nas zonas de cisalhamento, e se dispõe paralela a uma outra 

lineação mineral constituída de biotita e sillimanita nos gnaisses aluminosos e também a eixos 

de dobras. Essas lineações apresentam orientação predominantemente NE e caimento de 

baixo ângulo, levemente oblíqua a direcional em relação à foliação (Figura 36B). 



 

 

 

Figura 36 – Dados estruturais do Domínio Estrutural I. A- Pólos de foliação (S); B- Estruturas 
lineares (L): Lx – lineação mineral e de estiramento, Lb – eixo de dobra. Projeção estereográfica 
em diagrama de igual área de Schmidt-Lambert, hemisfério inferior. Número de dados (n) 
indicado. 

6.4.2 Domínio Estrutural II 

Este domínio compreende uma associação de quartzo milonitos (tipo “sal grosso”) 

dobrados, que afloram próximo à cidade de Vitor Hugo. Ocorrem intercaladas lentes 

centimétricas de composição básica e corpos de rochas intrusivas, em forma de faixas, 

controladas por zonas de cisalhamento, com espessuras que variam desde alguns centímetros 

até algumas dezenas de metros. Essas últimas apresentam coloração cinza-amarelada, textura 

equigranular média, onde a biotita perfaz de 5 a 15% de sua composição. A granada é 

observada localmente. Observam-se também veios pegmatíticos em contatos discordantes e 

concordantes à foliação principal. 

O setor ocidental do domínio é caracterizado pelo Maciço Aracê, um granito discordante 

com estrutura praticamente maciça, leuco a hololeucocrático e textura equigranular média a 

grossa. No trecho, o relevo é formado por elevações tipo “pão de açúcar”, a exemplo da Pedra 

Azul, um atrativo turístico e símbolo do estado do Espírito Santo. A presença de apófises e de 

diques discordantes em afloramentos próximos aos contatos é relacionada a esse corpo 

intrusivo, de caráter tardio. 

Os dados estruturais do domínio não consideram o trecho do Maciço Aracê e referem-se, 

portanto, às zonas de cisalhamento e granitos deformados da sua porção oriental. A foliação é 

afetada por dobras abertas e apresenta, em certos locais, pares S-C’ de foliações métricos. Em 

projeção estereográfica, observa-se certa dispersão dos dados da foliação, porém há uma 



 

 

concentração principal com direção NNE e mergulho de baixo a intermediário para WNW e 

duas concentrações secundárias, uma com direção semelhante e mergulho baixo a 

intermediário para ESE e outra com direção NW e mergulho também intermediário para SW 

(Figura 37A). Essa disposição dos dados é relacionada ao padrão de dobramento deste setor. 

O diagrama sugere ainda uma guirlanda de uma dobra assimétrica com eixo de caimento 

suave para o setor NNE. 

 

 

Figura 37 – Dados estruturais do Domínio Estrutural II. A- Pólos de foliação (S); B- Estruturas 
lineares (L): Lx – lineação mineral e de estiramento, Lb – eixo de dobra. Projeção estereográfica 
em diagrama de igual área de Schmidt Lambert, hemisfério inferior. Número de dados (n) indicado. 

A lineação é formada principalmente pelo estiramento de grãos de quartzo, por vezes 

associada também a anfibólio e biotita, particularmente nos trechos onde predominam rochas 

de composição básica. Apresenta concentração dominante no setor SSW do diagrama e 

caimento de baixo ângulo, que são paralelos aos eixos de dobras, bem como concentrações 

secundárias nos setores SSE e NE, com caimento sempre de baixo ângulo (Figura 37B). 

6.4.3 Domínio Estrutural III 

Este trecho corresponde ao setor centro-ocidental da seção, próximo ao município de 

Venda Nova do Imigrante. Caracteriza-se, a leste, por biotita gnaisse com estrutura planar bem 

desenvolvida em contato com biotita granito de coloração cinza-escuro, equigranular fino a 

médio, que forma um corpo intrusivo importante que exibe afloramentos frescos na serra que 

fica imediatamente a leste de Venda Nova do Imigrante. 



 

 

O trecho nas imediações dessa cidade apresenta profundas taxas de alteração e os 

poucos afloramentos preservados consistem em um milonito extremamente alterado. 

Imediatamente a oeste, após Venda Nova do Imigrante, observam-se afloramentos da Suíte 

Muniz Freire, que consiste em um corpo de dimensões batolíticas (Figura 34) com variadas 

taxas de deformação. 

A estrutura geral neste domínio, tanto nos gnaisses e granitos a leste, como na Suíte 

Muniz Freire, apresenta direção NNE e mergulhos de alto ângulo para WNW e ESE (Figuras 

38A, 38B). A variação de quadrante no mergulho e na direção das estruturas está relacionada 

a um padrão anastomosado da foliação e à presença de estruturas em flor. Próximo ao contato 

com o domínio IV, a foliação magmática tende a se horizontalizar. Essa relação é evidenciada 

por concentrações secundárias com direção NNE e mergulhos de ângulo intermediário a baixo 

(Figura 38B). 

A lineação consiste no estiramento de agregados de quartzo, feldspato e biotita, e é 

observada principalmente em zonas deformadas de alto ângulo. Apresenta orientação principal 

NNE e caimento intermediário a baixo (Figura 38C), variando de direcional a oblíqua em 

relação à foliação. 

 

Figura 38 – Dados estruturais do Domínio Estrutural III. A- Pólos de foliação (S); B- Pólos de 
foliação magmática (Smag); C- Estruturas lineares (L): Lx – lineação mineral e de estiramento, Lb 
– eixo de dobra. Projeção estereográfica em diagrama de igual área de Schmidt Lambert, 
hemisfério inferior.  

6.4.4 Domínio Estrutural IV 

O domínio IV, localizado no trecho oeste do perfil, possui foliação de médio a alto ângulo 

e contém as zonas de cisalhamento mais importantes da região. São faixas de espessura 



 

 

quilométrica, destacando-se a de Guaçuí, com cerca de 10km, e a de Ibatiba, com 

aproximadamente 4km de espessura (Figura 35). Nses locais desenvolve-se uma trama plano-

linear, milonítica, com pares S-C e S-C’ de foliações, porfiroclastos de feldspato assimétricos, 

entre outras estruturas associadas a uma deformação predominantemente por cisalhamento 

simples. 

