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RESUMO: A Faixa Brasília representa um cinturão de dobras e cavalgamentos que registra a 
colisão entre o Cráton São Francisco, o Cráton Amazonas e o Bloco Paranapanema, durante a 
amalgamação do Supercontinente Gondwana (Pimentel, 2016; Valeriano et al., 2008; 
Dardenne, 2000; Marini et al., 1984; Almeida et al., 1977), a faixa é dividida em dois setores, o 
setor norte e o setor sul, por uma megaestrutura regional, estrutura essa que tem orientação E-
W. Geometricamente, essa estrutura assemelha-se a um corredor alongado, que apresenta 
aproximadamente 300 km de extensão, essa estrutura é formada por rochas deformadas tanto 
do embasamento arqueano-paleoproterozoico, quanto por rochas metassedimentares 
neoproterozoicas (D’el-Rey Silva et al. 2008; Araújo Filho, 2000; Araújo Filho, 1999; Araújo 
Filho e Marshak 1997; Schobbenhaus et al. 1975; Pena et al. 1974, Almeida 1967; Ladeira et 
al. 1963). O estiramento das megaestruturas, que é observado regionalmente, também se 
manifesta nas escalas meso- e micro, observado essencialmente nos quartzitos deformados do 
Grupo Araxá. Esses quartzitos do Grupo Araxá exibem estruturas métricas que estão estiradas 
horizontalmente com orientação preferencial E-W, essas estruturas são interpretadas como 
mullions. Quando essas estruturas métricas estiradas horizontalmente são assimétricas, elas 
podem ser utilizadas como indicadores cinemáticos locais, esses indicadores cinemáticos 
indicam transporte tectônico na direção leste. É frequente a ocorrência de cianita azul de 
milimétrica a centimétrica que é concordante com a foliação principal da rocha, essas cianitas 
azuis ocorrem paralelas a porfiroclastos alongados de quartzo imersos em uma matriz fina de 
quartzo recristalizado. Tendo em vista a evolução de padrões em “fish” já descritos, 
principalmente para biotita, é estimado que os principais mecanismos atuantes durante a 
formação das estruturas de cianita-fish sejam plasticidade intracristalina, essa plasticidade 
intracristalina está associada à rotação de corpo rígido. Esses mecanismos são compatíveis à 
deformação de caráter dúctil que é observável em escala regional através das megafeições 
estiradas. Já a microestrutura assimétrica de geometria sigmoidal, que é representada pelo 
indicador cinemático cianita-fish, é uma evidência da atuação de um fluxo não-coaxial durante 
a deformação das rochas estudadas. 
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