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Resumo 

 

As formações ferríferas de idade paleoproterozóica apresentam uma ampla distribuição no 

Quadrilátero Ferrífero (QF), região localizada no sudeste do Brasil, porção sul do Cráton São 

Francisco. Essas formações ferríferas pertencem à Formação Cauê, Grupo Itabira, unidade 

estratigráfica de sedimentação plataformal pertencente ao Supergrupo Minas. Elas englobam 

formações ferríferas bandadas, caracterizadas pela alternância de camadas de quartzo e óxidos de 

ferro, e corpos de alto teor em ferro. O QF é caracterizado por apresentar um aumento progressivo na 

intensidade deformacional e no grau metamórfico de sua porção extremo oeste em direção à sua 

porção leste. As formações ferríferas de toda a região apresentam composições mineralógicas 

variáveis, em termos de óxidos de ferro e aspectos microestruturais característicos de acordo com seu 

posicionamento geográfico, devido à polaridade deformacional e metamórfica existentes.  Com o 

objetivo de se fazer uma caracterização microestrutural, assim como realizar a interpretação dos 

mecanismos deformacionais associados à acomodação da deformação nas formações ferríferas 

provenientes dos diferentes domínios tectonometamórficos e analisar a variação desses mecanismos de 

acordo com o posicionamento das amostras analisadas, a análise por difração de elétrons retro-

espalhados (Electron Backscattered Diffraction – EBSD) foi realizada nos agregados provenientes de 

diferentes localidades situadas nos diferentes contextos deformacionais do QF. Através dos dados 

obtidos relativos à medição dos parâmetros microestruturais, foi possível observar o aumento no 

tamanho dos cristais de hematita e a variação de sua forma de acordo com o aumento da intensidade 

deformacional e do grau metamórfico.  Baseando-se nos padrões de orientação cristalográfica 

preferencial (OCP) e desorientação entre grãos, foi possível inferir que a deformação nos agregados 

hematíticos/magnetíticos foi acomodada por uma combinação de diferentes processos. Na porção 

oeste, ocorre a predominância de mecanismo de dissolução e precipitação, envolvendo a 

transformação de fases da magnetita em hematita, com limitado crescimento de grãos, enquanto que, 

em direção a leste, predominam mecanismos cristal-plásticos e deslizamento em bordas de grãos.  
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Abstract 

 
Paleoproterozoic iron formations have a widespread distribution in the Quadrilátero Ferrífero (QF) 

region, which is located in the southeastern region of Brazil, southern of São Francisco Craton. These 

iron formations are hosted in the Cauê Formation, Itabira Group, stratigraphic unit of platformal 

sedimentation that belongs to the Minas Supergroup. These iron formations encompass banded iron 

formations (BIF’s), which are characterized by alternating layers of quartz and iron oxides and high 

grade iron bodies. The QF is characterized by presenting a progressive increase in deformational and 

metamorphic intensities from West to the East. Iron formations from the whole region have varied 

mineralogical composition, with respect to iron oxides, and characteristic microstructural aspects 

according to the geographic position, due to the deformational and metamorphic polarities. In order to 

make a microstructural characterization, as well as to interpret de deformational mechanisms related to 

the deformation accommodation on iron formations from different tectonometamorphic domains and 

to analyze the variation of these mechanisms due to the positioning of the analyzed samples, electron 

backscattered diffraction (EBSD) analysis were performed on the aggregates from the different 

localities of different deformational contexts in QF. Data collected of the microstructural parameters 

measurements show the increase of hematite grain size and shape variation according to the increase 

of the deformational intensity and metamorphic grade. Based on crystallographic preferred orientation 

(CPO’s) patterns and the misorientation between grains, it could be inferred that the deformation on 

hematite/magnetite aggregates was accommodated by combination of different processes. In the 

western region, mechanism of dissolution-precipitation creep predominates, involving the phase 

transformation of magnetite to hematite, with limited grain growth, whereas towards the eastern 

region, crystal plastic mechanisms and grain boundary sliding predominates. 
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  CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO 

 

1.1 – APRESENTAÇÃO  

 

O presente trabalho se desenvolveu durante as atividades relacionadas ao mestrado acadêmico, 

ligado ao Programa de Pós-Graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais, na área de 

concentração em Geologia Estrutural do DEGEO/EM/UFOP. O projeto de mestrado está vinculado ao 

projeto “Texturas Cristalográficas em Formações Ferríferas do Quadrilátero Ferrífero (MG): 

Implicação na Geometria dos Corpos de Minério e Anisotropia de suas Propriedades Petrofísicas”, 

financiado pelo CNPq, projeto n˚ 478776/2009-8. Foram realizados trabalhos laboratoriais em 

amostras de rochas compostas por óxidos de ferro coletadas em diferentes regiões e minas do 

Quadrilátero Ferrífero em diversos projetos realizados sob coordenação do Prof. Dr. Leonardo 

Lagoeiro. Esses trabalhos envolveram a seleção, preparação das amostras e análise por microscopia 

ótica e eletrônica, com o auxílio da técnica de EBSD, a qual possibilita a caracterização 

microestrutural e de texturas cristalográficas de qualquer material cristalino.  

A dissertação está subdividida em 6 capítulos. O presente capítulo apresenta as justificativas e 

os objetivos do trabalho realizado, bem como uma breve revisão sobre a gênese das formações 

ferríferas e formação de corpos de minério, sobre os mecanismos e processos envolvidos na 

deformação das rochas e trabalhos anteriores relacionados à caracterização textural das formações 

ferríferas. No capítulo 2 apresenta-se o contexto geológico do Quadrilátero Ferrífero - arcabouço 

estratigráfico, estruturação regional, evolução tectônica proposta para a área e metamorfismo. No 

capítulo 3, é realizada a descrição dos procedimentos realizados durante o desenvolvimento desse 

projeto e das metodologias aplicadas à caracterização das rochas analisadas. No capítulo 4 é feita uma 

descrição petrográfica das amostras selecionadas e no capítulo 5 mostra-se os resultados obtidos 

através da análise por EBSD dessas amostras. No capítulo 6 discutem-se os resultados obtidos e suas 

implicações na interpretação dos mecanismos envolvidos na deformação dessas rochas. Finalmente, 

no capítulo 7, expõem-se as conclusões alcançadas nesse trabalho. 

 

1.2 – JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

Para a realização desse trabalho foram analisadas amostras provenientes de diferentes 

localidades no contexto do Quadrilátero Ferrífero (QF). O QF localiza-se ao sul do Cráton São 

Francisco (Almeida, 1977) (Figura 1.1) e compreende o embasamento granítico-gnáissico, coberto 

pelo greenstone belt de idade arqueana pertencente ao Supergrupo Rio das Velhas e metassedimentos 
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plataformais proterozóicos pertencentes ao Supergrupo Minas (Dorr, 1969). As formações ferríferas 

estudadas no presente trabalho pertencem à Formação Cauê (Grupo Itabira, Supergrupo Minas (Dorr, 

1969), hospedeira dos grandes corpos de minério da região, a qual representa grande importância 

econômica. As formações ferríferas apresentam ampla distribuição na região (Figura 2.1), moldando a 

estruturação regional do QF.  

 

 

Figura 1.1: Contexto tectônico regional do Quadrilátero Ferrífero. a) Mapa regional do Cráton São Francisco, 
ilustrando as coberturas e faixas neoproterozóicas bordejantes. Destaque para a região do Quadrilátero Ferrífero, 
na porção sul do cráton. b) Porção sul do Cráton São Francisco, com as principais unidades litológicas descritas 
na região. Modificado de Alkmim (2004).  
 

O QF caracteriza-se por uma complexa história tectônica, envolvendo duas orogenias 

principais: a Transamazônica e a Brasiliana (Alkmim & Marshak, 1998). Essa superposição de 

diferentes eventos orogênicos resultou na formação de um gradiente deformacional, com intensidade 

crescente de oeste para leste (Rosière et al., 2001). Estudos sobre o metamorfismo regional (Herz, 

1978; Pires, 1995) indicam também a existência de um gradiente metamórfico, cujo grau varia de 

fácies xisto verde baixo na porção oeste a fácies anfibolito baixo, na porção extremo leste. 

As orogenias referidas acima causaram grandes modificações nas formações ferríferas, tanto 

em suas características mineralógicas, resultantes da substituição dos itabiritos por corpos de minério 
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de alto teor (atuação de processos hipogênicos (Rosière et al., 2008)) e devido à transformação da 

magnetita em hematita (Lagoeiro, 1998), quanto em suas características microestruturais e texturais. 

