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RESUMO: A Serra do Ibitipoca, localizada entre os municípios de Lima Duarte e Santa Rita do 
Ibitipoca, sudeste do Estado de Minas Gerais, compreende um relevo formado em rochas 
metassedimentares proterozoicas do Grupo Andrelândia (Província Mantiqueira), cuja história 
tectônica envolve sistemas de dobras recumbentes produzidas em três fases deformacionais. 
Os estudos recentes realizados nessa área têm mostrado que essas rochas foram afetadas por 
deformações rúpteis que merecem análises. Os dados existentes da deformação dúctil desse 
sistema de dobramento foram reavaliados e novos dados foram adquiridos com o intuito de 
entender o quadro deformacional mais novo. Adicionalmente, objetivou-se interpretar a 
estruturação rúptil recente, quiçá cenozoica, e os possíveis controles no sistema de relevo e 
drenagem do referido Parque, conforme já diagnosticado em estudo anterior. O método 
consistiu basicamente em análises em imagens de satélites para elaboração do mapa de 
lineamentos e a coleta de dados estruturas dúcteis e principalmente rúpteis, com identificação 
da cinemática a partir de conceitos atuais sobre o tema. O processamento dos mesmos 
envolveu a elaboração de diagramas estruturais, por meio dos softwares Stereonet32 e, para 
determinação do campo paleotensão, o WinTensor (v.5.8.4). Os dados de foliação obtidos 
mostram a existência de duas famílias que predominam com orientação N49E/18SE e 
N27W/10SW, as quais resultam na lineação de interseção S23W/08 e W/30. Dados de 
lineação mineral em quartzo apresentam orientações em torno de S30W/05 e S70E/10. Esses 
dados são consistentes com o último evento deformacional que gerou o dobramento 
recumbente. Com relação aos dados rúpteis, as fraturas foram agrupadas em cinco famílias 
com respectivos valores máximos: NW-SE (N34W/87SW), NNW-SSE (N08W/69NE), WNW-
ESSE (N85W/80SW), NE-SW (N33E/88SE) e ENE-WSW (N71E/83NW), com domínio das 
fraturas NE-SW. Quanto aos sistemas de falhas observados predominam as falhas normais em 
comparação as transcorrentes. Estas últimas foram agrupadas nas famílias destral 
N29E/81NW e sinistral N37E/89SE, com estrias que mostram baixo rake, as quais podem 
corresponder ao sistema transcorrente destral N30E mapeado. O conjunto de falhas normais 
se caracteriza por superfícies curviplanares, com geometria lístrica, que cortam o quartzito e 
seccionam as falhas transcorrentes, distribuídas principalmente em rampas das cachoeiras na 
área de estudo. Nas superfícies estriadas, pelo menos, três tipos de indicadores cinemáticos 
foram reconhecidos (ressaltos, facetas polidas e parabólicas), cujas estrias apresentam, por 
vezes, oblíquas com atitude pouco diferente das lineações existentes na rocha. Destacam-se a 
família de falha normal com atitude N34E/19SE, não enquadrada ao cisalhamento 
transcorrente destral N30E, e outra oblíqua ora normal-destral (N81E/26SE) ora normal sinistral 
(N75E/28SE). O conjunto das fraturas parecem a corresponder às fraturas de Riedel do 
sistema transcorrente destral N30E, reativada posteriormente como falha normal lístrica. Tanto 
as falhas transcorrentes como as normais mostram influência tectônica na orientação do rio do 
Salto e seus afluentes e também na morfologia das rampas e cachoeiras da área do Parque 
Estadual de Ibitipoca, o que deve corresponder a provavelmente uma deformação rúptil no 
Cenozoico.  
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