O contato entre estas zonas de cisalhamento e as unidades intrusivas é gradacional e 

envolve normalmente uma faixa de biotita gnaisses. Esses corpos intrusivos apresentam 

porções internas mais preservadas da deformação. 

A foliação nas zonas de cisalhamento e nos gnaisses deformados apresenta direção NNE 

e mergulhos intermediário a alto para ESE e, secundariamente, alto para WNW (Figura 39A). 

Com relação a essa disposição, os planos de foliação magmática apresentam mergulhos 

menos acentuados para ENE, secundariamente, de alto ângulo para e SE e NW (Figura 39A). 

Neste domínio nota-se também um paralelismo das lineações minerais e de estiramento com 

os eixos de dobras (Figura 39B), as quais apresentam caimento baixo a intermediário para o 

setor NNE. Apesar de um número mais restrito de dados, pode-se verificar que a lineação 

magmática apresenta orientação predominantemente E e NE, com caimentos baixos (figura 

39B), o que mostra uma maior amplitude de variação no estereograma em relação às outras 

estruturas lineares.  

 

Figura 39 – Dados estruturais do Domínio Estrutural IV. A- Pólos de foliação (S) e foliação 
magmática (Smag); B- Estruturas lineares (L): Lx – lineação mineral e de estiramento, Lmag – 
lineação mineral magmática e Lb – eixo de dobra. Projeção estereográfica em diagrama de igual 
área de Schmidt Lambert, hemisfério inferior. Número de dados (n) indicado. 



 

 

 

6.5 CINEMÁTICA 

Apesar da variação da estrutura em termos geométricos, algumas características comuns 

podem ser destacadas. A foliação milonítica e gnáissica apresenta direção geral NNE e 

mergulhos que variam de baixo a alto ângulo, principalmente para ESE e, secundariamente, 

para WNW (Figura 40A), sendo que as estruturas de baixo ângulo concentram-se no setor leste 

da seção investigada. 

 

 

Figura 40 – Dados estruturais de toda a seção. A- Pólos de foliação (S); B- Pólos da Foliação 
magmática (Smag); C- Lineação mineral e de estiramento (Lx) e D- Eixo de dobras (Lb). Projeção 
estereográfica em diagrama de igual área de Schmidt Lambert, hemisfério inferior. Número de 
dados (n) indicado. 



 

 

  A foliação magmática mostra maior dispersão no estereograma e apresenta 

concentração principal com direção NNW e mergulho intermediário para ENE, e concentrações 

secundárias com direção ENE a NNE e mergulhos altos para WNW a NNW e subsidiariamente 

para SSE a ESE (Figura 40B). 

A lineação, por sua vez, apresenta orientações semelhantes em todos os domínios 

analisados, sugerindo assim um desenvolvimento independente do ângulo de mergulho da 

foliação. No diagrama analisado (Figura 40C), observa-se uma concentração principal com 

orientação NNE e mergulhos predominantemente baixos e, uma secundária, com orientação 

SSW e mergulhos também baixos, ou seja, direcionais a oblíquos em relação às estruturas 

planares. Os eixos de dobras apresentam também disposição subparalela (Figura 40D), 

sugerindo importante contribuição da deformação por cisalhamento simples durante sua 

geração. 

O desenvolvimento de quartzo milonitos com trama plano-linear está condicionado às 

zonas de máxima deformação, como em afloramentos localizados a leste de Vitor Hugo (Figura 

35), onde a estrutura caracteriza-se por pares S-C de foliação, em escala métrica, com ângulo 

de mergulho em torno de 40 a 80° entre os planos S e C, geometria compatível com 

movimentação transpressiva com movimentação de topo para SW (Figura 41A). A descrição de 

seções de possíveis dobras em bainha no mesmo local, observadas na seção YZ do elipsóide 

de deformação finita, é relacionada também ao regime transpressivo (Figura 41B), assim como 

dobras fechadas com charneira espessada descritas em outra zona de cisalhamento próxima 

(Figura 41C). 

A oeste do trevo de Aracê, afloram biotita gnaisses com estrutura de alto ângulo, 

contendo uma lineação direcional. No local, são observados pares S-C’ de foliações 

associados com diques centimétricos de composição leucogranítica que apresentam geometria 

compatível com cinemática destral (Figura 41D) e sinistral (Figura 41E). 

Porções deformadas da suíte Muniz Freire apresentam trama planar caracterizada por um 

bandamento centimétrico, que conferem à rocha estrutura gnáissica. A oeste do trevo de Muniz 

Freire, predomina uma cinemática sinistral, evidenciada por veios de quartzo com geometria 

sigmoidal (Figura 41F) e pares S-C de foliações (Figura 41G). 

Na zona de cisalhamento de Guaçuí, imediatamente a oeste do trevo de Muniz Freire, os 

indicadores cinemáticos são consistentemente destrais e associam-se a uma deformação 

transpressiva para SSW. Alguns exemplos  dessas  estruturas  referem-se  a  porfiroclastos de  



 

 

 

Figura 41 – Legenda na página 88. 



 

 

Figura 42 – Legenda na página 88. 



 

 

Figura 41 – Estruturas obtidas a partir da restituição de fotografias de afloramentos, com exceção 
das figuras B e C, descritas em cortes XZ do elipsóide de deformação finita com direções 
indicadas.  A- Pares de foliações S-C de escala métrica, em afloramento a leste de Vitor Hugo, 
indicando movimentação relativa destral associada a um fluxo transpressivo para SW. Crianças 
com 1,5m de altura; B- No mesmo local, estrutura “em olho” interpretada como seção de dobras 
em bainha no corte YZ do elipsóide de deformação finita; C- Seção de dobras fechadas com 
charneira espessada em quartzito, estrutura realçada por níveis de composição básica (cinza). 
Feição observada em zona de cisalhamento de ângulo intermediário a oeste de Vitor Hugo; D- 
Lentes centimétricas de composição leucogranítica (cinza) paralelas a pares de foliações com 
geometria S-C’, indicando movimentação destral. Biotita gnaisse com estrutura de alto ângulo 
localizado a oeste do trevo de Aracê. Caneta com 14cm; E- No mesmo local, estrutura 
semelhante, porém com cinemática oposta. Ponta da lapiseira com 5cm; F-  Veios de quartzo com 
geometria sigmoidal (cinza) compatível com movimentação sinistral. Porção deformada da Suíte 
Muniz Freire a oeste de Venda Nova com escala indicada; G- No mesmo local, a cinemática 
sinistral é evidenciada por pares S-C de foliações, realçados pela foliação interna de um veio 
centimétrico de composição leucogranítica (cinza) e H- Pares de foliações S-C observados em 
corte alterado da Zona de Cisalhamento Guaçuí, próximo ao trevo de Muniz Freire. Moeda com 3 
cm de diâmetro. Ver anexos 2.25 a 2.32. 