Com o objetivo de realizar uma análise da variação dos aspectos microestruturais e de 

orientações cristalográficas preferenciais (OCP) nos corpos enriquecidos hospedados nas formações 

ferríferas de acordo com o contexto tectonometamórfico e realizar uma interpretação em nível regional 

dessas variações e dos mecanismos de deformação associados, foram realizadas análises dos diferentes 

agregados hematíticos/magnetíticos amostrados com a utilização da técnica de Difração de Elétrons 

Retro-Espalhados (Electron Backscatter Diffraction – EBSD). Através dos resultados obtidos, 

procurou-se ter uma perspectiva da variação das microestruturas e da OCP de acordo com o 

posicionamento das amostras analisadas, e das implicações em termos dos mecanismos de deformação 

relacionados à acomodação da deformação nos diferentes domínios tectonometamórficos. Esse estudo 

tem importância não só científica, mas também para a indústria, uma vez que a caracterização 

microestrutural do minério é de grande importância nos processos metalúrgicos (Neto et al., 2002). 

 

1.3 - TRABALHOS ANTERIORES 

 

1.3.1 – As Formações Ferríferas: Aspectos Gerais 

 

As formações ferríferas apresentam idades desde o Arqueno até o Neoproterozóico, sendo as 

formações paleo a mesoarqueanas estatisticamente menores que as neoarquenas a paleoproterozóicas 

(James, 1983; Clout & Simonson, 2005). São classificadas como sendo do tipo Algoma, relacionadas a 

rochas vulcânicas e aos cinturões de rochas verdes (greenstone belt), ou Lago Superior, relacionadas à 

sequencias sedimentares plataformais (James, 1983; Clout & Simonson, 2005), sendo típicas do 

Arqueano e Paleoproterozóicas, respectivamente. Formações ferríferas neoproterozóicas associadas a 

sedimentos tipicamente glaciogênicos são classificadas como Rapitan (James, 1983).  

Segundo Fryer (1983), sistemas hidrotermais de fundo oceânico teriam injetado grandes 

quantidades de material reduzido, principalmente ferro ferroso, nos oceanos arqueanos.  A deposição 

das formações ferríferas, apesar de não haver ainda um consenso acerca de sua ocorrência, devido ao 

fato de não haver um análogo atual, teria ocorrido em plataformas continentais nos oceanos pré-

cambrianos estratificados, onde ocorreria oxidação do ferro e sua deposição, juntamente com a sílica, 

essa formando níveis de chert (Clout & Simonson, 2005). A razão para o aumento do volume de 

formações ferríferas na transição entre Arqueano e Proterozóico seria devido às condições estruturais, 

geoquímicas e biológicas favoráveis (James, 1983). O desenvolvimento de extensivas plataformas 

continentais representaria ambientes maiores e mais estáveis para a deposição das formações ferríferas 

do que terrenos com atividade vulcânica (Clout & Simonson, 2005). O aumento do aporte de oxigênio 

na atmosfera, incluindo oxigênio derivado de organismos unicelulares arqueanos através da 
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fotossíntese, contribuiu para que houvesse oxidação e sedimentação do ferro e sílica que estavam em 

solução, além do aumento da concentração desses elementos devido à evaporação da água do mar 

(James, 1983).  

O grande volume de formações ferríferas na região do QF pertence à Formação Cauê, unidade 

paleoproterozóica pertencente ao Supergrupo Minas (Dorr, 1969). Formações ferríferas de idade 

arqueana são também encontradas na região, as quais pertencem ao Grupo Nova Lima, Supergrupo 

Rio das Velhas (Dorr, 1969), sendo porém mais restritas, se comparadas com as formações ferríferas 

da Fm. Cauê. Através de análises geoquímicas em amostras pertencentes à Fm. Cauê, Klein & Ladeira 

(2000) propõem uma fonte hidrotermal sub-oceânica em centros de espalhamento em mar profundo 

como tendo sido fonte para o ferro e para a sílica que compõem as formações ferríferas, interpretação 

essa obtida através dos padrões de elementos terras raras – ETR, ocorrendo uma depleção em ETR 

leves e anomalias negativa e positiva, respectivamente, de Ce e Eu.  

As formações ferríferas no QF são constituídas principalmente por itabiritos, que são as 

formações ferríferas bandadas metamórficas compostas por óxidos de ferro (magnetita e hematita) e 

quartzo, além de minerais acessórios e porções enriquecidas em óxidos de ferro (corpos de minério).  

Os itabiritos são ainda classificados de acordo com seus tipos composicionais principais em (Rosière 

& Chemale, 2000): quartzo-itabitrito (resultante do metamorfismo de jaspilito, que se constitui de 

camadas alternadas de minerais de ferro e jaspe), itabirito dolomítico e itabirito anfibolítico, nos quais 

bandas de óxidos de ferro se alternam com quartzo, dolomita ferroana e anfibólios, respectivamente. 

Ocorrem ainda hematita filitos, que constituem corpos lenticulares formados por sericita, clorita e 

hematita que ocorrem no contato entre as formações Batatal e Cauê, Fe-dolomitos e filitos piritosos, 

que são filitos carbonosos com níveis e lentes ricas em sulfetos, de ocorrência restrita (Rosière & 

Chemale, 2000).  

Eventos orogênicos que afetaram o Supergrupo Minas (Chemale Jr. et al., 1994; Alkmim & 

Marshak, 1998) levaram a uma grande transformação nas formações ferríferas, onde corpos de alto 

teor em ferro, com a predominância de óxidos desse elemento, substituem os itabiritos, através da 

atuação de processos hipogênicos e, posteriormente, processos supergênicos recentes (Rosière et al., 

2008). Esses autores descrevem a ocorrência de três estágios de formação hipogênica de minério, 

relacionados às orogêneses Transamazônica e Brasiliana. No primeiro estágio, fluidos metamórficos 

teriam lixiviado SiO2 e carbonatos e mobilizado o ferro, resultando na formação de corpos de 

magnetita, veios de óxidos de ferro e corpos de itabirito ricos em ferro. No segundo estágio, fluidos de 

baixa temperatura e salinidade teriam oxidado a magnetita em hematita, resultando em minérios 

porosos e maciços (isotrópicos) de trama granular. No último estágio, a formação de hematita tabular e 

lamelar, predominante no extremo leste do QF, estaria relacionada à presença de fluidos hidrotermais 

de alta salinidade. Processo de enriquecimento supergênico durante o Neógeno seria responsável pela 

formação de corpos de minérios macios e friáveis.  Lagoeiro (1998), através da análise microestrutural 
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de formações ferríferas no domínio de mais baixa deformação no QF, em sua porção extremo oeste, 

propõe que as mudanças mineralógicas nas formações ferríferas teriam ocorrido através da 

transformação sintectônica por oxidação da magnetita em hematita, por mecanismos de dissolução e 

precipitação. A grande abundância de relictos de magnetita presente nas formações ferríferas são um 

indicativo de que esse era o principal óxido presente, anteriormente ao processo de oxidação que 

afetou toda a Fm. Cauê, resultando na predominância de hematita (Rosière & Rios, 2004). 

As porções enriquecidas das formações ferríferas, os corpos de minério de alto teor em ferro, 

são subdivididas de acordo com seus aspectos físicos em minério duro e macio (Rosière et al., 2008). 

O minério duro apresenta aspecto maciço, bandado ou xistoso. O minério macio, ou friável, apresenta 

aspecto brechado, ou pulverulento e não apresenta estruturação interna (Rosière et al., 2008). 

As formações ferríferas do QF apresentam variações microestruturais e texturais, as quais são 

decorrentes dos processos deformacionais aos quais foram submetidas. Nesse trabalho, tais variações 

serão analisadas nas porções enriquecidas encaixadas na Fm. Cauê, onde predominam os óxidos de 

ferro hematita e magnetita, aqui chamadas de agregados hematíticos/magnetíticos. Será realizada uma 

interpretação dos mecanismos deformacionais associados à deformação desses agregados e a sua 

relação com diferentes graus de deformação e metamorfismo descritos para a região. Na seção a seguir 

expõe-se uma síntese sobre os processos e mecanismos envolvidos na deformação em escala de grão 

em agregados policristalinos e posteriormente, uma relação e breve descrição de trabalhos já 

realizados referentes à caracterização textural das formações ferríferas do QF. 

 

1.3.2– Mecanismos de Deformação 

 

 A deformação nas rochas está relacionada a processos e mecanismos atuantes na escala dos 

grãos individuais que a compõem, sendo que esses são influenciados, entre outros fatores, pela 

mineralogia da rocha, presença de fluido intergranular, temperatura, pressão litostática, tensão 

diferencial e taxa de deformação (Passchier & Trouw, 2005). Dessa forma, diferentes condições 

deformacionais irão influenciar em determinados processos deformacionais, e assim também nas 

características microestruturais da rocha, relativas ao arranjo geométrico dos grãos que a compõem e 

aos padrões de distribuição do tamanho e da forma (razão axial) dos grãos. O desenvolvimento da 

orientação cristalográfica preferencial (OCP), que é o arranjo espacial sistemático dos retículos 

cristalinos dos cristais, também está sistematicamente relacionado aos processos e mecanismos 

deformacionais envolvidos durante a deformação da rocha. Os mecanismos deformacionais incluem: 

micro-fraturamento, dissolução-precipitação, deformação intracristalina (deslizamento de deslocações 

– dislocation glide e fluência por deslocações – dislocation  creep), geminação e kinking, recuperação 

(recovery) e deslizamento ao longo das bordas dos grãos (grain boundary sliding) (Scheld & Van der 
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Pluijm, 1988; Snoke & Tullis, 1998; Blenkinsop, 2000; Passchier & Trow, 2005). Processos de 

recristalização e de difusão também atuam durante a deformação das rochas. 

