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RESUMO 

As geometrias e orientações das bordas dos grãos são importantes parâmetros microestrural e 
textural ao se caracterizar a microtrama de determinado agregado mineral. Tais feições estão 
diretamente relacionadas às propriedades físicas do agregado e refletem os processos deformacionais 
aos quais foi submetido durante sua evolução e estabilização. Neste sentido, agregados de quartzo 
provenientes de formações ferríferas, paleoproterozóicas, de diferentes contextos deformacionais no 
Quadrilátero Ferrifero (QF) foram selecionados. Devido ao fato de ainda haver muita discussão acerca 
de feições microestruturais, relativas à geometria e orientação das bordas dos grãos de quartzo quando 
submetidos a diferentes processos cristal-plásticos.  

A partir de microscopia ótica e eletrônica, um conjunto de análises microestruturais e texturais 
foram realizadas, a fim de se entender o desenvolvimento de padrões particulares de geometria das 
bordas dos grãos. Análises de forma e tamanho dos grãos foram realizadas a partir de imagens 
segmentadas, nas quais tem-se o contorno das bordas dos grãos, obtidas a partir de mosaicos de 
fotomicrografias óticas. As orientações cristalográficas dos eixos-c dos grãos de quartzo foram obtidas 
através de platina universal acoplada a um microscópio ótico, assim como as orientações dos planos 
de borda. Orientações cristalográficas foram também analisadas por meio de microscópio eletrônico 
equipado com detector de elétrons retroespalhados difratados (EBSD). 

As feições microestruturais e texturais indicam que há controle no desenvolvimento de 
geometria e nas orientações das bordas dos grãos. Para agregados deformados sob condições de mais 
baixas temperaturas, cujos grãos apresentam bordas irregulares, os segmentos de borda podem 
representar diferentes planos cristalográficos. Considerando-se grãos vizinhos, combinação variada de 
pares de planos cristalográficos para cada um dos grãos é possível. Com o aumento de temperatura as 
bordas dos grãos se tornam menos irregulares e combinações particulares de planos cristalográficos 
para as bordas compartilhadas por dois grãos se tornam mais freqüentes. Em agregados deformados 
sob temperaturas mais altas, tais como aqueles estudados nas amostras provenientes da porção SE do 
Quadrilátero Ferrífero, os segmentos de borda são mais desenvolvidos, preferencialmente retos. A 
orientação destas bordas não é aleatória e a combinação entre planos romboédricos e trapezoédricos se 
tornam cada vez mais comum. Embora, analisando-se os comprimentos dos segmentos de borda, note-
se que os planos das bordas mais desenvolvidas correspondem a planos romboédricos para ambos 
grãos que a compartilham. Nesse sentido, há uma tendência de que os planos de borda sejam diedros 
entre os eixos-c de grãos vizinhos. Portanto, tal configuração de bordas entre grãos vizinhos 
representa uma situação de mais baixa energia para o agregado.  

As feições microestruturais e orientações cristalográficas determinadas estão em acordo com o 
aumento no grau de deformação e magnitude de metamorfismo regionalmente reconhecidos para o 
QF, de oeste para leste. Na região oeste a deformação é acomodada, principalmente, por 
microfraturamentos e precipitação, com deformação intracristalina limitada. Em direção à porção 
leste, a deformação cristalplástica se torna mais evidente. Os grãos estão completamente 
recristalizados e a CPO indica a operação de múltiplos sistemas de deslizamentos. A deformação é 
também acompanhada por um aumento do grau metamórfico. Tem-se metamorfismo em fácies xisto 
verde baixo na porção oeste transição para xisto verde mais alto no domínio SE e já em fácies 
anfibolito baixo na região NE. Deve-se considerar que na região SE uma extensiva recristalização se 
desenvolveu, seguida de um período de recristalização estática.   
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ABSTRACT 
Grain boundary geometries and their orientations are important microstructural and textural 

parameters for characterization of mineral aggregates. These features are directly related to the 
physical properties of aggregates and they reflect the tectonic and metamorphic history of the rocks. 
In this study, quartz aggregates from paleoproterozoic banded iron formations were collected in 
different deformation context in the Quadrilátero Ferrífero (QF) region. Although many studies on 
behaviour of quartz grains during deformation have been carried out, several unanswered questions 
still remain. Mostly, those questions are related to microstructural features associated with the grain 
boundary geometries and their orientations, resulting from the operation of contrasting crystal-plastic 
processes.     

With the aim to understand how a particular grain boundary pattern is achieved, a series of 
microstructural and textural analyses were performed using optical and electron microscopes. The 
grain size and grain shape were determined in a digitalized outlines of grain boundaries constructed 
from mosaics of optical micrographs. The crystallographic orientation of quartz c-axes were measured 
using a universal stage (U-stage) mounted on a petrographic microscope as well as an electron 
microscope equipped with an electron backscattering diffraction (EBDS).  

The microstructural and crystallographic data indicate a control on the configuration of grain 
boundary patterns. For irregular contour of grain boundaries typically found in aggregates deformed at 
lower temperature, straight segments consist of different crystallographic planes. For neighboring 
grains varied combination of pairs of crystallographic planes for each grain is possible. With 
increasing temperature grain boundaries tend to be less irregular and some particular combination of 
crystallographic planes for grain boundary between neighboring grains become more frequent. In 
aggregates at higher temperatures such as those studied in samples from the SE portion of QF, grain 
boundary segments are preferentially straight.  The orientation of these boundaries is not random and 
pairs of rhomb and trapezohedral planes are common. However, considering the length of the straight 
boundary segments, grain boundaries correspond to rhombohedral planes for both neighboring grains. 
In that way, those planes are dihedral to the angle between two neighboring c-axes. Therefore, this 
represents a situation of lower energy associated with boundaries between two neighboring grains. 

Microstructural and crystallographic orientations are compatible with a deformation mode of 
progressive increase in strain and metamorphic grade from the west to the east of the QF. In the 
western domains the deformation is accommodate primarily by microfractures and precipitation, with 
a limited intracrystalline plasticity. Towards to eastern region, the crystal plastic deformation becomes 
more frequent. Grains are completely recrystallized and the CPO is indicative of operation of multiple 
slip systems. The deformation is also accompanied by an increase in metamorphic grade from typical 
lower greenschist facies in the west domains to higher greenschist in the SE domains and up to the 
amphibolite facies in the NE region. In the east an extensive recrystallization took place following a 
period of static recrystallization during annealing.  
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CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO 

1.1 – APRESENTAÇÃO 

A presente dissertação versa sobre as metodologias utilizadas e resultados alcançados durante 

o desenvolvimento do projeto de mestrado intitulado: Microestruturas e Texturas de Equilíbrio em 

Quartzo Recristalizado: Controle Cristalográfico e História Tectonometamórfica de Formações 

Ferríferas do Quadrilátero Ferrífero (MG). O trabalho teve por objetivo determinar os processos 

deformacionais operantes durante o desenvolvimento e estabilização dos agregados de quartzo de 

formações ferriferas do Quadrilátero Ferrífero (QF). Para tal, fez-se uso de análise microestrutural e de 

orientações cristalográficas de bandas de quartzo em itabiritos de diferentes localidades do QF, a fim 

de que representassem agregados desenvolvidos sob diferentes condições tectonometamórficas. 

Neste capítulo tem-se a apresentação do estudo proposto, bem como seus principais objetivos, 

sua importância e justificativa. Após a apresentação da dissertação, descrevem-se, no capítulo 2, os 

trabalhos já realizados sobre o tema abordado. Será feita uma contextualização acerca de conceitos 

fundamentais, necessários ao entendimento da atuação de processos de recuperação e desenvolvimento 

de bordas de grãos em agregados recristalizados dinamicamente. Tais conceitos serão apresentados de 

forma a enfatizar as feições relacionadas à geometria de bordas de grãos, os quais serão adotados para 

discussão dos dados apresentados nas seções posteriores.  

No capítulo 3, tem-se a apresentação do local de coleta das amostras estudadas e o contexto 

geológico no qual estão inseridas, bem como uma detalhada descrição de toda a metodologia utilizada 

para desenvolvimento do trabalho, baseado em microscopia ótica e eletrônica. Tal capítulo foi 

desenvolvido em língua inglesa, uma vez que compõe trabalhos apresentados no XI SNET e V IST, 

bem como no XXI CSBMM e, ainda, artigo submetido à Revista Brasileira de Geologia e aos 

periódicos do Material Science Forum (ICOTOM 2008). No capítulo 4, são apresentados os resultados 

alcançados, sendo que, inicialmente os dados microestruturais de cada domínio estudado são 

apresentados e a seguir, tem-se a descrição dos padrões texturais dos mesmos. Ao final, a integração 

dos dados, assim como a discussão acerca de suas implicações e as conclusões são apresentadas nos 

capítulos 5 e 6, respectivamente.  

1.2 – OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

A caracterização microestrutural e textural de agregados policristalinos são fundamentais, uma 

vez que tais feições estão diretamente ligadas às suas propriedades físicas e químicas. Tem-se ainda 

que, em agregados recristalizados dinamicamente, as referidas feições são resultado dos processos 

deformacionais operantes durante a formação e estabilização desses agregados. Portanto, tornam 
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possível a caracterização dos referidos processos e dos contextos deformacionais envolvidos, em 

termos de intervalos de temperatura e pressão. Isto porque, sob diferentes condições de temperatura e 

pressão, diferentes processos se desenvolverão e, portanto, diferentes feições serão geradas. 

Inicialmente, tais considerações parecem simples e muito diretas, entretanto, ao se trabalhar com 

materiais geológicos não se tem controle dos processos envolvidos e, portanto, a partir das feições 

observadas nos agregados minerais é que se busca entendê-los e assim reconstituir a história 

tectonometamórfica dos diferentes tipos de rocha. Neste sentido, feições microestruturais geradas por 

deformação intracristalina, tais como a distribuição de forma e tamanho dos grãos, associada aos seus 

padrões texturais caracterizarão a microtrama do agregado e possibilitarão, portanto, o entendimento 

de seu comportamento mecânico durante a deformação e a determinação das condições de contorno 

atuantes. Neste contexto, a caracterização da geometria das bordas dos grãos se faz muito importante, 

uma vez que estas podem desempenhar um importante papel na acomodação da deformação, a 

depender dos processos atuantes.    

A caracterização microestrutural e textural pode ser feita por microscopia ótica e/ou 

eletrônica, sendo que nas últimas décadas o uso da técnica de difração de elétrons retroespalhados 

(EBSD), por meio do microscópio eletrônico de varredura, tem se tornado uma poderosa ferramenta 

para a caracterização de orientações cristalográficas preferenciais. Isto porque permite a determinação 

cristalográfica completa dos cristais, bem como seus padrões de distribuição. Por outro lado, métodos 

óticos são mais limitados, uma vez que permitem somente a determinação de orientação de eixos 

óticos dos cristais e tornando-se ainda mais limitada para rochas de grãos muito pequenos. Entretanto, 

ao se tratar da caracterização da geometria das bordas dos grãos, a técnica de EBSD não pode ainda 

substituir os métodos óticos, uma vez que não há metodologia desenvolvida para esse fim. Portanto, 

em trabalhos de caraterização geométrica e cristalográfica de bordas de grãos, o uso em conjunto da 

microscopia ótica e difração de elétrons retro-espalhado se faz necessária. Embora a determinação de 

orientações cristalográficas por microscopia ótica seja feita por meio de uma platina universal 

acoplada a um microscópio ótico, método totalmente manual, o que o torna extremamente trabalhoso, 

ao se estudar as bordas dos grãos, tem-se, desta maneira, total controle das orientações medidas 

pontualmente. A partir de mapas de contorno de grãos, todas as bordas cujas orientações foram  

medidas podem ser indexadas e a relação de desorientação entre dois grãos que compartilham a 

mesma borda é determinada, o que não é possível fazer através do EBSD. 

Portanto, o estudo se faz importante por buscar a integração de técnicas que permitam uma 

completa caracterização microestrutural e textural de agregados policristalinos recristalizados 

dinamicamente. A obtenção de dados pelo uso conjunto das duas tecnicas possibilitará um melhor 

entendimento acerca dos processos atuantes na formação e/ou deformação dos agregados analisados. 

Tem-se ainda que, embora há muito se discuta a influência dos processos deformacionais atuantes em 

um agregado sobre a configuração das bordas dos grãos, somente nas últimas décadas tais feições 
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microestruturais têm recebido maior atenção. Tal fato se deve à dificuldade de se caracterizar os 

padrões de distribuição e orientação das bordas dos grãos, bem como por tais feições serem 

influenciadas por diferentes parâmetros. Devem ser considerados não só os possíveis mecanismos 

geradores de tais feições, mas as condições físico-químicas do ambiente de formação; a influência de 

fases fluidas, que poderiam atuar como facilitadoras da deformação; efeitos térmicos subseqüentes na 

ausência de tensão diferencial, tais como períodos prolongados de resfriamento, ou metamorfismo de 

contato, que poderiam modificar a geometria das bordas dos grãos e suas orientações cristalográficas, 

bem como a textura cristalográfica do agregado policristalino; ou ainda, o papel da energia de 

superfície e do controle cristalográfico na geometria de bordas.  

A escolha do quartzo se justifica devido à sua simetria e composição química relativamente 

simples e também por ser um bom marcador de deformação. Embora seja um mineral amplamente 

estudado sob o ponto de vista textual e microestrutural, o que o torna importante quando o objetivo é 

caracterizar texturalmente diferentes domínios estruturais e metamórficos (Christie et al. 1964, Blacic 

1975, Lister & Hobbs 1980, Linker & Kirby 1984, Schmid & Casey 1986, Hobbs 1985, Law 1990, 

den Brok & Spiers 1991, Hirth & Tullis 1992, Randle 1992, Kruhl 1996, Lloyd et al. 1997, Lagoeiro 

1998, Wheeler et al. 2001, Kruhl & Peternell 2002, Stipp et al. 2002, Wheeler et al. 2003, Lagoeiro et 

al. 2005, Vernooij 2005, Kuntcheva et al. 2006, Lagoeiro & Fueten 2007), muito ainda se discute 

sobre seu comportamento durante os processos tectonometamórficos e as tramas resultantes, 

principalmente no que concerne ao padrão geométrico de suas bordas.  

Portanto, o principal objeto de estudo no trabalho proposto é o quartzo, que ocorre sob a forma 

de agregados policristalinos recristalizados dinamicamente, por vezes associados a óxidos e ferro e 

carbonatos. Esses agregados formam bandas, que intercaladas às bandas compostas por óxidos de 

ferro (hematita, magnetita) compõem as formações ferriferas paleoproterozóicas do QF. A escolha de 

tais rochas se faz importante devido ao fato de apresentarem pouca variação mineralógica e por serem 

a principal unidade litoestratigráfica da referida região, uma vez que constituem um horizonte guia 

distribuído por toda a área. Dessa maneira, possuem bons registros da história tectonometamórfica da 

região que é caracterizada, em escala regional, por domínios discretos de deformação e metamorfismo. 

Assim sendo, a fim de se discutir a influência da geometria das bordas dos grãos para 

determinação dos processos deformacionais desenvolvidos foi realizada uma completa caracterização 

das feições microestruturais e texturais dos agregados. Tais dados foram obtidos por meio de 

microscopia ótica e eletrônica, utilizadas como técnicas complementares, pelas limitações inerentes a 

um e outro método. Tal estudo se faz importante por sua relevância científica e também tecnológica. O 

caráter científico baseia-se na caracterização da microtrama de agregados submetidos a diferentes 

contextos tectonometamórficos, enquanto a importância tecnológica está relacionada à sua aplicação a 

agregados de óxido de ferro (hematita e magnetita), minérios associados a formações ferríferas 

bandadas. Tais determinações são também importantes, pois os métodos de análise microestrutural e 
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textural, aplicados neste estudo ao quartzo, permitem determinar a anisotropia da trama mineral, usada 

para avaliar o impacto que tais feições podem ter nos processos de beneficamento e metalúrgicos do 

minério de ferro. 



CAPÍTULO 2 

 MICROTRAMA E PROCESSOS DEFORMACIONAIS 

2.1. INTRODUÇÃO 

As estruturas ou feições macroscópicas das rochas, tais como estratificações, bandamentos, 

foliações, lineações, falhas, dobras são o resultado de diferentes padrões de organização de seus 

minerais constituintes. A depender do processo de formação a partir do qual determinado agregado 

mineral foi gerado e/ou processo(s) deformacional(nais) ao(s) qual(is) foi submetido, o padrão de 

distribuição de tamanho e forma dos grãos, bem como suas orientações variam, o que nos permite 

distinguir padrões característicos para diferentes processos genéticos e deformacionais (por exemplo, 

Smith & Casey 1986, Law 1990, Hirth & Tullis 1992, Stipp et al. 2002, Hippertt et al. 2001, Hongn & 

Hippertt 2001, Lagoeiro et al. 2002, dentre muitos outros).  

Nesse sentido, a configuração das bordas dos grãos é um parâmetro fundamental, por se tratar 

de importante feição microestrutural de agregados recristalizados. As superfícies de borda não 

representam as faces cristalinas dos grãos, mas regiões de ajuste entre dois grãos adjacentes, sendo 

tratadas como um tipo de imperfeição da rede, uma descontinuidade entre as redes de cristais vizinhos 

(Read & Shockley 1950 in Spry 1983). Portanto, tais superfícies têm grande influência sobre as 

propriedades físicas (coesão), químicas (reatividade) e mecânicas (deformabilidade) de um agregado 

mineral (Randle 1992).  

A natureza das bordas nos permite um melhor entendimento dos processos geológicos 

ocorridos, devido ao fato de sua configuração depender de uma série de parâmetros, tais como 

temperatura, pressão, tensão diferencial, taxa de deformação e presença e natureza de fluidos. Por 

outro lado, deve-se ressaltar que a importância de tal abordagem não se restringe ao entendimento de 

processos geológicos, mas se estende para as ciências dos materiais, onde se encontra a engenharia de 

borda de grãos, cujo objetivo é produzir agregados com configuração de bordas que atenda 

necessidades específicas, relacionadas a propriedades físicas, químicas, elétricas de diferentes 

materiais.  

Contudo, ao se trabalhar com materiais sintéticos, ligas metálicas, têm-se materiais mais 

homogêneos e controle das condições de contorno às quais foram submetidos (pressão, temperatura, 

influência de fluidos, taxa de deformação, etc). No entanto, na natureza, vários processos podem 

alterar as configurações das bordas e entre eles a recristalização é o que exerce papel mais importante. 

Embora sejam muitos os trabalhos nos quais se discute o padrão de distribuição dos grãos minerais em 

agregado policristalino, pouco se discute acerca da configuração de suas bordas. Neste sentido, 

escolheram-se amostras provenientes de diferentes contextos deformacionais, deformadas em 
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condições dúcteis, por deformação intracristalina, cujas feições microestruturais e texturais refletem os 

processos metamórficos e deformacionais aos quais agregados de quartzo foram submetidos, a fim de 

se avaliar a configuração das bordas e demais feições texturais e microestruturais nos diferentes 

contextos. 

Nesta seção serão apresentados os parâmetros necessários para caracterização das bordas dos 

grãos, suas feições características e os diferentes processos deformacionais cristalplásticos que podem 

influenciar em sua configuração. Tem-se, ainda, uma contextualização acerca dos principais termos e 

conceitos relacionados aos referidos processos, uma vez que os termos utilizados para descrever tais 

feições muitas vezes são usados indistintamente. Tal fato deve-se à similaridade dos conceitos 

utilizados e também por muitos deles serem derivados das ciências dos materiais, onde são utilizados 

para materiais mais homogêneos. 

2.2. CONFIGURAÇÃO DAS BORDAS DOS GRÃOS 

As bordas dos grãos podem ser classificadas segundo sua geometria ou sua origem. De acordo 

com sua geometria as bordas podem ser retas (Fig. 2.1a) ou irregulares: curvas, embanhadas, 

suturadas: lobadas (Fig. 2.1b) ou serrilhadas (Fig. 2.1c). Entretanto, deve-se considerar que são sempre 

constituídas por segmentos retos, cujos comprimentos variam em função da geometria gerada 

(Wheeler et al. 2001). Segundo sua origem, tem-se as bordas originais: quando resultantes do processo 

de formação de grãos euédricos, logo representam as faces do cristal; bordas de ajuste entre grãos 

anédricos ou entre diferentes fases minerais e as bordas de recuperação, resultantes de recristalização. 

Para este caso, diz-se que se trata de bordas de deformação, que podem ser irregulares ou bordas retas 

com mais baixos índices de energia, logo em situação de equilíbrio, normalmente em resposta à 

processos migração. Entretanto, a melhor forma de classificação é segundo sua relação de orientação 

com as redes cristalinas por ela delimitada, assim pode ser simétrica ou assimétrica em relação às duas 

redes. Este parâmetro controla a energia da superfície de borda, sua mobilidade e sua forma, embora se 

deva ter em mente que a energia acumulada em uma superfície de borda é função, ainda, do acúmulo 

de defeitos nesta região e de sua irregularidade (Spry 1983, Passchier & Trouw 1996).  

 

 

 

 

Figura 2.1 – Desenho esquemático de geometrias de bordas de grãos; a) bordas retas; b) bordas lobadas; c) 
bordas serrilhadas (Spry 1983, Passchier & Trouw 1996).  

Embora existam bordas caracterizadas por complexas configurações de defeitos cristalinos, 

generaliza-se que as bordas são defeitos planares, cuja caracterização exige 5 graus de liberdade (Spry 
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1983, Randle 1992, Randle & Engler 2000), caracterizados por: atitude do plano de borda (2 graus de 

liberdade) e relação de desorientação entre as duas redes cristalinas delimitadas por tal plano, 

caracterizada pelo par ângulo/eixo de desorientação (3 graus de liberdade, dados de misorientation, 

Randle 1992, Randle & Engler 2000). O eixo de desorientação é o eixo segundo o qual uma das redes 

que compartilham um plano de borda deve ser rotacionada para que superponha à rede vizinha, que é 

mantida fixa, enquanto o ângulo de desorientação é o ângulo descrito por tal operação (Fig. 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Desenho esquemático mostrando os elementos necessários para caracterizar uma borda 
compartilhada por dois grãos: ângulo e eixo de desorientação, plano de borda. 

O par eixo/ângulo de desorientação é usado tanto para classificar a borda compartilhada por 

grãos vizinhos: borda de baixo ou alto ângulo; inclinada ou rotacionada; simétrica ou assimétrica; 

quanto como parâmetro de geotermobarometria (Kruhl 1996, Wheeler et al. 2001), uma vez que a 

relação de desorientação de redes cristalinas vizinhas caracteriza o ajuste entre as mesmas e, portanto, 

não é aleatório. Wheeler et al. (2001) apresentam as particularidades dos padrões de distribuição do 

par eixo/ângulo de desorientação e nota-se que se trata de parâmetros controlados 

cristalograficamente. A orientação dos eixos de desorientação e os ângulos de desorientação 

associados a eles não são parâmetros aleatórios, segundo os referidos autores, considerando-se cristais 

de grupo espacial -3m. Para ângulos de desorientação menores que 60o, os eixos de desorientação 

podem se orientar segundo qualquer eixo cristalográfico do cristal, embora exista uma tendência de se 

orientarem paralelamente ao eixo-c. Com o aumento dos ângulos de desorientação os eixos migram e 

passam a se orientar paralelamente aos pólos de planos romboédricos, trapezoédricos e finalmente 

prismáticos, sendo que para ângulos maiores que 100o eles se orientarão segundo os pólos de planos 

trapezoédricos e o ângulo de desorientação máximo é 104,5o em torno de {20-21} (Wheeler et al. 

2001, Lloyd 2004). Esta configuração é esperada para qualquer agregado sendo que as concentrações 

dos eixos de desorientação em diferentes intervalos de ângulos de desorientação devem se alterar a 

depender do processo de deformação operante.     

Tem-se ainda que, os ângulos de desorientação podem ser determinados para grãos vizinhos 
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ou grãos escolhidos aleatoriamente, sendo que Wheeler et al. (2001) apresentam o padrão de 

distribuição esperado para grãos aleatórios em minerais com grupo espacial -3m (figura 2.3).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Distribuição de ângulos de desorientação esperada para grãos distribuídos aleatoriamente, 
considerando o grupo espacial -3m (Wheeler et al. 2001).  

Segundo os referidos autores, uma diferença significativa entre o padrão de distribuição determinado 

para grãos vizinhos e grãos aleatórios indica que os grãos vizinhos são correlacionados por meio da 

superfície de borda. Tal configuração indica uma interação cristalográfica entre grãos vizinhos, a qual 

pode ser resultante de um processo de recristalização, nucleação, ajuste a fim de se atingir um estágio 

de equilíbrio entre as redes cristalinas vizinhas, ou mesmo vestígios de uma textura herdada de 

estágios anteriores da história evolutiva do agregado. 

Considerando-se os índices de Miller do plano de borda, expressos segundo o sistema de 

referência dos grãos por ele delimitado e o eixo de rotação que relaciona tais grãos (Ф), têm-se os 

seguintes tipos de borda (Randle 1992 e Randle & Engler 2000):  

 {h1k1l1} = {h2k2l2} e Ф = 0: borda inclinada simétrica; 

 {h1k1l1} ǂ {h2k2l2} e Ф = 0: borda inclinada assimétrica; 

 {h1k1l1} = {h2k2l2} e Ф ǂ 0: borda rotacionada; 

 {h1k1l1} ǂ {h2k2l2} e Ф ǂ 0: borda geral ou aleatória. 

 As bordas são classificadas em inclinadas (tilt boundaries), ou rotacionadas, (twist 

boundaries), em função da rotação necessária para superpor duas redes cristalinas vizinhas (Spry 

1983, Randle 1992, Passchier & Trouw 1996, Vernon 2004). Considerando que o desenvolvimento de 

diferentes tipos de bordas, em orientação específica, com específico eixo de desorientação, pode estar 

associado à ativação de diferentes sistemas de deslizamento e maclas, as bordas podem ser 

caracterizadas segundo os eixos de rotação típicos de cada sistema (Lloyd & Freeman 1991 e 1994, 

Lloyd 1997, Neumann 2000, Lloyd 2004). A figura 2.4a apresenta, esquematicamente, uma borda 

inclinada e nota-se que esta é paralela ao eixo de desorientação, paralelas à normal ao plano de 

deslizamento e normais à direção de deslizamento (Lloyd 2004). Já as bordas rotacionadas, como  
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Figura 2.4 – Desenho esquemático mostrando os elementos que caracterizam as bordas inclinadas (a) e 
rotacionadas (b) (tilt e twist boundaries): relação entre o plano deslizamento; EdBIn: eixo de desorientação para 
borda inclinada; EdBR: eixo de desorientação para borda rotacionada; NPD: normal ao plano de deslizamento; 
Ed: eixo de desorientação; Er: eixo de rotação; DD: direção de deslizamento (modificado de Randle & Engler 
2000 e Lloyd 2004). 

esquematizado na figura 2.4b, são normais ao eixo de desorientação e paralelas ao plano de 

deslizamento. Entretanto, para a formação das bordas rotacionadas, por serem mais complexas, deve-

se ter, pelo menos, dois sistemas de deslizamento ativos, assim as resultantes da integração entre as 

direções que caracterizam cada sistema devem ser consideradas, o que é discutido por Neumann 

(2000) e Lloyd (2004). 

 Portanto, além da morfologia das bordas indicar o processo de deformação ocorrido, seja por 

plasticidade intracristalina ou mesmo mecanismo cataclástico, suas orientações devem também estar 

relacionadas a direções específicas, principalmente no caso de deformação plástica, quando dependem 

do(s) sistema(s) de deslizamento intracristalino ativado(s). As tabelas 2.1 e 2.2 apresentam as 

possíveis orientações das bordas, em função dos sistemas de deslizamento mais comuns. 

Tabela 2.1 – Possíveis orientações cristalográficas de bordas inclinadas, determinadas a partir da análise da 
orientação do sistema de deslizamento ativo (NPD: normal ao plano de deslizamento; DD: direção de 
deslizamento; R: eixo de rotação; Ed: eixo de desorientação, Lloyd 2004). 
 

 

 

 

 

 

 

 

A superfície de ajuste entre duas redes cristalinas pode, ainda, ser analisada em função dos 

seus sítios cristalográficos coincidentes, coincidence site lattice (CSL) (Randle 1992). O grau de 

coincidência de redes cristalinas vizinhas está relacionado ao bom ajuste entre as duas redes e, 

portanto, à organização da estrutura atômica nestas interfaces. Neste sentido, tem-se uma ligação 

direta com as propriedades físicas associadas às bordas, por exemplo, o processo de segregação é 
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claramente menor em bordas com alta coincidência, logo baixo volume livre, que em bordas 

desordenadas onde o ajuste é ruim (Randle 1992).  

Tabela 2.2 – Possíveis orientações cristalográficas de bordas rotacionadas, determinadas a partir da análise da 
orientação das direções resultantes da combinação dos sistemas de deslizamento ativos ( R : eixo de rotação 

resultante; DD : direção de deslizamento resultante; NPD : normal ao plano de deslizamento resultante; Ed: 
eixo de desorientação, Neumann 2000, Lloyd 2004). 

Neste sentido, as bordas dos grãos podem, ainda, ser classificadas como (Spry 1983, Randle 1992): 

 Bordas Coerentes: delimitam dois cristais perfeitamente paralelos, segundo uma direção 

racional para ambos cristais, com perfeito ajuste dos sítios cristalográficos: 

 Bordas de Maclas; 

 Bordas Coincidentes (bom ajuste); 

 Bordas Racionais. 

