
49º Congresso Brasileiro de Geologia 
20 a 24 de agosto de 2018 – Rio de Janeiro 

 

CONDICIONANTES LITOLÓGICOS NO RELEVO DO MACIÇO MESTRE 
ÁLVARO – ES . 

 Silva G.H.T.1, Bricalli L.L.1 
1Universidade Federal do Espírito Santo  

 
O Maciço Mestre Álvaro é uma das mais importantes feições de relevo do estado do Espírito 
Santo, destacando-se na paisagem em função do contraste de altitude que apresenta com 
relação ao seu entorno. Os trabalhos mais recentes e completos sobre a geologia do Espírito 
Santo encontram-se relacionados às pesquisas sobre o Orógeno Araçuaí, formado durante 
uma sequência de eventos iniciada há cerca de 900 Ma - encerrada há aproximadamente 490 
Ma - e que deu origem aos grandes conjuntos litológicos encontrados, com destaque para 
intrusões graníticas variadas e uma série de rochas metamórficas. Este artigo tem como 
objetivo relacionar litologia e estruturas com o relevo no Maciço Mestre Álvaro (MMA), 
buscando identificar as feições geológicas e como estas podem ter contribuído para o 
desenvolvimento geomorfológico da área. A metodologia empregada consistiu em análises de 
Modelos Digitais de Elevação (MDE) e fotos aéreas, com extração de lineamentos e criação de 
rosetas de orientação, além da geração de mapas de declividade e hipsometria. Foram 
realizadas também atividades de campo, onde puderam ser observadas as rochas constituintes 
do maciço, permitindo assim seu reconhecimento textural e estrutural, além de orientação 
mineralógica. A partir do material coletado e desenvolvido na pesquisa, pôde-se observar que 
feições lineares de cristas e vales marcam acentuadamente o MMA, com a análise de 
lineamentos revelando que as direções apresentam boa correspondência com aquelas 
observadas regionalmente, destacando-se o Feixe de Lineamentos Colatina (FLC), de direção 
NNW. Em termos litológicos, o mapeamento geológico disponível da área indica a presença de 
rochas graníticas de idade Neoproterozóica, sem entretanto, apresentar diferenças 
significativas em termos texturais e estruturais. Durante os trabalhos de campo, foi possível 
observar que existem variações litológicas em termos de granulação e orientação dos minerais, 
principalmente com relação à presença de grandes cristais de feldspatos, indicando pontos 
onde a orientação destes, por vezes, coincide com a direção de cristas ou vales. Na porção sul 
do maciço temos por exemplo, medidas em torno de N330 para a orientação dos feldspatos, 
coincidente com o FLC e com parte do relevo, formado por uma sequência de colinas 
compostas por  esse grupo de rochas  graníticas. No mapa de declividades gerado é possível 
notar um ponto de distinção significativo, com ocorrência de lineamentos de direção N-S na 
porção oeste do maciço, sendo esta orientação escassa na área adjacente, notando-se 
também que justamente nessa região, as vertentes apresentam maiores ângulos de 
declividade, com faces íngremes na direção oeste e mais suaves a leste. Dentro de todo este 
contexto, sugere-se que os condicionantes geológicos, tais como a textura das rochas e os 
elementos estruturais da área, tiveram importância durante o processo de formação do relevo 
do Mestre Álvaro. Além disso, dada a orientação da foliação dos paragnaisses que compõem o 
entorno da área, bem como a orientação dos feldspatos em partes do Mestre Álvaro, pode-se 
considerar a hipótese de que estes elementos foram impactados por um mesmo contexto 
tectônico, que atuou tanto na origem das rochas metamórficas, como sobre parte do complexo 
granítico adjacente.  
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