 O microfraturamento é um processo rúptil que consiste em descontinuidades planares nas 

rochas, em escala de grãos, com alguma dilatação e deslocamento desprezível. Podem nuclear-se em 

pequenas falhas no retículo cristalino, em inclusões fluidas ou sólidas ou bordas de grãos. O 

mecanismo de dissolução-precipitação ocorre em decorrência da dissolução no contato entre dois 

grãos quando há uma alta tensão diferencial aplicada. Devido à necessidade da presença de fluido 

intergranular, esse mecanismo ocorre em condições de metamorfismo de baixo grau. A dissolução 

ocorre paralelamente à direção de maior tensão aplicada (maior encurtamento) precipitando em 

regiões de menor tensão, como sombras de deformação e veios. 

 Os cristais podem deformar internamente de forma não rúptil. Todos os cristais apresentam 

defeitos e imperfeições em sua estrutura cristalina, podendo ser pontuais (point defects) ou lineares 

(line defects). Os defeitos pontuais podem ser espaços vazios, conhecidos como vacâncias, ou átomos 

ou moléculas extras no retículo cristalino, conhecidos como interstícios. Os defeitos lineares (line 

defects) ou deslocações (dislocations) consistem em planos de átomos extras na estrutura cristalina. A 

deformação dúctil é resultante da migração dessas vacâncias e deslocações ao longo da estrutura 

cristalina. A deformação por movimentação das deslocações é conhecida como deslizamento de 

deslocação (dislocation glide, figura 1.2a), a qual se move somente em planos e direções 

cristalográficas específicas, conhecidas como sistemas de deslizamento (slip systems). Em cada cristal, 

o sistema de deslizamento irá depender da orientação e magnitude do campo de tensão e da tensão 

crítica cisalhante (CRSS – Critical Resolved Shear Stress), a qual deve ser vencida para que as 

deslocações possam mover. Quando há algum obstáculo para a propagação das deslocações, essas 

podem migrar para outro plano (climb), atuando assim o mecanismo de deslocação por fluência 

(dislocation creep, figura 1.2b), ou deformação cristal-plástica. A deformação intracristalina resulta na 

formação de OCP, uma vez que as deslocações se movem em planos cristalográficos específicos, 

conferindo uma orientação preferencial aos cristais que compõem os agregados.  

Outros processos que resultam na mudança da forma dos cristais e que atuam juntamente com 

os mecanismos de deformação intracristalinos são geminação e kinking. Na geminação, a acomodação 

da deformação ocorre em direções cristalográficas específicas, e o plano de imperfeições separa o 

cristal em duas regiões que são espelhos uma da outra. Já processo de kinking não é limitado a 

nenhuma direção ou plano cristalográfico específico, e o limite entre as duas porções do cristal não 

representa um plano especular. Forma-se por uma rotação progressiva dos átomos em torno de um 

eixo paralelo à interseção de um plano de deslizamento e um limite de uma banda kink. 
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Figura 1.2: Mecanismos de deformação intracristalina. As deslocações (pontos preenchidos) se movem através 
do retículo cristalino. ┴ marca a linha de deslocação. a) Deslizamento de deslocações, resultante do movimento 
das deslocações através do retículo ao longo de um plano de deslizamento. b) Deslocação por fluência, que 
consiste na migração das deslocações para um plano reticular superior. Modificado de Blenkinsop (2000). 
 

 O processo de recuperação (recovery) atua de forma a reduzir a energia interna do cristal, 

através da migração dos defeitos por deslocações através de sua estrutura cristalina, se arranjando em 

paredes ou bordas inclinadas (tilt boundaries), tomando uma configuração de menor energia. Os 

cristais separados pela borda inclinada apresentam uma ligeira diferença de orientação cristalográfica, 

sendo então chamados de subgrãos (diferença angular ao longo da borda inclinada < 10º).  

 

 
Figura 1.3: Ilustração esquemática do processo de recuperação. a) Deslocações distribuídas de forma aleatória 
no cristal, o que resulta em extinção ondulante. b) O processo resulta na concentração das deslocações, formando 
uma banda de deformação. c) Concentração das deslocações em uma borda de subgrão (borda inclinada). 
Modificado de Passchier & Trow (2005). 
  

 Os processos de recristalização permitem o desenvolvimento de grãos livres de deformação, 

removendo a energia de deformação que ainda permanece após o processo de recuperação. A 

recristalização pode ocorrer durante o processo de deformação da rocha, sendo então chamado de 

processo de recristalização dinâmica e pela influencia térmica após a deformação, sendo então 

chamado de processo de recristalização estática ou annealing. Os processos de recristalização não 

envolvem de uma maneira geral, mudança de composição química, pois caso haja o processo seria 

melhor designado por neocristalização (Vernon, 2004). A recristalização dinâmica pode ocorrer, de 
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acordo com o aumento da temperatura, por mecanismos de bulging (Figura 1.4a), também conhecido 

por migração lenta de borda de grão induzida por deformação, rotação de subgrão (Figura 1.4b) e 

migração rápida de borda de grão (Figura 1.4c). Através do mecanismo de bulging, há migração de 

bordas entre grãos vizinhos que apresentam densidades de deslocações diferentes. A borda do cristal 

que apresenta menor densidade de deslocação arqueia em direção ao grão com maior densidade de 

deslocações, formando novos cristais de granulação fina. Resulta desse processo a formação da textura 

manto-núcleo. O mecanismo de recristalização por rotação de sub-grão resulta do aumento da 

desorientação progressiva de um sub-grão sem considerável migração de borda. Acontece quando as 

deslocações se movem livremente entre planos cristalográficos diferentes (climb), aumentando o 

ângulo entre os retículos em ambos os lados da borda do sub-grão, até que se desenvolve um novo 

grão pelo aumento progressivo da desorientação do sub-grão, ocorrendo assim a sua rotação. O 

mecanismo de migração de bordas de grão resulta da maior mobilidade das bordas dos cristais em 

condições de maior temperatura, removendo assim as deslocações e bordas de sub-grãos. Resulta 

desse processo a formação de bordas lobadas. A recristalização estática ocorre pela diferença de 

energia entre grãos deformados que apresentem alta densidade de deslocações e grãos livres de 

deslocações. Os grãos começam a crescer espontaneamente, de forma a reduzir a energia livre total da 

rocha, produzindo uma textura poligonal. 
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Figura 1.4: Mecanismos de recristalização dinâmica e microestruturas associadas. a) Bulging. b) Recristalização 
por rotação de subgrão. c) Recristalização por migração de borda de grão. Modificado de Passchier & Trow 
(2005) e Stipp et. al (2002). 
 

Quando durante a deformação a temperatura alcança altos valores, comparando-se à 

temperatura de fusão dos minerais constituintes da rocha, os cristais se deformam quase que 

exclusivamente por migração de vacâncias através do retículo cristalino. Os processos difusivos são: 

fluência Coble (Coble creep) e fluência Nabarro-Herring (Nabarro-Herring creep) (Passchier & Trow, 

2005). No primeiro caso, a difusão das vacâncias ocorre ao longo das bordas dos grãos, enquanto que 

no segundo caso a difusão ocorre através do retículo cristalino. 

O mecanismo de deslizamento ao longo das bordas dos grãos (grain boundary sliding) 

consiste no deslizamento entre grãos durante o processo de deformação. Para evitar a perda de coesão 

entre os grãos esse processo é auxiliado por mecanismos difusivos, os quais podem ocorrer com ou 

sem auxílio de fase fluida. Esse mecanismo apresenta importante atuação durante a deformação 

superplástica (Passchier & Trow, 2005), uma vez que permite a acomodação de grande deformação 

entre grãos, porém sem deformação no interior dos mesmos. Atua principalmente em materiais 

compostos por grãos finos (5 a 10 µm) e equidimensionais.  

