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RESUMO: A área de estudo está inserida na porção norte da Serra de Itaoca, nos municípios 

de Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim, estado do Espírito Santo, abrangendo uma área de 

aproximadamente 81 km². A região representa um importante polo de produção de mármore, 

com uso na construção civil e agricultura, mas ainda carece de estudos geológicos mais 

detalhados (> 1:50.000). Para a realização deste trabalho utilizou-se técnicas clássicas já 

consagradas de mapeamento geológico. Os dados revelaram a existência de cinco (5) 

unidades de mapeamento: a) Granada Sillimanita Biotita Gnaisse (paragnaisse); b) Biotita 

gnaisse (ortognaisse); c) Mármore; d) Quartzito; e e) Metagranitóide Leucocrático. Estas 

unidades estão estruturadas aproximadamente segundo a direção NE a NNE. A Serra de 

Itaoca é sustentada por mármores com estrutura maciça ou bandada, que ocorre na porção 

central da área, e que se estreita como uma lente rumo ao norte, sendo bordejada por gnaisses 

(para e ortoderivados) em ambos os lados. A variedade bandada é definida por níveis de 

impurezas e variações granulométricas. Não se verificou contatos tectônicos entre estas 

unidades como apresentado na Folha Geológica Cachoeiro de Itapemirim – Escala 1:100.000 

(CPRM). Os quartzitos ocorrem na porção centro-leste a nordeste da área e possuem duas 

variedades: puros ou impuros. Os impuros contêm lentes ou intercalações irregulares de 

material pelítico, se assemelhando a um “gnaisse quartzoso”. Uma característica de campo 

diagnóstica desta unidade é que está relacionada, via de regra, a vegetação rasteira e 

arbustiva, com solo pouco desenvolvido (< 1,0 m), e a numerosos problemas geotécnicos, 

como escorregamentos, erosão e assoreamento dos rios. Tanto os mármores como os 

quartzitos exibem, frequentemente, xistosidade com mergulho sub-horizontal. Os dados de 

campo e petrográficos permitiram reconhecer na área de estudo ao menos cinco (5) fases de 

deformação, a saber: 1) fase Dn, responsável pela sedimentação das unidades do Complexo 

Paraíba do Sul em ambiente marinho (e continental?), magmatismo pré-colisional 

(correlacionável a Supersuíte G1) e pela colocação de diques máficos; 2) fase Dn+1, 

responsável pela geração da foliação regional (Sn) de baixo mergulho, em fácies anfibolito alto, 

revelada pela paragênese biotita, quartzo, plagioclásio, sillimanita, granada e K-feldspato; 3) 

fase Dn+2, responsável pela formação de dobras regionais em escala decamétrica a 

hectométrica; 4) fase Dn+3 responsável pela formação de dobras recumbentes, as quais 

associam-se dobras intrafoliares e diques metamáficos boudinados; e 5) fase Dn+4, 

responsável pela colocação de diques félsicos (correlacionável a Supersuíte G5) e a formação 

de escarnitos de espessura centimétrica no contato com os mármores.  

PALAVRA-CHAVE: COMPLEXO PARAÍBA DO SUL, ESCARNITOS, DIQUES FÉLSICOS E 

MÁFICOS. 
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