 

 

Figura 42 – Estruturas obtidas a partir da restituição de fotografias de afloramentos, descritas em 
cortes XZ do elipsóide de deformação finita com direções indicadas. A- Porfiroclastos de feldspato 
(cinza) centimétricos com geometria sigmoidal e segmentados por pares S-C’ de foliações, 
compatível com movimentação lateral direita associada a uma tectônica transpressiva para SSW 
na Zona de Cisalhamento Guaçuí. Moeda com 3cm de diâmetro; B- No mesmo local, esta relação 
é sugerida por porfiroclasto de feldspato (cinza) com movimentação sintética ao longo de fratura; 
C- Seção delgada, ainda no mesmo afloramento, com porfiroclastos de feldspato (cinza escuro) 
contornados por ribbons de quartzo (cinza), indicando que o caráter transpressivo destral é uma 
feição pervasiva; D- Seção vertical na Zona de Cisalhamento Ibatiba com enclaves anfibolíticos 
(preto) estirados, compatíveis com elipsóides de deformação finita com geometria oblata; E- 
Porfiroclastos de feldspato (cinza) com geometria sigmoidal contornados por bandas de 
cisalhamento centimétricas que conferem uma geometria S-C’ compatível com movimentação 
sinistral. Moeda com 2,5 cm de diâmetro; F- No mesmo afloramento são observados pares S-C de 
foliações com cinemática compatível. Caneta com 14 cm e G- Pares S-C de foliações associados 
com porfiroclastos estirados, ainda no mesmo afloramento, indicando cinemática oposta em 
relação às duas figuras anteriores. Ver anexos 2.33 a 2.39. 

 

feldspato sigmoidais segmentados por pares S-C’  centimétricos  (Figuras 41H, 42A),  por 

vezes  com movimentação sintética ao longo de fraturas (Figura 42B), feições que também 

podem ser observadas em seção delgada (Figura 42C). 

Na zona de cisalhamento de Ibatiba, que ocorre a leste da cidade homônima, o regime 

transpressivo está associado a um estiramento na vertical, atestado por enclaves de 

composição básica (Figura 42D). Nessa zona, as estruturas assimétricas sugerem cinemática 

predominantemente sinistral, indicada por porfiroclastos de feldspato sigmoidais (Figura 42E) 



 

 

ou pares de foliações S-C (Figura 42F), apesar da presença de pares de foliações S-C 

coerentes com movimentação oposta (Figura 42G). 

6.6 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A análise estrutural realizada ao longo da seção Marechal Floriano - Ibatiba, região sul do 

estado do Espírito Santo, revela que esse setor orogênico é caracterizado pelo fluxo 

transpressivo destral, situação semelhante ao que ocorre a norte, na região do vale do Rio 

Doce (Nalini 1997, Karniol e Machado 2004) e a sul, no Rio de Janeiro (Dehler 2002, Dehler et 

al. 2006, Karniol et al. 2007). Esse regime, relacionado a uma extrusão tectônica para SW 

(Dehler 2002), no perfil, é evidenciado pelos indicadores cinemáticos e pela articulação 

geométrica das estruturas planares e lineares. 

As estruturas descritas (pares S-C, S-C’ de foliações, porfiroclastos assimétricos, veios 

leucograníticos rotacionados) são compatíveis com movimentações direcionais a oblíquas, 

compatíveis com um fluxo compressivo para SSW. Os indicadores cinemáticos sinistrais estão 

presentes, normalmente, em locais onde a foliação de alto ângulo mergulha para WNW e as 

lineações são oblíquas com caimento para NNE. Os indicadores cinemáticos destrais, por sua 

vez, foram descritos predominantemente em faixas com mergulhos intermediário a alto para 

ESE e lineações com orientação semelhante, ou seja, para NNE. Contudo, em certos 

afloramentos foram descritos indicadores destrais e sinistrais (Figuras 41D e E; Figuras 42E, F 

e G), sem o reconhecimento de  estruturas de superposição cinemática. Essa cinemática 

sinistral é interpretada como o resultado de movimentos antitéticos associados com a 

movimentação principal, destral. 

O comportamento da lineação de estiramente e mineral nos quatro domínios estruturais 

analisados mostra que, independentemente da geometria da foliação, se mantém com 

orientação semelhante em todos os domínios do perfil, o que sugere um desenvolvimento 

solidário ao fluxo transpressivo, não sendo, portanto, controlada pela geometria da foliação, o 

que traduz uma característica muito comum da deformação dúctil em terrenos metamórficos de 

alto grau. 

Verifica-se também nos diagramas uma correlação geométrica entre os eixos de dobras 

com as lineações, sugerindo que estas estruturas foram formadas durante o fluxo transpressivo 

para SSW. Em outra interpretação, foram geradas com eixos oblíquos a este fluxo e 

posteriomente rotacionadas para uma direção paralela à lineação. Neste caso, teriam sofrido 

deformação em regime não-coaxial e as dobras em bainha identificadas podem ser um registro 

dessa deformação.    



 

 

A presença de zonas de máxima deformação associada com milonitos e gnaisses 

miloníticos em alternância com zonas menos deformadas com rochas intrusivas, onde 

prevalece uma estrutura mais homogênea, observada em diferentes escalas, reflete um dos 

mecanismos da partição da deformação envolvidos durante o fluxo transpressivo. 

Em ambientes transpressivos é reconhecida a importância de uma tectônica de extrusão 

ou escape lateral (Dias e Ribeiro 1994, Jones et al. 1997), processo reconhecido em cinturões 

deformados antigos e modernos, como nos Caledonides (Chauvet e Sérrane 1994, Lyberis e 

Mamby 1999), no mar Egeu (Avigad et. al. 2001), nos Alpes (Mancktelow 1992), no Cáucaso e 

nos Himalaias (Inger 1998) e na Província Mantiqueira Central (Vauchez et. al. 1992, Trompette 

et. al. 1993, Vauchez et. al. 1994, Hackspacher e Godoy 1999, Dehler 2002). 