Diversos trabalhos tratam dos mecanismos e processos deformacionais em agregados de 

quartzo deformados experimentalmente (Hirth & Tullis, 1992) ou agregados naturalmente deformados 

(Schmid & Casey, 1986; Stipp et al., 2002). Dessa forma, para agregados de quartzo, há um 

conhecimento considerável sobre os processos deformacionais relacionados às feições observadas e às 

condições deformacionais responsáveis pelas características dos agregados. Com relação à hematita, 

trabalhos experimentais foram desenvolvidos em monocristais para a determinação dos principais 

planos de deslizamento (Siemes et al., 2008). Porém, em relação aos agregados hematíticos, pouco se 

sabe sobre a correlação das feições microestruturais e processos deformacionais e as condições 

ambientes responsáveis pelas configurações observadas. A seguir, é apresentada uma relação de 

trabalhos publicados que tratam da caracterização textural das formações ferríferas do Quadrilátero 

Ferrífero. 

 

1.3.3 - Caracterização Textural das Formações Ferríferas 

 

Diversos trabalhos acerca da caracterização microestrutural e textural das formações ferríferas 

do QF têm sido realizados nas últimas décadas, principalmente no que diz respeito à influência dos 

eventos deformacionais em suas características microestruturais e texturais. 

Rosière et al. (1993) realizaram a caracterização dos aspectos  texturais e estruturais dos 

itabiritos e corpos de minério e  interpretação do quadro cinemático e deformacional em escalas 

macro, meso e microscópica, com o auxílio das microscopias óticas e eletrônica de varredura. A 
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correlação entre trama microestrutural e textura do minério com dados de anisotropia de 

susceptibilidade magnética foi realizada por Rosière et al. (1996), obtendo os dados de orientação 

cristalográfica preferencial através do goniômetro de raios X. Posteriormente, Siemens et al. (2000) 

realizaram o mesmo estudo comparativo, utilizando além da técnica de raio x, a técnica da difração de 

nêutrons, mostrando a forte relação entre a orientação cristalográfica preferencial e a susceptibilidade 

magnética. Com o objetivo de estabelecer os principais mecanismos ativos durante a deformação das 

formações ferríferas, Rosière et al. (2001) realizaram estudo microestrutural e textural de minérios 

provenientes dos diferentes domínios deformacionais/metamórficos do Quadrilátero Ferrífero, sendo a 

orientação cristalográfica preferencial obtida através da difração de nêutrons. Através desse trabalho, 

verificaram que o padrão de orientação cristalográfica preferencial varia com o aumento da magnitude 

deformacional, e a deformação ocorre por deslizamento basal, processos difusionais e crescimento de 

grãos. 

Lagoeiro (2002) descreve os mecanismos deformacionais das formações ferríferas bandadas 

nos domínios de diferentes intensidades deformacionais e condições de P-T a partir da caracterização 

microestrutural e textural dessas rochas, além de estimar seu comportamento diante da presença de 

diferentes proporções de quartzo e óxidos de ferro. Ocorre o particionamento dos mecanismos 

deformacionais nos níveis de diferentes composições mineralógicas (camadas quartzosas e compostas 

por óxidos de ferro), devido ao comportamento reológico diferenciado. Lagoeiro et al. (2003) 

realizaram estudo acerca da variação textural em bandas quartzosas dobradas nas formações ferríferas, 

propondo os mecanismos deformacionais associados durante o dobramento isoclinal/transposição em 

grau metamórfico baixo. Segundo esses autores, ocorre um particionamento da deformação entre 

mecanismos cristal-plásticos e transferência por solução. 

A técnica EBSD foi utilizada por Morales et al. (2008) para a caracterização microestrutural e 

textural de agregados hematíticos em diferentes contextos em uma camada enriquecida dobrada 

localizada no extremo leste do QF. Foram determinadas as variações nas características 

microestruturais e dos mecanismos de deformação atuantes na hematita em diferentes domínios da 

dobra analisada. Através dos padrões de orientação obtidos, os autores observaram o aumento da razão 

axial e a mudança da orientação cristalográfica preferencial da hematita, com o aumento da sua 

intensidade, em direção à zona de charneira da dobra. As análises permitiram concluir que a dobra 

analisada se desenvolveu por fluxo flexural. 

Através de estudos experimentais em cristal de hematita por deformação coaxial, Siemens et 

al. (2008) verificam os principais sistemas de deslizamento e geminação para a hematita, utilizando a 

difração de nêutrons e EBSD para determinar as orientações cristalográficas preferenciais. Os 

experimentos foram realizados em temperaturas entre 25° e 800°C, taxa de deformação de 10-5s-1 e 

pressão confinante de 300 MPa. Através desse trabalho, observaram que ocorre geminação do tipo r 

em todas as faixas de temperatura utilizadas nos experimentos, que a geminação do tipo c ocorre em 
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altas temperaturas (600˚) e que deslizamentos {m}  <a>  e  (c)  <a>  ocorrem  em  todas  as  faixas  de 

temperatura utilizadas.  

Apesar da técnica de raios‐x e de difração de nêutrons (Siemens et al., 2000; Rosière et al., 

2001; Siemens et al., 2008) fornecer de forma satisfatória dados sobre a orientação cristalográfica das 

amostras analisadas, não é possível realizar a correlação desses dados com as microestruturas 

características dessa amostra. Uma vez que a técnica de EBSD é um método de aquisição discreta da 

orientação cristalográfica, é possível realizar uma correlação direta entre a orientação cristalográfica e 

a microestrutura correspondente. 
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CAPÍTULO 2 
CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

 

2.1 – ARCABOUÇO ESTRATIGRÁFICO DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO 

 

O Quadrilátero Ferrífero apresenta um formato quadrangular devido à distribuição dos 

metassedimentos do Supergrupo Minas, preservados nas grandes estruturas sinclinais (Rosière et al. 

2008), e também pela distribuição ampla das formações ferríferas hospedadas nessa unidade (Figura 

2.1). O embasamento cristalino na região é constituído em sua grande parte por gnaisses TTG 

bandados, migmatizados (Noce, 1998) de idade arqueana, o qual teria sido formado entre 3,0 e 2,6 Ga 

e retrabalhado durante o evento Transamazônico (Machado et al., 1989). 

 O Supergrupo Rio das Velhas é composto por rochas metasedimentares e metavulcânicas de 

idade arqueana, e encontra-se subdividido nos grupos Nova Lima e Maquiné. O Grupo Nova Lima, 

que configura uma sequência de rochas verdes de idade arqueana (greenstone) de deposição em bacia 

marginal ativa, é composto por rochas vulcânicas de composição ácida a intermediária (2776 Ga, 

Machado et al., 1989), rochas verdes (basaltos e komatiitos), formações ferríferas bandadas, 

metacalcários,  e rochas siliciclásticas (Dorr ,1969; Ladeira 1980a, in Klein & Ladeira 2000) . O 

Grupo Maquiné, unidade molássica quartzítica/metaconglomerática, é subdividido nas formações 

Palmital e Casa Forte (Dorr, 1969).  

O Supergrupo Minas encontra-se em contato com o Supergrupo Rio das Velhas por 

discordância angular e erosiva (Dorr, 1969), e engloba metasedimentos plataformais de idade paleo-

proterozóica. É subdividido em quatro unidades: grupos Caraça, Itabira, Piracicaba e Sabará (Dorr, 

1969). O Grupo Caraça corresponde a uma sequencia clástica basal, aluvial a deltaica ou marinha rasa, 

composta por conglomerados e quartzitos, cujos zircões detríticos datados forneceram idade para a 

sequência inferior entre 2590 e 2560 Ma (Renger et al., 1994). É subdividido nas formações Moeda e 

Batatal. 

O Grupo Itabira, de sedimentação químico-clástica, é subdividido nas formações Cauê e 

Gandarela (Dorr, 1969). A Formação Cauê, que se apresenta em contato gradacional com a Formação 

Batatal, é a hospedeira do grande volume de formações ferríferas e corpos de minério que recobrem a 

região. Ocorrem itabiritos fácies-óxido, dolomítico e anfibolítico, além de filitos e dolomitos 

subordinados. Em contato gradacional com a Formação Cauê, a Formação Gandarela é composta por 

rochas carbonáticas calcíticas e dolomíticas, com filitos subordinados, metaconglomerados 

intraformacionais e finas camadas de itabiritos (Dorr, 1969).   
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Figura 2.1: Mapa geológico simplificado do Quadrilátero Ferrífero (modificado de Dorr, 1969), mostrando as 
principais estruturas, unidades estratigráficas e as localizações das amostras coletadas: ITIT- Itatiaiuçu; CF- 
Córrego do Feijão; AC- Águas Claras; CM- Capitão do Mato; MP- Mina do Pico; MF- Mina de Fábrica; CP- 
Casa de Pedra; BRU- Brumafer; GS- Gongo Soco; BAU- Baú; AL- Alegria; FZ- Fazendão; TO- Timbopeba; 
CE- Conceição; HTC- Itabira; CA- Cauê.  Abaixo do mapa, coluna estratigráfica ilustrando as unidades 
estratigráficas e litologias associadas caracterizadas na região (modificado de Rosière & Chemale, 2000).  
 