 Bordas Semi-coerentes: são superfícies racionais para ambos os grãos que as 

compartilham, mas somente uma porção dos sítios cristalográficos coincidem: 

 Bordas inclinadas de baixo ângulo; 

 Bordas com regiões alternadas de boa e má conicidência; 

 Bordas coincidentes (ajuste moderado a ruim); 

 Bordas Não-coerentes: não há compartilhamento de sítios cristalográficos: 

 Bordas de alto ângulo; 

 Bordas de macla ou kink, não coerente; 

 Bordas racionais unilaterais. 

Até agora, considera-se que as bordas são resultantes do ajuste entre redes cristalinas que estão 

ou foram submetidas a processos de deformação intracristalina. Entretanto, os sistemas de 

deslizamento ativos compõem apenas um dos fatores influenciadores durante a estabilização das 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 49, 142p. 

 29 

bordas dos grãos. Em agregados monominerálicos, a configuração das superfícies de bordas deve ser 

analisada segundo a mobilidade das mesmas, uma vez que seus movimentos implicarão em uma 

mudança de forma e tamanho dos cristais (Spry 1983). A taxa de movimento de borda entre dois 

cristais de mesma espécie caracteriza sua mobilidade. Na ausência de deformação as bordas migram 

para que os grãos se desenvolvam, o que é conhecido como crescimento normal, quando grãos com 

menos de 6 vizinhos tendem a ser consumidos (Spry 1983). Contudo, em contexto de deformação, a 

força que governa tal movimentação é caracterizada pelas diferenças de energia ou tensão induzidas 

pela deformação.  

A fim de reduzir os índices de energia do agregado pode haver: (i) movimentos por 

recristalização estática, quando as bordas de grãos menos deformados migram para eliminar os grãos 

com maior densidade de defeitos (mais altos índices de energia); (ii) movimentos por recristalização 

dinâmica, quando se tem migração de borda induzida pela deformação. A mobilidade das bordas 

aumenta com o aumento de temperatura e ausência de impurezas, mas principalmente depende de suas 

orientações em relação às redes cristalinas que a compartilham e da orientação entre estas duas redes. 

Portanto, quanto melhor o ajuste entre as redes cristalinas, maior a coerência entre elas, menor a 

energia interfacial e menor a mobilidade de bordas (Spry 1983).  

Tem-se, então, que a força que governa a recristalização é a energia de borda dos grãos, ou 

energia livre de superfície, uma vez que as configurações de borda em equilíbrio são formadas por 

difusão, em resposta à necessidade de energias de superfícies menores. Superfícies de borda com 

baixas energias são estáveis e implicam equilíbrio termodinâmico. Portanto, as faces do cristal, bordas 

de baixo ângulo e simétricas são estáveis e possuem baixa mobilidade, uma vez que possuem baixas 

energias, enquanto bordas de alto ângulo são altamente móveis, com exceção para as bordas especiais 

como bordas de macla (Fig. 2.5). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – Relação entre o ângulo de desorientação de duas redes cristalinas que compartilham uma borda e a 
energia associada a ela, para cristais de quartzo (modificado de Spry 1969, Vernon 2004). 

O processo de recristalização se desenvolve com o intuito de gerar uma configuração de 

bordas com energia mínima. Assim, a área superficial intergranular total será tão menor quanto 

possível e a orientação das bordas tenderá a diminuir sua energia superficial. Neste sentido, 

~ 10o 



Castro C. P. de 2007. Microestruturas e Texturas de Equilíbrio em Quartzo Recristalizado.  

 30 

analisando-se agregados deformados plasticamente, não considerando o processo de crescimento 

normal de grãos, grãos pequenos tendem a ser consumidos pelo desenvolvimento dos maiores, uma 

vez que a energia total livre para um volume de cristais maiores é muito menor que para o mesmo 

volume de cristais menores. As bordas também tendem a se tornar mais retas, uma vez que a energia 

de superfície é inversamente proporcional ao seu raio de curvatura (Spry 1983).  

Dessa maneira, agregados monominerálicos recristalizados estaticamente, tendem a apresentar 

grãos poligonais com bordas retas e longas, cuja distribuição de tamanho tende a ser unimodal ou com 

predominância de grãos muito desenvolvidos, da ordem de centenas a milhares de micrômetros. 

Acredita-se, embora ainda muito se discuta em relação à orientação cristalográfica dos grãos, que a 

recristalização estática, devido à busca de menores índices de energia, pode interferir de maneira 

decisiva na configuração final da microtrama dos agregados (Jessel et al. 2003). 

Portanto, para a completa caracterização da configuração de bordas de determinado agregado 

deve-se não só avaliar os padrões de distribuição de eixos e ângulos de desorientação, eixos de 

rotação, mas a distribuição de tamanho dos segmentos de borda, bem como das orientações dos planos 

de borda. A importância da consideração dos comprimentos das bordas, mencionada por Spry (1983), 

é discutida por Wheeler et al. (2003), que demonstraram a importância da configuração das bordas 

como parâmetro microestrutural, ao comparar a ocorrência de bordas de baixo e alto ângulo em 

agregados com diferentes graus de deformação. Por outro lado, Kruhl & Peternell (2002), 

demonstraram que as orientações das bordas dos grãos são cristalograficamente controladas e 

importante parâmetro textural em agregados deformados plasticamente. Kuntcheva et al. (2006), por 

sua vez, demonstraram que há orientação preferencial dos planos de borda, entretanto devido, 

principalmente, à redução dos índices de energia superficial do agregado e não diretamente 

relacionado a diferentes processos de deformação. 

Tem-se, deste modo, que a depender do mecanismo envolvido na formação de novos grãos, 

por deformação dúctil, diferentes microestruturas e padrões texturais se desenvolverão, bem como 

diferentes configurações de borda. Neste sentido, para a completa caracterização da microtrama do 

agregado, se faz necessário: análise da distribuição de forma e tamanho dos grãos; completa 

caracterização da geometria de suas bordas (distribuição de tamanho dos segmentos e distribuição de 

suas orientações) e análise dos padrões de distribuição das orientações cristalográficas. 

A seguir tem-se uma descrição dos principais processos de deformação intracristalina e 

recristalização dinâmica, já que estes são os principais mecanismos influenciadores das feições 

observadas em um agregado deformado plasticamente. E, no sentido de uniformização da 

nomenclatura utilizada, apresenta-se, inicialmente, a descrição dos termos utilizados que ainda não 

foram mencionados. 
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2.3. TERMINOLOGIA 

Inicialmente, deve-se considerar que os termos microestrutura, textura e trama ou microtrama 

são usados para designar diferentes características. A partir dos conceitos apresentados por Spry 

(1983), Randle (1992), Passchier & Trouw (1996), pode-se caracterizar o termo microestruturas como 

as feições referentes ao arranjo geométrico dos grãos, seus padrões de distribuição de tamanho e forma 

(razão axial), as feições que caracterizam suas bordas (se retas, lobadas, serrilhadas), bem como 

feições resultantes de processos deformacionais tais como extinção ondulante, formação de subgrãos e 

novos grãos. Enquanto o padrão de distribuição das orientações cristalográficas preferenciais (OCP) 

dos grãos caracteriza a textura do agregado, o termo microtrama engloba os conceitos de 

microestrutura e textura, uma vez que é caracterizado pela relação entre as microestruturas presentes 

nos agregados e seu padrão textural. Entretanto, a fim de se entender melhor o padrão de organização 

dos grãos que compõem agregados policristalinos deformados, estudos com grau de detalhe cada vez 

maior têm sido desenvolvidos e, por isso, algumas considerações devem ser feitas acerca dos termos 

apresentados. 

 A partir da década de 1930, os dados acerca da textura dos agregados policristalinos eram 

obtidos por meio de difração de raios-X e mais tarde, também, por difração de nêutrons. Entretanto, 

apesar dos referidos métodos permitirem que as orientações de dezenas de milhares de grãos sejam 

medidas rapidamente, o resultado obtido é um padrão de distribuição para o agregado como um todo, 

sem considerar as orientações dos grãos individualmente, o que Randle (1992) denominou de 

macrotextura. Contudo, para que se possa definir a influência de diferentes padrões texturais no 

desenvolvimento das microestruturas de determinado agregado, é necessário que se tenha controle 

destes dados e, portanto, que as orientações dos grãos sejam conhecidas individualmente, o que 

Randle (1992) denomina microtextura. Deste modo, tem-se um conjunto de orientações individuais 

todas relacionadas às feições microestruturais de cada grão cuja orientação foi determinada. Pode-se, 

então, estabelecer a relação entre textura e microestrutura, bem como a determinação da relação de 

desorientação (misorientation – Randle 1992) entre dois grãos vizinhos, dado que permite caracterizar 

a borda que limita tais grãos. O termo utilizado ao se remeter aos padrões de distribuição de 

orientações das bordas deve ser mesotextura, o que Randle (1992) também denomina como textura 

entre grãos (Fig. 2.6). 

Todavia, os termos micro, meso e macrotextura provêm das ciências dos materiais e sua 

utilização ainda é restrita ao se tratar de materiais geológicos. Deste modo, o termo textura é aqui 

adotado, para referenciar não só às orientações cristalográficas preferenciais dos grãos que compõem 

os agregados, mas também às orientações de suas bordas.  
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Figura 2.6 – Desenho esquemático mostrando a relação entre as microestruturas de um agregado policristalino 
(1), as orientações cristalográficas de cada grão – microtextura (2) e o padrão de distribuição e orientação de suas 
bordas - mesotextura (3). 

As estruturas observadas nas rochas são resultado de variações texturais e microestruturais, 

associadas às variações mineralógicas presentes em determinado agregado mineral. Portanto, tais 

feições devem ser vistas como reflexo de um padrão de organização interna, resultante de diferentes 

processos aos quais o agregado foi submetido durante sua formação e estabilização. Neste sentido, 

deve-se fazer referência a termos relacionados aos processos ocorridos, como segue. 

Em rochas metamórficas, a microtrama dos agregados policristalinos pode ser modificada pelo 

rearranjo da(s) fase(s) mineral(is) que o compõem, segundo processos denominados de recuperação 

(Passchier & Trouw 1996, Vernon 2004) ou recristalização, que podem se desenvolver sob condições 

dúcteis ou frágeis (Spry 1983, den Brok 1991, Passchier & Trouw 1996, Vernon 2004). Trata-se de 

processos que restauram a energia de equilíbrio do agregado, existente antes da deformação. Deste 

modo, deve-se ter em mente, que todas as substâncias cristalinas podem ser tratadas em função da 

energia associada ao conjunto de ligações químicas que formam sua estrutura, sendo que a energia 

livre total de uma rede cristalina é a soma de sua energia interna e sua energia de superfície (Spry 

1983).  

A energia interna é definida pelo trabalho necessário para separar todos os átomos da rede 

cristalina e é o fator que confere estabilidade ao cristal como mineral ou substância química. Já a 

energia de superfície é gerada devido à assimetria das ligações químicas nos limites dos grãos, uma 

vez que os átomos nesta posição estão incompletamente coordenados, e, portanto, em níveis de energia 

mais altos. A energia de superfície está associada à forma dos grãos, uma vez que se refere aos limites 

de determinada rede cristalina e quando combinada à energia interna define o estado cristalino das 

substâncias. Um bom exemplo são os minerais da classe dos silicatos, os quais apresentam mais baixa 

simetria e estruturas complexas, devido à anisotropia de energia de superfície (Spry 1983).  

Os agregados minerais, quando submetidos a processos deformacionais, tendem a rearranjar 

seus átomos de tal forma que as substâncias cristalinas apresentem os mais baixos níveis de energia 

livre possíveis (Spry 1983, Vernon 1976).  Neste contexto é que se desenvolvem os processos de 

recovery e recristalização. Toda estrutura cristalina possui defeitos internos: pontuais, vacâncias ou 

1) 

2) 

3) 
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interstícios (se vazios ou átomos extras na rede, respectivamente) ou agrupados formando defeitos 

lineares (deslocações) ou mesmo planares (Barber 1985), cuja maior densidade implica mais altos 

índices de energia. O processo de deformação induz a formação de defeitos pontuais, o que eleva o 

nível de energia da rede em questão, mas, ao mesmo tempo, ativa alguns processos a fim de restaurar o 

estado inicial de equilíbrio da rede cristalina (mais baixo nível de energia), o que se denomina 

deformação intracristalina e recovery (Passchier & Trouw 1996, Twiss & Moores 1992, Vernon 

2004). Os defeitos passam a migrar, segundo planos e direções específicas, normalmente os planos de 

maior densidade atômica, o que caracteriza o principal mecanismo de deformação intracristalina, 

designado por deformação por Sistema de Deslizamento (Slip System), descrito a seguir (Nicolas & 

Porieri 1976, Lister & Hobbs 1980, Wenk 1985, Passchier & Trouw 1996, Vernon 2004).  

2.4. DEFORMAÇÃO INTRACRISTALINA 

Se um grão mineral é deformado plasticamente, a deformação permanente se dá por meio de 

um fluxo não cataclástico, caracterizado pela propagação de deslocações e/ou pelo desenvolvimento 

de maclas de deformação (Hobbs 1985, Vernon 2004). Como a propagação se dá segundo planos 

(planos de deslizamento) e direções cristalográficas específicas (direção de deslizamento ou vetor de 

Burger, se o valor de deslocamento do retículo é considerado), a combinação destes dois parâmetros 

caracteriza um sistema de deslizamento. A cada sistema está associada uma tensão crítica cisalhante 

(CRSS – critical resolved shear stress, Lister & Hobbs 1980), a qual deve ser atingida para que um 

determinado sistema de deslizamento seja ativado, o que é descrito pela Lei de Schmid: o 

comportamento de um cristal mineral único é o mesmo que para os metais, nos quais a propagação de 

deslocações não é sensitiva à tensão normal ao longo do plano de deslizamento, mas se inicia uma vez 

que a tensão crítica cisalhante sobre o plano de deslizamento e paralela à direção de deslizamento é 

atingida (Hobbs 1985).  

 Muitos são os trabalhos sobre os principais sistemas de deslizamento desenvolvidos em grãos 

de quartzo deformados experimental e naturalmente (Christie et al. 1964, Tullis et al. 1973, Blacic 

1975, Vernon 1976, Lister & Dornsiepen 1982, den Brok 1991). Sabe-se que, normalmente, tem-se o 

plano basal c(0001), planos prismáticos (m{10-10} ou a{11-20}) ou planos romboédricos (r{10-10} 

ou z{01-11}) como planos de deslizamento e eixo c, eixo a ou uma combinação c + a como direções 

de deslizamento (vetor Burger - Fig. 2.7) (Nicolas & Poirieri 1976, Hobbs 1985).  

 Entretanto, vários fatores influenciam os valores da CRSS, bem como a taxa de movimentação 

das deslocações: temperatura, pressão confinante, taxa de deformação, atividade termodinâmica de 

impurezas (Hobbs 1985, Vernon 2004). A depender da quantidade de água presente e da taxa de 

deformação, sob temperaturas abaixo de 400O C, tem-se a ativação de deslizamento basal <a> e para 

temperaturas acima de 700O C tem-se a ativação de deslizamento prisma <c> (Vernon 2004) (Fig. 

2.8). A adição de água funciona como um facilitador da deformação e mesmo sob temperaturas baixas  
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Figura 2.7 – Representação esquemática dos principais sistemas de deslizamento desenvolvidos em grãos de 
quartzo; a) plano de deslizamento (PD): basal e direção de deslizamento (DD): eixos a; b) PD: prismáticos e DD: 
eixos a; c) PD: romboédricos e DD: eixos a; d) PD: prismáticos e DD: eixos c; e-g) PD: prismáticos, 
romboédricos e dipiramidais trigonais (respectivamente) e DD: uma das possíveis combinações c + a.(DD: vetor 
Burger, Passchier & Trouw 1996). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 – Figura esquemática mostrando a relação entre a tensão critica cisalhante (CRSS) e a temperatura 
para três dos principais sistemas de deslizamento desenvolvidos em grãos de quartzo (Blacic 1975 e Hobbs 1972 
in Hobbs 1985). 

pode-se ter deslizamento de planos prismáticos segundo o eixo c - {m}<c> (Tullis et al. 1973, Lister 

& Hobbs 1980, Linker & Hirby 1984, Mainprice & Paterson 1984, Hobbs 1985, Price 1985, Schmid 

& Casey 1986). A tabela 2.3, compilação apresentada por Vernooij 2005, lista os principais sistemas 

de deslizamento experimentalmente observados em grãos de quartzo, bem como as microestruturas 

associadas a cada um.  
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Tabela 2.3 - Sistemas de deslizamento identificados em estudos experimentais de quartzo (Vernooij 2005). T: 
temperatura; Pc: pressão confinante; ε: taxa de deformação; t: tempo de deformação; b: vetor Burgers.  

 

A ativação de um ou mais sistemas de deslizamento implicará uma mudança de forma, de 

configuração de bordas e, principalmente, de orientação cristalográfica preferencial (OCP) dos grãos. 

Segundo Vernon (2004), quanto maior o número de sistemas de deslizamento ativados, mais 

facilmente o grão pode mudar sua forma, em resposta à tensão diferencial local.  

Deve-se considerar, ainda, a formação de maclas de deformação, as quais passam a acomodar 

a deformação (Tullis & Tullis 1972 e 1973, Lloyd et al. 1992, Lloyd 2004, Pehl & Wenk 2005, Wenk 

et al. 2005). A macla de Dauphiné é definida por uma rotação de 180O segundo eixo c dos grãos de 

quartzo (Nicolas & Poirier 1976), e consiste numa das formas por meio das quais a migração de 

defeitos continua sem haver perda de coesão. Isto porque, devido à rotação em torno de c, as direções 

cristalográficas que oferecem maior resistência à deformação são superpostas por direções que 

oferecem menor resistência permitindo assim, a continuidade do Fluxo (Fig. 2.9). Para grãos de 

quartzo, ocorre superposição das formas enantiomórficas, formas direitas são superpostas por formas 

esquerdas, devido a inversão de polaridade dos eixos a (Nicolas & Poirier 1976).  

Os defeitos, então, migram segundo diferentes sistemas de deslizamento, cuja concentração 

pode acabar por inibir o processo, o que é referenciado como “endurecimento” ou Strain ou Work  

Hardening. Entretanto, a contínua combinação de indução e migração de defeitos permite o 

“amolecimento” da rede ou “Strain Softening”, o que tende a reduzir a concentração de deslocações e 

seguir com o processo de deformação. As deslocações passam a se concentrar naquelas regiões da rede 

cristalina que funcionam como barreira ao seu deslizamento, e definem, então, defeitos planares, os 
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Figura 2.9 – Diagrama de módulo de Young para quartzo, ou superfície de rigidez, plotado segundo o sistema 
de referência do cristal, calculado usando constantes elásticas isotérmicas (McSkimin et al. 1965 in Pehl & 
Wenk 2005). Nota-se que paralelo aos romboedros z tem-se as direções mais rígidas, as quais tendenrão a ser 
macladas para alinhar direções que ofereçam menor resistência à deformação. Neste caso, direções próximas aos 
romboedros r, o que coincide com a operação que caracteriza a macla de Dauphiné nos cristais de quartzo. 

quais delimitam regiões dentro do cristal cuja orientação é ligeiramente diferente das regiões vizinhas, 

o que se denomina subgrãos. Estas regiões de acúmulo de defeitos são denominadas paredes de 

subgrãos, ou defeitos planares que caracterizam os limites de subgrãos, também chamadas de bordas 

de baixo ângulo, uma vez que sua diferença de orientação com as regiões vizinhas não excede 10º 

(White 1977 in Vernon 2004, Spry 1983, Passchier & Trouw 1996, Vernon 2004).  

O resultado é um agregado com forte orientação cristalográfica preferencial, que assume 

diferentes padrões de distribuição a depender do sistema de deslizamento ativado. Entretanto, tais 

padrões são influenciados, ainda, pelo tipo de fluxo (Fig. 2.10), pela história de deformação do 

agregado, pela quantidade de água presente. Na figura 2.11, tem-se os principais padrões de OCP que 

podem se desenvolver nos agregados a depender dos fatores mencionados, sendo que se trata de 

rochas deformadas coaxialmente. Para regimes de deformação não-coaxial tem-se o desenvolvimento 

de padrões assimétricos que devem refletir a cinemática do processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 – Diagramas esquemáticos mostrando os diferentes padrões de distribuição de eixos c e a, a 
depender do tipo de fluxo (modificado de Lister & Hoobs 1980 e Schmid & Casey 1986). 
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Figura 2.11 – Diagramas esquemáticos dos tipos mais comuns de OCP para grãos de quartzo e respectivos 
diagramas obtidos a partir de agregados deformados naturalmente, com diferentes histórias de deformação 
(Schmid & Casey 1986). 

2.5.  RECRISTALIZAÇÃO DINÂMICA 

Caso o processo de migração de defeitos continue e a diferença de orientação entre os 

subgrãos aumente, tem-se a formação de novos grãos. Neste estágio, o processo passa a ser 

denominado recristalização dinâmica. Portanto, tem-se agora a formação de defeitos planares que 

delimitam regiões com diferença de orientação maior que 10º e, por isso, são consideradas bordas de 

alto ângulo, que delimitam redes cristalinas individualizadas, o que caracteriza novos grãos ou grãos 

recristalizados dinâmicamente. 

Neste caso, tem-se um dos possíveis processos de recristalização dinâmica, a recristalização 

por rotação de subgrãos. Entretanto, o termo recristalização dinâmica se refere a qualquer 

reorganização da rede cristalina em resposta a gradientes de temperatura e pressão associados a 

campos de tensão e/ou diferentes taxas de deformação, havendo ou não a atuação de fase fluida. Dessa 

forma, além da recristalização por rotação de subgrãos, pode-se ter: (i) a recristalização por migração 

lenta de borda ou bulging, induzida por gradiente de deformação interna entre grãos vizinhos (Spry 

1983, Passchier & Trouw 1996, Vernon 2004). Tal processo é também conhecido por migração de 

borda induzida pela deformação; (ii) a recristalização por migração rápida de borda ou grain 

boundary migration recrystallisation, que é o processo característico de deformação sob temperaturas 

mais altas, pelo qual tende a ocorrer rápida migração dos limites dos grãos a fim de consumir as 

bordas de alto ângulo com mais altos níveis de energia livre.  

Os três mecanismos de recristalização referenciados acima ocorrem devido à atuação de um 

campo de tensão sob condições de altas temperaturas e/ou baixas taxas de deformação. Tal condição 

confere uma característica dúctil ao agregado cristalino e permite uma reestruturação dos grãos por 

fluxo em estado sólido, sem perda de coesão. Entretanto, quando se tem altas taxas de deformação, 
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mesmo sob temperaturas elevadas não se consegue que processos de deformação intracristalina se 

desenvolvam sem perda de coesão e são gerados microfraturamentos (Vernon 2004, Kruhl et al. 

2007). Assim, os novos grãos formados são resultado de quebra da rede cristalina e não gradativa 

rotação de subgrãos ou migração de borda (den Brok 1991, Vernon 2004, Lagoeiro et al. 2005, 

Lagoeiro & Fueten 2007, Vernooij 2005, Kruhl et al. 2007), embora um destes processos possa 

ocorrer concomitante ou seguidamente ao microfraturamento.  

Por outro lado, quando o agregado mineral é submetido a um aumento de temperatura, sem a 

associação de campos de tensão, denomina-se o processo de Recristalização Estática ou Annealing 

(termo originado na área de ciências dos materiais, Spry 1983, Passchier & Trouw 1996). Neste caso, 

ocorre uma migração de bordas específicas ou especiais, a fim de que aquelas direções segundo as 

quais se tem maiores índices de energia sejam eliminadas. A cada um dos processos descritos 

associam-se a formação de diferentes feições microestruturais e de OPF (orientação preferencial de 

forma) e diferentes padrões de orientação cristalográfica preferencial (OCP). Portanto, os referidos 

processos, a depender das condições de contorno, desenvolverão microtramas características, descritas 

a seguir. 

2.6. MICROTRAMAS CARACTERÍSTICAS EM AGREGADOS DE QUARTZO 

Os processos deformacionais acima descritos podem ser identificados ou caracterizados, 

inicialmente, por meio das microestruturas desenvolvidas em cada caso, sendo que a distribuição de 

tamanho e forma dos grãos são as primeiras feições a serem alteradas. Muitos são os trabalhos 

referentes a diferentes padrões microestruturais em agregados policristalinos de quartzo naturalmente 

deformados (Schmid & Casey 1986, Law 1990, Hirth & Tullis 1992, Stipp et al. 2002) e mesmo grãos 

de quartzo deformados experimentalmente. Portanto, há consenso acerca das feições características de 

cada processo.  

 Feições características da migração de defeitos são observadas somente por meio de 

microscopia eletrônica de transmissão (TEM), que não será abordada neste trabalho. Entretanto, o 

processo de deformação cristal-plástica, caracterizado pelo acúmulo de defeitos nas redes cristalinas, 

gera feições características, visíveis em escala de grão, e neste contexto, a feição que caracteriza o 

início do processo de deformação é a extinção ondulante. Esta feição é caracterizada pelo acúmulo de 

defeitos na estrutura cristalina dos grãos, o que gera regiões internas ao grão nas quais tem-se 

birrefringência ligeiramente diferente das áreas vizinhas. Tais defeitos passam então, a se concentrar 

em determinadas direções e delimitar regiões denominadas subgrãos, que, quando alongados, são 

referidos como lamelas de deformação (Fig. 2.12). 
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Figura 2.12 – Extinção ondulante em grão de quartzo, visualizada por meio da rotação de 10º de (a) para (b) e 
(b) para (c), o que permite identificar a definição de lamelas de deformação. 

 Considerando-se condições de baixa temperatura (200-300º C, Vernon 2004) ou mesmo taxas 

de deformação mais elevadas, o processo de deformação inicialmente desenvolvido é a recristalização 

por lenta migração de borda ou bulging. Tal processo é caracterizado por grãos com forte extinção 

ondulante, com bordas extremamente irregulares (serrilhadas) e bordejados por grãos extremamente 

pequenos gerados por processo de nucleação (Fig. 2.13a) (Passchier & Trouw 1996, Vernon 2004). 

Tem-se, então, um agregado formado por duas classes de grãos cuja distribuição de tamanhos é 

fortemente discrepante, o que caracteriza uma distribuição bimodal e caso os grãos menores bordejem 

os grãos maiores, tem-se a estrutura referenciada como núcleo-manto. Este contexto foi definido por 

Hirth & Tullis (1992) como regime 1 de deformação. Os padrões de orientação de eixos c são 

caracterizados por guirlandas cruzadas tipo I e II, mas ainda com grande dispersão (Fig. 2.11). 

 Por outro lado, caso se tenha temperaturas da ordem de 400º C, ou mais baixas taxas de 

deformação, o processo a se desenvolver é a recristalização por rotação de subgrãos. Tal processo é 

caracterizado por grãos com extinção ondulante, sendo que regiões “limpas” de deformação podem ser 

individualizadas, o que caracteriza os subgrãos. A continuidade do processo de migração de defeitos 

aumenta gradativamente a diferença de orientação entre os subgrãos gerando novos grãos, 

recristalizados. Tem-se, então, um grão maior bordejado por grãos menores, cujos tamanhos são 

similares aos tamanhos dos subgrãos, feição também referenciada como estrutura núcleo-manto 

(Passchier & Trouw 1996). O núcleo seria o grão deformado, bordejado por um manto de grãos 

recristalizados, o que caracteriza uma distribuição bimodal de tamanhos, entretanto muito menos 

discrepante se comparado com primeiro caso.  

 Neste segundo caso, têm-se grãos cujas bordas são retas e, portanto, tendem a ser poligonais, 

feições que caracterizam o regime 2 de deformação para Hirth & Tullis (1992) (Fig. 2.13b). Com a 

continuidade do processo será formado um agregado com uma distribuição unimodal de tamanho, uma 

vez que os grãos originais já não serão identificados. As guirlandas definidas pela distribuição de eixos 

cristalográficos tendem a ficar melhor delineadas, sendo que se há forte predominância ou ocorrência 

de apenas um sistema de deslizamento serão formados máximos de pontos únicos (Fig. 2.11, 

diagramas à direita). 

  

a) b) c) 
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Figura 2.13 – Desenho esquemático e fotomicrografias exemplificando as microestruturas que caracterizam os 
principais processos de recristalização dinâmica, em agregados policristalinos de quartzo (desenho esquemático 
Stip et al. 2002). 

 Para deformações de mais alta temperatura, o principal processo ocorrido é a recristalização 

por rápida migração de bordas. Tem-se, então, um agregado constituído por grãos cuja principal feição 

é a sinuosidade das bordas (Fig. 2.13c), o qual caracteriza agregados deformados sob condições do 

regime 3 de deformação, proposto por Hirth & Tullis (1992).  