Em síntese, as características geométricas e cinemáticas das estruturas apresentadas 

neste capítulo podem ser relacionadas a um regime transpressivo destral não-confinado, 

durante um evento de colisão oblíqua, que resultou em uma importante  movimentação 

paralela a oblíqua ao orógeno, de forma análoga ao que se tem  descrito a norte, na região do 

Vale do Rio Doce, e a sul, na porção ocidental do estado do Rio de Janeiro. 



 

 

CAPÍTULO 7 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

7.1 CINEMÁTICA DAS SEÇÕES 

Nos capítulos anteriores foi apresentada a caracterização geológico-estrutural de duas 

seções transversais ao Cinturão Ribeira no norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, em 

uma região onde se observa uma curvatura de NE para NNE na direção preferencial do 

orógeno. Articuladas, a sul, pelo lineamento de Além Paraíba (Figuras 1 e 2), as zonas de 

cisalhamento formam uma feição S-C’ de escala regional, reconhecida em imagens de satélite 

ou de aerogeofísica, atribuída a um regime transpressivo. 

Para alguns autores, o paralelismo entre a orientação destas estruturas e a costa 

brasileira pode ser explicado pelo fato de as zonas de cisalhamento representarem estruturas 

pervasivas que atingem o manto litosférico e, portanto, se constituem numa anisotropia de 

escala crustal de idade brasiliana, cujo arcabouço estrutural pode ter controlado a geometria da 

ruptura continental entre os continentes sulamericano e africano  (Vauchez et al. 1997).  

Considerando sua extensão continental, Sadowski e Campanha (2004) afirmam que o 

lineamento de Além Paraíba representa um segmento de uma megafalha que se conecta aos 

lineamentos de Cubatão e Lancinha, nos Estados de São Paulo e Paraná, formando o 

chamado Sistema de Falhamento Cubatão. 

A deformação neste setor do Cinturão Ribeira não é uniforme. Nota-se que a variação no 

padrão estrutural das rochas é uma feição marcante, perceptível em diferentes escalas. Deste 

modo, para facilitar a descrição das estruturas, as seções foram segmentadas em domínios 

homogêneos, com base na orientação de um ou mais elementos estruturais, conforme descrito 

nos capítulos 3,4 e 6.  

A seguir, são discutidas características e relações entre os conjuntos de rochas de médio 

a alto grau metamórfico, o que permite investigar o comportamento da crosta inferior sujeita à 

deformação transpressiva brasiliana. Considera-se importante o estudo desses processos, já 

que, em cinturões modernos, os geólogos conseguem observar diretamente apenas níveis 

crustais superiores e os estudos em profundidade dependem de investigações indiretas. As 

seções descritas são distantes cerca de 130 km e possuem uma extensão aproximada de 100 

km, o que permite uma discussão regional do segmento estudado. Caracterizam-se, 

cinematicamente, por movimentos oblíquos a paralelos ao orógeno, sendo muito bem marcado 



 

 

um movimento de fluxo dúctil para SW, articulado com componente direcional destral do 

Cinturão Ribeira. A seguir, são discutidas individualmente as características cinemáticas das 

seções estudadas. 

7.1.1 Seção Italva - Muriaé 

Os dados estruturais da seção, apresentados nos capítulos 3 e 4, evidenciam um quadro 

tectônico com padrão cinemático composto. Registram-se zonas de cisalhamento com 

espessura desde metros até dezenas ou centenas de metros, com foliação dominantemente de 

alto ângulo de mergulho e lineação direcional, que se intercalam lateralmente com domínios 

lenticularizados mais preservados da deformação. Essa relação, observada em várias escalas, 

mostra um controle estrutural das unidades geológicas durante a implantação das estruturas e 

constitui uma característica marcante da seção, relacionada aos mecanismos de partição da 

deformação. 

No setor leste da seção, (ver capítulo 4), entre Italva e Itaperuna, estruturas, como planos 

de foliação S-C e S-C’, porfiroclastos assimétricos, lentes graníticas sigmoidais e diques 

quartzo-feldspáticos falhados, são relacionadas a uma deformação direcional destral. A origem 

dessas estruturas é atribuída a uma deformação ocorrida em regime transpressivo, onde o 

movimento do fluxo tectônico para SW, paralelo ao orógeno, gerou um quadro cinemático 

destral, considerando, nesse contexto, o Cráton do São Francisco como uma referência 

estacionária. 

No segmento central e, principalmente, na parte oeste da seção, entre Itaperuna e Muriaé 

(ver capítulo 3), observa-se uma variação na orientação dos elementos planares e lineares, 

sobretudo no trecho próximo à Laje do Muriaé, onde a foliação apresenta megulho 

intermediário e associa-se a uma lineação oblíqua a de mergulho (down dip). Em conjunto com 

a geometria, na escala de afloramento, dos pares S-C de foliações, as estruturas indicam o 

predomínio de uma tectônica extensional com movimentação de topo para ESE. No trecho, as 

assembléias minerais formaram-se sob condições metamórficas de alto grau e refletem 

estruturas desenvolvidas em nível crustal inferior, situação que ainda não havia sido descrita 

na região norte do Estado do Rio de Janeiro.  

Em uma primeira análise, os dois grupos cinemáticos de estruturas parecem estar 

associados a eventos tectônicos distintos. Contudo, os resultados obtidos mostram que se 

desenvolveram em granulitos com características reológicas e metamórficas similares, sem 

evidências de superposição cinemática de estruturas, o que afasta a possibilidade de haver 

diferença temporal na geração das mesmas. 



 

 

7.1.2 Seção Marechal Floriano - Ibatiba 

A análise estrutural na seção entre Marechal Floriano e Ibatiba, na parte sul do Estado do 

Espírito Santo, revela que o setor é caracterizado pelo fluxo transpressivo destral, de forma 

similar ao que tem sido caracterizado na parte norte do segmento estudado, nas regiões do 

médio e baixo Vale do Rio Doce (Nalini Jr. 1997, Karniol e Machado 2004), bem como a sul, no 

Rio de Janeiro (Dehler 2002, Dehler et al. 2006, Karniol et al. 2007). 