 

 A idade de sedimentação da Formação Gandarela, obtida em metacalcários estromatolíticos 

quase totalmente indeformados, é de 2420 Ma (Babinski et al., 1993 e 1995). Os mesmos autores 

propuseram que a deposição das formações ferríferas teria ocorrido há cerca de 2520 Ma, 100 Ma 

antes do início da deposição da Formação Gandarela. Essa idade foi proposta considerando-se a idade 

de sedimentação da Formação Gandarela como a idade máxima para a deposição das formações 

ferríferas, juntamente com dados existentes relativos à datação de zircão detrítico da Formação 

Moeda, e considerando-se a taxa de deposição para rochas sedimentares do Grupo Hamersley 

(3m/Ma), na Austrália.  

O Grupo Piracicaba, localmente em contato erosivo com o grupo subjacente, é composto por 

rochas sedimentares clásticas, pelíticas, psamíticas e químicas, constituindo filitos carbonáceos e 

ferruginosos, dolomitos, mármores e formações ferríferas bandadas (Dorr, 1969; Rosière & Chemale 

Jr., 2000). Sua idade de deposição é balizada pela idade da Formação Gandarela e do Grupo Sabará 

(U-Pb de 2125 Ma, Machado et al., 1989). É subdividido nas formações Cercadinho, Fecho do Funil, 

Taboões e Barreiro (Dorr, 1969). 

Em discordância erosiva sobre o Grupo Piracicaba, o Grupo Sabará, cuja deposição é 

considerada relacionada à Orogenia Transamazônica (Alkmim & Marshak, 1998), consiste de uma 

sequência flysch composta por metagrauvacas, filitos carbonáceos, metadiamictitos, 

metaconglomerados, BIF’s subordinadas e rochas metavulcânicas félsicas a intermediárias (Dorr, 

1969). Machado et al. (1989) propuseram a idade de sedimentação, com base na datação de zircão 

detrítico em grauvaca, igual ou inferior 2125 Ma. 

O Grupo Itacolomi (Dorr, 1969) apresenta-se em contato por discordância angular e erosiva 

com o Grupo Sabará. É a unidade mais jovem do QF e é interpretada como uma sequência molássica 

composta por quartzitos, metarcósios e metaconglomerados contendo seixos de formações ferríferas. 

Em sua porção inferior, é descrita a Fácies Santo Antônio, composta por metaconglomerados, 

quartzitos e filitos. 

Registro do Supergrupo Espinhaço é reconhecido na porção NE do QF, na Serra das 

Cambotas, composta por quartzitos e metapelitos (Dorr, 1969). 

 

2.2 – GEOLOGIA ESTRUTURAL, EVOLUÇÃO TECTÔNICA E METAMORFISMO 

NO QUADRILÁTERO FERRÍFERO 
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O Quadrilátero Ferrífero apresenta uma estruturação complexa, marcada pela presença de 

domos do embasamento Arqueano circundados por grandes sinclinais contendo rochas pertencentes ao 

Supergrupo Minas (Dorr,1969; Chemale et al., 1994; Alkmim & Marshak 1998). As principais 

estruturas são os sinclinais Moeda, de direção NW-SE; Dom Bosco, de direção aproximadamente E-

W; Santa Rita, Gandarela, João Monlevade e o sinclinório de Itabira de direção NE-SW e o 

homoclinal Serra do Curral, de direção NE-SW (Figura 2.1). Os domos do embasamento Arqueano 

que intrudem as sequências sobrejacentes são os complexos do Bonfim, Bação, Caeté e Belo 

Horizonte (Figura 2.1). Grandes falhamentos (Figura 2.1) relacionados à Orogênese Brasiliana 

compõem a estruturação regional (Chemale Jr. et al., 1994). O sistema de falhas Cambotas-Fundão 

constitui-se de falhas de empurrão vergentes para oeste, direção variável. O sistema de Falhas do 

Engenho constitui-se por falhas transcorrentes, de direção aproximada E-W. 

Existe ainda uma grande discussão sobre a evolução tectônica para o QF, sendo que diferentes 

trabalhos (e.g. Dorr, 1969; Marshak & Alkmim, 1989; Chemale Jr. et al., 1994; Alkmim & Marshak, 

1998) propõem modelos distintos. Os últimos autores propõem um modelo envolvendo três fases 

deformacionais. A primeira fase teria sido a responsável pela geração de um cinturão de dobramentos 

e empurrões de propagação em direção ao foreland da bacia, resultante de um evento contracional 

relacionado ao ciclo Transamazônico (2.1 Ga), formando dobras em escala regional e parasíticas de 

direção NE-SW, com vergência para NW (e.g. Serra do Curral) e zonas de cisalhamento. Na porção 

oeste do QF, menos afetada pela orogenia mais recente, são descritos diversos empurrões vergentes 

para noroeste. Essa fase não teria gerado uma forte foliação (Alkmim & Marshak, 1998). A segunda 

fase estaria relacionada ao colapso orogênico Transamazônico (2.095 Ga), resultante de uma tectônica 

extensional regional, sendo responsável pelo soerguimento dos domos granito-gnáissicos arqueanos e 

consequente formação dos grandes sinclinais (estruturação domo-e-quilha). A terceira fase seria 

relacionada ao ciclo Brasiliano (0.7-0.45 Ga), sobrepondo estruturas relacionadas às fases anteriores 

(Alkmim & Marshak, 1998).  Essa fase seria a responsável pela estruturação do Orógeno Araçuaí, 

cinturão de dobramentos e empurrões vergentes para oeste que bordeja o Cráton São Francisco em seu 

limite sudeste (Almeida, 1977), com a geração de falhamentos (Sistema Cambotas-Fundão), dobras 

mesoscópicas, desenvolvimento de foliação e zonas de cisalhamento indicando transporte regional 

para oeste e noroeste. Nessa fase, teria ocorrido ainda a reativação de zonas de cisalhamento 

preexistentes e contatos litológicos favoráveis ao transporte regional formando zonas de cisalhamento 

transpressivas. 

De acordo com a polaridade metamórfica (Herz, 1978; Pires, 1995) e deformacional 

observadas nas formações ferríferas do QF, Rosière et al. (2001) distinguiram dois subdomínios 

estruturais: domínios oeste e leste. O domínio oeste de baixa deformação estende de sua porção 

extremo-oeste até, aproximadamente, o flanco leste do sinclinal Moeda e apresenta estruturas 

preservadas da primeira fase de deformação. O domínio leste de alta deformação foi o que sofreu a 
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maior influência da tectônica brasiliana, apresentando estruturas mais penetrativas. 

Como exposto no item 1.3.3, as diferentes orogenias responsáveis pela deformação de todo 

pacote litológico existente no QF causaram grandes mudanças nas formações ferríferas, sejam essas 

mineralógicas ou texturais e resultaram ainda na formação dos corpos de minério, onde há grande 

concentração de óxidos de ferro. Devido à sobreposição de orogenias distintas, as formações ferríferas 

adquiriram diferentes aspectos microestruturais e texturais de acordo com seu posicionamento 

estrutural. Dessa forma, os mecanismos de deformação atuantes nessas rochas variaram de acordo com 

a intensidade deformacional, de forma a melhor acomodar a deformação à qual foram impostas. Nesse 

trabalho, serão analisadas amostras provenientes desses diferentes domínios, com o objetivo de obter 

informações acerca da variação dos aspectos acima relacionados. 

O metamorfismo no QF é descrito como sendo do tipo regional e de contato (Herz, 1978). O 

termo metamorfismo de contato, sensu stricto, não se aplica à área, uma vez que não houve intrusão 

magmática. Sendo assim, o melhor termo a ser utilizado é metamorfismo termal (Jordt-Evangelista, 

com. verbal). O metamorfismo regional é de baixo grau, variando de fácies xisto verde baixa, na 

porção oeste da área, aumentando em direção à região leste, onde assume condições de fácies 

anfibolito baixa à intermediária (Herz, 1978; Pires; 1995).  Herz (1978) delineou duas isógradas 

(biotita e estaurolita), separando a região em três zonas principais: clorita, biotita e estaurolita. Essas 

isógradas foram redefinidas por Pires (1995), com base nas paragêneses minerais encontradas nas 

rochas pelíticas e formações ferríferas. As condições de metamorfismo regional abrangeram 

temperaturas entre 300o e 600o C e pressões estimadas entre 3 e 5 kbar (Pires, 1995). 

O metamorfismo termal é relacionado à fase extensional de colapso orogênico descrita para a 

área (Marshak & Alkmim, 1989), que resultou no soerguimento dos domos do embasamento. Como 

consequência desse evento, metamorfismo de fácies anfibolito baixa à intermediária ocorre no contato 

entre as sequências supracrustais e os domos do embasamento. 