 As microestruturas descritas representam agregados deformados sob condições dúcteis, sob as 

quais não são reconhecidas feições de microfraturamento, associado a precipitação de novos grãos ou 

ocorrência de processos difusionais (Nabarro-Herring Creep ou Coble Creep, Passchier & Trouw 

1996, Twiss & Moores 1992). Entretanto, os referidos processos, sob condições de altas taxas de 

deformação ou mesmo mais baixas temperaturas, podem desempenhar importante papel no 

desenvolvimento das microestruturas de determinado agregado. Microfraturamento seguido de rotação 

de fragmentos sob ação de gradiente geotérmico, pode também levar a formação de subgrãos. A 

a) 

b) 

c) 
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rotação progressiva desses fragmentos leva a formação de bordas de alto ângulo resultando na 

formação de agregados recristalizados. A evidência desse processo é a presença de subgrãos cujas 

bordas são decoradas por inclusões fluidas. (den Brok & Spiers 1991, van Daalen et al. 1999 e Vernooij 

2005). O desenvolvimento de microfraturamentos se dá ao longo de determinadas superfícies, que 

marcam a transição abrupta dos clastos para novos grãos gerados por nucleação ou mesmo por 

processo de recristalização (Fig. 2.14). Esta configuração pode ser responsável pela geração de veios 

de quartzo, como demonstrado por Lagoeiro et al. (2005), Lagoeiro & Fueten (2007) ou 

experimentalmente, van Daalen et al. (1999), Vernooij (2005).  

Figura 2.14 a e b – Fotomicrografias mostrando grão de quartzo deformado por processo intracristalino de 
migração de defeitos associado a microfraturamento, o que é evidenciado pela existência de lamelas de 
deformação e novos grãos que preenchem as superfícies de fratura (amostra RM, Fig. 3.1 – próximo capítulo). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Castro C. P. de 2007. Microestruturas e Texturas de Equilíbrio em Quartzo Recristalizado.  

 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 U-STAGE AND EBSD TECHNIQUE AS COMPLEMENTARY 

METHODS 

3.1. INTRODUCTION 

The microstructural and crystallographic orientation patterns of minerals in rocks are directly 

related to the physical, chemical and environmental conditions in which these aggregates were formed 

or deformed. This means that for a complete understanding of the mechanical behavior of a rock 

during deformation, a careful characterization of the microstructures, crystallographic preferred 

orientation (CPO) and shape preferred orientation (SPO) must be carried out in the aggregates. On the 

other hand, the characterization of microstructures must also take into account grain boundary 

properties, such as their spatial array and crystallographic orientation, since, in some cases, the 

boundaries may play an important role on the accommodation of the deformation. However, the study 

of grain boundary properties became an important matter in earth sciences only in the last decade, 

when grain boundary geometry in polycrystalline aggregates began to receive more attention. 

Although at that time, grain boundary geometries, their relationship with the equilibrium of surface 

energy and their role in different geological situations remained poorly understood, there was a general 

agreement that their geometry might be used to determine physical and chemical properties of the 

aggregates as well as to infer metamorphic conditions (Randle 1992, Lloyd 1997, Wheeler et al. 2001, 

Wheeler et al. 2003, Lloyd 2004). The poor knowledge about grain boundary arrangements is due, 

mainly, to the difficulties to use optical methods to measure them, and for the difficulties to determine 

all parameters required for a complete boundary characterization. However, a complete investigation 

of how quartz behaves under deformation demands a detailed analysis of such properties, as pointed 

out by many authors (Randle 1992, Lloyd et al. 1992, Mainprice et al. 1993, Lloyd et al. 1997, Randle 

& Engler 2000, Lloyd 2004). 

The grain boundaries are characterized by two parameters with five degrees of freedom (Spry 

1983, Randle 1992): (i) the orientation of the boundary plane (parameter with two degrees of freedom, 

the plane azimuth and its dip); (ii) the misorientation between two neighbour grains, which share the 

same boundary. In rocks and minerals in general (except isometric ones), there are two ways to obtain 

these crystallographic information of grain boundaries. The first is to use the U-Stage mounted on a 

petrographic microscope, through which is possible to determine the boundary plane orientation, while 

the second refers to the analysis of the misorientation axis/angle pair, which can be obtained via 

Electron Backscattering Diffraction – EBSD technique (Randle 1992, Dingley et al. 1995, Prior et al. 

1999, Humphreys 2001, Prior et al. 2002). Both methods are useful in different aspects on 

determination of grain boundary properties, and therefore, should be used as complementary 
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techniques, in order to obtain a more complete analysis of such characteristics (Kuntcheva et al. 2006).  

In this chapter I present a description of these two applied techniques used to characterize the grain 

boundary microstructures in recrystallized quartz aggregates from tectonites of banded iron formation. 

I also discuss the limitation and complementary of those two techniques in order to accomplish the 

detailed characterization of the grain boundary array in recrystallized quartz grains. 

3.2. GEOLOGICAL SETTING 

The studied samples are tectonites of banded iron formations that came from Quadrilátero 

Ferrífero region, southern São Francisco craton (Fig. 3.1). The Quadrilátero Ferrífero (QF) is 

characterized by paleoproterozoic structures developed during the Transamazonian Orogeny (Alkmim 

& Marshak 1998) and the rocks that compose its stratigraphic units, in a general way, can be 

organized in the following manner: 

 Archean basement formed by TTG suites, in which are found gneiss-migmatite complexes, (from 

meta-tonalites to meta-granites), migmatites and pegmatites, besides amphibolitic intrusions 

(Carneiro et al. 1995, Marshak et al. 1992, Noce 1995). According to Jordt-Evangelista et al. 

(1992) these rocks were metamorphised under amphibolite facies. The TTG suites are covered by 

volcano-sedimentary sequences of greenschist, phyllite, quartzite, Algoma-type iron formation, 

komatiite. These rock ages are between 2,776 and 2,857 Ga and together with TTG suites 

characterize an Archean granite-greenstone terrane (Machado et al. 1992, Schrank & Machado 

1996b, Alkmim & Marshak 1998). 

 These Archean rocks are covered, uncomfortably, by a paleoproterozoic metasedimentary unit, 

named Minas Supergroup (Alkmim & Marshak 1998). This unit is composed by rocks whose ages 

vary from 2.5 to 2.1 Ga, initially deposited in shallow-water or deltaic ambient (Renger et al. 

1994, Alkmim & Marshak 1998). These rocks were deformed during the Transamazonian 

Orogeny, when the younger portion of metasedimentary sequence was deposited, uncomfortably 

(2.1 Ga, Machado et al. 1992, Renger et al. 1994). On the top of the sequence lie meta-sandstones 

and meta-conglomerates whose deposition should have occurred in a continental ambient in the 

end of the Transamazonian Orogeny (Alkmim & Marshak 1998). The main unit is the Cauê 

Formation, composed of banded iron formation of superior lake type, from which the studied 

samples came, and a carbonate sequence. 

The QF region is delimited by large structures in anticlines and synclines as a result of a 

complex evolutionary history. Although the development of these structures has been the subject of 

many studies in last decades, there are still some controversies on the evolutionary models (Chemale 

Jr. et al. 1994, Endo 1997, Alkmim & Marshak 1998, Endo et al. 2005). However it is a common 

sense that there is a gradient in metamorphic and deformational style with temperature and magnitude 

of deformation increasing progressively from west to east. 
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Figure 3.1 – Simplified Map of Quadrilátero Ferrífero (after Dorr 1969, Pires 1994, Rosière et al. 2001), 
showing the places where the samples were collected – CI, RM, IT, PC, CM. 
 
(Rosière et al. 2001, Pires et al. 1994, Lagoeiro 2002). The last deformation event occurred during the 

Brasiliano Orogeny whose influence can be observed, mainly, in the eastersn portion of the QF region 

as west-verging contractional structures (Alkmim & Marshak 1998).  

Although the banded iron formation is the main unit of the QF region, considering the mineral 

exploration, in the majority of the area the rocks present a variable degree of weathering. Therefore, 

only those places showed in figure 3.1 were suitable for sampling for the proposed study. 

3.3. METHODS 

3.3.1. Sample Preparation 

The samples were selected according to some specific features. In all samples quartz bands are 

continuous (in range of several centimeters) and thick (between 2 – 10 mm). The X,Y and Z reference 

system used in structural geology, corresponding to the main axis of the finite strain ellipsoid (Twiss 
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& Moores 1992, Passchier & Trouw 1996), where X axis is parallel to the mineral elongation, Z axis 

normal to the foliation and Y-axis perpendicular to the XZ plane, was adopted. Then, cubic blocks of 

dimensions 20x20x20 mm were prepared for polishing (Fig.3.2).  

Figure 3.2 – Example of banded iron formation sample in which thicker quartz bands can be observed and a 
block from which the sections were prepared. 

All samples were cut parallel to the stretching lineation (strain-X) and perpendicularly to the 

rock foliation (XZ plane) using a low-speed saw to prevent damaged to the sample surfaces. Sections 

for EBSD and optical analyses were prepared in a closely match to minimize the misfit of the 

observed areas (Fig.3.3): (i) blocks of 15x15x7 mm were obtained and enclosed into an epoxy resin 

for EBSD analysis (Fig. 3.3a); (ii) regular thin sections (≈ 0,03mm – Fig. 3.3b) were then prepared as 

well as a (iii) thick sections (≈ 0,07mm), for U-stage measurements of grain boundary plane 

orientation (Fig. 3.3c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3.3 – Schematic figure illustrating the tree kinds of prepared samples. Using blocks with 20x20x20 mm, 
blocks with 15x15x7 mm were cut and closed in epoxy resin (a); thin sections with ‘normal’ thickness, ≈ 
0,03mm, were made (b), as well as thicker sections, ≈ 0,07mm (c). 
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The normal thin sections were used for microstructural observations and to select potential 

areas for EBSD and U-stage analyses. For the preparation of thick sections, aggregates of quartz 

grains free of iron oxide inclusions were selected. Therefore quartz bands can be considered pure and 

free of iron oxide minerals. Then, the sections were enclosed in epoxy resin for EBSD analysis while 

the thick sections were used to measure the crystallographic orientations of grain boundaries, in the U-

stage.  

Sample preparation is crucial for EBSD analysis. The sample surface to be analyzed must be 

perfectly flat and free of any type of mechanical damage resulting from the polishing. To accomplish 

that, the MINIMET 1000 – Grinder Polisher was used. Initially, the samples were enclosed in epoxy 

resin and their sharp edge was removed using sandpaper (Fig. 3.4). This procedure is necessary to 

enhance the polishing process once it allows the whole sample area to be in contact with the grinder 

fluid paste.  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3.4 – Sample closed in epoxy resin whose boundaries are smoothed, in order to facilitate its slide on the 
polishing discs. 

The first step is remove all excess of resin from the sample surface which involves a 

mechanical polishing with a diamond disc of grain size of 45µm, an applied force of 2 or 3lb, and 

rotation of 30 rpm. The sample and polisher disc were immersed in distilled water. The time required 

for polishing varies, and depends on the material properties. Geological samples must be polished at 

least for 30 seconds or until the resin that cover the sample surface is completely removed (Fig. 3.5a). 

In this case, time consumption varies from 15 minutes up to 2 hours, depending on the thickness of the 

quartz band, as well as the proportion between quartz grains and iron oxides. 

The next step is to polish the sample surface with a diamond disc of grain size of 15µm, 

whose aim is to soften the defects generated on the surface of the sample during the previous stage. 

This disc should be used while amounts of resin can be identified on the sample surface, but care 

should be taken with the time, since it should not exceed ten minutes (Fig. 3.5a e b). The discs of grain 

size of 45 and 15µm can be substituted for silicon carbide-paper discs, a synthetic abrasive material. 

However, there are some disadvantages in the use of silicon carbide: as the sample needs to be 

immersed in distilled water during the polishing, the durability of paper disc is lower and the time 

required to this first polishing stage is larger. 
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Figure 3.5 – This illustration represents the first polishing stage; a) in the left side, sample enclosed in epoxy 
resin without polishing, followed for a partially polished sample, in which an area, apparently, without epoxy 
resin is selected. However, the micrograph shows some stains (two are contoured) on the sample which 
represents rests of epoxy resin. These stains should be removed by disc with 15 µm so that the sample does not 
be too deformed, superficially; b) Photomicrograph showing the sample without resin, after the use of the disc 
with 15 µm. 

In the third step, the mechanical polishing was done with diamond past in oil medium 

(AUTOMET Lapping Oil). The process started with diamond past of 9µm in a Nylon polisher cloth 

(Fig. 3.6a). A load of 5 lb was applied at 30 rpm. The running time was, in average, 45 minutes, but it 

is recommendable does not exceed one hour. In average, about 45 minutes was spent for each size of 

diamond paste used: 9µm, 3µm, 1µm and 0.25µm, but for these pastes a soft polisher cloth was used, a 

load of 3lb was applied at 30 rpm (Fig. 3.6b). Between each size intervals of diamond paste, the 

samples were ultrasonically cleaned, with distilled water, to eliminate any residue of the preceding 

paste. A visual inspection of the surface quality of the sample could be done in an optical incident 

light microscope. 

In the final stage a mechanical and chemical polishing must be accomplished to make sure 

that all imperfection and mechanical deformation induced during cutting might be eliminated. The 

polishing has to be made with an alkaline solution of colloidal silica, SYTON (Fynn & Powell 1979), 

of grain size of 20 nm. A soft polisher cloth must be used and the surface of the sample must be 

completely immersed in the solution, at a speed as lower as 30 rpm and with a minimum applied load 

(~ 1lb). The lapping time required is around 8-10 hours, in average for the studied samples (Fig. 3.6c). 

Figure 3.6 – Photomicrograph showing the same region of the sample in different polishing stages. The light 
gray represents hematite grains while the dark gray represents quartz grains; a) after of polishing by 9 µm 
diamond paste was used; b) after of polishing by 0,25 µm diamond paste was used; c) in the end of the polishing 
procedure, after colloidal silica solution was utilized 

For non-conductive samples, it is necessary to cover the sample surface with a very thin layer 

of carbon of few nanometers of thickness. But extra care is necessary because even a nanometric cover 
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of carbon might interfere with the generation of the diffraction pattern, kikuch bands (Prior et al. 

1999).  In this case, initially, the sample must be cleaned with acetone, after ultrasonically cleaned 

with distilled water, at least for 25 minutes, and the last polishing stage with colloidal silica must be 

repeated for about 4 hours (Fig. 3.7).  

 

 

 

Figure 3.7 – Ready samples for the EBSD analyses. As it is recommended that the samples should not be 
covered by carbon, they are surrounded by metallic tape (a) and in the surface of the sample the section is 
bordered by carbon paint (b), so the electrons are not concentrated on the sample. 

3.3.2. Data Acquisition  

Initially, suitable quartz bands were selected for U-stage measurements. A mosaic of optical 

micrograph was composed and grain boundaries were mapped out manually. In the grain boundary 

map, grains were indexed for boundary orientation measurement and for determination of grain size 

distribution (Fig. 3.8).  

Figure 3.8 – Mosaic of quartz band from which the region to be analyzed was selected. In detail, one region 
showing some indexed grains, as well as their boundaries. 

In the thick sections, boundaries inclined to the section plane are visualized as diffuse strips. 

Shallow grain boundaries appear as broad diffuse bands (Fig. 3.9a). The U-stage allows the rotation of 

inclined boundaries to the vertical position, therefore the attitude of grain boundary plane can be 

measured with precision of ~ 1o (Fig. 3.9b). These data combined with the EBSD results will permit 

the complete characterization of grain boundary geometry. 

 



Castro C. P. de 2007. Microestruturas e Texturas de Equilíbrio em Quartzo Recristalizado. 

 50 

 
Figure 3.9 – a) Photomicrograph showing a region of a thicker section, in which two grains are circled and 
schematic illustrations of the relation between the grain boundary plane and the horizontal plane (section plane), 
reason due to which the boundary grain appears as diffuse bands; b) the U-stage coupled to the optical 
microscope, through which the grain boundary attitude can be determined. 

3.3.3. Universal Stage  

The technique was first applied on the study of grain boundaries by Kruhl & Peternell (2002) 

and later by Kuntcheva et al. (2006) and it allows the determination of the three-dimensional 

orientation of grain boundary planes on the micrometer-scale with acceptable accuracy. The procedure 

is rotating the section according to the U-stage axes until those segments which appear as diffuse 

bands become straight lines. The segments are visualized as diffuse bands because the grain boundary 

plane is tilted. When the section is rotated, the grain boundary plane becomes normal to the section 

plane and then the boundary segment appears as a sharp line. In this position, its orientation is 

represented by the angle that the tilted position makes with the microscopy stage (horizontal position).  

In figure 3.10 the procedure to obtain the grain boundaries orientations is illustrated. The first 

step is to select a pair of grains and measure the c-axis orientation of both. After that, the grain 

boundary shared by the two neighbour grains is divided in straight segments (or bands); select one of 

these segments and rotate it around a vertical axis of U-stage until the segment appears parallel to the 

vertical line of the cross hair (Fig. 3.10a). Thus, we determine the azimuth of the plane, which contains 

the segment. To determine its dip, the section is rotated according to one of the horizontal axes of U-

stage (Fig. 3.10 b-d). This method provides: (i) the orientation of grain boundary pole; (ii) the angles 

between the c-axes of neighbour grains; (iii) the angle between grain boundary pole and the c-axes, 

and then, the angle between the plane that contains the grain boundary segment and the c-axes (Fig. 

3.10e). Based in the angle between the c-axes of neighbor grains and the grain boundary pole it is to 

possible to infer the crystallography of the grain interface with respect to each of the neighboring grain 

and as all measured parameters are indexed (Fig. 3.8), it is possible to establish a safe correlation 

among the microstructures and texture of the aggregate. 
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Figure 3.10 – Photomicrographs and schematic illustrations of the procedure to obtain the grain boundary plane 
attitude; a) the grain boundary must be rotated until to be parallel to the vertical reticulum of the U-stage, 135º in 
the picture; b and c) the boundary is rotated according to horizontal axis of the u-stage, until to be orthogonal to 
the section plane, and then, visualized as straight lines (d – grain boundary pole attitude determined: 315/66); e) 
through of described routine, considering two neighbor grains, c-axes and the grain boundary pole attitude can 
be measured (C1, C2 and gbp); thus, the angular relations obtained are: the angles between the c-axes 
(γ = θ + ϕ); the angle between grain boundary pole and the c-axes (α and β), and then, the angle 
between the plane that contains the grain boundary segment and the c-axes. 

 Restriction of the method   

Although through the optical method the spatial orientation of straight grain boundary 

segments can be measured, some restrictions of measurements should be considered. As the u-stage 

tilting is restricted to, approximately, 45º, segments of planes dipping between 0 – 45º cannot be taken 

into the vertical position. Thus these segments can not be measured with sufficient accuracy. On the 

other hand, if the grain boundaries are very irregular (lobated or serrated), the length of the grain 

boundary segment is too small, few micrometers, what can cause the interference between adjacent 

boundaries, mainly if these boundaries have low tilting angles. As these boundaries will be observed 

as diffuse belts, the limits of these belts cannot be determined precisely.  

3.3.4. Electron Backscattering Diffraction  

The determination of grain boundary orientation characterizes two of the five degrees of 

freedom necessary to characterize the grain boundary geometry. The other three are described for the 

angle/axis misorientation pair between two neighbour grains, which share the same boundary. The 
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misorientation axis is the axis according to which one lattice must be rotated so that it becomes 

coincident with the neighbour lattice, while the misorientation angle is the angular difference between 

their spatial orientations. To obtain these parameters we used a Scanning Electron Microscope (JEOL 

5510) equipped with an Electron Backscattering Diffraction system (HKL Technology), with the 

CHANNEL 5© application package. The measurements of the crystallographic orientations were made 

on a predefined surface of, approximately, 15 mm2, at a magnification of 25X.  

Initially, the sample must be carefully positioned. It must be in front of the EBSD detector 

with an inclination of 70º (Prior et al.1999, Humphreys 2001) and the three reference systems (sample 

reference system, specimen reference system and microscope reference system) must be coincident 

(Fig. 3.11).  

 

Figure 3.11 – Schematic illustration showing the sample positioned in the SEM camera. The sample must be 
tilted at 70º the reference system of the microscope and the specimen (EBSD) and the sample reference system 
must be also coincident (to sample reference system, Zsa – foliation pole (Z) and Xsa – stretching lineation (X) – 
XZ plane). In the right side, a schematic example of the diffraction pattern obtained when the electron beam 
strikes a quartz crystal and the diffraction pattern of backscattered electrons are projected to the phosphor 
detector  

The EBSD technique allows a complete crystallographic orientation at the point struck by the 

electron beam in the form of Euler angles. Initially, in each point, the data are resolved in a form of 

diffraction pattern, known as Kikuchi Diffraction Pattern (Randle 1992 – Fig. 3.11). These diffraction 

patterns result from the interaction between the electron beam and the atomic planes of the crystal 

lattice. In a general way, the electrons interact with all crystallographic planes in each point hit by the 

beam, and backscattered electrons are diffracted and detected by the phosphor detector. Then, the 

results are processed and represented in a form of Kikuchi bands, which are analyzed, indexed and 

processed by computational applications (Prior et al. 1999). So that the diffraction pattern can be 

indexed correctly the equipment must be carefully calibrated. The distance between the sample and the 

point in which the electron beam is liberated, the work distance, must be carefully determined to 

assure the correct indexation. In this case we used a work distance of 35 mm and a specific calibration 

was generated to this value.     
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 The diffraction patterns acquired are compared to a computer dataset allowing a 

determination of the crystallographic directions of crystal struck by the electron beam. The 

crystallographic orientation is determined according to the sample reference system (coincident with 

specimen and microscope reference systems, in this case, Fig. 3.11). Therefore three angles are 

necessary to characterize crystal orientation it in the space, which is known as the Euler angles 

(Randle 1992). Hence, the crystallographic orientation is represented as a set of Euler angles, that 

correspond to specific rotations which became possible to transform sample coordinate system into the 

crystal coordinate system and vice versa (Bunge 1982). The points are indexed consecutively and the 

step size depends on the grain size, in this case the step size adopted was 10µm (Fig. 3.12). 

 

Figure 3.12 – Illustration of the detected and indexed diffraction pattern in two points, as well as, the determined 
position of the unit cell and its relation to the sample reference system. 

The mathematical treatment of these data allows the determination of misorientation 

properties, to neighbor or random grains. The data can be presented in a form of orientation contrast 

image, pole figures or inverse pole figures in which orientation distribution pattern of all 

crystallographic forms can be analyzed. In the first case, the data is presented as an orientation map 

with different colors to each pixel, depending on the crystallographic orientation of each indexed 

point. In the second situation, the crystallographic orientations are analyzed through diagrams in 

which they are plotted according to sample reference system, as pole figures diagram. In the last 

condition, the data are plotted according to the crystal reference system, i.e. as inverse pole figures. In 
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this case, it is necessary to fix any external structure or an axis of the sample reference system, and 

then this parameter will be plotted according to the main crystallographic directions of the analyzed 

crystal. Lineation (X direction), foliation pole (Z direction), grain boundary poles or any linear 

structure can be plotted and presented as inverse pole figures.  

The figure 3.13 shows the representation of the main crystallographic forms of a quartz 

crystal.  

Figure 3.13 – Main crystallographic forms to quartz grain, in detail the sector used to analyze the distribution of 
rock structures according to main crystallographic forms to quartz grains – inverse pole figures (after Linker 
1984, Nesse 2000, Lloyd 2004). 

 Due to quartz symmetry, the crystallographic forms are repeated in six sectors, but only that 

which appears in the right side of the figure is used in the inverse pole figures. In the table 3.1, the 

main crystallographic forms of hexagonal symmetry are presented. The table 3.2 shows the 

crystallographic forms plotted in the Fig. 3.13, as well as, their Miller-Bravais indices and the pole and 

c-axis angles. 

The interpolation between orientation data for consecutively indexed points allows the 

determination of grain boundaries and grain boundary maps can be generated with an angular accuracy 

of 1º or less. Then, the degree of misorientation between those regions individualized as grains, 

neighbor or randomly, can be used to determine the grain boundary orientation (Humprey 2001).  
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Table 3.1 – Crystallographic forms of a quartz crystal (after Nesse 2000).  

Hexagonal Crystal System – Trigonal (Rhombohedral) Division 

Point Group – 32 – Trigonal Trapezohedral 

Name of Form and Faces Generic Form (example) - {hkil} 

Pinacoid - 2 {0001} 

Trigonal Prism - 3 {10-10} – {hki0} 

Ditrigonal Prism - 6 {hki0} 

Hexagonal Prism - 6 {10-10} – {hki0} 

Trigonal Dipyramid - 6 {10-11} – {hkil} 

Rhomboedron - 6 {10-11} – {hkil} 

Trigonal Trapezohedron / Scalenohedron - 6 {21-11} / {51-41} – {hkil} 

The pair angle/axis of misorientation is used, since the misorientation axis represents the 

direction in which the lattice of one of two neighbor grains should be rotated to overlap the neighbor 

lattice, while the misorientation angle describe the angular relationship associated with this rotation 

operation (Fig.3.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.14 – A pair of neighbor quartz grains where the misorientation axis and the misorientation angle are 
depicted. 

According to Wheeler et al. (2001) and Lloyd (2004) the misorientation patterns should be 

analyzed as a microstructural parameter dependent of crystallography. The misorientation angles are 

represented as frequency histograms while the misorientation axes distribution should be evaluated 

according to sample reference system (pole figures) and crystal reference systems (inverse pole 

figures).  
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Table 3.2 – The crystallographic forms showed in figure 3.13 (*angles between the pole of the crystallographic 
form and the c-axis,)(after Linker 1984, Nesse 2000, Lloyd 2004). 
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The distribution pattern of angle/axis misorientation pair is common to any quartz aggregate. 

What should vary in samples with different grain boundaries configurations or samples submitted to 

different deformational processes is the concentration of misorientation axis around determined 

crystallographic orientation. Therefore, the misorientation information is used to put some constrain 

on the deformation mechanism at grain scale. Physically and trigonometrically, these data represent 

the surface shared by two contiguous grains (Figure 3.14) and then the pair axis/angle of 

misorientation should be enough to characterize, statistically, the grain boundary geometry (Randle 

1992), but the grain boundaries orientations can be inferred from those data but not directly measured. 

 Method Restriction 

 The main restriction of EBSD is that it is not possible to measure the orientation of grain 

boundary yet. Therefore the use of U-stage is necessary for a complete data acquisition of grain 

boundary configuration. Although through EBSD technique it is possible to analyze hundreds of 

grains in few hours, this technique only allows a statistic treatment of the data, which is not sufficient 

to determine precisely the grain boundary distribution, particularly when the boundary geometry is the 

aim of the study. Also, through the misorientation analysis, it is not possible yet to generate a map 

where we can determine, to each grain boundary, its crystallographic orientation to both grains limited 

for it, something that can be done with the u-stage.  

When the EBSD technique is used, although the data acquisition is punctual, their treatment is 

global. Therefore, there is not a direct control between grain boundary morphology and its 

crystallographic orientation, the mesotexture of the aggregate (discussed in the previous chapter). 

Besides, it is necessary to mention the procedures to sample preparation, once the surface of the 

analyzed samples through EBSD technique must be free of any irregularity. To attend this exigency 

the sample must be carefully prepared, increasing the costs of the procedure and the time required in 

the initial steps of the work. 

3.3.5. U-Stage and Electron Backscattering Diffraction as Complementary Techniques 

When optical microscopy is used, initially, using mosaics, a segmented image is generated 

based on the grain boundaries, which allows that grain size distribution, their axial ratio and shape 

preferred orientation are analyzed.  On the other hand, using the U-stage, it is possible to measure the 

crystallographic orientation distribution pattern of the grains and their boundaries, data presented 

through stereograms and rosettes. As all grains whose boundaries planes and c-axis were measured are 

indexed, as well as their boundaries segments (Figure 3.8), their orientations can be analyzed 

individually or establishing relations between them. The length of grain boundary segments and the 

angular relation between the measured parameters (grain boundary pole and c-axis) are represented in 

frequency histograms, which allows the separation of grain populations with similar characteristics, 

such as microstructures, crystallographic orientations and grain boundary configuration. This is the 
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main advantage of the U-stage use, once through the angle between the grain boundary pole and the c-

axis of the grain limited for this boundary, the crystallographic plane of that boundary can be directly 

determined. However the EBSD can provide the complete orientation of a crystal, while in the u-stage 

only the optical axis orientation can be measured or, in some special circumstances, the a-axis 

orientation (Rosin et al. 2004). Nevertheless the combined use of both techniques allows the 

determination of grain boundary orientation, its crystallographic relation with both grains limited by it 

and the characterization of slip systems active during the deformational processes (Wheeler et al. 

2001, Kruhl & Peternell 2002, Lloyd 2004, Kuntcheva et al. 2007).  

In the figure 3.15, the convention adopted in this study, to determine the crystallographic 

orientation of grain boundary plane from u-stage data is presented. The sector showed in the figure 

3.13 was divided in sub-sectors according to intervals of angles used to analyze the data obtained in 

the u-stage.  

Figure 3.15 – Angular intervals used to determine the crystallographic orientation of grain boundary. 
(crystallographic forms are described in table 3.2). 

Then, all crystallographic forms in sub-sector II and III are considered rhombohedral forms, 

although Nicolas & Poirier (1976) consider as sub-basal forms angular relations up to 30o; poles in 

sub-sector IV are considered trapezohedral forms and those in sub-sector V there are prismatic forms. 

As the presented sector is used to analyze the distribution pattern of any linear structure in the mineral 

aggregate according crystal reference system, is important to correlate it with the angular intervals 

used to treat the data obtained via u-stage, so that the results achieved with the u-stage and EBSD can 

be correlated.   

