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RESUMO: A área de estudo compreende os municípios de Ouro Preto, Mariana e Nova Lima, 
localizados no Estado de Minas Gerais. Geotectonicamente, o Quadrilátero Ferrífero está 
inserido na Província São Francisco, situando-se no extremo sul do Cráton homônimo, sendo 
assim afetado por dois grandes eventos deformacionais (Ciclos Transamazônico e Brasiliano). 
As unidades litoestratigráficas presentes na área associam-se a três séries principais de rochas 
metassedimentares dobradas e falhadas: a série arqueana Rio das Velhas, a série proterozóica 
Minas e a Itacolomi separadas por discordâncias, além de três eventos de intrusão granítica. 
Tais particularidades conferem a região do Quadrilátero Ferrífero um caráter extremamente 
didático ao que se refere às principais estruturas de deformação, como dobras, foliações, 
indicadores cinemáticos, clivagens e lineações de crenulação, bandamentos, acamamentos, 
lineações minerais e espelhos de falha. Os principais objetivos deste trabalho consistem em 
identificar, descrever e interpretar as estruturas vistas em campo associadas às principais 
unidades litoestratigráficas que constituem o Quadrilátero Ferrífero, correlacionando-as aos 
eventos tectônicos que concederam tais características ao arcabouço. A metodologia 
fundamentou-se na consulta bibliográfica prévia, descrição de afloramentos, reconhecimento 
de estruturas e posterior tratamentos dos dados, onde foram extraídas informações referentes 
à falhas, fraturas, acamamentos, foliações, dobras e outras feições relacionadas à zonas 
deformacionais presentes no Quadrilátero Ferrífero, assim possibilitando uma associação com 
grandes eventos deformacionais e uma comparação com dados disponíveis na literatura. 
Através da análise dos estereogramas gerados a partir das foliações presentes em quartzitos, 
filitos e itabiritos, observa-se uma tendência preferencial das camadas, dada pela direção 
NE/SW, causada pelos esforços associados ao Ciclo Transamazônico, conforme observado 
por diferentes autores. Porém, os mergulhos variaram amplamente, ou seja, mergulham tanto 
para SE em alguns afloramentos, o que condiz com estruturas relativas ao Ciclo Brasiliano, 
como para NW em outros, o que indica dobras de caráter regional. As fraturas estão dispostas 
de forma aleátoria devido aos diferentes esforços que as rochas sofreram ao longo de todo o 
processo deformacional que afetou o Quadrilátero Ferrífero. Já as clivagens de crenulação 
possuem uma direção preferencial NE/SW com caimento para SE, evidenciando uma dobra de 
larga escala. A vergência das dobras observadas é geralmente para W, onde estruturas 
compressionais relacionadas à Orogênese Brasiliana originaram tal orientação. Os 
estereogramas relacionados aos flancos e eixos de dobras observados em campo sugerem a 
atuação de diferentes eventos, juntamente com características reológicas dos diferentes 
materiais afetados pelos processos orogenéticos, sendo que o quartzito apresenta uma maior 
competência, ou seja, possui uma maior tendência ao fraturamento ou apresenta dobras com 
charneiras mais angulosas (dobras em “chevron”), enquanto as rochas menos competentes, 
como os filitos, apresentam dobras com charneiras arredondadas, sendo curvas e contínuas.  
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