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Localizado a 60 km ao sul de Belo Horizonte no município de Moeda-MG, o Quadrilátero 
Ferrífero compõe a parte setentrional do Cráton São Francisco, e é denominado como uma 
fração antiga da crosta continental e está parcialmente coberto por sequências sedimentares, 
sendo composto por cinco grandes unidades: os terrenos Granito-gnaisse do Arqueano, o 
Supergrupo Rio das Velhas, o Supergrupo Minas, o Grupo Itacolomí e o Supergrupo 
Espinhaço. As rochas podem sofrer certos esforços que podem ocasionar rupturas 
denominada de cisalhamento, que são faixas estreitas e planares de paredes subparalelas 
onde se concentram faixas de deformações variáveis. São consideradas zonas de fraqueza e 
adelgaçamento por deformação localizada. O contato entre a Formação Moeda (parte basal do 
Supergrupo Minas) e o Complexo Metamórfico Bonfim é marcada por uma área de deformação 
denominada como Zona de Cisalhamento Moeda-Bonfim, esta área possui indícios de um 
ambiente dúcil-rúptil e as características encontradas no local apontam eventos 
compressionais e extensionais orientados em N-S com vergência para 75° E. Próximo a zona 
de cisalhamento, a quantidade de feldspatos nos gnáisses reduz bastante devido a sua baixa 
resistência á processos metamórficos e a quantidade de filossilicatos (micas), presentes como 
impurezas no quartzito (praticamente monominerálica em quartzo), demonstrando grande 
aumento em porcentagem modal devido à sua afinidade aos processos de metamorfismo, 
sendo esses segregados, e reorientados. Estas feições estão supostamente ligadas a 
compressão brasiliana, juntamente com o transporte tectônico de E para W. Após a análise de 
amostras macroscópicas e de laminas para microscopia, estes dados foram confirmados e as 
interações geradas pelo contato cisalhante entre o Complexo Bonfim com a Formação Moeda 
ficam evidenciadas pelos produtos estruturais e metamórficos desenvolvidos a partir de tal 
tectonismo. A presença de sigmóides, milonitos, estruturas S/C, lineação e estiramento mineral 
e cominuição dos cristais no contato entre a Formação Moeda (porção basal do Sinclinal 
Moeda) e o Complexo Bonfim sugere esse movimento cisalhante entre as duas fácies, 
indicando também a direção do falhamento, que está orientada em N-S e sua vergencia para 
E-W, assim como Endo e Nailini haviam afirmado em seu artigo publicado em 1992. Em 
comparação com os resultados obtidos por Endo e Nailini (1992) e todas as feições e 
evidências suprimidas no trabalho, foi possível indicar particularidades de eventos 
característicos de zonas cisalhantes. As descrições das estruturas e dos indicadores 
cinemáticos são importantes para a contextualização dos aspectos de zonas de cisalhamento. 
Todas estas evidências apuradas indicam características de diversos retrabalhamentos 
gerados por deformações estruturais, que resultaram em mudança de diferentes níveis 
metamórficos em cada porção que obliterou as feições pretéritas e possibilitou a formação de 
rochas metamórficas de baixo grau (zona da clorita). 
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