Therefore, although the orientation of all crystallographic planes can be measured, with an 

EBSD, the orientation of the grain boundary plane cannot be obtained directly and individually. Then, 

in this case, it is necessary to analyze the misorientation relation between the grains. Thus, the pair 

angle/axis misorientation should be measured and analyzed, because their distribution pattern jointly 
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with the crystallographic forms distribution pattern allow the determination of actives slip system and, 

consequently, the interpretation of grain boundary orientation (considering plastically deformed 

aggregates, Lloyd 2004).  

Even if the integration of all those data obtained via EBSD allows a complete analysis of the 

relationships between crystal lattices, grain boundary orientations should be treated indirectly, because 

the interfacial boundary cannot be measured in the EBSD. Grain boundaries are mapped out 

automatically in the EBSD, the equipment cannot resolve spatially the orientation of grain boundary 

once they are interpolated between two neighboring phases with pre-determined orientation contrast (> 

10˚). Therefore, to overcome this limitation of the EBSD technique the U-stage should be used, since 

it allows the spatial control of orientations of grain boundary interfaces and then, these techniques 

should be treated as complementary and not as substitutive methods. 

Therefore, all obtained data, to five samples analyzed, are presented through pole and inverse 

pole figures, which became possible to analyze the orientation distribution pattern of all parameters 

measured, mainly the misorientation axes distribution pattern. Besides frequency histograms, which 

represent the occurrence of angular relations determined, mainly the angular relation between c-axis 

and grain boundary pole; rose diagrams to grain boundary plane orientation; orientation contrast image 

and orientation contrast maps. It’s necessary to consider that in the orientation contrast image, or 

forescattering image, the differences in gray scale represents different crystallographic orientations, 

but the color intensity is not directly related with the angular misfit. Other factors interfere in the gray 

scale, for example, the depth reached for the electron beam in the sample. On the other hand for the 

orientation contrast map, the colors are directly related with the angular difference among the grains.         
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CAPÍTULO 4 

 FEIÇÕES MICROESTRUTURAIS E TEXTURAIS 

4.1 – INTRODUÇÃO 

Nesta seção os dados obtidos são apresentados, sendo que estão organizados segundo a região 

representada por cada amostra (Fig. 4.1): região oeste, Itatiaiuçu (IT), amostra 1; região central, Rola 

Moça (RM) e Serra da Moeda (PC), amostras 2 e 3, respectivamente; região leste, tectonitos de Itabira 

(CI), amostra 4 e tectonitos da região SE (CM), amostra 5. Adotou-se o mesmo padrão de organização 

para as cinco amostras descritas, sendo que, inicialmente tem-se a apresentação das feições 

macroscópicas observadas, seguidas das feições microestruturais e padrões texturais obtidos em cada 

amostra analisada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Distribuição das formações ferríferas paleoproterozóicas do Quadrilátero Ferrífero (modificado de 
Dorr 1969). 

 O tratamento dos dados microestruturais (distribuição de tamanho, razão axial e trama de 

forma) foi feito através do programa Shape Preferred Orientation - SPO© (Laneau & Robin 1996, 

2003 e 2005). Por outro lado, para análise dos padrões de orientação cristalográfica dos grãos, bem 

como a orientação de suas bordas foram usados os programas Excel©, Stereonet© e Dips© para 

tratamento dos dados obtidos por meio da platina universal e o conjunto de programas do Channel 5© 

e, ainda, PF_PC.exe, IPFctf.exe (Mainprice 2007) para análise dos dados obtidos via EBSD. 
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4.2 – REGIÃO OESTE - ITATIAIUÇU 

4.2.1 – Introdução 

As amostras estudadas foram coletadas na região oeste do Quadrilátero Ferrífero, extremo 

oeste da Serra do Curral, nos arredores da mineração Minerita e mina Paióis (Fig. 3.1 e Fig. 4.1). estas 

formações ferríferas são caracterizadas, macroscopicamente, pela intercalação de bandas 

avermelhadas e acinzentadas, cujos grãos não são distinguíveis a olho nu, similar a um jaspilito (Fig. 

4.2).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Aspecto macroscópico das formações ferríferas da região oeste do Quadrilátero Ferrífero (região de 
Itatiaiuçu). 

A única estrutura macroscópica visível é o bandamento composicional, plano-paralelo, sendo 

que se observam, localmente, dobras apertadas e estruturas rúpteis (Fig. 4.3a-b). 

 

Figura 4.3 – a) dobras em “M”, centimétricas; b) Zonas de brechas em camadas de formações ferríferas. 

4.2.2 - Microestruturas 

Microscopicamente, se observa que, embora as bandas avermelhadas sejam compostas por 

agregados de quartzo extremamente finos, os grãos não são criptocristalinos, sendo claramente 

distinguíveis (Fig. 4.4a). As bandas acinzentadas são caracterizadas por grãos de magnetita, 

parcialmente martitizados, com ampla variação de tamanho (Fig. 4.4b-c). Em geral, as bandas de  
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Figura 4.4 – Aspectos microscópicos gerais; a) agregado de quartzo, em lâmina espessa (luz transmitida, 
analisada); b) agregado granular de magnetita (mgt) parcialmente martitizada (hem: hematita; luz refletida); c) 
fotomicrografia mostrando a grande variação de tamanho dos minerais de ferro (luz transmitida, analisada). 

quartzo não são puras, uma vez que apresentam proporções variadas entre magnetita e hematita. 

Contudo, bandas de quartzo mais espessas tendem a ser mais puras, especialmente nas partes mais 

internas.  

Grãos de magnetita estão fraturados e em muitos locais há preenchimento das fraturas por 

agregados de quartzo granular e fibroso (Fig. 4.5 a-e), sendo que, por vezes se observam trilhas de 

pequenos fragmentos de óxidos de ferro em meio a tais agregados (Fig. 4.5f). Em geral, as 

microfraturas são controladas cristalograficamente e ocorrem ao longo de planos octaédricos {111} 

(Lagoeiro 1998). Devido ao fato das bandas quartzosas serem constituídas por grãos extremamente 

finos (da ordem de poucos micrômetros de diâmetro), a determinação de microestruturas e padrões de 

OCP se torna extremamente difícil por microscopia ótica, impossibilitando a determinação das 

orientações cristalográficas das superfícies de borda. 

Figura 4.5 – Fotomicrografias mostrando estágios de microfraturamento e preenchimento por grãos de quartzo; 
(luz analisada, com lâmina auxiliar inserida (λ), com exceção para a fotomicrografia (e); a) estágio inicial de 
microfraturas em agregados de minerais de ferro, preenchidas por quartzo; b) microfraturas mais abertas; c – e) 
grãos de quartzo precipitados com forte orientação preferencial de forma, bordejados por uma matriz de grãos 
muito finos (d); f) banda de quartzo após preenchimento de fraturas.  
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 Não obstante, com o uso da placa auxiliar (λ= 525 nm), nota-se a ausência de OPF e OCP 

nessas bandas (Fig. 4.5d, matriz). Por outro lado, em bandas com grãos maiores, da ordem de centenas 

de micrômetros (Fig. 4.6a), até 1,5 mm de diâmetro, os grãos mostram forte extinção ondulante e 

bordas extremamente irregulares (Fig. 4.6b), cujos segmentos possuem comprimentos da ordem de 10-

20 µm (Fig. 4.6 c-e). Tal configuração, embora permita a determinação de padrões de distribuição de 

orientação cristalográfica, inviabiliza a análise de geometria de borda pelas limitações do método ótico 

e de magnificação da platina universal utilizada, ~20 vezes. Deste modo, realizou-se análise de 

distribuição de tamanho e forma dos grãos por meio de análise de fotomicrografias óticas, enquanto 

que para a análise textural, devido à impossibilidade de determinação das orientações das superfícies 

de borda, se fez uso de microscopia eletrônica de varredura, por meio da técnica de EBSD, para 

determinação dos padrões de orientação cristalográfica preferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Fotomicrografias de grãos de quartzo em lâmina espessa; a) banda de quartzo mostrando ampla 
variação no tamanho dos grãos; b- c) grão, cujo diâmetro é da ordem de 1,5mm, exibindo extinção ondulante e 
formação de subgrãos; d) grão com forte extinção ondulante, subgrãos e novos grãos, bem como borda muito 
irregular, onde se podem observar grãos cujo diâmetro é da ordem de poucos micrômetros; e) detalhe da borda 
extremamente irregular, com segmentos da ordem de 10-20 µm. 

A partir da imagem segmentada da banda de quartzo selecionada (Fig. 4.7a), realizou-se a 

análise de tamanho e forma dos grãos, por meio do programa Shape Preferred Orientation - SPO© 

(Laneau & Robin 1996, 2003 e 2005). Nota-se que há um predomínio de grãos de diâmetro entre 0,1 e 

0,2mm, e subordinadamente entre 0,6 e 0,85 e até 1,5mm (Fig. 4.7b). As razões axiais em média são 

baixas, com valores próximos a 1,5 e máximo em torno de 3 (Fig. 4.7c). Ao se avaliar a trama de 

forma dos grãos, nota-se que ao ponderar suas áreas, praticamente não há alteração na orientação 

preferencial dos eixos maiores dos grãos analisados (Fig. 4.7d-e). Os valores atribuídos aos eixos 

maior e menor que caracterizam a elipse média para o agregado se alteram, mas suas razões pouco são 

modificadas.  

As elipses de melhor ajuste para os grãos medidos (Fig. 4.7f) mostram uma tendência de 

orientação preferencial de seus eixos maiores normal ao bandamento composicional (Fig. 4.7g), 

embora, de maneira geral, a razão axial seja muito baixa, o que é observado ao se analisar sua forma 

(Fig. 4.7 h-i). Sobre as bordas dos grãos pode-se dizer que sua irregularidade está refletida no  
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Figura 4.7 – a) imagem segmentada da banda selecionada, obtida a partir do mosaico das fotomicrografias 
óticas; b) histograma de frequência mostrando a distribuição de tamanho dos grãos, em função da ocorrência de 
seus diâmetros equivalentes; c) histograma de frequência da razão axial dos grãos, em função de seu número de 
ocorrência; d) forma média dos grãos medidos, sem ponderar suas áreas; e) forma média dos grãos medidos, 
ponderando-as; f) mapa das elipses correspondentes a cada grão; g) distribuição de orientação dos eixos maiores 
das elipses, segundo o sistema de referência da amostra; h-i) elipse média e círculo correspondente que melhor 
representam o agregado analisado, sem ponderar a área dos grãos e ponderando-as, respectivamente. 
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diagrama de rosas gerado por meio do SPO© (Fig. 4.8), que se utiliza dos métodos dos interceptos 

(Laneau & Robin 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Diagrama de rosas mostrando a distribuição das direções dos segmentos de borda, determinadas 
por meio do método dos interceptos (SPO©) 

Nota-se que não há orientação preferencial dos segmentos de borda, uma vez que se 

distinguem 5 direções, sem grande discrepância entre elas.   

 4.2.3 – Orientações Cristalográficas 

 De maneira geral, os grãos com poucas dezenas de micrômetros em diâmetro não apresentam 

OCP, nem mesmo feições de deformação intracristalina. Notam-se, em fotomicrografias óticas, 

regiões constituídas por grãos cujo diâmetro é da ordem de poucas dezenas de micrômetros (Fig 4.4a, 

Fig. 4.5 c-d), os quais não evidenciam a ocorrência de OCP; e porções que, apresentam variação das 

microestruturas (tamanho e forma dos grãos, ocorrência de extinção ondulante) sendo que, localmente, 

se observa evidência de orientação cristalográfica preferencial (Fig. 4.9a e b).  

Figura 4.9 – a) banda de quartzo com domínio de forte OCP; b) grãos com forte OCP, os quais apresentam 
tamanhos similares aos subgrãos observados nos grãos cujos diâmetros são da ordem de milímetros (ambas 
fotomicrografias com luz analisada e lâmina auxiliar inserida - λ). 

 Distinguem-se, então, três padrões texturais: (i) grãos muito finos (de dezena de micrômetros) 

sem orientação cristalográfica preferencial; (ii) porções nas quais os grãos apresentam distribuição de 

tamanho homogênea, diâmetros da ordem de centena de micrômetros com forte evidência de OCP 

(Fig. 4.9a); (iii) porções onde se observa grande variação de tamanho dos grãos, cujos diâmetros 

podem chegar a milímetros, sendo que, para os grãos maiores, tem-se intenso desenvolvimento de 

1 

2 

5 
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subgrãos, enquanto os grãos menores, adjacentes, apresentam orientação cristalográfica e tamanhos 

compatíveis com os subgrãos (Fig. 4.9b). 

A determinação do padrão textural foi feita nas regiões (ii) e (iii), citadas acima. Inicialmente, 

a partir da amostra preparada para análise por EBSD, selecionou-se uma área na qual fossem 

analisados tanto grãos com tamanhos discrepantes, quanto os grãos menores (imagem de contraste de 

orientação, Fig. 4.10a). Por meio do conjunto de programas Channel 5©-HKL, tendo como referência a 

imagem obtida por meio da detecção de elétrons retroespalhados difratados (Fig. 4.10a), na qual o 

contraste de cinza representa diferenças de orientação entre os grãos, foi gerado o mapa de contraste 

de orientação da área selecionada (Fig. 4.10b). O mesmo foi feito para região constituída por grãos 

que apresentam distribuição de tamanho uniforme, a fim de se comparar os padrões texturais das 

referidas porções (Fig. 4.11a-b).   

Figura 4.10 – a) imagem de contraste de orientação de banda de quartzo em meio a duas bandas de 
magnetita/hematita; b) mapa de contraste de orientação, baseado na diferença entre os ângulos de euller dos 
pontos indexados.   

Figura 4.11 – a) imagem de contraste de orientação de banda de quartzo em meio a duas bandas de 
magnetita/hematita; b) mapa de contraste de orientação, baseado na diferença entre os ângulos de euller dos 
pontos indexados. 

 Nos mapas gerados, as diferentes cores mostram orientações cristalográficas diferentes, sendo 

que os pontos verdes representam pontos com um desvio angular médio (MAD – mean angular 

deviation) maior que 2, portanto, não indexados. Para a figura 4.10, os pontos indexados como quartzo 

representam 66,5% da área mapeada, como hematita 20,9%, como magnetita 2,7 % e os pontos não 
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indexados 9,9%. Enquanto para a figura 4.11 tem-se, 50% de quartzo, 31% de hematita, 4% de 

magnetita e 15% de pontos não indexados.  

 O Channel 5 permite o tratamento dos dados obtidos a fim de minimizar o número de pontos 

não indexados, através da interpolação entre pontos vizinhos, o que minimiza o MAD médio do mapa, 

além de eliminar grãos cujo tamanho está muito abaixo do step size utilizado (10µm). Neste sentido, 

foi feito um primeiro filtro, a fim de se diminuir os pontos não indexados. Nos mapas resultantes tem-

se que: (i) para a porção de clastos deformados, 2,3% da área são pontos não indexados, 

principalmente sobre as bandas de hematita adjacentes à banda de quartzo; 80,1% são pontos 

indexados como quartzo; 15,7% como hematita e 1,9% como magnetita (Fig. 4.12a); com MAD 

médio de 0,8, sendo que valores próximos de 1,0 já são considerados satisfatórios (Prior et al. 1999, 

Dingley 2004); (ii) para a porção cujos grãos apresentam distribuição de tamanho mais uniforme, 53% 

são pontos indexados como quartzo; 33% pontos indexados como hematita; 3% indexados como 

magnetita e 11% como pontos não indexados, sendo o MAD médio de 0,9 (Fig. 412b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 – Mapas de contraste de orientação após interpolação entre um ponto indexado e seus vizinhos; a) 
região constituída por grãos de tamanhos amplamente variáveis; b) região com grãos com pouca variação de 
tamanho. 
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 A seguir, baseado na relação de desorientação entre pontos vizinhos indexados, os grãos 

medidos foram detectados pelo programa e todos aqueles cujo diâmetro era até 4 vezes menor que o 

espaçamento entre pontos vizinhos foram eliminados. Inicialmente, foram detectadas como grãos, as 

regiões que apresentassem pelo menos 10º de desorientação com as regiões vizinhas e eliminou-se os 

grãos com diâmetro menor que 40µm. Tal procedimento foi repetido para relação de desorientação de 

5º, 1º e 0,5º, o que resultou em um mapa no qual, 86,1% da área foi indexada como quartzo, 12,3% 

como hematita e 1,6% como magnetita, com um MAD médio de 0,7, nas regiões nas quais ocorrem os 

clastos (Fig. 4.13a). Para as regiões com distribuição homogênea dos grãos, o MAD médio calculado é 

de 0,8, sendo 59% da área indexada como quartzo, 38% como hematita e 3% como magnetita (Fig. 

4.13b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.13 – Mapas de contraste de orientação em grãos com tamanho superior a 40 µm; a) região constituída 
por grãos com tamanhos amplamente variáveis (em destaque, porfiroclastos com subgrãos); b) região de grãos  
com pouca variação de tamanhos. 
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 As figuras de pólo obtidas mostram que não há diferença no padrão de orientação dos eixos-

c para as diferentes configurações analisadas (considerando-se todos os pontos indexados e após 

refinamento dos dados) e mesmo entre as diferentes áreas analisadas. O padrão representativo é 

apresentado na figura 4.14 (a-b). Nota-se que, em ambos os casos, há uma forte OCP, diferentemente 

do que é evidenciado nas porções cujos grãos são mais finos. Os eixos-c orientam-se a, 

aproximadamente, 35º do plano da foliação e com baixa inclinação. Os planos prismáticos de primeira 

e segunda ordem definem uma guirlanda NW-SE, com pontos máximos bem marcados. Já os planos 

romboédricos, apresentam uma maior dispersão, embora com máximos bem marcados, sub-paralelos 

ao plano da foliação, sendo que deve-se ressaltar a proximidade de concentração máxima entre o r e z, 

2,46% e 2,84% ou 2,53% e 2,27%, respectivamente. 

Inicialmente, pode se pensar que tal padrão de orientação é característico dos grãos maiores, 

que mascaram o padrão textural do agregado. No entanto, os grãos primitivos apresentam pronunciado 

desenvolvimento de subgrãos e os máximos de concentração das referidas áreas refletem, na verdade, 

suas orientações (Fig. 4.15). 

 Nota-se que as regiões constituídas por grãos menores (Fig. 4.13b) apresentam OCP similar e, 

o padrão de orientação apresentado foi observado tanto considerando-se todos os pontos indexados 

como os grãos menores que foram eliminados do mapa principal, mas armazenados em diferentes 

bancos de dados durante a execução dos filtros para refinamento dos dados. Logo, a forte OCP reflete 

a formação dos subgrãos, sendo que a orientação dos grãos menores adjacentes aos grãos maiores não 

são discrepantes. Na figura de pólo inversa (Fig. 4.16), nota-se, também, forte orientação da direção X 

(traço da foliação), com clara tendência de concentração em torno de pólos de planos romboédricos, 

sub-setor III (Fig. 3.15), formando ângulos entre 35 e 66º com eixo-c.  

Devido à alta irregularidade das bordas dos grãos, a determinação de suas atitudes por meio de 

microscopia ótica não foi feita. Apesar disso, a distribuição dos ângulos de desorientação foi 

determinada, a partir do mapa de contraste de orientação gerado, para grãos vizinhos e grãos 

escolhidos aleatoriamente, antes e depois da utilização dos filtros (Fig.4.17a e b, respectivamente). 

Nota-se que, antes do refinamento dos dados a relação de desorientação entre grãos vizinhos é 

próxima da relação observada para pares de grãos aleatórios, sendo bem próxima à curva teórica que 

descreve a desorientação entre estes últimos (Wheeler 2001). Após o refinamento, tem-se predomínio 

nítido de relações angulares entre 50 e 60º, a qual é também observada ao se analisar o padrão de 

distribuição das orientações dos eixos de desorientação segundo diferentes intervalos angulares (Fig. 

4.17c e 4.18). 

Nota-se que a ocorrência de relações angulares de até 20º é baixa e o padrão de distribuição 

dos eixos de desorientação é bem disperso, o que se observa também para ângulos entre 30-35º. Para 

relações angulares entre 20 e 30º, os eixos de desorientação tendem a estar paralelos a pólos de planos 
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Figura 4.14 – Padrões de distribuição das orientações cristalográficas de grãos de quartzo (projeção não polar, 
múltiplos de distribuição uniforme, em hemisfério inferior, Mainprice 2007); x: traço da foliação, z: pólo da 
foliação); a) 48541 pontos indexados; região com porfiroclastos; b) 57405 pontos indexados; área com 
distribuição homogênea dos grãos.  
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Figura 4.15 – Mapas de contraste de orientação, nos quais as regiões sombreadas em branco representam os 
pontos que caracterizam os máximos marcados nas figuras de pólo à direita. Figuras de pólo de eixo c: 48541 
pontos (projeção não polar, múltiplos de distribuição uniforme, em hemisfério inferior, igual área).   

romboédricos que formam ângulos entre 50 e 60º com o eixo c, sub-setor III (Fig. 3.15), 

principalmente, r{10-11} e ε {11-22}. No intervalo entre 35-40º, os eixos de desorientação se 

aproximam dos eixos a. Por outro lado, entre 40 e 60º correspondem a eixos de desorientação 

paralelos ao eixo-c e para ângulos de desorientação acima de 60º mostram uma dispersão, com 

exceção para desorientações acima de 80º, para as quais os eixos tendem a se orientar segundo pólos 

de planos trapezoedrais (k2 {20-21}).  
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Figura 4.16 – Figura de pólo inversa mostrando o padrão de orientação da direção x em relação aos principais 
planos cristalográficas do quartzo (Mainprice 2007, 48541 pontos, projeção não polar, múltiplos de distribuição 
uniforme, em hemisfério superior). 

 Na figura 4.18, tem-se as figuras de pólo que mostram os padrões de distribuição dos eixos de 

desorientação e nota-se grande dispersão em suas orientações, embora algumas exceções sejam 

observadas. É o caso das relações entre ângulos de desorientação entre 20 e 25º, quando os eixos são 

sub-horizontais e estão a ~40º do traço da foliação. Entre 25-30º, os eixos mostram baixa inclinação e 

baixo ângulo com a foliação. Para o intervalo 35-40º, a distribuição ocorre segundo uma guirlanda 

NW-SE, coincidente com as orientações dos eixos a (Fig. 4.14). Entre 40-45º, os eixos estão sobre o 

plano da foliação e no intervalo 55-60º, há padrão de distribuição coincidente ao observado para os 

eixos-c. 

4.3 – REGIÃO CENTRAL 

 4.3.1 - Rola Moça 

 Introdução 

 As formações ferríferas encontradas na Serra do Rola Moça são caracterizadas pela 

intercalação de bandas de quartzo e óxidos de ferro. As bandas ferruginosas são constituídas, 

essencialmente, por magnetita e hematita. As bandas de quartzo apresentam aspecto lenticular, sendo 

que podem também ocorrer a partir de sombras de deformação desenvolvidas em torno de 

porfiroclastos de magnetita (Fig. 4.19 a-d). 

 Microestruturas 

 As bandas de quartzo mais espessas são constituídas por cristais milimétricos, os quais 

apresentam forte indício de deformação intracristalina, uma vez que se observa extinção ondulante e 

proeminente desenvolvimento de subgrãos (Fig. 4.20a). Identificam-se dois conjuntos de grãos com 

diferentes padrões texturais e microestruturais: i) porfiroclastos milimétricos, fraturados, deformados  

 



Castro C. P. de 2007. Microestruturas e Texturas de Equilíbrio em Quartzo Recristalizado. 
 

 74 

Figura 4.17 – Padrão de distribuição do par eixo/ângulo de desorientação; a) padrão de distribuição dos ângulos 
de desorientação para grãos vizinhos e aleatórios, antes do refinamento dos dados indexados; b) padrão de 
distribuição dos ângulos de desorientação para grãos vizinhos e aleatórios, após refinamento dos dados 
indexados; c) figuras de pólo inverso mostrando o padrão de distribuição dos eixos de desorientação para 
diferentes intervalos de ângulos de desorientação (software utilizado, Mambo.exe – Channel 5©, projeção não 
polar, múltiplos de distribuição uniforme, em hemisfério superior). 
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Figura 4.18 – Figuras de pólo, mostrando o padrão de distribuição dos eixos de desorientação para diferentes 
intervalos de ângulo de desorientação (software utilizado, Mambo.exe – Channel 5©, projeção não polar, 
múltiplos de distribuição uniforme, em hemisfério inferior). 
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Figura 4.19 – Aspectos macroscópicos das formações ferríferas da Serra do Rola Moça; a-b) intercalação de  
bandas de magnetita/hematita e de quartzo; c) sombras de deformação em porfirocalstos de magnetita; d) detalhe 
de banda lenticular de quartzo. 

cristalplasticamente (Fig. 4.20 a-b); ii) grãos, cujo diâmetro é da ordem de centenas de micrômetros, 

os quais preenchem regiões internas aos porfiroclastos (Fig. 4.20 a-b). Por análise de fotomicrografias 

óticas, se observa que o segundo conjunto de grãos não apresenta indícios de deformação 

intracristalina e apresentam orientação cristalográfica distinta daquela observada nos porfiroclastos. 

Lagoeiro et al.(2005) e Lagoeiro & Fueten (2007) discutem as diferenças da microtrama para estes 

dois conjuntos de grãos e as interpretam como resultado de uma combinação entre processo de 

deformação intracristalina e microfraturamento, caracterizado pelo desenvolvimento de 

microfraturamentos nos porfiroclastos de quartzo. As superfícies das fraturas seriam marcadas pela 

alta relação de desorientação entre o porfiroclasto e os novos grãos, gerados por fraturamento, rotação, 

seguido de crescimento por recristalização estática. Desta forma, as feições observadas evidenciam a 

ocorrência de processos deformacionais relacionados ao desenvolvimento de microfraturamentos e 

possível rotação dos novos grãos, o que não se insere no escopo do presente trabalho. Portanto, 

trabalho específico sobre tais feições foi desenvolvido e maiores discussões podem ser encontradas em 

Lagoeiro et al. (2005) e Lagoeiro & Fueten (2007), embora, com o objetivo de se avaliar a relação de 

desorientação apresentada entre os porfiroclastos e novos grãos, tenha sido preparada uma seção para 

análise via MEV-EBSD.   

 Textura 

 Na área selecionada para análise, há um novo grão em contato com um porfiroclasto (Fig. 

4.21a). A imagem de contraste de orientação gerada que, a primeira vista, caracterizaria um clasto 

envolto por uma matriz de grãos micrométricos mostra que, na verdade, internamente ao porfiroclasto, 

existem regiões que já mostram contraste de orientação (Fig. 4.21a). Entretanto, ao se analisar o mapa 

de contraste de orientação, nota-se que os grãos micrométricos, em sua maioria, apresentam relação de 
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Figura 4.20 – a) Mosaico de fotomicrografias óticas de banda de quartzo, na qual se observa porfiroclasto 
exibindo extinção ondulante e subgrãos, além de regiões preenchidas por novos grãos, cujo padrão de orientação 
é distinto dos porfiroclastos (fotomicrografia com luz analisada e lâmina auxiliar inserida - λ); b) imagem 
segmentada gerada a partir do mosaico.  

desorientação muito baixa, evidenciada pela leve variação na tonalidade da cor acastanhada que 

representa suas orientações (Fig. 4.21 b-d). Tem-se, então, porfiroclastos com acentuado 

desenvolvimento de subgrãos que apresentam OCP muito distinta dos novos grãos, indicada pela 

coloração distinta observada nos mapas de contraste de orientação (Fig. 4.21 b-d).  

 Ao se analisar as figuras de pólo geradas após refinamento dos dados (Fig. 4.21 e-i), os 

padrões de distribuição das formas cristalográficas são caracterizados por pontos máximos, bem 

marcados. As orientações dos eixos c definem dois máximos nos quadrantes SW e SE, sendo que 

ambos caracterizam orientações sub-horizontais, a baixo ângulo com o traço da foliação. Os pólos dos 

planos prismáticos definem duas guirlandas nos quadrantes NW-SE e NE-SW, sendo que a primeira 

apresenta maiores concentrações e ambas estão a alto ângulo com o plano da foliação. Já os pólos dos 

planos romboédricos estão orientados em posições intermediárias da rede, mostrando orientações 

oblíquas com a foliação da rocha. Ao se analisar os máximos definidos pelos eixos-c, bem como as 

guirlandas definidas pelos pólos dos planos prismáticos, nota-se que as maiores concentrações 

refletem as orientações dos subgrãos (Fig. 4.22a), enquanto as demais refletem a orientação do novo 

grão (Fig. 4.22b). Fica clara a diferença de orientação entre o porfiroclasto (por meio dos subgrãos) e o 

novo grão, a qual pode chegar a atingir relações entre 70 e 80º, como pode ser observado na figura 

4.23 (a-b). 

 

 

 

 



Castro C. P. de 2007. Microestruturas e Texturas de Equilíbrio em Quartzo Recristalizado. 
 

 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 – a) Imagem de contraste de orientação de região de interface entre um porfiroclasto e um novo 
grão; b-d) mapas de contraste de orientação, baseados na diferença entre os ângulos de Euller dos pontos 
indexados, antes do tratamento dos dados (pontos não indexados: 2,94%, MAD: 0,96), após interpolação entre 
pontos vizinhos (pontos não indexados: 0,1%, MAD: 0,87) e após refinamento dos dados (pontos não indexados: 
0%), respectivamente; e-i) padrões de distribuição das orientações cristalográficas (155444 pontos, projeção não 
polar, múltiplos de distribuição uniforme, em hemisfério inferior, Mainprice 2007; x: traço da foliação, z: pólo 
da foliação). 