Com relação às formações ferríferas, o aumento do metamorfismo está relacionado 

principalmente ao aumento do tamanho dos grãos de quartzo e hematita (Herz, 1978; Pires, 1995).  

Segundo Herz (1978), com o aumento do grau metamórfico a principal mudança que ocorre nas 

porções enriquecidas em óxidos de ferro é o desenvolvimento da especularita (hematita especular de 

hábito micáceo). 
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CAPÍTULO 3 
METODOLOGIA 

 

3.1- SELEÇÃO DAS AMOSTRAS ANALISADAS 

 

 Amostras provenientes das porções enriquecidas em óxidos de ferro (agregados 

hematíticos/magnetíticos) hospedadas nas formações ferríferas da Fm. Cauê foram analisadas no 

presente trabalho, com o objetivo de averiguar as variações texturais, em termos de orientação 

cristalográfica preferencial (OCP) e microestruturais resultantes da variação da intensidade 

deformacional e metamórfica na região. 

 As amostras analisadas foram selecionadas a partir do acervo do Laboratório de Microscopia e 

Microanálises (MICROLAB), instalado no Departamento de Geologia da Universidade Federal de 

Ouro Preto. Essas amostras foram coletadas em diversos projetos realizados no QF, com foco no 

estudo das formações ferríferas, e são representativas das características pervasivas de cada região 

amostrada em termos de composição mineralógica e feições estruturais. São geralmente amostras 

compactas provenientes de áreas de mineração de minério de ferro, para assegurar que os exemplares 

são livres de alteração supergênica.  

 Para se avaliar as variações texturais e microestruturais em toda a região, de acordo com a 

variação da intensidade deformacional e metamórfica, foram selecionadas amostras provenientes das 

estruturas de grande porte que se destacam na região e que se encontram em domínios de diferentes 

intensidades deformacionais e metamórficas (Figura 2.1): Homoclinal Serra do Curral (Itatiaiuçu- 

ITIT; Córrego do Feijão – CF; Águas Claras – AC; Brumafer – BRU), Sinclinal Moeda (Capitão do 

Mato – CM; Mina do Pico – MP; Mina de Fábrica – MF; Casa de Pedra – CP), Sinclinal Gandarela 

(Gongo Soco – GS; Baú – BAU), Sinclinal Santa Rita (Timbopeba – TO; Alegria – AL; Fazendão – 

FZ) e Sinclinório Itabira (Conceição – CE; Itabita – HTC; Cauê – CA). 

 

3.2 - PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS 

  

 A etapa referente à preparação de amostras é de fundamental importância para a obtenção de 

bons resultados através da análise por difração de elétrons retro-espalhados, uma vez que essa etapa é 

definitiva para que se obtenham padrões de difração de alta resolução. Para a aquisição dos padrões de 

difração, o feixe de elétrons interage com a superfície da amostra até profundidades de poucas dezenas 

de nanômetros. Para obter-se uma boa indexação dos padrões de difração gerados, é essencial que a 

superfície da amostra esteja totalmente livre de defeitos. Para isso, cada amostra deve passar por um 

minucioso processo de preparação, com sucessivas etapas de polimento, descritas a seguir.  
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As amostras selecionadas foram cortadas com o auxílio de uma cortadeira de alta precisão em 

blocos de dimensões iguais a 1,5 x 1,5 x 1 cm, considerando o sistema de referência XYZ da geologia 

estrutural (Figura 3.1). As amostras que apresentam anisotropia aparente de seus elementos estruturais 

foram cortadas de forma que a direção X fosse paralela à direção da lineação mineral e a direção Z 

perpendicular à anisotropia planar principal (plano da foliação ou bandamento) e a direção Y 

perpendicular ao plano XZ, sendo o plano XY correspondente ao plano da foliação/bandamento. 

Amostras com aspecto isotrópico, sem nenhum elemento estrutural aparente, ou pouco desenvolvido, 

foram seccionadas perpendicularmente ao bandamento composicional, sendo a direção X 

correspondente à direção de mergulho da camada. Após o corte, foram montados embutimentos 

utilizando-se os blocos de rocha cortados e resina epóxi. 

 

 
 

Figura 3.1: Sequência de orientação, corte e montagem do embutimento utilizado para análise. Modificado de 

Castro (2007). 

 

Antes de se iniciar o processo de polimento, é necessário realizar um desbaste mecânico no 

embutimento, para retirar o excesso de resina e expor a superfície a ser analisada, além de eliminar 

prováveis danos resultantes da deformação na superfície durante o corte da amostra. O desbaste foi 

realizado com lixas de carbeto de silício (SiC) com granulometrias de 45 e 15 µm e água como 

lubrificante, utilizando carga nula e rotação de 20 rpm, por 15 minutos para cada fração 

granulométrica. Após cada etapa de desbaste, o embutimento é levado ao microscópio ótico para se 

averiguar a persistência ou não dos defeitos em superfície, avaliando-se a necessidade de se repetir 

determinada etapa. 
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Após o desbaste mecânico, inicia-se a etapa de polimento mecânico, utilizando-se pano de 

polimento adequado e pastas de diamante de granulometria decrescente junto a óleo lubrificante. 

Durante todo o processo, a carga sobre a amostra e a rotação gerada pela politriz precisam ser 

controladas. Para cada fração granulométrica das pastas de diamante de 9, 3 e 1 µm, o polimento foi 

realizado durante 30 minutos, utilizando-se uma rotação de 30 rpm e carga igual a 1 lb. O polimento 

mecânico final é realizado com suspensão de diamante de granulometrias de 0,25 e 0,10 µm, por uma 

hora, mantendo-se a mesma rotação e carga utilizadas para as outras frações granulométricas.  

A etapa final de polimento consiste no polimento químico com sílica coloidal (20 nm), a uma 

rotação de 40 rpm e carga de 3 lb. O tempo de polimento pode variar de 4 a 8 horas, sendo que a 

amostra necessita ser observada ao microscópio eletrônico a cada 2 horas, para verificar se já é 

possível obter  padrões de difração. Deve se tomar esse cuidado, pois, se o tempo de polimento for 

excessivo, grãos podem ser desprendidos da amostra.   

Após a realização da última etapa de polimento, os embutimentos precisam receber uma 

camada de tinta de carbono, ou fita adesiva de alumínio ou carbono em torno da superfície a ser 

analisada, deixando essa livre de qualquer recobrimento. É essencial a utilização de material condutor 

para recobrir a resina, que é constituída por material não condutor e não permite o escoamento dos 

elétrons da superfície da amostra. Dessa forma, evita-se que haja carregamento durante a análise, o 

que prejudica a aquisição de dados. 

Importante ressaltar que, após cada etapa do polimento, deve-se verificar a superfície da 

amostra em um microscópio ótico para se evitar a persistência de qualquer defeito, que pode não ser 

eliminado no polimento em menores granulometrias. Após a realização do polimento químico, é 

importante testar a amostra ao microscópio eletrônico, para verificar se há formação de padrões de 

difração. As características microestruturais e a composição mineralógica dos agregados influem de 

forma significativa no tempo gasto para a realização do polimento, assim como na carga utilizada. 

Agregados compostos por hematita lamelar e por cristais muito finos apresentam fácil desprendimento 

de grãos, não podendo ser polidos de forma exaustiva. Amostras contendo grande quantidade de 

hematita resultante da transformação da magnetita, apresentando o aspecto típico em treliça, são mais 

difíceis de serem polidas, devido à grande porosidade. Já as amostras contendo características mistas, 

apresentando cristais granulares e agregados irregulares, respondem melhor aos processos de 

polimento. 

 

3.3 - MICROSCOPIA ÓTICA 

 

 Após a realização dos processos relativos à preparação de amostras, a próxima etapa a ser 

desenvolvida é a seleção das áreas a serem analisadas ao MEV-EBSD. Essa seleção é feita com o 

auxílio de um microscópio ótico sob luz refletida, através do qual se torna possível identificar os 
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diferentes óxidos de ferro presentes nas amostras, além de caracterizar de forma qualitativa seus 

aspectos microestruturais. 

Os óxidos de ferro presentes nos agregados analisados são magnetita e, principalmente, 

hematita. A magnetita, mineral do sistema isométrico (Deer et al., 1992) (Figura 3.2a), pertencente ao 

grupo dos espinélios, é reconhecida ao microscópio ótico como sendo um mineral de cor cinza, com 

matizes rosadas e morfologia variável, apresentando-se como seções triangulares ou quadradas (Figura 

3.2b), com bordas retas (Figura 3.2c) ou em agregados com bordas irregulares e reentrantes. Esse 

mineral apresenta-se, geralmente, em processo de transformação para a hematita, em diferentes 

estágios (Figura 3.2d).  

