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RESUMO: Com o intento de contribuir com investigações neotectônicas junto a porção 
continental emersa da Bacia do Espírito Santo-Mucuri, este trabalho tem como objetivos 
substanciais, a caracterização litoestratigráfica do substrato geológico e a compartimentação 
morfotectônica da região do médio Rio São Mateus no norte do Estado do Espírito Santo, como 
indicativo à presença de um alto estrutural, denominado neste trabalho de Alto Estrutural de 
Santa Leocádia-São Mateus. A região supracitada traz como unidades litoestratigráficas, 
aquelas representadas pelos litotipos pertencentes ao Grupo Barreiras, atingindo em 
profundidade a Formação Rio Doce, depositadas na fase regressiva marinha do Mioceno-
Pleistoceno, indicando a sequência final de margem passiva da bacia homônima. Em termos 
litoestratigráficos, a Formação Rio Doce é constituída por sedimentos clásticos, representada 
por intercalação de arenitos arcoseanos e conglomeráticos, com argilitos maciços 
acinzentados, enquanto o Grupo Barreiras é constituído estratigraficamente por arenitos 
conglomeráticos, argilitos arenosos, arenitos com lentes conglomeráticas e crostas lateríticas 
ferruginosas. Este conjunto deposicional é relacionado à sedimentação em canais fluviais 
entrelaçados. Conforme o quadro macroscópico e de superfície na região de Santa Leocádia e 
São Mateus no norte capixaba, foi possível o reconhecimento de um conjunto principal de 
lineamentos de direção E-W, que encaixam exclusivamente o Rio São Mateus e seus principais 
afluentes, dois conjuntos secundários com direções NW-SE e NE-SW, marcados pelas feições 
de relevo, representadas por alinhamentos e direção geral das drenagens que truncam a 
Formação Rio Doce e o Grupo Barreiras, e por fim, um terceiro conjunto de menor expressão 
de direção N-S, representados por alguns trechos de drenagens que assumem está direção 
indicando algumas anomalias e capturas de drenagens. A área foi compartimentada em termos 
estruturais e geomorfológicos, tendo como base o padrão de fraturas, lineamentos, feições de 
relevo e o arranjo da rede hidrográfica. A bacia do médio Rio São Mateus apresenta 
importantes alinhamentos controlados pela direção E-W, truncando canais orientados de 
direções NW-SE e NE-SW. Na referida bacia, alguns canais desviam seu curso na forma de 
capturas ao deparar com estruturas E-W, alterando seu curso em decorrência desta 
deformação. Os cotovelos NW-SE e NE-SW delimitam os blocos abatidos e soerguidos, 
exclusivamente, relacionados com o arranjo tectônico desta bacia. Os regimes tectônicos 
aplicados nesta área remontam inicialmente ao Mioceno, onde referem-se a um primeiro 
regime distensivo/compressivo de direções NW-SE e NE-SW, relacionado a reativações 
herdadas do embasamento cristalino, representado aparentemente, pelo Complexo Nova 
Venécia, de idade neoproterozoica do Orógeno Araçuaí, porém não aflorante na região 
supracitada, que truncam todo conjunto Rio Doce-Barreiras, indicado por feições de relevo e 
padrões de fraturas, seguido por um evento transcorrente E-W, expresso por uma zona de 
falhas transcorrentes destrais reversas E-W no Mioceno-Plioceno, indicando um bloco 
soerguido de direção E-W nesta porção bacia, onde a Formação Rio Doce exclusivamente 
nesta região, ganha destaque e abrangência em meio a extensão predominante do Grupo 
Barreiras, por isto denominado de Alto Estrutural de Santa Leocádia-São Mateus, e por fim, um 
regime distensivo de direção N-S, de idade Plioceno-Pleistoceno, responsável pela 
estruturação do Grupo Barreiras e pela configuração final da rede hidrográfica. 
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