 

Novo Grão,bordejado 
por subgrãos no grão 
primitivo. 

Novo Grão Novo Grão 

Novo Grão 
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Figura 4.22 – Mapas de contraste de orientação, cujas áreas sombreadas em branco apresentam os padrões de 
orientação destacados nos digramas à direita; a) subgrãos e respectivos padrões de orientação para pólos de 
planos basais (acima) e pólos de planos prismáticos (abaixo); b) novo grão e respectivos padrões de orientação 
para pólo de plano basal (acima) e pólos de planos prismáticos (abaixo). (155444 pontos, projeção não polar, 
múltiplos de distribuição uniforme, em hemisfério inferior, software utilizado, Mambo.exe, Channel 5©; x: traço 
da foliação e direção da lineação mineral, z: polo da foliação). 

 Ao se analisar o padrão de distribuição dos ângulos de desorientação (Fig. 4.24 a-b), nota-se 

que, novamente, a distribuição das relações de desorientação para grãos vizinhos tende a acompanhar 

a curva teórica dada para pares aleatórios, antes de se realizar o refinamento dos dados. Tem-se ainda 

que, o pronunciado desenvolvimento de subgrãos está refletido na ampla predominância de relações 

angulares de desorientação menores que 10º (Fig. 4.24a). Padrão não observado após refinamento dos 

dados devido à eliminação de grãos com diâmetros menores que 4 vezes o step size (neste caso, 2,5 

µm) e pelo novo grão analisado cobrir grande porção da área mapeada.  
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Figura 4.23 – Mapas de contraste de orientação, a partir dos quais foram traçados dois perfis, os quais permitem 
a análise da relação de desorientação entre o porfiroclasto e os novos grãos, exibidas nos gráficos à direita; a) 
relação de desorientação entre dois subgrãos e o novo grão; b) relação de desorientação entre subgrão e novo 
grão. 

 Em relação aos padrões de distribuição dos eixos de desorientação pouco se pode dizer, uma 

vez que apenas um novo grão foi analisado. Logo as medidas não são representativas, a não ser se 

apenas as relações de baixa desorientação forem consideradas, já que estas representam os subgrãos. 

De maneira geral, os padrões de orientação dos eixos de desorientação, exibem concentrações 

paralelas ao eixo-c para desorientações menores que 35º, a qual é fortemente marcada para o intervalo 

55-60º. Estão próximos a planos romboédricos e trapezoédricos, para desorientações de até 50º. E 

encontram-se paralelos aos pólos dos prismas de 1ª ordem para desorientações entre 60 e 65º, sendo 

que para desorientações mais altas, orientam-se paralelamente a planos romboédricos (r) e por fim 

planos trapezoédricos (k2{20-21}) (Fig. 4.24c).  

Da mesma maneira, pouco se pode dizer acerca das distribuições considerando-se o sistema de 

referência da amostra (Fig. 4.25). Observa-se que para desorientações menores que 30º os eixos de 

desorientação tendem a ser sub-horizontais, a baixo ângulo com o plano da foliação, atitude 

coincidente com os máximos de eixos-c (Fig. 4.22) para os subgrãos (Fig. 4.18).  
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Figura 4.24 – Padrão de distribuição do par eixo/ângulo de desorientação; a) distribuição dos ângulos de 
desorientação para grãos vizinhos e aleatórios, antes de se fazer o refinamento dos dados indexados; b) após 
refinamento dos dados indexados; c) figuras de pólo inverso mostrando o padrão de distribuição dos eixos de 
desorientação para diferentes intervalos de ângulos de desorientação (software utilizado, Mambo.exe – Channel 
5©, projeção não polar, múltiplos de distribuição uniforme, em hemisfério superior). 
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Figura 4.25 – Figuras de pólo mostrando o padrão de distribuição dos eixos de desorientação para diferentes 
intervalos de ângulo de desorientação (software utilizado, Mambo.exe – Channel 5©, projeção não polar, 
múltiplos de distribuição uniforme, em hemisfério inferior). 

 

 

 
 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 49, 142p. 
 

 83 

 4.3.2. Serra da Moeda 

 Introdução 

 As formações ferríferas da região da Serra da Moeda representam a porção central da área 

estudada, domínio de transição entre a região menos deformada, a oeste, e a região mais deformada, a 

leste. A amostra selecionada para análise foi coletada nas proximidades da Mina de Capitão do mato e 

se trata de rocha caracterizada pela intercalação de bandas claras, compostas essencialmente por 

quartzo e bandas escuras, compostas essencialmente por hematita (Fig. 4.26a). As bandas de quartzo 

chegam a ser centimétricas, embora em meio às porções ferruginosas, bandas micrométricas possam 

ser observadas. Em alguns casos as bandas são partes de flancos rompidos de dobras apertadas 

transpostas (Fig. 4.27a e b).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 – Aspecto macroscópico das formações ferríferas da região de central do Quadrilátero Ferrífero. 

Figura 4.27 – Dobras milimétricas em bandas de quartzo, cujos flancos, por vezes rompidos, definem bandas 
quartzosas de espessura micrométrica (a e b). 

 Microestruturas 

 Em geral, os agregados que compõem as bandas de quartzo são constituídos por grãos 

inequigranulares, sem pronunciada orientação de forma, sendo que há grãos com tamanho bastante 

discrepante (Fig. 4.28 a-b). Feições de deformação cristal-plástica como subgrãos e extinção ondulante 

são raramente observadas. As bordas dos grãos são irregulares, tendem a ser reentrantes, embora não 

cheguem a ser serrilhadas (Fig. 4.28b). Observa-se clara evidência de formação de famílias de grãos 

com orientações cristalográficas similares, feição amplamente disseminada (Fig. 4.28c). E, em meio  
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Figura 4.28 – Fotomicrografias óticas se utilizando de luz analisada; a) aspecto geral das bandas mais espessas 
de quartzo, em seção espessa; b) grão de diâmetro milimétrico, em destaque (seção espessa); c) porções de uma 
mesma banda, com orientações cristalográficas muito distintas (seção delgada, com lâmina auxiliar inserida - ⎣); 
d) grãos de carbonato em meio aos grãos de quartzo (seção delgada).    

aos grãos de quartzo, nas bandas menos espessas, identificam-se cristais de carbonato, por vezes 

preenchendo espaços intergranulares, por vezes euédricos (Fig. 4.28d), os quais englobam os grãos de 

quartzo, o que evidencia caráter tardio.   

Com base nas fotomicrografias óticas, gerou-se o mapa de contorno de 611 grãos da banda 

quartzosa apresentada na figura 4.28a, a partir do qual realizou-se a análise de tamanho e forma dos 

grãos do agregado, bem como a indexação dos grãos cujas orientações cristalográficas e orientações 

de bordas foram determinadas (Fig. 4.29a). Nota-se que, embora sejam observados grãos com 

diâmetros da ordem de 0,7 – 0,8 mm (Fig. 4.29b), a grande maioria apresenta diâmetros entre 0,1 e 03 

mm (Fig. 4.29c).  

Há uma tendência de que os grãos sejam equidimensionais, uma vez que altas razões axiais 

são raras e não passam da ordem de 4:1, sendo que a grande maioria apresenta razão axial menor que 2 

(Fig. 4.29d). Ao se analisar a trama de forma do agregado, nota-se que os eixos maiores das elipses de 

melhor ajuste estão preferencialmente orientados sub-paralelamente ao traço da foliação (Fig. 4.29 e-

f). Além disso, embora a razão axial da elipse de melhor ajuste que representa o agregado seja um 

pouco alterada, sua orientação preferencial pouco varia quando as áreas dos grãos cujo diâmetro é 

maior que 0,4 mm são ponderadas (Fig. 4.29 g-h).  
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Figura 4.29 – a) Imagem segmentada da banda selecionada, obtida a partir do mosaico das fotomicrografias 
óticas; à direita, detalhe da área onde os grãos foram indexados; b) detalhe do grão selecionado, com diâmetro 
discrepante da maioria; c) histograma de freqüência de distribuição de tamanho dos grãos, em função de seus 
diâmetros equivalentes; d) histograma de freqüência da razão axial dos grãos; e) forma média dos grãos medidos, 
sem ponderar suas áreas; f) forma média dos grãos medidos, ponderado por área; g-h) elipse média e círculo 
correspondente que melhor representam o agregado analisado, sem e com ponderação por área, respectivamente; 
i) distribuição de orientação dos eixos maiores das elipses, segundo o sistema de referência da amostra. 
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Embora as razões axiais sejam baixas, é importante destacar a tendência de orientação dos 

eixos maiores das elipses sub-paralelamente ao traço da foliação. Esta configuração é mostrada ao se 

analisar a trama de forma do agregado, através da orientação dos eixos maiores das elipses de melhor 

ajuste para os grãos analisados individualmente ou em conjunto (Fig. 4.29 e-i).  

 Orientações Cristalográficas por platina universal 

 Dentre os 611 grãos analisados, 205 foram indexados, assim como seus segmentos de borda, a 

fim de que suas orientações cristalográficas fossem determinadas por platina universal. Devido à 

ocorrência de famílias de grãos com orientações bem distintas, procurou-se não concentrar as medidas 

em nenhum grupo específico para que os dados fossem representativos do agregado como um todo. 

Observou-se que os eixos-c dos grãos distribuem-se segundo uma guirlanda cruzada, com máximo 

205/31 (Fig. 4.30a). Os pólos das bordas dos grãos tendem a se dispor paralela ou sub-paralelamente 

ao pólo da foliação, o que indica planos de borda, preferencialmente, paralelos ou sub-paralelos à 

foliação, embora haja grande dispersão (Fig. 4.30 b-c). Os segmentos de borda, em sua maioria, são 

pouco desenvolvidos, uma vez que predominam segmentos com comprimento em torno de 40 µm. 

Contudo, segmentos milimétricos também são encontrados (Fig. 4.30d). 

Figura 4.30 – a) figura de pólo mostrando o padrão de orientação dos eixos-c; b) figura de pólo mostrando a 
distribuição dos pólos das bordas dos grãos; c) orientação dos planos de borda dos grãos; d-f) histogramas de 
freqüência dos comprimentos de borda dos grãos, dos ângulos entre os pólos das bordas e os eixos-c dos grãos 
por elas delimitados e dos ângulos entre os eixos-c de grãos que compartilham um segmento de borda, 
respectivamente. 
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 Na maior parte das vezes, os pólos das bordas analisadas formam ângulos acima de 50o graus 

com eixos-c dos grãos que limitam (Fig.4.30e), o que corresponde aos sub-setores III, IV e V da figura 

3.15, pólos de planos romboédricos, trapezoédricos e prismáticos. Entretanto, a maior ocorrência é 

entre 50 e 80o, o que corresponde a planos romboédricos típicos e planos trapezoédricos (ver capítulo 

3). Os planos das bordas limitam grãos cujos eixos-c apresentam relação variada de desorientação, 

sendo relações abaixo de 10o ou maiores que 80o menos freqüentes (Fig. 4.30f). Nota-se ainda que, o 

plano da interface entre os grãos bissecta o ângulo entre os eixos-c de grãos vizinhos. A figura 4.31a 

esquematiza essa relação, sendo que β, α e γ são ângulos obtidos por meio da rede de projeção de 

Schmidt, enquanto ρ e σ são obtidos trigonometricamente.  

Figura 4.31 – a) figura esquemática mostrando as relações angulares entre o pólo da borda e os eixos-c dos 
grãos que a compartilham; b) histograma de freqüência da distribuição das médias aritméticas entre ρ e σ; c) 
histograma de freqüência mostrando uma comparação entre a distribuição das médias aritméticas entre ρ e σ e a 
distribuição dos ângulos entre os eixos-c. 

 Ao calcular os ângulos e considerando que γ pode variar de 1 a 180o, para que o plano de 

borda represente um plano bissetor, a média aritmética entre ρ e σ deve coincidir com a metade de γ. 

O histograma da figura 4.31b mostra que a distribuição da média aritmética entre ρ e σ se concentra 

entre 20 e 40o. Já a figura 4.31c mostra que a distribuição de γ apresenta maior concentração no 
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intervalo  60 - 80o, e  subordinadamente entre 30 e  60o (intervalo  que  engloba  relações  entre  120  e  

170o, seus ângulos obtusos), valores duas vezes maiores que o intervalo de concentração mostrado na 

figura 4.31b. Portanto, embora haja dispersão nos valores de desorientação entre os eixos-c, existe 

uma relação entre as superfícies de borda compartilhada por dois grãos e o referido parâmetro 

cristalográfico. 

 Embora as relações angulares entre os pólos de borda e eixos-c indiquem a tendência dos 

planos de borda em se orientarem segundo planos romboédricos e trapezoédricos, algumas 

considerações devem ser feitas ao se analisar estas relações individualmente. Embora as interfaces, a 

primeira vista, possam estar orientadas segundo qualquer plano cristalográfico, de basal a prismático 

(considerando-se as formas cristalográficas apresentadas no capítulo 3), sua orientação não é aleatória. 

Levando-se em consideração a orientação cristalográfica das interfaces para cada um dos pares de 

grãos vizinhos que a compartilham, nota-se que a combinação romboedro2-trapezoedro apresenta 

maior freqüência de ocorrência, sendo que subordinadamente tem-se as combinações: romboedro2-

romboedro2, romboedro2-prisma, trapezoedro-prisma, trapezoedro-trapezoedro e romboedro1-

romboedro2 (Fig. 4.32a). Combinações entre planos cristalográficas que formam alto ângulo com o 

eixo-c são raras, sendo que combinação basal-basal nem mesmo ocorre e combinações prisma-prisma 

são pouco freqüentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.32 – Histogramas de freqüência mostrando a distribuição das combinações entre as orientações 
cristalográficas das superfícies de borda para cada grão do par que a compartilha; a) freqüência relativa não 
ponderada pelo comprimento do segmento da borda (N=514); b) freqüência relativa ponderada pelo 
comprimento do segmento da borda (N=1424).  
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 Como segmentos de borda com comprimentos milimétricos podem ocorrer, a orientação das 

bordas foi ponderada em função do comprimento de seus segmentos, a fim de se avaliar se a 

orientação daquelas mais desenvolvidas poderia estar mascarada por estas ocorrerem em menor 

porcentagem. Atribuiu-se peso em função do menor comprimento medido, 28,57 µm, sendo ele peso 1 

e os demais com pesos equivalentes a quantas vezes maior seu comprimento fosse, em relação ao 

comprimento mencionado.  Dessa maneira, uma superfície de borda com peso 3, por exemplo, teve 

sua orientação repetida três vezes e assim sucessivamente, sendo que dentre os valores mais freqüentes 

o maior peso obtido foi 10, tendo pesos discrepantes de até 41 unidades.  

 A figura 4.32b mostra que, por meio de ponderação do comprimento de seus segmentos, as 

bordas mais desenvolvidas parecem não apresentar orientação especial, uma vez que pouca alteração é 

observada nas concentrações, em relação à figura 4.32a, sendo que as mais ou menos freqüentes são as 

mesmas. Optou-se, então, por analisar a orientação cristalográfica das bordas para os grãos que as 

compartilham considerando-se diferentes intervalos de comprimento de seus segmentos. Cerca de 64% 

dos segmentos de borda apresentam comprimentos entre 28,5 e 113µm e outros 35% entre 114 e 

285µm, portanto, segmentos com comprimentos maiores são de rara ocorrência. Assim, optou-se por 

analisar a orientação das superfícies com segmentos cujos comprimentos são menores ou iguais a 

113µm e, separadamente, aquelas cujos segmentos apresentam comprimentos maiores ou iguais a 

114µm.  

 A partir da análise dos histogramas apresentados na figura 4.33, nota-se que o padrão de 

distribuição das orientações das bordas cujos segmentos apresentam comprimentos menores ou iguais 

a 113 µm não difere, substancialmente, daquela observada na figura 4.32. Observa-se a predominância 

das mesmas combinações independentemente se as orientações não são ou são ponderadas em função 

do comprimento de cada segmento de borda (Fig. 4.33 a-b). 

 Configuração similar é encontrada ao se analisar os histogramas que apresentam as 

orientações das superfícies de borda cujos segmentos tem comprimento maior ou igual a 114µm (Fig. 

4.33 c-d). Nota-se, mais uma vez, a predominância das orientações segundo combinações entre formas 

romboédricas e trapezoédricas e, subordinadamente, combinações romboedro-romboedro, romboedro-

prisma, trapezoedro-trapezoedro. Comparando-se as concentrações das diferentes combinações sem 

ponderar as orientações em função do comprimento dos segmentos de borda e ponderando-as, nota-se 

que, embora as variações ainda não sejam suficientes para alterar o padrão de orientação, as alterações 

são mais evidentes que na figura 4.32. As combinações romboedro1-romboedro2 e romboedro2-

prisma se tornam mais freqüentes com a ponderação do comprimento dos segmentos. Além do mais, 

bordas orientadas segundo planos basais desaparecem, bem como combinações romboedro1-

romboedro1, que correspondem a planos cristalográficos que formam ângulos de, no máximo, 35o com 

o eixo-c. 
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Figura 4.33 – histogramas de freqüência mostrando a distribuição de orientações cristalográficas das bordas para 
os pares de grãos que as compartilham, considerando-se segmentos de bordas com diferentes comprimentos; a) 
para segmentos de borda com comprimento entre 28,5 e 113µm, sem atribuir ponderar suas orientações (N = 
407); b) ponderando suas orientações (N = 908); c) para segmentos de borda com comprimento superior a 
114µm, sem ponderar suas orientações (N = 107); b) ponderando suas orientações (N = 519). 

  Orientações Cristalográficas por EBSD 

 Mapas de contraste de orientação foram gerados, via EBSD, a fim de se analisar o padrão de 

orientação dos grãos de maneira completa, bem como suas relações de desorientação. Uma área de 

aproximadamente 18 mm2 foi mapeada, na qual 182400 pontos foram lidos, dos quais, 9,7% foram 

pontos não indexados, 68% foram indexados como quartzo, 20,4% indexados como hematita e 1,9% 

como magnetita (Fig. 4.34a). Utilizou-se um MAD igual a 2 para a leitura dos pontos, sendo o MAD 

médio para o mapa igual a 0,9.   

 Os dados foram filtrados assim como descrito para amostras anteriores e o mapa da figura 

4.34b foi gerado. Tem-se apenas pontos indexados, sendo que 89% são pontos indexados como 

quartzo, 10% como hematita e 1% como magnetita. O MAD médio obtido é igual a 0,7, sendo que 

para a determinação dos padrões de orientação das diferentes formas cristalográficas pontos com 

MAD de até 1,3 foram considerados, o que resultou em figuras de pólo com 141598 pontos plotados 

(Fig. 4.34c). Nota-se grande dispersão na distribuição das orientações dos pólos dos planos 

prismáticos, bem como para os pólos os planos romboédricos, sendo que os pólos dos prismas estão 

distribuídos sobre uma ampla guirlanda de orientação NE-SW, que tende a definir um baixo ângulo  
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Figura 4.34 – Mapas de contraste de orientação, baseados na diferença entre os ângulos de Euller dos pontos 
indexados; a) antes do tratamento dos dados; áreas verdes representam os 9,7% não indexados; b) após 
refinamento dos dados; pontos não indexados eliminados; c) Padrões de distribuição das orientações 
cristalográficas de grãos de quartzo (projeção não polar, múltiplos de distribuição uniforme, em hemisfério 
inferior, Mainprice 2007; x: traço da foliação, z: pólo da foliação). 

com o traço da foliação.  

 Por outro lado, os eixos-c apresentam um padrão de orientação preferencial melhor definido, 

com um máximo bem marcado, de atitude 325/55, que corresponde à extremidade NW da guirlanda 

cruzada definida pelas atitudes dos eixos-c obtidas oticamente, por meio do uso da platina universal 

(Fig. 4.30a). Tomando-se como referência os eixos cristalográficos do cristal, nota-se que há uma 

tendência da direção x, ou o traço da foliação, se dispor subparalelamente ao pólos dos planos 

prismáticos, próximos dos pólos de planos que formam entre 69 e 79o com o eixo-c (Fig. 4.35), 

considerando-se a grande dispersão dos dados (formas k e t, tabela 3.2). Configuração correspondente 

àquela observada nas figuras de pólo que mostram o padrão de distribuição dos pólos dos prismas de  
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Figura 4.35 - Figura de pólo inversa mostrando o padrão de orientação do traço da foliação em relação aos 
principais planos cristalográficas do quartzo (Mainprice 2007, 89816 pontos, projeção não polar, múltiplos de 
distribuição uniforme, em hemisfério superior). 

primeira de segunda ordem (Fig. 4.34c), os quais se distribuem, com grande dispersão, segundo uma 

guirlanda sub-paralela ao traço da foliação. 

 Por meio da freqüência dos ângulos de desorientação, nota-se a predominância de relações 

angulares acima de 40o, sendo que há nítida diferença na distribuição relativa a pares de grãos vizinhos 

ao se considerar os dados antes e depois do refinamento (Fig. 4.36a e b). Considerando-se os ângulos 

de desorientação antes do tratamento dos dados, verifica-se uma tendência de distribuição das 

desorientações entre pares de grãos vizinhos muito próxima daquela esperada para pares aleatórios. 

Contudo, após o tratamento dos dados tal configuração se altera, uma vez que a ocorrência de 

desorientações de baixo ângulo se torna mais evidente e as orientações acima de 70o se tornam menos 

expressivas, o que enfatiza as relações de desorientação entre 50 e 65o. 

  Ao se analisar os padrões de distribuição dos eixos de desorientação, a predominância de 

relações angulares mais altas é clara, uma vez que o número de pontos por diagrama aumenta 

gradativamente, com o aumento dos intervalos angulares (Fig. 4.36c e Fig. 4.37). Nota-se que, para 

ângulos abaixo de 60o, embora haja dispersão, existem máximos melhor definidos, enquanto para 

valores mais altos as distribuições são menos concentradas (Fig. 4.36c). Para ângulos de desorientação 

menores que 60o, os eixos de desorientação são, preferencialmente, paralelos ao eixo-c. Entretanto, 

para os intervalos 10-15o e 35-40o se observa uma concentração paralela aos eixos-a e entre 40-45o 

paralela aos pólos de t2 {40-41}. Para ângulos de desorientação maiores que 60o de desorientação, 

nota-se uma grande dispersão dos eixos de desorientação, uma vez que não apresentam um padrão de 

orientação preferencial muito bem definido, a não ser pela não ocorrência de orientações paralelas ao 

eixo-c ou formas do sub-setor1 (fig. 3.15). As orientações preferenciais se dão segundo formas dos 

sub-setores III e IV, romboédricas e trapezoédricas, sendo que se observam orientações segundo os 

pólos dos planos: t2 {40-41}; k2 {20-21}; β1 {-1-231}; ρ3 {22-41}. 

 A alta dispersão dos eixos de desorientação fica clara ao se analisar as figuras de pólo relativas  
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Figura 4.36 - Padrão de distribuição do par eixo/ângulo de desorientação; a) distribuição dos ângulos de 
desorientação para grãos vizinhos e aleatórios, antes de se fazer o refinamento dos dados indexados; b) após 
refinamento dos dados indexados; c) figuras de pólo inverso mostrando o padrão de distribuição dos eixos de 
desorientação para diferentes intervalos de ângulos de desorientação (software utilizado, Mambo.exe – Channel 
5©, projeção não polar, múltiplos de distribuição uniforme, em hemisfério superior). 

às suas distribuições (Fig. 4.37). Não se observam máximos de concentração bem definidos, a não ser 

para determinados intervalos angulares, nos quais há uma correlação com padrões de distribuição de 

determinadas formas cristalográficas. Tem-se que, para o intervalo 10-15o os máximos sub-horizontais 

representam orientações coincidentes com distribuição de eixos-a (Fig. 4.34c). Para os intervalos 25-

30o, bem como 55-60o, tem-se distribuições coincidentes com o padrão de distribuição dos eixos-c, 

medidos oticamente ou por EBSD (Figs. 4.30a e 4.34c), o que evidencia a orientação dos eixos de  
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Figura 4.37 – Figuras de pólo, mostrando o padrão de distribuição dos eixos de desorientação para diferentes 
intervalos de ângulo de desorientação (software utilizado, Mambo.exe – Channel 5©, projeção não polar, 
múltiplos de distribuição uniforme, em hemisfério inferior).  

desorientação segundo tais formas cristalográficas. E para relações angulares acima de 80o, embora 

com grande dispersão, se observa uma distribuição segundo ampla guirlanda a baixo ângulo com o 

traço da foliação, o que coincide com as distribuições dos pólos de planos prismáticos (Fig. 4.34c). 
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4.1 – REGIÃO LESTE 

4.4.1. Tectonitos da região de Itabira 

 Introdução 

 As formações ferríferas encontradas na região de Itabira, extremo nordeste da área em estudo, 

são caracterizadas por itabiritos típicos, caracterizados pela intercalação de bandas de quartzo e bandas 

de óxidos de ferro, compostas essencialmente por hematita especular (Fig. 4.38). As bandas de quartzo 

são muito bem definidas, com espessura variável entre 1 e 5 mm, enquanto as bandas de hematita, de 

coloração cinza prateada, definem a foliação da rocha e apresentam forte lineação de crenulação. Em 

campo, se observam níveis magnetíticos, estruturas S-C, localmente, sendo que a foliação principal, 

paralela ao bandamento composicional, tem atitude N80oW, 35NE e a lineação de crenulação 350/65, 

dados obtidos em trabalho de campo na Mina de Conceição (Complexo Itabira).  

 

 

 

 

 

Figura 4.38 – Aspecto macroscópico das formações ferríferas da região do Complexo Itabira. 

 Microestruturas 

Grãos tabulares de hematita que definem a foliação da rocha são observados (Fig. 4.39a), 

sendo que as palhetas de hematita também ocorrem internamente às bandas de quartzo menos 

espessas, entretanto com menor razão axial (Fig. 4.39b).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.39 – Fotomicrografias por luz refletida de bandas de quartzo e cristais tabulares de hematita 
intercalados (Qtz: quartzo, Hem: hematita). 

 As bandas quartzosas são constituídas por grãos com homogênea distribuição de tamanho, 

sendo que grãos com tamanhos discrepantes são raros. De maneira geral, os grãos não mostram 

feições de deformação interna, subgrãos são raros e, por vezes, se observa extinção ondulante (Fig. 

4.40a). 



Castro C. P. de 2007. Microestruturas e Texturas de Equilíbrio em Quartzo Recristalizado. 
 

 96 

Figura 4.40 – a) aspecto microscópico geral da banda de quartzo analisada; b) detalhe mostrando grãos livres de 
feições de deformação, aproximadamente poligonais, com bordas retas, bem desenvolvidas. Fotomicrografias de 
seção espessa, luz analisada.  

4.40a). Diferentemente das amostras descritas até então, as bordas dos grãos não são tão irregulares, 

observam-se segmentos retos, bem desenvolvidos e não há  indícios de bordas serrilhadas ou mesmo 

lobadas, sendo que os grãos tendem a ser poligonais (Fig. 4.40b). 

As feições descritas estão refletidas nas distribuições de tamanho e forma dos grãos, 

determinadas a partir da imagem segmentada, gerada com base no mosaico de fotomicrografias óticas 

(Fig. 4.41a). Dos 601 grãos cujo tamanho e forma foram analisados, 230 foram indexados, assim como 

seus segmentos de borda, a fim de que o padrão textural do agregado fosse caracterizado (Fig. 4.41b).      

 A partir da análise dos dados microestruturais, observa-se um agregado cuja distribuição de 

tamanho dos grãos é bastante homogênea (Fig. 4.41c), sendo que não há grãos com diâmetro maior 

que 0.5 mm e predominam aqueles entre 0,15 e 0,25 mm. Os grãos tendem a apresentar hábito 

granular, poligonal, o que está expresso nas baixas razões axiais determinadas. Não se observam 

valores acima de 3,8 e a grande maioria apresenta razão axial inferior a 1,6 (Fig.4.41d).  

 Ao se analisar a trama de forma dos grãos, nota-se que as razões axiais pouco se alteram e as 

elipses de melhor ajuste são bastante parecidas ao se ponderar a área dos grãos (Fig. 4.41 e-h). 

Observa-se, que mesmo com baixas razões axiais, há uma orientação preferencial de forma, 

caracterizada pelo padrão de distribuição dos eixos maiores das elipses de melhor ajuste, os quais 

estão preferencialmente orientados paralela ou sub-paralelamente ao traço da foliação (direção x – Fig. 

4.41 i).  