 

 
Figura 3.2: a) Planos e direções cristalográficas principais em um cristal de magnetita, óxido de ferro 
pertencente ao sistema isométrico. Destaque para o plano octaédrico (111), a partir do qual ocorre a 
transformação da magnetita em hematita. b) Cristal de magnetita, apresentando face reta de formato triangular 
(paralela ao plano octaédrico), em transformação para a hematita. Foto-mosaico obtido sob luz refletida 
polarizada. c) Seções quadrangulares de magnetita em transformação para hematita. Imagem obtida sob luz 
refletida plana. d) Hematita secundária, resultante da transformação total da magnetita. Imagem obtida sob luz 
refletida plana. 
 

A hematita, óxido de ferro pertencente ao sistema hexagonal (Deer et al., 1992) (Figura 3.3a), 

é identificada ao microscópio ótico como um mineral de cor cinza, com maior reflectância do que a 
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magnetita, apresentando morfologia variável. A hematita apresenta-se formando agregados lobulares 

(Figura 3.3b), de bordas irregulares e reentrantes, agregados granulares (Figura 3.3c), apresentando 

bordas retas e contatos tríplices e cristais tabulares (Figura 3.3d) e lamelares (Figura 3.3e), 

apresentando bordas retilíneas e maior razão axial. Existe ainda a hematita apresentando um aspecto 

em treliça, herdado da transformação da magnetita em hematita (Figura 3.2d). Cristais de hematita que 

apresentam esse aspecto morfológico são largamente referidas na literatura como martita. Esse termo 

não será utilizado no presente trabalho, uma vez que é um termo genético, sinônimo para hematita 

pseudomórfica produto de uma magnetita inicial, sendo por total ou parcial substituição (Morris, 

2002).  

Através da observação das características mineralógicas e morfológicas dos agregados a serem 

analisados, foi possível selecionar áreas representativas de cada amostra, em termos de composição 

mineralógica e feições morfológicas. Dessa forma, pretende-se obter dados representativos dos 

parâmetros microestruturais e das texturas cristalográficas referentes às diferentes localidades 

amostradas. 

O microscópio ótico é uma ferramenta indispensável para a realização dessa caracterização 

geral inicial. Porém, para a obtenção de dados quantitativos referentes aos parâmetros 

microestruturais, ou seja, tamanho de grãos, área e razão axial, essa se torna laboriosa, uma vez que 

envolve a realização do contorno individual de grãos e a utilização de um aplicativo apropriado para a 

medição individual de cada grão (Mendes & Lagoeiro, 2010). Dessa forma, a obtenção automatizada 

desses parâmetros através da utilização da técnica de EBSD torna-se indispensável. 

 

3.4- A TÉCNICA DA DIFRAÇÃO DE ELÉTRONS RETRO-ESPALHADOS 

(ELECTRON BACKSCATTER DIFFRACTION – EBSD) 

 

 A técnica EBSD permite mapear em uma amostra a orientação cristalográfica e a 

microestrutura dos cristais que compõem um agregado. Essa técnica (Adams et al. 1993; Dingley & 

Baba-Kishi, 1990; Prior et al., 1999) consiste na difração de um feixe de elétrons de alta energia que 

interage com um volume da amostra e retorna com a mesma energia, e permite a obtenção da 

orientação cristalográfica pontualmente. Essa interação ocorre em distâncias nanométricas em relação 

à superfície da amostra. Somente os feixes difratados pelos planos cristalinos que satisfazem a Lei de 

Bragg produzem as bandas de Kikuchi, que representam a interseção dos elétrons difratados pelos 

planos cristalográficos com a tela de fósforo. Cada banda de Kikuchi possui a mesma orientação de 

um determinado plano cristalográfico e, em conjunto, formam padrões de difração (electron 

backscatter diffraction patterns – EBSP), que representam uma imagem dos planos cristalográficos de 

um determinado cristal. Os padrões EBSP são adquiridos de forma automática para cada cristal 
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constituinte da amostra analisada. A figura 3.3 ilustra de forma esquemática a sequência de obtenção 

dos padrões de difração, orientação cristalográfica e identificação da fase mineral amostrada. 

 

 
Figura 3.3: a) Representação do retículo cristalino da hematita, óxido de ferro pertencente ao sistema hexagonal. 
Em destaque, alguns dos planos cristalográficos utilizados para caracterizar a orientação cristalográfica 
preferencial desse mineral. b) Hematita do tipo lobular, caracterizada por apresentar bordas irregulares e 
reentrantes. Imagem obtida sob luz refletida polarizada. c) Hematita do tipo granular, caracterizada por 
apresentar bordas retas e contatos tríplices. Imagem obtida sob luz refletida polarizada. d) Hematita do tipo 
tabular, caracterizada por apresentar bordas retas e paralelizadas com a direção de maior extensão. Esse tipo 
imprime na amostra forte OPF. Imagem obtida sob luz refletida plana. e) Hematita do tipo lamelar, caracterizada 
por apresentar maior razão axial que a hematita tabular. Apresenta bordas retas, paralelas à direção de maior 
extensão e imprime forte OPF aos agregados. Imagem obtida sob luz refletida plana. 
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A orientação cristalográfica de cada cristal constituinte do agregado é obtida de forma 

automática pelo aplicativo utilizado para a aquisição dos dados (módulo Flamenco, Channel5). Os 

padrões indexados permitem a determinação da orientação de cada cristal do agregado através dos 

ângulos de Euller psi, phi e teta (ψ, ϕ e θ) (Engler & Randle, 2010), que são três quantidades 

independentes que definem a posição dos eixos a, b e c do cristal com relação aos eixos de referência 

da amostra. 

As análises utilizando a técnica EBSD foram realizadas em um microscópio eletrônico de 

varredura (MEV) JEOL JSM5510 equipado com um detector de EBSD Nordlys HKL-Oxford, 

instalado no Laboratório de Microscopia e Microanálise (MICROLAB) no Departamento de Geologia 

da Universidade Federal de Ouro Preto (Figura 3.4). O MEV foi operado a 20 KeV com spot size, 

relativo ao feixe incidente, igual a 70 e corrente média igual a 64 µA.  A amostra foi orientada na 

câmara do MEV com os eixos de referência paralelos aos eixos da câmara. No caso das análises 

realizadas no presente trabalho, utilizou-se apenas, para cada amostra, sua seção XZ, a qual foi 

orientada de forma a se paralelizar com as direções X e Y, respectivamente, do sistema de referência 

da câmara e, posteriormente, inclinada a um ângulo de 70º em relação ao eixo X da câmara (Figura 

3.3). Outros parâmetros utilizados para a análise foram distância de trabalho (work distance – WD) 

igual a 32 mm e desvio médio de ângulo (Mean Angle Deviation – MAD), que corresponde ao desvio 

entre a banda de Kikuchi padrão do mineral e aquela obtida para a amostra, entre 1 a 1.5º. Os valores 

mínimo e máximo de bandas de detecção utilizadas foram 5 e 7, respectivamente, e o número de 

refletores igual a 50. 

Os dados de EBSD foram coletados através do pacote de módulos que compõe a suíte de 

aplicativos Channel 5® (Oxford-HKL). O pós-processamento dos mapas de orientação foi realizado 

através do módulo Tango, eliminando-se os pontos não indexados ou indexados erroneamente por 

correção Spike e extrapolando-se os dados indexados de forma a se obter um mapa coerente. Os 

parâmetros microestruturais dos grãos, como área, diâmetro e razão axial foram obtidos através do 

mesmo módulo, e foram plotados com o auxílio do software Kaleidagraph®. As figuras de pólo para os 

planos cristalográficos prismáticos {11-20} e {10-10}, romboédricos {01-12} e {10-11} e basal 

{0001} da hematita foram obtidas através do aplicativo PFch5 (Mainprice, 2007). A desorientação 

(misorientation) entre os grãos foi expressa através de histogramas de distribuição de ângulos de 

desorientação (misorientation angle distribution), para grãos correlacionados e não correlacionados e 

distribuição de eixos de desorientação (módulo Mambo), onde os pontos plotados correspondem a 

uma direção de rotação ativada, sendo essa coincidente com as direções cristalográficas, para cada 

intervalo de ângulo de rotação. 
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Figura 3.4: Desenho esquemático do sistema MEV-EBSD, ilustrando a sequência básica de orientação da 
amostra dentro da câmara do MEV e a aquisição, processamento e interpretação dos dados gerados. Baseado em 
Schwarzer et al. (2009). 
 

 
 
 
Figura 3.5: a) MEV JEOL JSM5510.  b) Detector de EBSD Nordlys HKL-Oxford. c) Interior da câmara do 
MEV, com o detector de EBSD inserido. d) Embutimento a ser analisado, inclinado a 70º em relação a X. 