Os indicadores cinemáticos, como pares S-C e S-C’ de foliações, porfiroclastos 

assimétricos e veios leucograníticos rotacionados, são compatíveis com movimentações 

direcionais a oblíquas associadas a uma deformação transpressiva para SSW, atestada pela 

presença de uma estrutura linear com caimento baixo a intermediário para NNE, associada 

com indicadores cinemáticos destrais. A presença de indicadores cinemáticos sinistrais, 

registrados em afloramentos com foliação de alto ângulo de mergulho para WNW, pode ser 

atribuída a uma movimentação antitética nestas zonas de cisalhamento. 

A alternância, em escalas variadas, entre zonas de máxima deformação, constituídas de 

milonitos e gnaisses miloníticos, e zonas de deformação mais baixa, formadas por rochas 

ígneas com estrutura homogênea, é considerada como um reflexo da atuação dos mecanismos 

de partição da deformação na seção Marechal Floriano – Itatiba, assim como descrito na seção 

Italva – Muriaé. 

Em síntese, as características geométricas e cinemáticas das estruturas apresentadas 

nesta seção podem ser relacionadas a um regime transpressivo destral, durante um evento de 

colisão oblíqua, cuja deformação ocorreu durante estágio de movimentação paralela a oblíqua 

neste segmento do orógeno. 

7.2 DEFORMAÇÃO EM REGIME TRANSPRESSIVO 

Em razão da escassez de dados estruturais na literatura sobre as seções investigadas, 

sobretudo de lineação mineral, foi dada ênfase à caracterização cinemática das estruturas, 

abordagem que permite visualizar o contexto em três dimensões do arcabouço estrutural. A 

simples análise geométrica dos dados mostra relação dominantemente oblíqua entre a 

lineação mineral e a foliação, geometria esta que é compatível com uma deformação ocorrida 

em regime transpressivo. 

O modelamento da colisão crustal em duas (Ratschbacher et al. 1991 a) e em três 

dimensões (Seyferth e Henk 2004) revela que a crosta apresenta variações espaciais e 

temporais relacionadas à partição da deformação em termos do fluxo extensional, compressivo 



 

 

ou direcional. Esses modelos mostram que as deformações extensionais podem estar 

intimamente associadas aos processos transpressivos, desde os estágios iniciais da colisão. 

A seguir, são discutidos alguns processos tectônicos que, nas seções investigadas, 

podem ser relacionados à participação de um regime transpressivo. 

7.2.1 Movimentação paralela a oblíqua ao orógeno e extrusão lateral 

Em regimes transpressivos, sabe-se que a lineação apresenta um comportamento 

complexo que depende, principalmente, da relação entre a deformação por cisalhamento 

simples e por cisalhamento puro (Tikkof e Greene 1997). No segmento estudado, 

considerando-se o paralelismo entre a lineação mineral e de estiramento e o fluxo tectônico, 

bem como uma geometria monoclínica do fluxo, pode-se afirmar que durante a deformação 

houve um predomínio de movimentos oblíquos a paralelos ao Cinturão. Nesta condição, a 

deformação foi acomodada, principalmente, em zonas de cisalhamento com geometria e 

cinemática discutidas no item 7.1. 

Na seção Italva - Muriaé, zonas de cisalhamento de alto ângulo a verticais apresentam 

uma lineação sistematicamente direcional. Esse contexto estrutural associa-se a indicadores 

cinemáticos destrais e a estruturas com fluxo tectônico para SW, considerando-se o Cráton do 

São Francisco como uma referência estável. Em certos locais, observa-se uma rotação na 

orientação da lineação para ENE, sugerindo que o fluxo tectônico, ao menos nesta parte do 

segmento orogênico, teve a participação de um componente oblíquo. 

Na seção Marechal Floriano - Ibatiba predomina uma relação oblíqua entre as estruturas 

lineares e planares, a exemplo do que foi observado na zona de cisalhamento de Guaçuí. 

Aliada aos indicadores cinemáticos destrais, as estruturas são coerentes com movimentos 

transpressivos de topo para SW, paralelos a oblíquos às principais estruturas neste segmento 

do Cinturão Ribeira. 

Em outros segmentos do Cinturão é reconhecida a importância do fluxo tectônico paralelo 

ao orógeno (Machado et al. 2001, Dehler e Machado 2002, Karniol e Machado 2004, Peres et 

al. 2004, Egydio-Silva et al. 2002, 2005, Dehler et al. 2006, Vicente et al. 2007, Karniol et al. 

2008), de forma similar ao que tem sido proposto na literatura internacional para outros 

segmentos orogênicos do mundo (Jarrard 1986, Bird 1991, Harris e Massey 1994, Vauchez et 

al. 1993, Chauvet e Séranne 1994, Lyberis e Mamby 1999, Avigad et al. 2001, Harz et al. 

2001). 



 

 

Há exemplos na literatura de orógenos transpressivos, em que a deformação está 

associada com uma tectônica de extrusão ou de escape lateral (Dias e Ribeiro 1994, Jones et 

al. 1997), situação reconhecida em cinturões antigos e modernos como nos Caledonides 

(Chauvet e Sérrane 1994, Lyberis e Mamby 1999), no mar Egeu (Avigad et al. 2001), nos Alpes 

(Mancktelow 1992), no Cáucaso e nos Himalaias (Philip et al. 1989, Inger 1998, Godin et al. 

2006) e na Província Mantiqueira Central (Vauchez et al. 1992, Trompette et al. 1993, Vauchez 

et al. 1994, Hackspacher e Godoy 1999, Dehler 2002). 

Em um regime tectônico de convergência oblíqua entre placas litosféricas, considera-se a 

partição do vetor de deslocamento em um componente longitudinal, responsável pela 

movimentação paralela à margem, no sentido da obliqüidade da convergência, e outro 

ortogonal, relacionado à subducção ou convergência (Beck 1991, McCaffrey 1992). Na aba sul 

da estrutura divergente do Rio Paraíba do Sul, Dehler et al. (2002) atribuem às zonas de 

cisalhamento de baixo ângulo uma origem relacionada à extrusão de um fragmento crustal 

para SW, condição que implica em variações nas propriedades reológicas da crosta submetida 

à deformação (Sonder e England 1989), com intrusão de magmas ou da fusão parcial (Hollister 

e Crawford 1986, Hollister 1993, Grujic e Mancktelow 1994, Vigneresse et al. 1996), que 

podem ter um papel importante no incremento da taxa de deformação longitudinal. Em uma 

escala mais ampla, a geometria das margens envolvidas na colisão e o escape lateral e as 

instabilidades gravitacionais da crosta espessada poderiam também favorecer deslocamentos 

paralelos ao orógeno (Tapponier et al. 1982, Molnar e Lyon-Caen 1988, England e Houseman 

1989, Avé Lallemant e Guth 1990, Vauchez e Nicolas 1991, Fossen e Tikoff 1998). 