 Orientações cristalográficas por platina universal 

 Determinou-se o padrão de distribuição dos eixos-c de 230 grãos de quartzo indexados, bem 

como a orientação de suas bordas e o comprimento de seus segmentos retos na seção. Observa-se que,  
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Figura 4.41 – a) imagem segmentada gerada a partir de mosaico de fotomicrografias óticas; b) detalhe de região 
na qual os grãos foram indexados (em preto), bem como seus segmentos de borda (em tom de cinza); c) 
distribuição de tamanho dos grãos, baseada no diâmetro do círculo equivalente aos perímetros das bordas dos 
grãos; d) distribuição da razão axial, baseada nas elipses de melhor ajuste; e-f) forma média para os grãos do 
agregado, sem considerar suas áreas e pesando suas áreas, respectivamente; g-h) elipses e círculos de melhor 
ajuste, sem considerar as áreas dos grãos e pesando suas áreas, respectivamente (a, b e r iguais às figuras nas 
letras e-f, respectivamente); i) padrão de orientação dos eixos maiores das elipses de melhor ajuste.    
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embora haja dispersão, o agregado apresenta OCP. Diferentemente da amostra 3, para a qual a 

distribuição das orientações dos eixos-c caracteriza uma guirlanda cruzada tipo II, a distribuição está 

mais próxima de guirlandas segundo pequenos círculos (Fig. 4.42a). Há mais forte concentração em 

porção intermediária das figuras de pólo, caracterizando um máximo de atitude 184/42. 

Figura 4.42 – a) figura de pólo mostrando o padrão de orientação dos eixos-c; b) figura de pólo mostrando a 
distribuição dos pólos das bordas dos grãos; c) orientação dos planos de borda dos grãos; d-e) histogramas de 
freqüência dos comprimentos de borda dos grãos e dos ângulos entre os pólos das bordas e os eixos-c dos grãos 
por elas delimitados; f) histograma de freqüência dos ângulos entre os eixos-c de grãos que compartilham uma 
superfície de borda. 

Em relação ao padrão de orientação das superfícies de borda, embora se observe dispersão por 

meio das atitudes de seus pólos, há dois máximos, cujas concentrações não excedem 4% e têm atitudes 

089/18 e 350/11 (Fig. 4.42b). Esta dispersão está expressa no diagrama de rosas que mostra a 

distribuição das orientações dos planos de borda. Observam-se superfícies de bordas orientadas em 

todas as direções, embora uma tendência de disposição segundo duas direções preferenciais sejam 

identificadas. Os planos das bordas se orientam preferencialmente a baixo ângulo com o traço da 

foliação e, secundariamente, paralelamente ao pólo da foliação (Fig. 4.42c). Em duas dimensões, tais 

superfícies definem segmentos retos, cujos comprimentos podem variar de 28 a 300µm, 

aproximadamente. Contudo, a grande maioria apresenta dimensões da ordem de 70µm e segmentos 

mais desenvolvidos, com comprimentos discrepantes não são observados (Fig. 4.42d).  

A relação angular entre os eixos-c dos grãos e as superfícies que os limitam define tendência 

de orientação preferencial. Mais de 65% dos pólos das superfícies de bordas formam ângulos entre 40 
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e 80o com os eixos-c dos grãos que limitam (Fig. 4.42e), o que corresponde a parte do subsetor III e 

subsetor IV (Fig. 3.15), planos cristalográficos romboédricos e trapezoédricos. Considerando a relação 

angular entre os eixos-c de dois grãos que compartilham a mesma borda, a relação de desorientação 

entre dois grãos vizinhos medida oticamente, observa-se o predomínio de relações de alto ângulo (Fig. 

4.42f). Cerca de 60% das relações de desorientação entre os eixos-c está acima de 50o.  

Outro parâmetro considerado é a relação angular entre o complemento do ângulo formado 

entre o pólo da borda os eixos-c, de grãos adjacentes, como detalhadamente descrito para a amostra 3 

e apresentado na figura 4.43. Nota-se que, enquanto os ângulos entre as normais aos pólos das bordas 

e os eixos-c dos grãos que as compartilham se concentram entre 20 e 40o (51%), as relações angulares 

entre os eixos-c dos referidos grãos se concentram entre 40 e 80o (57%, considerando-se que ângulos 

entre 120 e 160o também estão inseridos neste intervalo). Portanto, novamente se verifica a tendência 

das superfícies de borda representarem planos bissetores entre os eixos-c dos grãos que as 

compartilham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.43 – Histograma de freqüência mostrando uma comparação entre a distribuição das médias aritméticas 
das relações angulares entre as normais ao pólo do plano de borda e os eixos-c e a distribuição dos ângulos entre 
os eixos-c (para melhor visualização fig. 4.31).    

Contudo, para que se caracterize a orientação preferencial dos planos de borda, é necessário 

que suas orientações sejam tratadas individualmente, para cada par de grão que os compartilham, e 

não de maneira genérica para todo o agregado. Nesse sentido, nota-se, inicialmente, considerando-se a 

distribuição geral das relações angulares entre os pólos das bordas e os eixos-c dos grãos que elas 

limitam (Fig. 4.42e), que embora predominem as relações angulares descritas, as superfícies de borda 

podem se desenvolver orientadas segundo qualquer plano cristalográfico. Entretanto, ao se analisar os 

pares de grãos que compartilham determinada borda, observa-se, mais uma vez, que a combinação 

entre os planos cristalográficos representados por tal borda para um e outro grão não é aleatória (Fig. 

4.44). 
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Figura 4.44 - Histogramas de freqüência mostrando a distribuição das combinações entre as orientações 
cristalográficas das bordas para os pares de grãos que as compartilham; a) sem pesar o comprimento dos 
segmentos de borda (N=510); b) pesando o tamanho dos segmentos de borda (N=1435). 

 Embora as superfícies de borda possam representar planos basais, tal orientação nunca ocorre 

para ambos os grãos que a compartilham, sendo a orientação segundo planos basais a menos 

freqüente, como mostrado na figura 4.42e. As combinações mais freqüentes se estabelecem entre 

planos romboédricos e trapezoédricos, subordinadamente ocorrem bordas que representam planos 

romboédricos para ambos os grãos ou combinação entre plano romboédrico e prismático (Fig. 4.44a, 

considerando-se os romboedros2 ou do sub-setor III, fig. 3.15). Tem-se ainda que, ao se ponderar as 

orientações das superfícies de borda, em função do comprimento dos segmentos por elas definidos no 

plano da seção, as concentrações pouco se alteram, o que deveria indicar que a orientação das 

superfícies de borda independe do quanto estão desenvolvidas (Fig. 4.44b).  

 Entretanto, ao se avaliar as orientações das bordas, segundo diferentes intervalos de 

comprimento de seus segmentos, nota-se que há variações em seu padrão de orientação (Fig. 4.45). Ao 

se atribuir peso aos comprimentos dos segmentos de borda, em função do menor comprimento, o qual 

recebeu peso1 (28,5µm), resultou em uma variação de pesos de 1 a 11. Os segmentos foram então 

separados em três grupos: segmentos com comprimentos entre 28,5 e 113µm, 114-198µm e 199-

310µm, e as orientações das superfícies de borda que os definem foram plotadas para os três grupos, 

ponderando-se as orientações e sem ponderá-las em função dos pesos estabelecidos. 
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Figura 4.45 -  Histogramas de freqüência mostrando o padrão de orientação das superfícies de borda dos grãos 
para diferentes intervalos de comprimento de seus segmentos; a-b) para segmentos com comprimentos entre 28,5 
e 113µm, sem ponderar suas orientações e ponderando-as, respectivamente; c-d) para segmentos com 
comprimentos entre 114 e 198µm, sem ponderar suas orientações e ponderando-as, respectivamente; f) para 
segmentos cujos comprimentos têm peso entre 199 e 310µm, inclusive, ponderando suas orientações. 

 Observa-se que os padrões de orientação pouco se alteram com a atribuição de peso, sendo 

que as combinações predominantes permanecem as mesmas, com orientação preferencial segundo 

formas romboédricas, do subsetor III e trapezoédricas (Fig. 4.45 a-b, c-d, deve-se ressaltar que, para o 

intervalo de pesos 199-310µm não foi apresentado o histograma sem ponderar as orientações devido 

ao baixo número de dados). Contudo, ao se comparar as distribuições para os diferentes intervalos de 

comprimento dos segmentos, nota-se que as ocorrências de superfícies de borda orientadas segundo 

planos cristalográficos que formam alto ângulo com o eixo-c diminui e tende a desaparecer. Portanto, 

as superfícies de borda mais desenvolvidas, se orientam preferencialmente segundo planos 

cristalográficos romboédricos, do subsetor III, e prismáticos, subsetor V (Fig. 4.45 a-e, Fig. 3.15). 
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 Orientações cristalográficas por EBSD 

Diferentemente das demais amostras, a seção analisada por EBSD para a amostra 4 não foi 

preparada a partir da mesma seção da qual se fez análise por microscopia ótica, uma vez que a seção 

se quebrou durante procedimento de desbaste e polimento. Dessa maneira, a banda quartzosa analisada 

é adjacente àquela cujas microestruturas e textura foram avaliadas por microscopia ótica. 

 Uma área de, aproximadamente, 15 mm2 foi escolhida, a partir da qual foi gerada uma imagem 

de contraste de orientação (Fig. 4.46a). Esta área foi mapeada utilizando-se uma distância entre os 

pontos indexados de 10 µm e um MAD de 2. Produziu-se, então, um mapa de contraste de orientação, 

a partir de 184300 pontos lidos, no qual 10,4 % são pontos não indexados, 65,4 % são pontos 

indexados como quartzo, 21,6 % como hematita, 2,6 % como magnetita (Fig. 4.46b). O MAD médio 

para os pontos indexados como quartzo foi de 0,9, para os pontos indexados como hematita 1,07 e 

para aqueles indexados como magnetita 1,07, o que resulta em um MAD médio de 0,9.  

 A fim de minimizar o número de pontos não indexados, considerando os passos descritos para 

as amostras anteriores, passou-se ao refinamento dos dados obtidos. Ao final da interpolação entre 

pontos vizinhos e eliminação de regiões detectadas como grãos, mas muito pequenas em relação ao 

espaçamento entre pontos utilizado, o mapa de contraste de orientação apresentado na figura 4.46c foi 

obtido. Trata-se de uma mapa, no qual 100 % dos pontos foram indexados, sendo 79 % como quartzo, 

19,3 % como hematita e 1,3 % como magnetita. O MAD médio para os pontos indexados como 

quartzo foi de 0,7, para os pontos indexados como hematita 0,9 e para aqueles indexados como 

magnetita 1,01, o que resulta em um MAD médio de 0,8.  

 O padrão de orientação dos grãos inseridos na área mapeada é apresentado na figura  4.46d. 

Observa-se que os eixos-c dispõem-se, preferencialmente, em posição intermediária da figura de pólo, 

mais próxima do pólo da foliação, fazendo, em média, entre 30 e 40o com o mesmo, com um máximo 

bem definido de atitude 015/40. Essa orientação é oposta àquela apresentada pelas atitudes dos eixos-c 

determinadas oticamente, embora se observe uma dispersão ao longo das direções mostradas como 

preferenciais a partir das medidas por EBSD (Fig. 4.42a). Os pólos dos planos prismáticos, por sua 

vez, definem uma guirlanda, bem marcada, mais próxima ao traço da foliação, com máximos de 

atitudes 130/35, 160/40. Ao se comparar tal padrão de distribuição com aquele obtido para a amostra 

3, nota-se que as guirlanda definida pelos pólos dos planos prismáticos estão mais fechadas em direção 

mais próxima do traço da foliação.  

 A orientação dos pólos dos planos romboédricos, embora apresentem grande dispersão, 

mostram a predominância de romboedros positivos {10-11}. Observa-se que estes se apresentam 

como planos sub-horizontais, o que corresponde às orientações dos pólos das bordas dos grãos (Fig. 

4.42b). Configuração que confirma a orientação preferencial das superfícies de borda segundo formas 

romboédricas próximas dos romboedros r {10-11}, subsetor III (Fig. 3.15).   
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Figura 4.46 - a) Imagem de contraste de orientação; b-c) Mapas de contraste de orientação, baseados na 
diferença entre os ângulos de Euller dos pontos indexados; b) antes do tratamento dos dados; pontos verdes 
representam os 10,4% não indexados; c) após refinamento dos dados; pontos não indexados eliminados; d) 
Padrões de distribuição das orientações cristalográficas de grãos de quartzo (projeção não polar, múltiplos de 
distribuição uniforme, em hemisfério inferior, Mainprice 2007; x: traço da foliação, z: pólo da foliação).  

 Ao se analisar a distribuição da lineação mineral ou traço da foliação em relação ao sistema de 

referência do cristal, nota-se, novamente, orientação preferencial segundo direções de planos 

romboédricos (Fig. 4.47). Embora haja grande dispersão, uma vez que a concentração máxima não 

chega a 2%. 

 Padrões de distribuição caracterizados por grande dispersão são também observados ao se 

analisar a distribuição do par eixo/ângulo de desorientação (Fig. 4.48). A partir da distribuição dos 

ângulos de desorientação observa-se que as relações angulares entre pares de grãos vizinhos é muito 

próximo daquela observada para pares de grãos aleatórios. Tem-se ainda que, predominam as relações 

de alto ângulo e o refinamento dos dados pouco altera tal distribuição. Configuração que, associada à 

forte OCP, reflete agregado totalmente recristalizado, segundo Wheeler et al. (2001), embora tal 

configuração seja esperada em situações onde há randomização dos referidos elementos por atuação 

de outros mecanismos. 
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Figura 4.47 - Figura de pólo inversa mostrando o padrão de orientação do traço da foliação em relação aos 
principais planos cristalográficas do quartzo (Mainprice 2007, 77424 pontos, projeção não polar, múltiplos de 
distribuição uniforme, em hemisfério superior). 

 Os eixos de desorientação, por sua vez, para ângulos de desorientação menores que 60o se 

orientam, preferencialmente, paralelamente ao eixo-c. Embora para o intervalo entre 15 e 20o haja uma 

concentração paralelamente aos pólos dos planos δ3 {11-23} e ε3 {11-22}, para o intervalo entre 35 e 

40o haja orientação paralela aos eixos a e para o intervalo entre 40 e 45o haja orientação segundo os 

pólos dos planos k2 {20-21} e t2 {40-41}.  

 Considerando-se o sistema de referência da amostra, a grande dispersão no padrão de 

distribuição dos eixos de desorientação é clara (Fig. 4.49). Contudo, nota-se que, para relações abaixo 

de 60o, com exceção para os intervalos mencionados acima, as distribuições se dão ao longo de   

pequenos círculos, sendo que para o intervalo entre 35 e 40o tem-se máximo muito próximo daquele 

identificado para a distribuição dos pólos de planos prismáticos, como em destaque na figura 4.49 

(Fig. 4.46d). Para as relações angulares acima de 60o o padrão de distribuição é bastante disperso, 

sendo que se deve ressaltar que estas relações são as predominantes.    

4.4.2. Tectonitos do setor sudeste do QF 

 Introdução 
 As formações ferríferas da região sudeste do Quadrilátero Ferrífero, porção regionalmente 

marcada por maior magnitude de deformação e grau metamórfico que a região oeste, 

macroscopicamente são bastante similares àquelas encontradas na região nordeste. Trata-se de 

itabiritos típicos, caracterizados pela intercalação de bandas claras, compostas por quartzo e bandas 

cinza prateadas compostas, essencialmente, por hematita lamelar (Fig. 4.50). Nas bandas constituídas 

de óxido de ferro, já não se identificam restos de magnetita e os cristais de hematita lamelar definem a 

foliação da rocha. As bandas de quartzo são muito bem definidas e lenticularizadas, sendo que suas 

espessuras variam de 1 a 7 milímetros, aproximadamente. 
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Figura 4.48 - Padrão de distribuição do par eixo/ângulo de desorientação; a) distribuição dos ângulos de 
desorientação para grãos vizinhos e aleatórios, antes de se fazer o refinamento dos dados indexados; b) após 
refinamento dos dados indexados; c) figuras de pólo inverso mostrando o padrão de distribuição dos eixos de 
desorientação para diferentes intervalos de ângulos de desorientação (software utilizado, Mambo.exe – Channel 
5©, projeção não polar, múltiplos de distribuição uniforme, em hemisfério superior). 
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Figura 4.49 - Figuras de pólo, mostrando o padrão de distribuição dos eixos de desorientação para diferentes 
intervalos de ângulo de desorientação (software utilizado, Mambo.exe – Channel 5©, projeção não polar, 
múltiplos de distribuição uniforme, em hemisfério inferior). 

 Microestruturas 

Assim como macroscopicamente, as microestruturas das rochas analisadas na região sudeste 

são muito similares àquelas da região nordeste. Os cristais de hematita são lamelares e se orientam 

paralelamente ao bandamento composicional. 
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Figura 4.50 - Aspectos macroscópicos das formações ferríferas da região sudeste do Quadrilátero Ferrífero. 

 De maneira geral, os grãos de quartzo têm tamanhos homogêneos e apresentam distribuição de 

tamanho uniforme, uma vez que grãos com diâmetros muito discrepantes não são observados (Fig. 

4.51a). Grãos, por vezes, mostram extinção ondulante e raros subgrãos. Os segmentos de borda 

tendem a ser retos, bem desenvolvidos e se encontram em junções com ângulo de 120o (Fig. 4.51b), 

configuração definida por agregados cujos grãos apresentam contornos poligonais, o que se reflete na 

baixa razão axial determinada. Essas feições sugerem microestruturas mais estáveis com arranjos mais 

equilibrados, indicativos de agregados com menor energia deformacional.  

Figura 4.51 - a) banda de quartzo analisada; b) detalhe mostrando grãos livres de feições de deformação, 
poligonais, com bordas retas, bem desenvolvidas e junção tríplice. Fotomicrografias de seção espessa, luz 
analisada.  

 A fim de quantificar os parâmetros microestruturais descritos, elaborou-se uma imagem 

segmentada a partir do mosaico de fotomicrografias óticas da banda de quartzo em estudo (Fig. 4.52a). 

A imagem obtida foi utilizada para a indexação dos grãos cuja orientação cristalográfica foi 

determinada oticamente, bem como a indexação de seus segmentos de borda (Fig. 4.52b). Através da 

análise da imagem, elipses e círculos de melhor ajuste foram determinados para os grãos representados 

na figura 4.52a. Observa-se que os grãos apresentam uma distribuição de tamanho unimodal, com 

maiores ocorrências daqueles que apresentam diâmetros entre 0,2 e 0,3 mm (Fig. 4.52c).  
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Figura 4.52 - a) imagem segmentada gerada a partir de mosaico de fotomicrografias óticas; b) detalhe de região 
na qual os grãos foram indexados (em preto), bem como seus segmentos de borda (em tons de cinza); c) 
distribuição de tamanho dos grãos, baseada no diâmetro do círculo equivalente aos grãos medidos; d) 
distribuição da razão axial, baseada nas elipses de melhor ajuste; e-f) forma média para os grãos do agregado, 
sem considerar suas áreas e ponderando-as, respectivamente; g-h) elipses e círculos de melhor ajuste, sem 
considerar as áreas dos grãos e ponderando-as, respectivamente (a, b e r iguais às figuras nas letras e-f, 
respectivamente); i) padrão de orientação dos eixos maiores das elipses de melhor ajuste. 
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 A razão axial dos grãos em media é baixa, ficando abaixo de 1,5, o que dá ao agregado um 

aspecto granular geral (Fig.4.52d). Grãos alongados são praticamente inexistentes e a forma média 

para o agregado pode ser representada por morfologia granular, que pouco se altera ao se ponderar a 

área dos grãos analisados (Fig. 4.52 e-f). Ao se considerar as elipses e círculos de melhor ajuste para 

os grãos, tais relações ficam claras, uma vez que tem-se elipses cuja morfologia é muito próxima dos 

círculos, configuração não modificada pela ponderação da área dos grãos (Fig. 4.52 g-h). As elipses 

médias calculadas mostram eixos maiores orientados sub-paralelamente ao traço da foliação, 

formando ângulos próximos de 100o com a direção z (Fig. 4.52 e-h). Esta orientação preferencial está 

refletida no diagrama de rosas que representa a orientação dos eixos maiores das elipses de melhor 

ajuste para os grãos analisados (Fig. 4.52i). Verifica-se nítida orientação preferencial de forma, com 

eixos maiores formando entre 10 e 30o com o traço da foliação.  

 Orientações cristalográficas por platina universal 

A partir da imagem segmentada, as orientações cristalográficas de 176 grãos indexados foram 

determinadas por meio da platina universal, bem como as de seus segmentos de borda. Observa-se que 

os eixos-c se distribuem segundo uma guirlanda simples, com dispersão nas posições sub-horizontais, 

sendo que há um máximo bem definido, de atitude 206/15 (Fig. 4.53a).    

Os pólos das superfícies de borda dos grãos mostram duas orientações preferenciais. A 

principal define um máximo de atitude 344/10 e secundariamente tem-se orientações que se 

distribuem em torno da direção X (Fig. 4.53b). Apesar da dispersão, tem-se máximo melhor definido 

que aquele identificado para a distribuição dos pólos das superfícies de borda da amostra da região 

nordeste (amostra 4, Fig. 4.42b). Tal padrão de distribuição indica superfícies de borda orientadas, 

preferencialmente, a baixo ângulo com traço da foliação e, secundariamente, superfícies de borda 

orientadas a baixo ângulo com o pólo da foliação, ou direção z. Configuração expressa no diagrama de 

rosas que apresenta o padrão de orientação das superfícies de borda, figura 4.53c. 

 Ao se analisar a distribuição dos comprimentos dos segmentos de borda dos grãos, nota-se que 

há bordas bastante desenvolvidas, cujo comprimento pode exceder 500µm (Fig. 4.53d). Feição não 

observada na amostra anteriormente descrita (Fig. 4.42d) e que confirma a tendência dos grãos se 

apresentarem com morfologia poligonal. Tais segmentos são definidos por superfícies de borda cujos 

pólos formam ângulos, preferencialmente, acima de 50o com o eixo-c, o que corresponde a planos 

cristalográficos romboédricos típicos (r e z), trapezoédricos e prismáticos (subsetores III, IV e V, fig. 

3.15). Embora possam ocorrer superfícies de borda orientadas segundo qualquer plano cristalográfico 

(Fig. 4.53e). Assim sendo, estas superfícies podem representar qualquer forma cristalográfica para os 

grãos que as compartilham. E a desorientação entre os eixos-c de grãos vizinhos se concentram entre 

20 e 60o (Fig. 4.53f).  
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Figura 4.53 – a) figura de pólo mostrando o padrão de orientação dos eixos-c; b) figura de pólo mostrando a 
distribuição dos pólos das bordas dos grãos; c) orientação dos planos de borda dos grãos; d-e) histogramas de 
freqüência dos comprimentos de borda dos grãos e dos ângulos entre os pólos das bordas e os eixos-c dos grãos 
por elas delimitados; f) histograma de freqüência dos ângulos entre os eixos-c de grãos que compartilham uma 
superfície de borda. 

 Outro parâmetro a ser considerado é a comparação entre o complemento do ângulo que o pólo 

da borda faz com o eixos-c dos grãos que a compartilham e a relação angular entre os eixos-c de tais 

grãos, como descrito para amostras anteriores (Fig. 4.31). A partir do histograma de freqüência da 

figura 4.54, observa-se que os complementos dos ângulos entre o pólo da borda e os eixos-c dos grãos 

vizinhos, se concentram entre 20 e 50o (63,8 %), com ocorrência menor nos intervalos entre 0 e 20o e 

entre 50 e 90o, respectivamente.  Os ângulos entre os eixos-c de grãos vizinhos, por sua vez, se 

encontram mais dispersos, 50,4 % deles se concentram no intervalo entre 30 e 80o, sendo que  42,3 % 

representam relações angulares acima de 80o e apenas 7,3 % das relações analisadas estão abaixo de 

30o. Configuração que, mais uma vez, revela uma tendência da superfície de borda representar o plano 

bissetor entre os eixos-c dos grãos vizinhos que a compartilham. Desta vez melhor marcada, visto que, 

para o tectonito da região de Itabira, a maior concentração se dá para o intervalo 20-30o, enquanto que, 

segundo a figura 4.54, a maior concentração neste caso se dá para o intervalo 30-40o, metade do 

intervalo de maior ocorrência para a relação entre os eixos-c, 70-80o.  

 Com vista a analisar a orientação das superfícies de borda individualmente e não de maneira 

generalista para todo o agregado, determinou-se suas orientações para cada um dos grãos que as 

compartilham a fim de avaliar as combinações de orientação. Novamente, verifica-se que há uma 

tendência das bordas representarem planos romboédricos para um dos grãos que as compartilham e  



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 49, 142p. 
 

 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.54 – Histograma de freqüência mostrando uma comparação entre a distribuição das médias aritméticas 
dos complementos dos ângulos entre os pólos das bordas e os eixos-c e a distribuição dos ângulos entre os eixos-
c de grãos vizinhos (para melhor visualização fig. 4.31).  

planos trapezoédricos para o outro (Fig. 4.55a) e secundariamente planos romboédricos para ambos os 

grãos, sendo sempre formas cristalográficas dos subsetores III e IV (Fig. 3.15). 

 Ao se ponderar as orientações das superfícies de borda, em função do comprimento dos 

segmentos por elas definidos, observa-se que seu padrão de orientação se altera muito pouco (Fig. 

4.55b). Como foram determinados segmentos cujo comprimento ultrapassa a casa dos 500 µm, ao se 

atribuir peso às suas medidas em função do menor comprimento determinado, observaram-se pesos de 

1 a 18. Entretanto, o fato da superfície de borda nunca representar um plano basal para ambos os grãos 

que a compartilham ou a forma basal ser a menos freqüente, enquanto predominam formas 

romboédricas do sub-setor III, trapezoédricas (Sub-setor IV), romboédricas do sub-setor II e por fim 

prismáticas (sub-setor V), independe da ponderação de seus comprimentos (Fig. 4.55 a-b). Todavia, ao 

se analisar o padrão de distribuição das combinações de orientações, segundo diferentes intervalos de 

comprimento dos segmentos de borda, observa-se nítida tendência de orientação para as bordas mais 

desenvolvidas (Fig. 4.56). 

 A partir dos histogramas de freqüência apresentados na figura 4.56, nota-se claramente que, as 

superfícies de borda mais desenvolvidas não se orientam segundo planos cristalográficos que formam 

alto ângulo com o eixo-c. A orientação preferencial segundo formas romboédricas e trapezoédricas 

fica mais evidente, sendo que a combinação romboedro-romboedro se torna mais freqüente. Os 

romboedros mais comuns são aqueles do sub-setor III (fig. 3.15), romboedros do grupo de r {10-11} e 

z {01-11} e os planos trapezoédricos, sendo que há uma tendência das combinações entre formas 

cristalográficas que apresentam relações angulares com o eixo-c próximas, se tornarem mais 

freqüentes. As superfícies de borda deixam de representar planos basais, e combinações entre 

romboedros, ou romboedros e trapezoedros, ou trapezoedros e trapezoedros, ou mesmo, trapezoedros e  
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Figura 4.55 - Histogramas de freqüência mostrando a distribuição das combinações entre as orientações 
cristalográficas das superfícies de borda para os pares de grãos que as compartilham; a) sem ponderar suas 
orientações em função do comprimento dos segmentos (N=492); b) ponderando as orientações (N=5380). 

prismas se tornam mais freqüentes.  Logo, a superfície de borda tende a formar ângulos cada vez mais 

próximos com os eixos-c dos grãos que a compartilham. 

 Orientações cristalográficas por EBSD 

 Seção contígua àquela analisada por microscopia ótica foi preparada para análise textural por 

EBSD. Uma área de, aproximadamente, 15 mm2 foi mapeada (Fig. 4.57a), o que possibilitou a geração 

de um mapa de contraste de orientação no qual 8,9 % dos pontos lidos não foram indexados, 62,8 % 

foram indexados como quartzo, 25,1 % indexados como hematita e 3,2 % foram indexados como 

magnetita (Fig. 4.57b). Os pontos indexados apresentaram MAD menor que 2, sendo o MAD médio 

para quartzo 0,9 e para hematita e magnetita 1,0. O MAD médio determinado para o mapa é de 0,9.     

 Após interpolação e refinamento dos dados obtidos (como descrito anteriormente), os pontos 

não indexados foram eliminados, sendo que 75,2 % dos pontos que compõem o mapa passaram a ser 

interpretados como pontos indexados como quartzo, 24 % como hematita e 1,8 % como magnetita. 

Gerou-se, então, o mapa de contraste de orientação apresentado na figura 4.57c, para o qual o MAD 

médio determinado é de 0,7. 

 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 49, 142p. 
 

 113 

Figura 4.56 - Histogramas de freqüência mostrando o padrão de orientação das superfícies de borda dos grãos 
para diferentes intervalos de comprimento de seus segmentos. À esquerda sem ponderar suas orientações e à 
direita ponderando-as ; a-b) para segmentos de borda com comprimento entre 28 e 113µm (peso entre 1 e 3); c-
d) comprimentos entre 114 e 198µm (peso entre 4 e 6); e-f) comprimentos entre 199 e 284µm (peso entre 7 e 9); 
g-h) comprimentos entre 285 e 555µm (peso entre 10 e 18). 
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Figura 4.57 - a) Imagem de contraste de orientação; b-c) Mapas de contraste de orientação, baseados na 
diferença entre os ângulos de Euller dos pontos indexados; b) antes do tratamento dos dados; pontos verdes 
representam os 8,9% não indexados; c) após refinamento dos dados; pontos não indexados eliminados; d) 
Padrões de distribuição das orientações cristalográficas de grãos de quartzo (projeção não polar, múltiplos de 
distribuição uniforme, em hemisfério inferior, Mainprice 2007; x: traço da foliação, z: pólo da foliação). 

