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RESUMO: A Zona de Cisalhamento Guaçuí (ZCG), pertencente a zona interna do Orógeno 
Araçuaí, localizada ao Sul do Espírito Santo, apresenta grande complexidade petrológica e 
estrutural, já que a região registra diversas fases deformacionais e metamorfismo de alto grau 
(anfibolito). A importância do estudo destas grandes estruturas, que se manifestam como 
extensas feições lineares de relevo é de grande relevância, já que costumam estar associadas 
a mineralização de Au. O objetivo deste trabalho consistiu no mapeamento de uma área de 
aproximadamente 20 km² em escala 1:25.000 na região de Celina-ES. O trabalho foi dividido 
em três etapas: pré-campo, campo e pós-campo. A etapa pré-campo consistiu de 
levantamentos bibliográficos sobre a área, geração de mapa base e de mapa fotolitológico. A 
etapa campo, consistiu no levantamento de dados litológicos e estruturais e obtenção de 
amostras orientadas para a confecção de lâminas petrográficas. Por fim, a etapa pós-campo 
consistiu na geração de um mapa e perfil geológico da área. As rochas mapeadas na ZCG 
foram agrupadas em três unidades: Biotita Metagranitoide Mesocrático (BMM), Metatexito e 
Ultramilonito. A unidade BMM é caracterizada por apresentar granulação grossa e possuir 
composição mineralógica típica de um granitoide, mas com a presença de indicadores 
cinemáticos destrais e cristais de quartzo em ribbons vistos na superfície dos afloramentos, 
mas em amostras de mão, a depender da seção de corte, não são observadas. A unidade 
Metatexito mostra-se bastante heterogênea em campo, e também apresenta indicadores 
cinemáticos destrais. A unidade Ultramilonito possui granulação fina e coloração cinza escura e 
encontra-se intensamente orientada. Em lâmina petrográfica, observa-se a foliação milonítica 
marcada por ribbons de quartzo, cristais de biotita orientados e porfiroclastos de álcali-
feldspato, plagioclásio e ortopiroxênio. A presença de ortopiroxênio e rutilo caracterizam a 
rocha como representante da Fácies Granulito. As foliações S-C são praticamente 
paralelizadas e alguns afloramentos exibem lineação de estiramento com atitudes de N35E/08. 
A unidade Metatexito está incluída no Complexo Paraíba do Sul, relacionada a Bacia Paraíba 
do Sul. A unidade Biotita Metagranitoide Mesocrático foi correlacionada ao Ortognaisse Estrela 
(Supersuíte G1). Todas as unidades foram afetadas por cisalhamento transpressivo durante a 
fase tardi-colisional do Orógeno Araçuaí. Foram reconhecidas três fases deformacionais: a 
primeira fase (Dn-1) foi responsável pela geração do bandamento composicional; a segunda 
fase (Dn) gerou as foliações milonítica e S-C, indicadores cinemáticos e dobras; já a última 
fase (Dn+1) gerou fraturas, diques graníticos e veios de quartzo. 
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