7.2.2 Tectônica extensional 

A tectônica extensional, caracterizada na seção Itaperuna - Muriaé (ver capítulo 3), reflete 

um comportamento diferenciado da crosta sujeita a uma tectônica regional em regime 

transpressivo. A semelhança no padrão reológico das estruturas extensionais e contracionais, 

aliada à ausência de estruturas de superposição cinemática, são fortes indícios da  

contemporaneidade entre as referidas estruturas na região. 

Os dados geotermobarométricos, apresentados no capítulo 5, mostram que os gnaisses 

aluminosos, a leste, se formaram sob condições metamórficas relativamente inferiores aos 

granulitos do restante da seção. Esses dados sugerem que houve uma taxa de exumação 

diferenciada entre os dois conjuntos, pelo menos neste segmento do Cinturão. Além disso, as 

amostras investigadas de ambos os conjuntos apresentam valores de pressão e temperatura 

sistematicamente mais altos a partir das análises realizadas no centro dos minerais do que nas 

suas bordas, com diferenças de pressões de até de 2,0 kbar e temperaturas por volta de 



 

 

100ºC. Essa relação indica que o decréscimo nas condições geotermobarométricas se deu 

durante a exumação tectônica do segmento estudado, segundo uma trajetória metamórfica de 

P-T-t horária. 

Os dados obtidos sugerem que os granulitos com granada formaram-se sob condições 

metamórficas de alto grau, condições que são compatíveis com resultados obtidos a partir de 

estudos de outros setores do Cinturão Ribeira, sobretudo no norte do Rio de Janeiro, Vale do 

Rio Doce e centro-sul do Espírito Santo e leste de Minas Gerais (Oliveira 1980 e 1981, Offman 

e Weber-Diefenbach 1989, Porcher 1997, Costa 1997, Bascou 2002 e Dehler 2002). 

Alguns autores têm descrito a existência de uma tectônica extensional em outros 

segmentos da Província Mantiqueira, baseada principalmente na natureza do magmatismo ou 

na caracterização de estruturas tectônicas desenvolvidas em regime extensional. O primeiro 

caso parece corresponder a uma tectônica extensional mais nova, com idade entre 520 e 500-

480 Ma, descrita no Cinturão Ribeira (Machado 1997, Trouw et al., 2000, Heilbron et al. 2004, 

dentre outros) e na Faixa Araçuaí (Marshak et al. 2006, dentre outros). Esse tipo de regime 

tectônico normalmente é relacionado a uma fase tardia da colisão, como resultado do processo 

de colapso gravitacional dos orógenos (ver Royden e Burchfiel 1987, Dewey 1988, Rey et al. 

2001, entre outros), processo que pode ocorrer também numa fase concomitante com a 

anatexia de metapelitos (Harris e Massey 1994). 

A segunda situação pode relacionar-se a uma tectônica extensional mais antiga com 

movimento de topo para E e ESE, reportada em várias regiões dos cinturões referidos acima 

(Nalini Jr. 1997, Dehler et al. 2000, Karniol e Machado 2004, Dehler et al. 2006 e 2007). Um 

exemplo deste último caso refere-se à região de Cajati, divisa de São Paulo com o Paraná, 

onde as estruturas extensionais foram desenvolvidas em condições metamórficas compatíveis 

com a fácies anfibolito, em regime de pressão intermediária e caminho P-T-t horário (Dehler et 

al. 2000 e 2007). No local são descritas dobras em bainha e dobras sin-miloníticas com eixos 

paralelos a lineação de estiramento mineral, indicando valores elevados de deformação por 

cisalhamento simples (Dehler et al. 2000). As idades Ar/Ar obtidas em rochas da região 

sugerem que a deformação extensional foi ativa no intervalo de 600 a 580 Ma (Machado et al. 

2007). 

A presença de rochas formadas em níveis crustais inferiores e alçadas a níveis mais 

superiores por diversos mecanismos tectônicos, como falhamento normal, extensão dúctil e 

erosão (Ring et al. 1999), é uma feição comum em orógenos convergentes ou divergentes. A 

exumação de rochas a partir de níveis mais profundos da crosta pode ser favorecida por 



 

 

movimentos extensionais na porção superior da cunha acrescionária, em zonas de subducção, 

ou na litosfera como um todo em uma zona de convergência intracontinental (Platt 1993).  

A exumação pode também estar relacionada a um processo de extrusão tectônica, no 

qual a taxa de ascensão das rochas é controlada principalmente pelo ângulo (α) entre o limite 

das placas tectônicas e o seu vetor de deslocamento (Thompson et al. 1997). Em orógenos 

com α próximo a 90°, relacionados a uma razão elevada entre o cisalhamento puro e o 

cisalhamento simples, observa-se uma exumação rápida com preservação de paragêneses 

como xistos azuis ou eclogitos. Ao contrário, em regiões com α próximo a 10°, onde a relação 

cisalhamento puro/cisalhamento simples é baixa, a exumação é mais lenta e relaciona-se com 

uma maior taxa de deslocamento horizontal a partir do ponto de origem. Nesse caso, a fusão e 

a conseqüente desidratação das rochas são o resultado do seu aquecimento, o que explica a 

formação de granulitos. A formação de rochas metamórficas em metamorfismo do tipo 

barrovianos estaria relacionada a situações intermediárias com α em torno de 30°. 

Segundo Godin et al. (2006), a extrusão deve ser concebida como um mecanismo 

relacionado ao modelo de fluxo em canal “channel flow”. Esse modelo, aplicado ao sistema 

Himalaia - Tibet, prevê a instalação de uma faixa na crosta inferior relativamente fluida, 

atribuída à fusão parcial das rochas. O deslocamento lateral desta porção crustal, impulsionado 

por forças gravitacionais da cadeia de montanha sobreposta, inicia-se quando a faixa atinge 

uma viscosidade suficientemente baixa para que ocorra uma inversão no vetor cinemático, 

mudando o processo de subducção para o de extrusão tectônica. O processo implica na 

formação de uma zona de cisalhamento extensional, no topo da faixa, associada a uma 

tectônica predominantemente compressiva na sua base, que é utilizado para explicar a 

presença do núcleo metamórfico na porção sul do orógeno himalaiano. 