 As orientações das principais direções cristalográficas dos pontos indexados com MAD menor 

ou igual a 1,3 foram plotadas e são apresentadas através das figuras de pólo na figura 4.57d. Observa-

se que os eixos-c apresentam orientação preferencial, com máximo bem marcado de atitude 210/15, 

sendo esta muito próxima da atitude do máximo determinado oticamente (Fig. 4.53a). Nota-se, 

orientações distribuídas ao longo de uma guirlanda simples com leve dispersão lateral, o que definiria 

uma relação angular próxima de 60o de abertura, caso se desenvolvesse uma guirlanda cruzada.  

 Os pólos dos planos prismáticos distribuem-se, preferencialmente, ao longo de guirlanda nos 

quadrante NW-SE, formando ângulo em torno de 30o com o traço da foliação. Os pólos dos primas de 

segunda ordem apresentam mais forte OCP, com máximo de atitude 305/35. Enquanto os pólos dos 

planos prismáticos de primeira ordem apresentam orientação preferencial sub-horizontal, com máximo 

de atitude 300/05, embora forte dispersão seja observada. Se comparada ao padrão de orientação dos 

pólos e superfícies de borda (fig. 4.53 b-c), nota-se que a orientação preferencial dos planos 
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prismáticos está próxima da orientação secundária das bordas, que formam ângulo entre 0 e 30o com o 

pólo da foliação.  

Em relação aos planos romboédricos, nota-se que apresentam forte dispersão, entretanto há 

uma orientação preferencial melhor definida que nas amostras anteriormente descritas. Os pólos dos 

planos romboédricos r {10-11} apresentam orientação preferencial horizontal, definindo um máximo 

de atitude 160/00, que se comparado com a distribuição apresentada na figura 4.53b confirma a 

orientação preferencial das superfícies de borda segundo os mesmos. Deve-se ressaltar ainda que, o 

máximo de concentração definido caracteriza planos a baixo ângulo com o traço da foliação (~ 20o), o 

que deve caracterizar os planos romboédricos como principais planos de deslizamento intracristalino. 

Já os pólos dos romboedros z {0-111}, embora com maior dispersão, definem um máximo de 

concentração com atitude 170/45.       

Avaliando-se o padrão de orientação da direção x (lineação mineral), em relação ao sistema de 

referência do cristal de quartzo, observa-se forte dispersão, uma vez que a concentração máxima não 

excede 1,6 %. Entretanto pode-se dizer que há uma tendência de concentração internamente ao 

subsetor III (fig. 3.15), o qual corresponde a planos cristalográficos romboédricos e secundariamente 

segundo formas cristalográficas trapezoédricas e prismáticas. Configuração coerente com os padrões 

de orientação observados na figura 4.57d, na qual se observam dispersões dos pólos dos planos 

prismáticos de primeira ordem e romboédricos ao longo da direção x.         

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.58 - Figura de pólo inversa mostrando o padrão de orientação do traço da foliação em relação aos 
principais planos cristalográficas do quartzo (Mainprice 2007, 77746 pontos, projeção não polar, múltiplos de 
distribuição uniforme, em hemisfério superior). 

 Considerando-se a distribuição do par eixo/ângulo de desorientação, nota-se que embora ainda 

haja dispersão, observa-se uma maior concentração em suas distribuições, em relação às amostras já 

descritas (Fig. 4.59). Analisando-se a distribuição e freqüência dos ângulos de desorientação, a 

diferença entre o padrão de distribuição para grãos vizinhos e grãos aleatórios é clara (Fig. 4.59 a-b). 

A discrepância se torna mais evidente após o refinamento dos dados sendo que para grãos vizinhos 

observa-se a predominância de relações angulares acima de 50o, sendo o intervalo entre 50 e 60o, o que 
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apresenta maior concentração. Por outro lado, as relações de desorientação entre grãos aleatórios 

apresentam maior concentração para ângulos acima de 60o ou acima de 70o após o refinamento dos 

dados. Relações angulares abaixo de 20o são muito pouco freqüentes o que indica desenvolvimento 

incipiente de bordas de baixo ângulo.           

Para ângulos de desorientação abaixo de 60o, os eixos de desorientação se concentram, 

preferencialmente, paralelamente aos pólos de planos cristalográficos em baixo ângulo com o eixo-c 

(Fig. 4.59c). As concentrações paralelas ao eixo-c são bem marcadas, principalmente para o intervalo 

entre 55 e 60o, para o qual não se observa orientação segundo nenhum outro eixo cristalográfico. Para 

as relações abaixo de 60o tem-se ainda concentrações paralelas aos eixos a, aos pólos dos planos π1
’ 

{01-12}, r2 {10-11}, δ3 {11-23}, ε3 {11-22}, k2 {20-21} e t2 {40-41}. As relações angulares acima de 

60o, embora sejam as predominantes, apresentam um padrão de distribuição para os eixos de 

desorientação bastante disperso, sendo que concentração melhor definida se observa apenas segundo 

os pólos dos planos trapezoédricos k2 {20-21}. 

Ao se analisar o padrão de distribuição dos eixos de desorientação segundo o sistema de 

referência adotado para a amostra, verificam-se padrões bastante dispersos (Fig. 4.60). Nota-se que as 

concentrações observadas na figura 4.59c são discretas, uma vez que mesmo para as relações 

angulares abaixo de 60o, quando há uma maior concentração, paralelamente aos eixos-c, o padrão de 

distribuição observado nas figuras de pólo não refletem claramente tal configuração. Apenas para o 

intervalo 55-60o se observa uma distribuição próxima da guirlanda definida pelas orientações dos 

eixos-c.  
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Figura 4.59 - Padrão de distribuição do par eixo/ângulo de desorientação; a) distribuição dos ângulos de 
desorientação para grãos vizinhos e aleatórios, antes de se fazer o refinamento dos dados indexados; b) após 
refinamento dos dados indexados; c) figuras de pólo inverso mostrando o padrão de distribuição dos eixos de 
desorientação para diferentes intervalos de ângulos de desorientação (software utilizado, Mambo.exe – Channel 
5©, projeção não polar, múltiplos de distribuição uniforme, em hemisfério superior). 
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Figura 4.60 - Figuras de pólo, mostrando o padrão de distribuição dos eixos de desorientação para diferentes 
intervalos de ângulo de desorientação (software utilizado, Mambo.exe – Channel 5©, projeção não polar, 
múltiplos de distribuição uniforme, em hemisfério inferior). 
 



CAPÍTULO 5 

 DISCUSSÕES 

5.1 – INTRODUÇÃO 

Devido às interessantes feições microestruturais e texturais determinadas, os resultados 

apresentados no capítulo anterior serão discutidos levando-se em consideração 2 aspectos. 

Inicialmente serão tratadas as geometrias e orientações das bordas dos grãos para os diferentes 

agregados analisados, considerando-se aspectos de cristalografia e orientações preferenciais. 

Posteriormente, serão discutidas as microtramas caracterizadas para cada amostra estudada, a fim de 

comparar os padrões encontrados para os diferentes contextos deformacionais delimitados 

regionalmente para o QF. 

5.2 – PADRÃO DE ORIENTAÇÃO DAS BORDAS DOS GRÃOS 

Analisando-se o padrão de orientação das bordas dos grãos, nota-se que embora se trate de 

superfícies de ajuste entre redes cristalinas vizinhas, sua orientação e geometria não é aleatória. Como 

já discutido por Krhul (1996), Wheeler et al. (2001), Krhul & Peternell (2002), Wheeler et al. (2003), 

Kuntcheva et al. (2006), trata-se de parâmetros cristalograficamente controlados, mas também 

influenciados por temperatura. Entretanto, tais autores tratam os segmentos de borda sem considerar 

seus comprimentos, já que não avaliam suas orientações para diferentes intervalos de tamanho. Nesse 

contexto, concluem que, devido ao fato de se reconhecer uma tendência de orientação das bordas 

próximo de planos romboédricos, para os diferentes contextos deformacionais analisados, que estas 

devem representar estágios de recristalização estática desenvolvidos imediatamente depois do 

processo de deformação, logo tramas de equilíbrio. Tem-se ainda que, Kuntcheva et al. (2006) 

determinaram que as bordas devem representar diferentes planos cristalográficos para os grãos que as 

compartilham, mas sem considerar diferentes faixas de tamanho.      

Neste sentido, os dados apresentados implicam em algumas considerações. Inicialmente, 

tratando os dados genericamente, sem individualizar grupos de orientações por intervalos de tamanho 

dos segmentos de borda, chega-se a conclusão similar àquela apresentada Kruhl & Peternell (2002). 

Para as diferentes amostras analisadas observa-se, que os ângulos entre os pólos das bordas e os eixos-

c dos grãos que as compartilham, indicam que os planos de borda podem estar orientados segundo 

qualquer plano cristalográfico. Entretanto, predominam relações angulares acima de 40o, o que mostra 

o predomínio de planos romboédricos e trapezoédricos, evidenciando o controle cristalográfico e ação 

exclusiva de temperatura nos estágios finais do processo de deformação. Visto que tem-se amostras de 

diferentes contextos de deformacionais. 
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Ao se analisar a orientação das bordas para cada um dos grãos vizinhos que a compartilham, 

novamente tem-se padrão semelhante para as diferentes amostras, com predomínio dos planos 

cristalográficos já mencionados. Contudo, observa-se padrões não discutidos pelos autores 

mencionados. Nota-se que determinadas combinações acontecem raramente, enquanto outras sempre 

estão presentes. As bordas dificilmente representam planos basais, sendo que esta orientação nunca 

acontece para ambos os grãos que a compartilham. Orientação segundo planos prismáticos é 

subordinada, sendo que raramente a borda representa um plano prismático para ambos os grãos por ela 

delimitados. As combinações mais freqüentes são entre planos romboédricos e trapezoédricos e, 

secundariamente, a borda representa planos romboédricos para ambos os grãos, o que é discutido por 

Kuntcheva et al. (2006).  

Contudo, ao se considerar o comprimento do segmento de borda definido pelo plano de borda 

no plano da seção, o controle cristalográfico e deformacional no desenvolvimento das superfícies de 

borda é claro. Observa-se que a orientação segundo qualquer plano cristalográfico só é reconhecida 

para bordas, cujo segmento é menor que 113µm. À medida que há o desenvolvimento do segmento de 

borda a orientação do plano correspondente tende a representar planos cristalográficos, cujos pólos 

formem mais altos ângulos com o eixo-c. Portanto, orientações segundo planos basais, sub-basais ou 

romboedros1 (sub-setor II, Fig. 3.15), tendem a ser eliminadas, enquanto orientações segundo planos 

romboédricos ou romboedros 2 (sub-setor III) e trapezoédricos (sub-setor IV) passam a ocorrer quase 

que exclusivamente. 

Tem-se ainda que, diferentemente do que proposto por Kuntcheva et al. (2006), nota-se uma 

tendência do plano de borda ser o plano bissetor do ângulo formado entre os eixos-c dos grãos que o 

compartilham. Configuração já observada ao se comparar a distribuição dos ângulos entre os pólos de 

borda e eixos-c e os ângulos entre os eixos-c. Mas que se torna mais clara ao se analisar o padrão de 

orientação dos segmentos de borda mais desenvolvidos, uma vez que predominam combinações de 

orientações segundo planos romboédricos-trapezoédricos e mesmo romboédricos-romboédricos para 

os segmentos maiores que 280 µm. Este último padrão observado para o agregado da amostra da 

região SE. 

Portanto, em acordo com os referidos autores, verificou-se haver um controle cristalográfico 

no desenvolvimento dos planos de borda. Entretanto, verifica-se também influência dos processos de 

deformação atuantes. Padrões bastante distintos devem ser esperados para agregados com geometria 

de borda irregular, resultantes de migração lenta de borda, por exemplo, e agregados submetidos a 

outros processos de deformação cristal-plástica, ou mesmo prolongados períodos de recristalização 

estática. Quando os segmentos menos desenvolvidos serão consumidos, em favor dos maiores, logo 

prevalecendo as orientações destes últimos.    
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5.3 – CARACTERIZAÇÃO DAS MICROTRAMAS OBSERVADAS 

5.3.1 - Região oeste - Itatiaiuçu 

As feições microestruturais observadas nos agregados de quartzo da amostra representativa da 

região oeste do QF caracterizam a existência de dois conjuntos de grãos com características muito 

distintas. As bandas quartzosas cujos grãos são extremamente finos são bastante homogêneas quanto a 

distribuição de tamanho e forma dos mesmos, sendo que há incipiente evidência de OCP. Esta 

configuração também foi observada nas bandas de óxido de ferro, formadas por agregados granulares 

de magnetita, por vezes transformadas em hematita, sem qualquer evidência de orientação preferencial 

de forma ou cristalográfica (padrão caracterizado pela técnica de EBSD).  

Por outro lado, há bandas nas quais se observam evidências da ocorrência concomitante de 

processos de caráter frágil, nas porções ferruginosas (magnetita/hematita) e processos de caráter dúctil, 

em bandas quartzosas. Os processos frágeis são caracterizados pelo microfraturamento das massas 

granulares de óxidos de ferro, sendo estas fraturas seladas por grãos de quartzo precipitados (Fig. 4.5). 

Formam-se, então, a depender do desenvolvimento das microfraturas, bandas milimétricas constituídas 

por grãos de quartzo precipitados, por vezes fibrosos, cuja distribuição de tamanho é bastante 

heterogênea e predominam baixas razões axiais. As bordas dos grãos são extremamente irregulares, 

embora haja uma leve tendência de orientação similar aos eixos maiores dos grãos, sub-paralelo ao 

pólo da foliação (Fig. 4.7g e 4.8). Grãos de quartzo maiores, com diâmetro acima de 500µm, ou da 

ordem de milímetros, mostram evidência de deformação intracristalina, caracterizada pela presença de 

extinção ondulante e pela formação de subgrãos. Este padrão microestrutural evidencia um agregado 

fracamente deformado ou deformado em condições de muito baixa temperatura, uma vez que a 

ocorrência de grãos recristalizados não é clara e também pelo desenvolvimento de processos 

cataclásticos para grãos de óxido de ferro.  

Devido à ocorrência de grãos com tamanhos muito discrepantes, a influência das orientações 

dos porfiroclastos é clara. Entretanto, por meio da análise textural de áreas diferentes e considerando-

se diferentes ângulos de desorientação (10o, 5o, 1o, 0,5o) para detecção dos grãos, observou-se o 

mesmo padrão textural. Portanto, nas regiões onde ocorrem porfiroclastos, a forte OCP se deve a tais 

grãos, mas existem grãos menores, já recristalizados que exibem OCP, embora ainda localmente, não 

difundidos por todo agregado. Neste sentido, as concentrações de eixos c em posições intermediárias 

da rede, deve refletir mecanismos de deslizamento intracristalino segundo planos romboédricos (ver 

capítulo 2). Tal processo é corroborado ao se analisar as principais orientações dos eixos de 

desorientação apresentadas na tabela 5.1.  

A partir das relações apresentadas por Lloyd (2004), nota-se que, os padrões de distribuição 

dos eixos de desorientação evidenciam deslizamento ao longo de planos romboédricos e prismáticos, 
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Tabela 5.1 – Sistemas de Deslizamento inferidos a partir dos eixos de desorientação (NPD: normal ao plano de 
deslizamento; DD: direção de deslizamento; baseada em Lloyd 2004). 

para o desenvolvimento de bordas inclinadas e combinações de deslizamentos ao longo de planos 

romboédricos, basais e prismáticos, para bordas rotacionadas, tendo a direção <±a> como direção de 

deslizamento. Considerando-se que bordas inclinadas são paralelas aos eixos de deslizamento, 

enquanto as bordas rotacionadas são normais a eles, os dados apresentados indicam bordas orientadas 

preferencialmente segundo planos romboédricos e, secundariamente, segundo planos basais e 

prismáticos.  

Caso o processo de deslizamento intracristalino progredisse e a recristalização dinâmica não 

obliterasse a microtrama gerada, os grãos tenderiam a se orientar como esquematizado na figura 5.1: 

eixo c oblíquo à foliação com máximo da direção no quadrante NE; pólos dos planos prismáticos 

definindo uma guirlanda nos quadrantes NW-SE, condizente com deslizamento na direção a; eixo 

maior do grão sub-paralelo ou a baixo ângulo com o pólo da foliação; direção x preferencialmente 

orientada segundo pólos dos planos romboédricos, o que corrobora a orientação dos segmentos de 

borda preferencialmente segundo tal forma cristalográfica, uma vez que ambos tendem a se orientar 

sub-paralelamente ao pólo da foliação.  

 

 

 

 

Figura 5.1 – Desenho esquemático, no qual o grão em destaque representa a orientação preferencial observada 
para o agregado analisado.  

O referido padrão é observado nas figuras de pólo dos planos cristalográficos (Fig. 4.14), que 

representam não só os grãos cujo diâmetro é da ordem de mm, mas também grãos menores que os 

bordejam, resultantes, possivelmente, de sua recristalização dinâmica. Deve se considerar que, devido 
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à assimetria no padrão de distribuição dos eixos c, o processo de deformação deve ser caracterizado 

por forte componente cisalhante, portanto, com a continuidade do processo os eixos a tenderiam a se 

paralelizar à direção x (Law 1990). 

Deve-se considerar que, embora possa ocorrer a ativação de diferentes planos cristalográficos, 

tem-se como direção de deslizamento os eixos a (tabela 5.1), o que impossibilita a orientação dos 

eixos de desorientação paralelamente a esta direção (Lloyd 2004). Contudo, para desorientações entre 

35-40º, tal padrão é observado (Fig. 4.17 e tabela 5.1), o que evidencia a atuação de outros processos 

além da deformação intracristalina por deslizamento de defeitos; fato também evidenciado ao se 

observar a morfologia das bordas dos grãos, pois nota-se que são extremamente irregulares e, por 

vezes, apresentam grãos micrométricos em suas interfaces. Tal irregularidade é também corroborada 

pela grande dispersão nos padrões de orientação dos eixos de desorientação, uma vez que alta 

irregularidade implica maior número de segmentos ou planos de borda, logo maior número de 

superfícies de ajuste entre redes cristalinas vizinhas e, portanto, maior incidência de relações de 

desorientação para um mesmo grão. Tais feições são típicas de processos de migração de borda de 

baixa velocidade, induzida pela deformação (bulging), processo que justifica as concentrações dos 

eixos de desorientação paralelamente aos eixos a, consideradas anômalas, caso deformação por 

deslizamento intracristalino fosse adotada como único processo responsável pela microtrama 

observada.  

Em relação à morfologia das bordas, por apresentarem alta irregularidade, as maiores 

concentrações de eixos de desorientação ocorrem para relações de desorientação acima de 55º. Esta 

configuração, a primeira vista, implicaria um agregado de grãos totalmente individualizados, por não 

terem sido submetidos a nenhum processo deformacional ou resultado de um avançado processo de 

recristalização e rotação. Entretanto, grãos com diâmetros altamente discrepantes da maioria e com 

bordas muito irregulares, apresentam grande área superficial e, portanto, muitos dos ângulos de 

desorientação podem estar relacionados a um mesmo grão. Esta situação é evidenciada pelos 

histogramas de distribuição de ângulos de desorientação, os quais apresentam maior ocorrência de 

desorientação acima de 55º antes do refinamento dos dados, procedimento que realça as 

desorientações abaixo dos 50º (Fig. 4.12 a e b). Deve-se ressaltar ainda que, a proximidade da 

distribuição dos ângulos de desorientação para grãos vizinhos da curva teórica para relações entre 

grãos aleatórios (Wheeler 2001) enfatiza a ausência de relação cristalográfica entre grãos vizinhos, o 

que seria esperado para agregados deformados plasticamente. Contudo, deve-se ressaltar que, após 

refinamento dos dados, a ocorrência de ângulos de desorientação entre 55 e 60o é enfatizada, a qual 

deve corresponder aos grãos anomalamente desenvolvidos, como argumentado anteriormente. 

Considerando-se que estes grãos apresentam feições de deformação interna e que os eixos de 

desorientação para o referido intervalo se concentram, exclusivamente, paralelamente aos eixos-c, 

pode-se dizer que o processo de maclação também deve ser considerado e caracteriza importante meio 
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de recuperação do agregado em estágios iniciais do processo de deformação cristalplástica. A referida 

configuração corresponde à macla de Dauphiné, que caracterizaria uma macla mecânica (Tullis & 

Tullis 1972 e 1973, Lloyd et al. 1992, Lloyd 2004, Pehl & Wenk 2005, Wenk et al. 2005).  

A ativação preferencial de planos romboédricos, a primeira vista, não seria compatível com 

deformação de baixo grau, quando se esperaria a ativação, inicial, de planos basais. Logo, a atuação de 

fatores que minimizassem a tensão necessária para a ativação dos referidos planos deve ser 

considerada, como presença de fase fluida, por exemplo. Entretanto, se considerarmos o diagrama de 

módulo de young para grãos de quartzo (Fig. 2.9), a direção que oferece menor resistência à 

deformação é paralela à forma k2 (Fig. 3.13), próximo ao romboedro r, o que justificaria orientações 

segundo tais formas e disposição das mesmas, por meio da macla de Dauphiné, como direção propicia 

a continuidade da deformação.  

Há evidências da atuação de diferentes processos cristalplásticos, deslizamento intracristalino, 

maclação e migração de borda de baixa temperatura. Nesse sentido, embora a primeira vista os 

padrões texturais indiquem avançado estágio de processo deformacional, pelos pontos máximos 

observados nos estereogramas, ao se analisar a microtrama do agregado nota-se que o grau de 

deformação ainda é incipiente. Embora haja indícios de deformação cristalplástica, possivelmente 

grãos recristalizados não são estatisticamente representativos e os dados de misorientation devem estar 

relacionados, em sua maior parte, a bordas dos grãos precipitados e não resultantes de processo 

deformacional, com exceção para misorientation menor que 15o, consideradas limites de subgrãos e 

para o intervalo 55-60o, possivelmente resultante de maclação. A condição de deformação de baixo 

grau é também corroborada pela ocorrência concomitante de processos rúpteis nas bandas ferruginosas 

e bandas constituídas por grãos de quartzo extremamente finos, com diâmetros de poucos 

micrômetros, os quais, podem ainda representar microestruturas originais da rocha protólito.  

A presença dos agregados granulares de magnetita/hematita enfatiza tal consideração, uma vez 

que sob condições de deformação intermediária a magnetita já se transforma em hematita. Sob tais 

condições, seriam gerados cristais lamelares de hematita que passariam a marcar a foliação da rocha 

(Lagoeiro 1998). 

5.3.2 - Região Central – Rola Moça 

As discussões apresentadas por Lagoeiro et al. (2005) e Lagoeiro et al. (2007) demonstram a 

ocorrência de processos de deformação intracristalina seguida de rotação mecânica e 

microfraturamento dos grãos que compõem os agregados das amostras provenientes do parque do 

Rola Moça. As análises aqui apresentadas corroboram tais considerações, uma vez que as relações de 

desorientação não mostram nenhuma relação de “parentesco” entre porfiroclasto e novos grãos, sendo 
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que estes últimos não apresentam similaridade de tamanho ou orientação aos subgrãos observados nos 

porfiroclastos.  

Os dados texturais apresentados devem ser analisados com cuidado, pois, grande parte dos 

pontos indexados se referem ao novo grão, que cobre grande parte da área analisada. Dessa maneira, 

serão considerados apenas os dados relativos a desorientações menores que 30o, uma vez que as 

desorientações referentes aos limites com o novo são muito maiores (Fig. 4.23). Nota-se grande 

ocorrência de desorientações acima de 50o, o que se deve à grande área superficial do novo grão, 

entretanto, para desorientações mais baixas, há também considerável concentração e estas se referem 

aos subgrãos. A tabela 5.2 apresenta a orientação principal dos eixos de desorientação e respectivos 

sistemas de deslizamento.  

Tabela 5.2 – Sistemas de Deslizamento inferidos a partir das orientações dos eixos de desorientação (NPD: 
normal ao plano de deslizamento; DD: direção de deslizamento; baseada em Lloyd 2004). 

 Nota-se que, para a ocorrência de bordas inclinadas deve haver deslizamento ao longo de 

planos prismáticos segundo a direção a, o que não é compatível com as concentrações dos eixos-c, 

sub-horizontais a 25o do plano da foliação (Fig. 4.21). Para tal os eixos-c deveriam mostrar 

concentrações próximas da direção y, no estereograma. Por outro lado, considerando-se o 

desenvolvimento de bordas rotacionadas, para tal orientação deve haver deslizamento ao longo de 

planos basais, segundo a direção a e mesmo ao longo de pólos dos planos m, sendo que a combinação 

de tais direções implicam a direção de deslizamento apresentada na tabela 5.2. Processo condizente 

com as orientações dos eixos-c; com as guirlandas definidas pelos pólos dos planos prismáticos, no 

quadrante NW-SE (Fig. 4.21) e com as orientações das bordas dos subgrãos, que devem formar alto 

ângulo com o eixo-c, já que as bordas rotacionadas devem ser ortogonais ao eixo de desorientação e 

paralelas ao plano de deslizamento (ver capítulo 2). Esta configuração é característica do estágio 

inicial do processo de deslizamento ao longo da direção a, que tenderia a rotacionar até atingir a 

posição x, ou se paralelizar à principal direção de fluxo (Law 1990). A microtrama descrita poderia ser 

associada a uma deformação sob temperatura da ordem de 400o C (Christie et al. (1964) geraram, 

experimentalmente, feições similares às observadas, sob temperaturas entre 500-750oC, pressão de 20 

kbar e uma taxa de deformação de 1-10% (tabela 2.1)), desconsiderando-se o processo de 

microfraturamento, tratado por Lagoeiro et al. (2005) e Lagoeiro et al. (2007), e, ainda, por Van 

Daalen et al. (1999) e Vernooij (2006). 
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5.3.3 - Região Central – Serra da Moeda 

A microtrama observada evidencia um agregado bastante distinto daquele identificado na 

amostra representativa da região oeste (amostra 1). Embora grãos com diâmetros discrepantes sejam 

observados, sua ocorrência é muito menor e o agregado é caracterizado por uma distribuição de 

tamanhos unimodal. As razões axiais são baixas e mesmo que a não consideração da área dos grãos 

cujo diâmetro é discrepante possa mascarar a forma média do agregado, as razões axiais não são 

influenciadas ou pouco se alteram. O fato de se reconhecerem regiões com populações de grãos com 

orientações cristalográficas distintas, o que é comprovado ao se comparar as figuras de pólo para as 

distribuições dos eixos-c medidos oticamente e por EBSD (Fig. 4.30a e Fig. 4.34c), evidencia um 

processo de deformação cristalplástica, já bem desenvolvido. Possivelmente, seguida ao referido 

processo se desenvolveu a recristalização dinâmica, uma vez que os grãos, por vezes, apresentam 

extinção ondulante e raramente subgrãos, estão livres de feições de deformação, com distribuição 

uniforme de tamanho e não estirados.  

Considerando-se o padrão de orientação preferencial das diferentes populações de grãos 

conjuntamente, a distribuição dos eixos-c define uma guirlanda cruzada tipo II, derivada de um 

deslizamento intracristalino segundo diferentes planos cristalográficos: (c) <a>, passando por 

{romboedros} <a> e mesmo {m}<a>, configuração que caracteriza um metamorfismo correspondente 

a fácies xisto verde inferior e deformação no campo constritivo (Lister & Hobbs 1980, Schmith & 

Casey 1986), logo temperatura da ordem de 350-400o C (Yardley 2004) . Por outro lado, ao se analisar 

os grupos de grãos individualmente, embora haja certa dispersão, a distribuição dos eixos-c tende a 

definir pontos máximos, em posições intermediárias da rede, o que indica processos de deslizamento 

intracristalino segundo pólos de planos romboédricos, o que indicaria condições de deformação 

superiores (Schmith & Casey 1986, capítulo 2 desta dissertação). Como dobras micro ou milimétricas 

são identificadas, por vezes rompidas, cujas charneiras são mais espessas (Fig. 4.27), possivelmente, 

os conjuntos de grãos com orientações distintas, representem porções dos flancos rompidos das 

referidas dobras. Como discutido por Hongn & Hippertt (2001), Hippertt et al. (2001) e Lagoeiro et al. 

(2003), que tratam da inversão do padrão textural em flancos de dobras.  

Analisando-se o padrão de orientação dos pólos dos planos prismáticos e romboédricos, além 

dos eixos-c (Fig. 4.34c), nota-se que, mesmo estes últimos apresentando uma maior concentração de 

suas orientações, os demais ainda apresentam grande dispersão, configuração que evidencia certo grau 

de liberdade ao longo dos eixos-a. Portanto, mesmo que as orientações dos eixos-c definissem pontos 

máximos bem fechados, possivelmente, as orientações dos pólos dos planos prismáticos e 

romboédricos apresentariam certa dispersão, contudo ao longo de guirlandas mais bem definidas. 

Deve-se considerar ainda que, sendo a direção a, a principal direção de deslizamento, o fato de suas 

orientações definir guirlanda a ângulos menores que 30o com o traço da foliação, é mais uma 
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indicação de desenvolvido processo de deformação cristalplástica, uma vez que sua continuidade deve 

implicar eixos-a formando ângulos cada vez menores com a direção x (Law 1990). 

