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ÓRGÃOS E AVALIAÇÃO DA SUA INFLUÊNCIA NA ABERTURA DO GONDWANA 
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A área de estudo se situa no contexto geotectônico da Faixa Ribeira, a qual evoluiu no 

período que se estende do Neoproterozoico ao Ordoviciano (ca. 630 a 480 Ma). Esse 

período é marcado por deformação dúctil que gerou estruturas planares com direção 

preferencial N60E e culminou com a formação do supercontinente Gondwana. Já no 

Cretáceo a área foi marcada por um regime deformacional rúptil, passando por 

sucessivas quebras que culminaram na separação do Gondwana, formação de bacias 

marginais e intenso magmatismo básico (toleítico) que na região continental é 

caracterizado por intrusões de diques de diabásio. Lineamentos de relevo bem 

marcantes na direção NNE, oblíquos à estruturação geral da Faixa Ribeira, foram 

observados apresentando uma alta densidade na região central do estado do Rio de 

Janeiro, condicionando importantes rios da região em vales persistentes e incisos. Este 

trabalho teve por objetivo entender a natureza de formação desses lineamentos, bem 

como analisar o significado que esta direção representa na evolução estrutural desta 

porção do sudeste brasileiro. O traçado de lineamentos foi realizado preferencialmente 

na escala 1:400.000 utilizando-se modelos digitais de elevação (MDE) a partir de 

imagens SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Para auxílio do traçado também 

se utilizou cartas topográficas na escala 1:50.000. Trabalhos de campo foram realizados 

ao longo de tais feições com o objetivo de se buscar estruturas que as condicionam. 

Como resultado, conclui-se que cada lineamento representa uma ou mais estruturas 

específicas que os controlam, podendo ser estruturas dúcteis, como zonas de 

cisalhamento e foliações, ou rúpteis, como fraturas e falhas. As zonas de cisalhamento e 

foliações foram geradas durante a formação da Faixa Ribeira, o que indica que desde 

esse período já havia um cisalhamento dúctil existente na direção NNE. Há também 

veios pegmatíticos intrudindo apresentando essa direção, fato que corrobora com a 

afirmação acima. Essas estruturas podem ter deixado cicatrizes crustais e auxiliado no 

desenvolvimento de estruturas futuras. No período cretáceo, as fraturas na direção NNE 

são as estruturas mais frequentes de toda a área, sendo a principal condicionante dos 

lineamentos estudados. Há também, em um lineamento, a presença de uma falha na 

direção NNE. Na área também foi observado um enxame de diques na direção NNE, 

visto que este trabalho mapeou sete diques nessa direção, sendo cinco inéditos. Essa 

direção ainda apresenta correlação com estruturas já conhecidas na área offshore, como 

é o caso do Gráben de Merluza. Uma possibilidade da formação de estruturas NNE é 

que essa direção, aliada a direção N60E da Faixa Ribeira, funcione como um sistema S-

C-C’ onde NNE é o componente S e N60E o componente C. Outra possibilidade trata-

se de que a direção NNE foi gerada pela colisão do Terreno Cabo Frio, necessitando 

mais estudos na área para se afirmar tais hipóteses. 