Em alguns exemplos internacionais, as assinaturas extensionais, associam-se, temporal e 

espacialmente, a eventos tectônicos compressivos (Coney e Harms 1984, England e 

Houseman 1989, Avé Lallemant e Guth 1990, Wheeler e Butler 1993, Braathen et al. 2002,  

entre outros), assim como caracterizado no Cinturão Ribeira e na região do Quadrilátero 

Ferrífero (Endo 1997, Nalini Jr. 1997, Dehler et al. 2000, Dehler 2002, Dehler e Machado 2002, 

Karniol e Machado 2004, Dehler et al. 2006, Marshak et al. 2006, Dehler et al. 2007, Karniol et 

al. 2007). 

7.3 CORRELAÇÃO TECTÔNICA REGIONAL 

O padrão estrutural em leque das estruturas no Rio de Janeiro, com eixo localizado no 

lineamento de Além Paraíba, aproximadamente paralelo à calha do Rio Paraíba do Sul (Ebert 



 

 

1968), é explicado com base em três modelos tectônicos principais. Um desses modelos 

considera a superposição de empurrões dúcteis, mais antigos, com movimento de topo para 

NW (Rosier 1957, Ebert 1968), superpostos por transcorrências destrais associadas com 

dobras de superfícies axiais verticalizadas e eixos subhorizontais, relacionadas a uma fase 

tardia da colisão (Heilbron et al. 1995). Nesse modelo, a estrutura divergente é considerada 

como reflexo de uma megadobra regional tardia que afeta um padrão de estruturas em 

duplexes crustais e do tipo klippe (Heilbron 1993, Heilbron et al. 1999). 

Outros autores consideram o desenvolvimento de uma megaestrutura em flor positiva 

(Machado e Endo 1993 a), onde as estruturas de baixo e alto ângulo seriam explicadas pela 

evolução de um orógeno transpressivo, de acordo com regime descrito para a zona de 

cisalhamento principal (Dayan e Keller 1989, Dayan et al. 1993, Ebert et al. 1991). É um 

modelo que se assemelha ao utilizado para explicar a evolução da zona de cisalhamento 

Cauvery, no sul da Índia (Chetty e Bhaskar Rao 2006 a e b). 

O lineamento de Além Paraíba é considerado ainda como uma banda C’ de cisalhamento 

vinculada à propagação do fluxo tectônico para SW. De acordo com esse modelo, o Cráton do 

São Francisco agiria como um bloco rígido no orógeno controlando o padrão de deformação do 

Cinturão Ribeira entre os setores meridional e setentrional (Trompette et al. 1993, Vauchez et 

al. 1994), que passaria de um domínio tectônico compressivo, contra o Cráton, para um 

domínio transcorrente, onde, de forma semelhante ao que ocorre nos Himalaias, zonas de 

cisalhamento direcionais possibilitaram o escape lateral de material na direção SW do orógeno 

em uma fase tardia à convergência frontal (Egydio-Silva et al. 2005). 

De acordo com a evolução da compreensão do quadro geocronológico da região, o 

conceito de que a região seria formada por rochas granulíticas de idade transamazônica e 

granitos de idade brasiliana tem se modificado em razão dos resultados isotópicos obtidos em 

rochas de médio a alto grau metamórfico de idade brasiliana (Söllner et al. 1987, 1989). Além 

disso, os resultados de inúmeros trabalhos sobre os granitóides da região mostram idades 

tipicamente brasilianas, no intervalo de 625 a 500 Ma (Cordani 1973, Siga Jr. 1986, Silva et al., 

1987, Sölnner et al. 1987, Sato 1998, Sölnner et al. 1989, Noce et al. 1999 e 2000, Mello 2000, 

Nalini Jr. et al. 2000, Martins 2000, Pedrosa-Soares e Wiedemann-Leonardos 2000, Duarte et 

al. 2004, Silva et al. 2005, Noce et al. 2007, Vauchez et al. 2007, entre outros). As idades de 

resfriamento, por sua vez apresentam um intervalo mais amplo (602 a 422 Ma), com maior 

concentração de idades entre 477 a 452 Ma, que representam o período do fechamento do 

sistema isotópico da biotita, abaixo de 300°C (Teixeira e Canzian 1994). 



 

 

Alguns autores tendem a agrupar as rochas magmáticas da região em grupos ou suítes, 

de acordo com suas idades e características lito-estruturais e geoquímicas (Siga Jr. 1986, 

Machado e Demange 1992, 1994 b e 1998, Figueiredo e Campos Neto 1993, Campos Neto e 

Figueiredo 1995, Heilbron 1995, Machado et al. 1996, Machado 1997, Bilal et al. 1998 e 2000, 

Junho 1998, Tupinambá 1999, Pedrosa Soares et al. 1999, entre outros), atribuindo 

normalmente a esses grupos fases deformacionais distintas. Contudo, Machado e Dehler 2002 

questionam a utilização de granitos tipo-S como marcadores da idade da tectônica sin-

colisional, relacionando esse tipo de granitos mais propriamente a uma fase tardia da 

deformação. Atualmente, considera-se que as rochas do embasamento da região estudada 

foram fortemente retrabalhadas pela Orogenia Brasiliana, sendo os registros do embasamento 

paleoprororozóico restritos a idades herdadas. 

Os dados apresentados nesta tese sugerem o desenvolvimento contemporâneo das 

estruturas extensionais e transpressivas, sob condições metamórficas compatíveis com a 

fácies granulito, em um regime de deformação dominado pela movimentação paralela ao 

orógeno. As condições de contorno (boundary conditions) a noroeste do orógeno, relacionadas 

à presença de uma massa rígida - a placa Sanfranciscana, funcionaram como elemento indutor 

na partição da deformação no interior do Cinturão. Esse segmento do orógeno, pelo menos em 

um determinado momento de sua evolução, comportou-se como um sistema transpressivo 

confinado lateralmente, em apenas uma direção, segundo modelo proposto por Jones et al. 

1997. 

As estruturas correlacionadas a uma tectônica com movimentos predominantemente 

paralelos ao orógeno para SW, caracterizadas na aba sul da estrutura divergente (Dehler 

2002), assim como na aba norte, apresentadas nesta tese e em outros estudos referentes ao 

Cinturão Ribeira (Karniol e Machado 2004, Almeida 2000, Vicente et al. 2007), indicam um 

quadro regional consistentemente destral a sul-sudeste do Cráton do São Francisco, 

considerado como referência estacionária durante a deformação brasiliana. É um quadro 

compatível com a cinemática destral caracterizada por inúmeros autores em diversas partes do 

lineamento de Além Paraíba, localizado no eixo dessa estrutura. 