Considerando-se a distribuição do par ângulo/eixo de desorientação determinada via EBSD, 

tem-se, novamente, a indicação da direção a como principal direção de deslizamento, bem como a 

existência de grãos já recristalizados.  Assim como para as relações de desorientação entre os eixos-c, 

determinadas oticamente, predominam as relações angulares acima de 40o, sendo que as relações entre 

55-60o são fortemente marcadas. Possivelmente devido a processo de maclação, como discutido 

anteriormente, uma vez que desorientação próxima de 60o, com eixo de desorientação paralelo ao 

eixo-c é a configuração determinada pela macla de Dauphiné (ver capítulo 2). Lloyd (2004) associa 

ainda como resultado do processo de maclação a maior dispersão dos pólos dos planos romboédricos 

se comparado aos demais padrões de orientação determinados.   

Embora em menor porcentagem, relações angulares abaixo de 20o também são observadas, o 

que, possivelmente, indica a ocorrência de novos grãos, recristalizados. Por outro lado, a grande 

dispersão no padrão de distribuição dos eixos de desorientação evidenciam a combinação de diferentes 

processos de deslizamento intracristalino ou mesmo diferentes processos de deformação 

intracristalina. Dentre as concentrações observadas para as distribuições dos eixos de desorientação 

aquelas apresentadas na tabela 5.3 são encontradas nas possibilidades apresentadas por Lloyd (2004). 

Tabela 5.3 – Sistemas de Deslizamento inferidos a partir das orientações dos eixos de desorientação (NPD: 
normal ao plano de deslizamento; DD: direção de deslizamento; baseada em Lloyd 2004). 

 

 

 

 

 

 

 Tem-se que, concentrações segundo as formas apresentadas indicam a geração de bordas 

inclinadas a partir do deslizamento {m} <±a>, o que não é compatível com deformações de baixo grau 

e geraria eixos-c com forte OCP, com pontos máximos concentrados paralelamente a direção y da rede 

(ver capítulo 2). Configuração não observada. Por outro lado, a combinação de deslizamento dos 

planos basais ao longo dos pólos dos planos prismáticos gerariam bordas rotacionadas, cujos eixos de 

desorientação seriam paralelos ao eixo-c. Tem-se ainda que, bordas rotacionadas geradas pela 

combinação de deslizamento de planos romboédricos e prismáticos ao longo das direções a também 

apresentariam eixos de desorientação com orientações iguais às observadas. Portanto, pode se dizer 

que predominam bordas rotacionadas e deve se ter em mente que neste caso os planos de deslizamento 
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são ortogonais aos eixos de desorientação (Fig. 2.11) e coincidem com as superfícies de borda 

consideradas. Logo, as demais orientações observadas para os eixos de desorientação, paralelas aos 

pólos dos planos t2{40-41}, β1{-1-231}, ρ3{22-41}, embora não sejam discutidas na literatura, 

possivelmente são resultado da combinação de diferentes sistemas de deslizamento, o que gera bordas 

rotacionadas. Portanto, as superfícies de borda devem ser ortogonais aos eixos de desorientação, logo 

paralelas aos planos cristalográficos mencionados: t2{40-41}, β1{-1-231}, ρ3{22-41}. Tais planos 

estão inseridos no sub-setor IV (Fig. 3.17), o qual corresponde a formas cristalográfica cuja relação 

angular com o eixo-c está entre 61 e 79o, bordas orientadas segundo formas trapezoédricas. 

Analisando-se a orientação da direção x em relação aos eixos cristalográficos dos grãos (Fig. 4.35), 

nota-se que, embora haja grande dispersão, esta também se orienta, preferencialmente, segundo pólos 

de planos cristalográficos inseridos no referido sub-setor. Configuração que indica: i) eixos-c a alto 

ângulo com o traço da foliação, o que é confirmado por suas orientações preferenciais (Fig. 4.30 e 

4.34); ii) os planos trapezoédricos devem ser normais à direção x; logo por meio das distribuições dos 

pólos das bordas medidas, bem como a roseta que representa suas orientações (Fig. 4.30), as bordas 

orientadas segundo tais planos representam orientações secundárias, uma vez que as de maior 

ocorrência tendem a ser sub-paralelas à direção x. 

Deve-se ressaltar que, mais uma vez, somada às demais evidências da atuação de outros 

processos intracristalinos, observam-se eixos de desorientação orientados paralelamente aos eixos-a. 

Como a direção a é a direção de deslizamento dos possíveis mecanismos de deslizamento ativos, não 

há a possibilidade dos eixos de desorientação se orientarem paralelos a ela e outro processo de 

deformação deve atuar para justificar tal configuração. Devido, principalmente, à irregularidade das 

bordas pode-se considerar a ocorrência de migração de borda de baixa velocidade, induzida pela 

deformação, já que a existência de superfícies de borda não geradas por processo deformacional, como 

sugerido para a amostra 1 pode ser descartada. Isto devido a microtrama do agregado que embora 

evidencie deformação de baixo grau, tem-se feições de desenvolvido processo de deformação 

intracristalina. 

 Analisando-se a geometria das bordas segundo os dados de microscopia ótica, vê-se que estão 

em acordo com as orientações evidenciadas pelas distribuições do par ângulo/eixo de desorientação. 

Nota-se, inicialmente, que são bastante irregulares, uma vez que sua distribuição de tamanho mostra 

que embora concentradas em um intervalo de ocorrência, este é bastante amplo, entre 28,5 µm 

(comprimento mínimo medido) e a casa dos 120 µm (Fig. 4.30d). Irregularidade expressa pela 

dispersão dos eixos de desorientação e também ao se analisar a configuração das bordas por meio de 

análise da imagem segmentada gerada, através da qual se definiram 3 direções preferenciais para 

orientação de seus segmentos (Fig. 5.2). Contudo, observa-se que, embora irregular, a configuração 

das bordas deve ser menos serrilhada, sinuosa que as superfícies de borda dos grãos da amostra 1. 

Situação que se verifica ao se analisar os grãos estudados em cada caso, uma vez que o grau de 
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irregularidade das bordas para os grãos da amostra 1 é tal que impossibilitou seu estudo por meio de 

microscopia ótica. 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Diagrama de rosas mostrando a distribuição das direções dos segmentos de borda, determinadas 
por meio do método dos interceptos (SPO©). 

Como evidenciado na figura 5.2, os segmentos de borda se orientam, preferencialmente, a 

baixo ângulo com o traço da foliação, até 30o (Fig. 4.30c), o que corresponde à orientação dos eixos 

maiores das elipses definidas pelos grãos por eles delimitados (Fig. 4.29i). Em acordo com tal 

disposição, os pólos dos planos que definem as superfícies de borda estão preferencialmente 

orientados paralelamente ao pólo da foliação, o que comparativamente, deve corresponder a pólos de 

planos romboédricos, uma vez que os pólos dos prismas definem uma ampla guirlanda sub-paralela ao 

traço da foliação e os pólos dos planos romboédricos z {01-11} se apresentam sub-paralelos ao pólo 

da foliação (Fig. 4.34c). 

Ao se analisar as orientações das superfícies de borda medidas oticamente, a ocorrência de 

superfícies de bordas orientadas segundo planos romboédricos e trapezoédricos, até então inferidas, 

são confirmadas e se observa interessante configuração. De maneira geral, as superfícies de borda, 

tendem a representar planos bissetores entre os eixos-c dos grãos que as compartilham. Em sua 

maioria, representam planos romboédricos e trapezoédricos, embora possam estar orientadas segundo 

qualquer plano cristalográfico (Fig. 4.30e). Entretanto, ao se considerar os pares de grãos que 

compartilham uma superfície de borda individualmente, nota-se que há orientação preferencial, 

embora, a primeira vista, não se altere ao se atribuir peso em função do comprimento de seus 

segmentos de borda (Fig. 4.32). Contudo, ao se considerar diferentes intervalos de comprimentos dos 

segmentos, nota-se que, os segmentos maiores não se orientam segundo planos cristalográficos que 

formam baixos ângulos com o eixo-c. A ocorrência de formas romboédricas e trapezoédricas, bem 

como a combinação entre elas se tornam mais freqüentes para os segmentos mais desenvolvidos em 

detrimento de formas basais (sub-setor I) e sub-basais (sub-setor II). As formas romboédricas são as 

de maior ocorrência, como evidenciado pela figura de pólo inversa relativa à orientação da direção x 

(Fig. 4.35). 
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Portanto, a microtrama do agregado indica a atuação de deslizamento intracristalino por meio 

da ativação de planos basais e romboédricos, preferencialmente, associado a migração de borda 

induzida pela deformação. Processos que associados, justificam a irregularidade dos segmentos de 

borda e são similares àqueles interpretados a partir da microtrama descrita para a amostra da região 

oeste. Contudo, as feições descritas indicam processos mais desenvolvidos e já não se identificam 

processos de caráter frágil, bem como agregados de óxidos de ferro ricos em magnetita, uma vez que 

neste caso predominam as hematitas especulares ou lamelares, que marcam a foliação da rocha.  

5.3.4 - Região Leste – Tectonitos da região de Itabira 

 A microtrama caracterizada a partir da análise da amostra 4, evidencia um agregado 

estabilizado em estágio de deformação mais avançado que aqueles interpretados para as amostras 

descritas até então.  Tem-se um agregado com distribuição de tamanho homogênea, grãos com baixa 

razão axial e segmentos de bordas mais desenvolvidos, o que caracteriza um agregado já com textura 

poligonal. Feição evidenciada também pela análise de forma dos grãos, principalmente ao se ponderar 

suas áreas, uma vez que a razão axial média para o agregado faz com que a elipse de melhor ajuste 

seja muito próxima do círculo equivalente às áreas determinadas (Fig. 4.41). Como os grãos estão 

livres de feições de deformação interna, como extinção ondulante e formação de subgrãos, 

possivelmente tem-se grãos já recristalizados.  

 Esta configuração é reiterada pelos padrões texturais determinados oticamente e por meio de 

EBSD. Inicialmente, o padrão de distribuição apresentado pelos eixos-c cujas atitudes foram 

determinadas oticamente, indicam uma orientação segundo pequenos círculos, o que seria resultado de 

deslizamentos intracristalinos segundo planos romboédricos e basais, principalmente, e caracteriza um 

metamorfismo já de fácies anfibolito e deformação no campo de achatamento (Lister & Hobbs 1980, 

Schmith & Casey 1986). Considerando-se que os pequenos círculos não se encontram totalmente 

definidos e há dispersão, possivelmente tem-se uma transição da fácies xisto verde para anfibolito, 

segundo Yardley (2004), temperatura da ordem de 500o C.  

Por outro lado, ao se analisar o padrão textural determinado por EBSD, nota-se que a 

distribuição dos eixos-c define um máximo de atitude 015/40, enquanto o máximo da distribuição 

determinada oticamente é 184/42 (Fig. 4.42 e Fig. 4.46c). Considerando-se que grãos com áreas 

discrepantes da maioria não ocorrem, uma vez que grãos com diâmetros acima de 0,5mm não são 

observados, a possibilidade dos dados gerados por EBSD estarem mascarados e representarem, na 

verdade, medidas realizadas em poucos grãos anomalamente desenvolvidos deve ser descartada. 

Deve-se considerar ainda que, a banda quartzosa analisada oticamente é adjacente àquela cujo padrão 

textural foi obtido por EBSD. Dessa maneira, os padrões de OCP determinados devem representar 

uma alternância de bandas quartzosas, nas quais há uma inversão no padrão de orientação dos eixos 

cristalográficos, configuração caracterizada por Hongn & Hippertt (2001), Hippertt et al. (2001) e 
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Lagoeiro et al. (2003) em contexto de dobramento e transposição. Entretanto, microdobras com 

flancos rompidos e charneiras espessas não foram identificadas nas amostras analisadas, como descrito 

para a amostra 3, o que pode caractreizar estágio mais avançado do processo, com um maior grau de 

deformação, para o qual o bandamento ou foliação prévia foi transposto.    

O padrão de distribuição dos pólos dos planos prismáticos reflete o maior grau de deformação. 

Se comparado com o padrão de distribuição observado para a amostra 3 (Fig. 4.34), nota-se que os 

máximos são melhor definidos, assim como a guirlanda demarcada pela distribuição, mais fechada e a 

baixo ângulo com o traço da foliação. Esta configuração caracteriza maior grau de deformação, uma 

vez que reflete maior concentração das medidas, logo OCP melhor definida, embora tal padrão não 

seja observado ao se analisar as distribuições dos pólos dos planos romboédricos, uma vez que ainda 

apresentam grande dispersão. Segundo Lloyd (2004), a maior dispersão dos planos romboédricos já 

seria esperada, mesmo com forte OCP dos demais planos cristalográficos. Isto devido ao fato da 

formação de maclas mecânicas, principalmente macla de Dauphiné, implicar uma dispersão dos pólos 

dos referidos planos cristalográficos e, como discutido previamente, este ser um importante 

mecanismo de recuperação do agregado. 

Contudo, ao se analisar a distribuição do par eixo/ângulo de desorientação, não há grande 

diferença entre o padrão determinado para grãos vizinhos e grãos aleatórios, principalmente após o 

refinamento dos dados (Fig. 4.48 a-b). Para a concentração no intervalo 55-60o, os eixos de 

desorientação ocorrem paralelamente aos eixos-c, configuração que caracteriza o processo de 

formação da macla de Dauphiné, entretanto a concentração dos ângulos de desorientação para grãos 

vizinhos e aleatórios é muito próxima. Este padrão deve indicar processos secundários, uma vez que 

relações de geminação são características para grãos que compartilham uma superfície e não grãos 

separados, escolhidos aleatoriamente (Wheeler et al. 2001). Considerando que o principal mecanismo 

de deformação é o deslizamento intracristalino, eixos de desorientação paralelos aos eixos-c seriam 

desenvolvidos por meio de deslizamentos de planos prismáticos na direção a, o que geraria bordas de 

grãos inclinadas. Considerando o desenvolvimento de bordas rotacionadas deve-se considerar ainda a 

ocorrência de deslizamentos dos planos basais, paralelamente aos pólos dos planos prismáticos de 

maneira combinada (tabela 5.4).     

Portanto, se os referidos sistemas de deslizamento prevalecem, os eixos de desorientação 

estarão preferencialmente orientados paralelamente aos eixos-c e com a continuidade do processo 

predominarão as relações de desorientação com mais altos valores angulares. Dessa maneira, os 

padrões de distribuição dos eixos de desorientação similares para grãos vizinhos e aleatórios 

caracterizam uma combinação entre processos de geminação segundo a macla de Dauphiné e os 

referidos sistemas de deslizamento intracristalino. 
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Tabela 5.4 – Sistemas de Deslizamento inferidos a partir das orientações dos eixos de desorientação (NPD: 
normal ao plano de deslizamento; DD: direção de deslizamento; baseada em Lloyd 2004). 

  Segundo a tabela 5.4, considerando os padrões de orientação dos eixos cristalográficos deve-

se considerar ainda, a possibilidade de ocorrência da combinação entre deslizamentos ao longo de 

planos romboédricos {r} e {z}, ou {r} e {π’}, ou ainda {r} e {m}, sempre tendo como direção de 

deslizamento a direção a. Esta configuração impossibilita a orientação de eixos de desorientação 

paralelamente à direção a, como observado. Portanto, considerando que deslizamento (c) [m] geraria 

eixos de desorientação com tal orientação, este sistema de deslizamento só se desenvolveu de maneira 

combinada, gerando bordas rotacionadas. A linha em vermelho na tabela 5.4 é incoerente com a 

microtrama observada. Deste modo, outro processo deve ter atuado conjuntamente para justificar a 

orientação dos eixos de desorientação segundo a direção a.       

Tem-se, então, que a maior parte das bordas resultantes da deformação intracristalina são 

bordas rotacionadas. Considerando-se que as bordas rotacionadas são paralelas aos planos de 

deslizamento (Lloyd 2004), ou as normais aos planos de deslizamento podem ser consideradas seus 

pólos, serão formadas bordas cuja relação com o eixo-c do grão que limita pode estar no sub-setor II 

(romboedros 1 ou sub-basais), sub-setor III (romboedros tipicos) ou sub-setor IV (trapezoedrais) 

(Fig.3.17). Portanto, considerando-se as orientações para as normais aos planos de deslizamento 

apresentadas na tabela 5.4, as orientações menos prováveis para as superfícies de borda é segundo 

planos basais e prismáticos, sendo que pode estar orientada segundo qualquer outro plano 

cristalográfico. 

Ao se analisar o padrão de orientação das superfícies de borda determinado oticamente, nota-

se que a tendência evidenciada pelo padrão de orientação do par eixo/ângulo de desorientação se 

verifica. Tem-se que, as relações de desorientação entre os eixos-c mostram a predominância de 

relações de alto ângulo, assim como aquelas determinadas por EBSD (Fig. 4.42f). Nota-se ainda que, 

ao se analisar as orientações das superfícies conjuntamente, estas podem estar orientadas segundo 

qualquer plano cristalográfico, sendo os planos basais os de menor ocorrência (Fig. 4.42e).  
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Entretanto, ao se avaliar os dados individualmente, para cada par de grão que compartilha uma 

superfície de borda, verifica-se que predominam combinações entre formas romboédricas e 

trapezoédricas, sendo que uma borda nunca representa um plano basal para ambos os grãos (Fig. 

4.44). Deve-se ressaltar ainda que, ao se considerar as orientações das superfícies de borda para 

diferentes intervalos de comprimento de seus segmentos, há uma tendência clara das superfícies mais 

desenvolvidas se orientarem segundo formas romboédricas e trapezoédricas. Nota-se que orientações 

segundo planos que formam alto ângulo com o eixo-c, gradativamente, deixam de ocorrer, em favor de 

combinações que reflitam menor discrepância entre a relação angular da superfície de borda com os 

eixos-c dos grãos que limita (Fig. 4.45). Há, portanto, uma tendência de que a superfície de borda seja 

bissetora do ângulo formado entre os eixos-c dos grãos que a compartilham, como também 

evidenciado pela figura (4.43). 

Portanto, a microtrama caracterizada para os tectonitos da região do Complexo Itabira 

mostram agregados de mais alto grau, em relação aos descritos até então, devido à forte OCP e às 

evidências de atuação de sistemas de deslizamento combinados segundo planos basais, romboédricos e 

mesmos prismáticos. A partir de toda a discussão apresentada acerca de aspectos microestruturais e 

texturais, pode se considerar que o mecanismo de deformação atuante foi a recristalização por rotação 

de subgrão. A orientação dos eixos de desorientação paralelamente à direção a pode ser justificada por 

migração de borda localizada, uma vez que ocorre para intervalos de desorientação muito específicos 

e, de maneira geral, as bordas não se apresentam serrilhadas ou mesmo lobadas.  Tem-se ainda que, o 

seu padrão de configuração reflete estágio mais avançado de desenvolvimento, uma vez que tem-se 

superfícies de borda mais desenvolvidas, portanto menos irregulares, o que caracteriza configuração 

mais estável que as anteriores (Spry 1983).  

5.3.5 - Região Sudeste – Tectonitos do Setor SE do QF 

As feições microestruturais observadas mostram tratar de agregado bastante homogêneo, no 

qual tem-se uma distribuição de tamanho e forma que, associada à geometria das bordas, 

predominantemente retas, caracterizam grãos poligonais, entre os quais se reconhecem, com 

freqüência, junções tríplices. Tais feições caracterizam agregados já em estágio de equilíbrio, com 

níveis mais baixos de energia. Neste sentido, as bordas mais desenvolvidas, possivelmente, 

representam bordas orientadas segundo direções que implicam níveis de energia mais baixos, logo se 

desenvolvem em detrimento daquelas orientadas em outras direções. Neste caso as bordas que 

representam planos romboédricos passam a predominar em relação às demais e, secundariamente, 

tem-se aquelas que representam planos trapezoédricos. Tal configuração é associada à ocorrência de 

recristalização estática. Portanto, após o principal período de deformação dinâmica o agregado esteve 

sob ação exclusiva de temperatura, o que possibilitou o desenvolvimento de superfícies de borda 

específicas. 
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A partir da análise da distribuição e orientação dos planos de borda para ambos os grãos que o 

compartilham, para diferentes intervalos de comprimento de seus segmentos, nota-se, claramente a 

orientação preferencial das bordas mais desenvolvidas (Fig. 4.56). Embora o padrão observado seja 

similar ao descrito anteriormente, combinação entre planos romboédricos e trapezoédricos, observa-se: 

i) a tendência de diminuir a discrepância entre os ângulos formados entre o pólo de uma borda e os 

eixos-c dos grãos que a compartilham, logo tendência de que o plano de borda seja bissetor dos 

ângulos entre os eixos-c de tais grãos, em estágios de equilíbrio; ii) eliminação de bordas que 

representem planos que formem altos ângulos com os eixos-c; iii) predominância daquelas bordas 

cujos pólos formem entre 36-60o com o eixo-c, planos romboédricos próximos de r {10-11} e z {01-

11}, sub-setor III (Fig. 3.15). Padrão de orientação de bordas que deve implicar mais baixo nível de 

energia para o agregado.      

Os padrões de OCP, por platina universal ou EBSD, mostram eixos-c distribuídos segundo 

uma guirlanda simples, nos quadrantes, NE-SW, o que pode caracterizar deformação sob condições 

metamórficas de fácies Xisto Verde, no campo constritivo (Lister & Hobbs 1980, Schmid & Casey 

1986). Entretanto há forte componente cisalhante, devido à assimetria observada no padrão de 

distribuição das orientações dos eixos-c. Os pólos dos planos prismáticos e, principalmente, os 

romboédricos coincidem com as orientações preferenciais dos pólos de borda, o que já evidencia a sua 

orientação preferencial. 

 O padrão de distribuição dos ângulos de desorientação, mais uma vez, mostra a predominância 

de desorientações no intervalo entre 50 e 60o, para grãos vizinhos, e acima de 60o para grãos aleatórios 

(Fig. 4.59). Novamente, entre 55 e 60o os eixos de desorientação se concentram, quase que 

exclusivamente, paralelamente aos eixos-c, configuração gerada pela formação de maclas de 

Dauphiné. Nota-se que, embora ainda dispersos, os eixos de desorientação apresentam padrões mais 

definidos de orientação e a tabela 5.5 apresenta os sistemas de deslizamento e configurações de borda 

que podem ser interpretadas a partir dos padrões observados. 

 Observa-se que, as orientações dos eixos de desorientação indicam a ocorrência de bordas 

inclinadas e rotacionadas. A formação das bordas inclinadas seriam responsáveis pela concentração 

dos eixos de desorientação paralelamente aos pólos dos planos π 1
’ {01-12} e r2 {10-11}, devido a 

deslizamentos intracristalinos segundo planos romboédricos na direção a. A concentração paralela aos 

eixos-c se devem à formação de maclas, como mencionado, ou formação de bordas rotacionadas, a 

partir de deslizamento basal ao longo dos pólos dos planos prismáticos. Tal concentração poderia 

também dever-se à formação de bordas inclinadas, mas para tal deveria ocorrer deslizamento ao longo 

de planos prismáticos, o que não seria compatível para as condições de deformação inferidas, nem 

mesmo padrão de OCP observado.  
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Tabela 5.5 – Sistemas de Deslizamento inferidos a partir das orientações dos eixos de desorientação (NPD: 
normal ao plano de deslizamento; DD: direção de deslizamento; baseada em Lloyd 2004). 

 A formação de bordas rotacionadas geraria qualquer dos padrões de orientação observados, 

entretanto, para orientação dos eixos de desorientação paralelamente a r {10-11}, exigiria a 

combinação de deslizamento entre planos prismáticos e basais, segundo a direção a. Situação 

incompatível, como já mencionado, o mesmo acontecendo para concentração segundo pólos de k2 

{20-21}. O que deve indicar a ocorrência de deslizamento segundo planos cristalográficos não 

considerados, ou mesmo a atuação de algum agente facilitador da deformação, que propiciaria 

deslizamento ao longo de planos prismáticos.    

 A partir da tabela 5.5, nota-se a ativação preferencial de sistemas de deslizamento cujo plano 

de deslizamento é romboédrico, preferencialmente. Considerando-se a relação de bordas inclinadas e 

rotacionadas com um plano de deslizamento (Fig. 2.4), a configuração do par eixo/ângulo de 

desorientação está em acordo com a orientação preferencial determinadas para os planos de borda. 

Preferencialmente, segundo planos romboédricos e subordinadamente segundo planos trapezoédricos. 

Novamente tem-se a direção a como principal direção de deslizamento, o que impossibilita a 

orientação dos eixos de desorientação paralelamente a esta direção. Portanto, a concentração dos eixos 

de desorientação, em alguns intervalos de desorientação, possivelmente, representa bordas resultantes 

de migração induzida por deformação, durante o estágio de recristalização dinâmica. Neste sentido 

tem-se um agregado ainda em estágio intermediário no que se refere à eliminação de feições geradas 

nos estágios iniciais do processo deformacional, a fim de se adquirir mais baixos níveis de energia. 

5.4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Além da determinação de padrões de orientação preferencial dos planos de borda, como 

discutido no item 5.2, pode-se fazer algumas considerações a partir das microtramas observadas. 
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A partir dos padrões de distribuição dos ângulos e eixos de desorientação, verifica-se que o 

mecanismo de formação de maclas mecânicas é importante meio de recuperação do agregado, 

principalmente nos estágios iniciais do processo de deformação. Para agregados de quartzo a formação 

de maclas de Dauphiné é expressa não só pelos eixos e ângulos de desorientação, mas também pela 

alta dispersão observada nas figuras de pólo que mostram o padrão de orientação dos pólos dos planos 

romboédricos, como discutido por Tullis & Tullis (1972) e (1973), Lloyd et al. (1992), Lloyd (2004), 

Pehl & Wenk (2005), Wenk et al. (2005). 

Nota-se ainda que, mesmo a direção a sendo a principal de direção de deslizamento ativa, 

sempre se observam eixos de desorientação orientados paralelamente a ela. Contudo, tal padrão de 

orientação, associado a migração de borda induzida pela deformação, só é observado para 

determinados intervalos de ângulos de desorientação. Nesse sentido, o referido mecanismo de 

deformação deve ocorrer somente para determinadas relações de desorientação entre grãos, a partir 

dos diagramas apresentados, entre 10 e 15o ou entre 35 e 40o. Considerando-se que não há evidências 

da atuação de outros processos que pudessem dispersar as orientações dos eixos de desorientação, 

como rotação mecânica dos grãos, dissolução e precipitação, por exemplo. 

Por fim, deve-se ressaltar que o aumento na magnitude da deformação e metamorfismo 

caracterizados regionalmente para o Quadrilátero Ferrifero é também reconhecido através da 

caracterização microestrutural e textural das amostras estudadas. Nota-se claramente, o baixo grau de 

deformação ao qual as amostras da região oeste foram submetidas, caracterizado por mecanismos de 

deformação típicos de estágios iniciais do processo, migração de borda induzida por deformação, 

maclação e deformação plástica dos clastos maiores, com formação de subgrãos. Para leste nota-se que 

tem-se agregados já recristalizados, possivelmente por rotação de subgrãos, bem como migração lenta 

de borda e maclação, secundariamente. As OCP ficam cada vez melhor definidas, caracterizando uma 

variação de metamorfismo em fácies xisto verde baixo, a oeste, a xisto verde alto – anfibolito baixo, a 

leste, sendo que na porção sudeste há claras evidências de prolongado estágio de annealing ao término 

da deformação dinâmica. As condições de metamorfismo propostas estão em acordo com aquelas 

propostas e/ou descritas por Herz (1970), Pires (1995), Rosière (2001) para a região do Quadrilátero 

Ferrífero.    



CAPÍTULO 6 

 CONCLUSÕES 

A partir dos dados apresentados e discussões propostas pode-se sumarizar as seguintes 

conclusões:  

 Para completa caracterização do padrão de orientação dos planos de borda é necessário que estes 

sejam analisados em função do tamanho dos segmentos por eles definidos; 

 O padrão de orientação das bordas é controlado cristalograficamente, mas também fortemente 

influenciado pelos processos de deformação; 

 Planos de borda raramente se orientam segundo planos basais e nunca representam este plano para 

ambos os grãos que o compartilham; 

 O plano de borda se orienta preferencialmente segundo planos romboédricos e trapezoédricos, 

sendo que há uma tendência de que seja bissetor do ângulo formado pelos eixos-c dos grãos que o 

compartilham; 

 Neste sentido, as referidas formas devem implicar em mais baixos níveis de energia para o 

agregado e após longo período de recristalização estática, deve-se esperar bordas orientadas quase 

que exclusivamente segundo tais planos cristalográficos (Fig. 6.1); 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 – Fotomicrografias de grãos de quartzo, geradas a partir da detecção de elétrons secundários.  

 Com o desenvolvimento das superfícies de borda, as orientações segundo planos cristalográficos 

que formem alto ângulo com o eixo-c predominam, entre 36 e 79o; 

 Planos de borda cujos pólos formem baixo ângulo com o eixo-c são eliminadas; 

 A OCP indicam a atuação de ou combinação de sistemas de deslizamento. Mas outros processos 

de deformação devem também ter ocorrido, o que resultou na dispersão dos dados de 

desorientação; 
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 O processo de formação de maclas de Dauphiné por deformação deve ser considerado como 

importante mecanismo de recuperação do agregado, bem como a migração de bordas induzida 

pela deformação; 

 Assim como regionalmente, a partir das microtramas caracterizadas, se reconhece o aumento no 

gradiente de deformação e intensidade do grau metamórfico de oeste para leste no QF; 

 A oeste metamorfismo em fácies xisto verde inferior, a leste transição entre as fácies xisto verde e 

anfibolito. 
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