7.4 CONCLUSÕES 

As estruturas caracterizadas em um segmento do Cinturão Ribeira a norte do lineamento 

de Além Paraíba, no norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, sugerem para a região um 

modelo evolutivo de deformação desenvolvido em regime transpressivo. 



 

 

Na seção Italva – Muriaé, a deformação brasiliana foi acomodada em zonas de 

cisalhamento constituídas por milonitos e granulitos miloníticos, geralmente de alto ângulo, com 

quadro cinemático direcional destral. Contudo, próximo a Laje do Muriaé, observam-se zonas 

de cisalhamento com estruturas extensionais e movimentação de topo para ESE. Nesse trecho 

da seção, foram caracterizadas feições microestruturais compatíveis com um processo de 

exumação tectônica das rochas granulíticas. 

Essa tectônica extensional é sugerida também pelos dados geotermométricos e 

geobarométricos obtidos a partir de gnaisses aluminosos e granulitos da seção, que mostram 

uma diminuição nas condições de pressão e temperatura do centro para a borda dos minerais 

analisados. O decréscimo das condições geotermobarométricas é compatível com um caminho 

metamórfico P-T-t no sentido horário, desenvolvido durante a exumação do segmento crustal 

estudado, que teria ocorrido com uma taxa de exumação mais acentuada no domínio 

granulítico, localizado no setor centro-oriental da seção, em relação ao domínio gnáissico, 

localizado no seu setor oriental.  

Na seção Marechal Floriano – Ibatiba, a tectônica transpressiva é relacionada ao fluxo 

tectônico paralelo ao orógeno para SSW, atestada pela lineação e por indicadores cinemáticos 

predominantemente destrais, observados tanto em domínios com foliação de alto ângulo, 

quanto em domínios de baixo ângulo. Nesse regime, localmente, podem coexistir estruturas 

sinistrais, o que indica a participação de uma movimentação antitética nestas zonas de 

cisalhamento. 

Para Dehler (2002), a evolução tectônica da aba sul da estrutura divergente do Rio 

Paraíba do Sul envolveu um estágio mais antigo, caracterizado pelo emplacement oblíquo de 

um fragmento infracrustal, a partir da extrusão tectônica para SW, e um estágio subseqüente, 

atestado pela presença de zonas de cisalhamento de alto ângulo direcionais, destrais, 

associadas com dobras de eixos paralelos à lineação. Na região investigada nesta tese, na aba 

norte da referida estrutura, o orógeno comportou-se de forma confinada lateralmente, em razão 

das condições de contorno impostas pela geometria das margens do Cráton do Francisco, o 

que pode ter gerado o aumento da taxa longitudinal de movimentação e uma conseqüente 

canalização do fluxo deformacional, preferencialmente paralelo o orógeno. Esse mecanismo 

propiciou ainda à partição regional da deformação e o desenvolvimento, aparentemente 

simultâneo, de estruturas extensionais e transpressivas. 

Os dados apresentados sugerem, ainda, para este segmento do Cinturão Ribeira, a 

existência de uma movimentação principal subparalela a oblíqua com deslocamento regional 

destral, considerando-se a placa Sanfranciscana como referência estacionária. 



 

 

São descritos na literatura internacional movimentos paralelos ao trend orogênico, 

instalados em ambiente colisional oblíquo, de forma análoga ao que foi caracterizado nas 

seções estudas no Cinturão Ribeira (Ellis e Watkinson 1987, Vauchez et al. 1993, Northrup e 

Burchfiel 1996, entre outros). No Rio de Janeiro, esses movimentos foram atribuídos à extrusão 

tectônica longitudinal resultante de colisão oblíqua ocorrida durante o Neoproterozóico (Dehler 

2002, Dehler e Machado 2002, Vicente et al. 2007).  

Apesar de distantes cerca de 130 km, as seções estudadas, além de se localizarem em 

uma região tectonicamente compatível, apresentam o mesmo arcabouço estrutural e tectônico, 

evidenciado pela continuidade das principais zonas de cisalhamento. A zona de Cisalhamento 

de Guaçuí é mais expressiva no sul do Estado do Espírito Santo e, na seção Marechal Floriano 

– Ibatiba, apresenta movimentação para SSW, relacionada a um regime de deformação 

transpressivo. Conforme se aproxima do lineamento de Além Paraíba, a estrutura ramifica-se 

em zonas de cisalhamento relativamente menos espessas, verticalizadas, exibindo também 

movimentação direcional destral. 

A caracterização do fluxo tectônico paralelo ao orógeno é atribuída a um regime 

transpressivo instalado durante o Brasiliano, que representa, no segmento investigado, o 

resultado de uma colisão com alto valor de obliqüidade. Nesse regime, em nível crustal inferior, 

as rochas apresentam taxas elevadas de fusão parcial, desidratação e conseqüente geração 

de granulitos. Foi nesta condição que deve ter ocorrido à propagação do fluxo tectônico para 

SW, associado com zonas de cisalhamento de alto ângulo direcionais destrais e zonas com 

ângulos intermediário a alto e de caráter oblíquo. As estruturas caracterizadas próximas à Laje 

do Muriaé seriam um reflexo da extrusão que, localmente, em razão de condições de contorno 

específicas, gerou um regime extensional, traduzido pela instalação de zonas de cisalhamento 

de ângulo intermediário com movimentação de topo para ESE. 

Em função do exposto, considera-se arbitrário o uso do paralelo 21° Sul como limite para 

separação entre a Faixa Araçuaí e o Cinturão Ribeira. A articulação cinemática, nas duas 

seções estudadas, indica uma variação do quadro de deformação no sentido longitudinal que 

pode ser explicada por mudanças das condições de contorno, como a geometria do Cráton do 

São Francisco e variações reológicas transitórias impostas por taxas variadas de fusão das 

rochas. Por fim, considera-se que os cinturões, acima referidos, pertençam ao mesmo orógeno, 

nos quais as similaridades entre os arcabouços estrutural e tectônico sugerem sua extensão 

para norte, até pelo menos o Vale do Rio Doce e, muito provavelmente, até próximo à divisa 

com a Bahia. 
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