CAPÍTULO 4 
CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA DAS FORMAÇÕES 

FERRÍFERAS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO 

 

 Nesse capítulo, é realizada uma descrição petrográfica através da microscopia ótica sob luz 

refletida dos agregados analisados provenientes dos diferentes contextos estruturais do QF (Figura 

2.1). Levando-se em consideração a variação da intensidade deformacional (Rosière et al., 2001) e 

metamórfica (Herz, 1978; Pires, 1995) e as variações das características microestruturais e composição 

mineralógica, esses foram divididos em três grupos, considerando-se as mudanças mais significativas 

(Figura 4.1): agregados provenientes do domínio de mais baixa deformação, a oeste do QF, domínio 

de mais alta deformação, a leste do QF e agregados da porção intermediária do QF, que apresentam 

características transicionais entre esses dois domínios de características mais contrastantes (Figura 

4.1). Importante ressaltar que a divisão é realizada de acordo com as características mais expressivas 

observadas nos agregados, não excluindo a ocorrência local de determinada feição não característica, e 

que a variação é progressiva, de acordo com o aumento da intensidade deformacional. 

 

 
 
Figura 4.1: Divisão das amostras analisadas em domínios de diferentes intensidades deformacionais de acordo 
com as características microestruturais e mineralógicas mais pervasivas observadas.  
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4.1 - AGREGADOS DO DOMÍNIO DE BAIXA INTENSIDADE DEFORMACIONAL 

 

 A porção oeste do QF é caracterizada pela menor intensidade deformacional e grau 

metamórfico mais baixo (fácies xisto-verde baixa). Os agregados provenientes dessa região não 

apresentam anisotropia textural expressiva. Para caracterizar essa região de mais baixa deformação, 

foram selecionadas amostras da porção extremo oeste da Serra do Curral (ITIT – Itatiaiuçu e CF – 

Córrego do Feijão, figura 2.1 e 4.1).  

 Agregados dessa região apresentam grande proporção de magnetita, que se encontra em 

diferentes estágios de transformação para hematita. A magnetita encontra-se, geralmente, em formas 

irregulares, circundada por hematita resultante da transformação a partir de suas bordas (Figura 4.2). 

Os cristais de hematita, em sua grande proporção, formam agregados lobulares, apresentando bordas 

irregulares e reentrantes. Ocorrem ainda cristais granulares e raramente, cristais tabulares e lamelares. 

 Não é possível observar, de forma geral, nenhuma orientação preferencial de forma (OPF) nos 

agregados provenientes dessa região, devido ao aspecto dos cristais que o compõem, que refletem a 

menor intensidade deformacional descrita para a região. Também não há desenvolvimento expressivo 

de orientações cristalográficas preferenciais, o que pode ser constatado pela não uniformidade das 

extinções observadas para os cristais de hematita. 

 

4.2 - AGREGADOS DO DOMÍNIO DE DEFORMAÇÃO INTERMEDIÁRIA 

 

 Nesse trabalho, classificam-se como agregados do domínio de deformação intermediária 

aqueles provenientes da região central do QF, desde o flanco leste do Sinclinal Moeda até a porção 

leste do QF, excluindo a região do sinclinório de Itabita (Figura 4.1). As amostras analisadas são 

provenientes das seguintes localidades: AC – Águas Claras, CM – Capitão do Mato, MP – Mina do 

Pico, MF – Mina de Fábrica, CP – Casa de Pedra, BRU – Brumafer, GS – Gongo Soco, BAU - Baú, 

AL - Alegria, FZ - Fazendão e TO - Timbopeba. Agregados dessa porção apresentam características 

intermediárias entre as zonas de menor e maior intensidade deformacional, representando uma 

transição tanto da composição mineralógica dos agregados quanto das características microestruturais. 

 A proporção de magnetita diminui de forma significativa (Figura 4.3), comparando-se com os 

agregados da região oeste, devido ao estágio mais avançado relativo à transformação da magnetita em 

hematita. Cristais lobulares e granulares coexistem com cristais tabulares de hematita, cuja proporção 

já se torna significativa nessa porção (Figura 4.3). Esses cristais apresentam seu eixo maior paralelo ao 

plano de foliação, imprimindo nos agregados uma incipiente OPF (Figura 4.3). 

Comparando-se as características mineralógicas e microestruturais dos agregados incluídos 

nesse grupo, é possível observar, de forma geral, que em direção à porção leste ocorre um aumento 

relativo da proporção de cristais tabulares de hematita, adquirindo uma crescente OPF e diminuição 
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significativa da proporção dos cristais de magnetita (Figura 4.3). Há também um desenvolvimento 

crescente de orientações cristalográficas preferencias, como pode ser visto pelo padrão mais 

homogêneo das extinções dos cristais de hematita. 

 

4.3 - AGREGADOS DO DOMÍNIO DE ALTA INTENSIDADE DEFORMACIONAL 

 

 O domínio de maior intensidade deformacional corresponde ao extremo leste do QF, e tem na 

região de Itabira seus exemplares mais representativos. Este local tem ocorrência de rochas de maior 

grau metamórfico em relação à região do QF, variando de fácies xisto verde alta a anfibolito baixa. Os 

agregados analisados são provenientes do Sinclinório de Itabira e apresentam, em grande parte, 

aspecto xistoso, e os cristais de hematita apresentam normalmente aspecto especular, caracterizada por 

cristais finos de hábito lamelar. 

 Nessa região, os agregados são constituídos predominantemente por hematita, sendo esparsos 

ou raros os cristais de magnetita, indicando um avançado ou total processo de transformação. 

Agregados com essa característica composicional são também chamados de hematitito. Predomina 

hematita do tipo tabular e lamelar, apresentando bordas retas que se paralelizam completamente com a 

direção de maior extensão, e conferem aos agregados dessa região uma forte OPF (Figura 4.4). Além 

do mais, a extinção uniforme dos cristais de hematita sob luz polarizada cruzada atesta sua forte 

orientação cristalográfica preferencial.  Cristais granulares e lobulares são ainda observados, mas em 

proporção significativamente menor (Figura 4.4a).  
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Figura 4.2: Foto-mosaicos obtidos sob luz refletida polarizada para exemplares provenientes da zona de baixa 
deformação, a oeste do QF. a) ITIT - Itatiaiuçu. Observa-se hematita com forma herdada da magnetita e em finas 
lamelas. b) CF (Córrego do Feijão). Observa-se a grande proporção de magnetita, a morfologia irregular dos 
cristais de hematita e a total ausência de OPF. 
 

 
Figura 4.3: Foto-micrografias (a e b) e fotos-mosaicos (c e d) obtidos sob luz refletida polarizada para 
exemplares provenientes da zona de deformação intermediária do QF. a) Amostra proveniente da mina de 
Capitão do Mato. Observa-se incipiente OPF e predomínio de cristais granulares e de bordas irregulares. b) 
Amostra proveniente da mina de Casa de Pedra, apresentando características semelhantes ao item a. c) Amostra 
proveniente da Mina do Pico (MP), onde se observa menor proporção de magnetita e maior proporção de cristais 
tabulares, comparando-se com agregados da porção oeste. Incipiente OPF. d) Amostra da mina de Gongo Soco 
(GS), na qual se observa grande diminuição na proporção de cristais de magnetita e aumento da OPF devido ao 
aumento da proporção de cristais tabulares, resultante do aumento da deformação em direção a leste. Imagens 
obtidas sob luz refletida polarizada em seções XZ. 
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Figura 4.4: Foto-mosaicos e foto-micrografias obtidos para amostras provenientes do extremo-leste do QF, 
caracterizado por mais alta deformação. a) Mina Cauê (CA). Observa-se ainda a presença de cristais granulares 
no domínio de mais alta deformação. b) Itabira (HTC) e c) Mina de Conceição (CE). É possível observar a 
predominância de cristais de hematita e a forte OPF nos agregados. Imagens obtidas sob luz refletida polarizada. 
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CAPÍTULO 5 
RESULTADOS 

 

Nesse capítulo, serão apresentados os resultados obtidos através da análise por EBSD das 

amostras provenientes de 16 localidades situadas em diferentes contextos deformacionais na região do 

QF (Figura 2.1). Serão apresentados os dados obtidos através medição automática dos parâmetros 

microestruturais, referentes ao tamanho, área e razão axial dos cristais, à orientação cristalográfica 

preferencial (OCP), na forma de mapas de IPF (inverse pole figure – figura de pólo inversa) e figuras 

de pólo, e à desorientação entre grãos, expressa na forma de histogramas de distribuição de ângulos de 

desorientação e diagramas de eixos de rotação. Todas essas informações em conjunto são 

fundamentais para a realização da análise da variação textural dos agregados e na interpretação dos 

mecanismos deformacionais relacionados à acomodação da deformação e sua variação de acordo com 

o contexto tectonometamórfico. 

 

5.1 - ANÁLISE MICROESTRUTURAL – FORMA E TAMANHO DOS CRISTAIS  

  

Como descrito no Capítulo 4, os agregados hematíticos apresentam uma considerável variação 

em seus aspectos microestruturais de acordo com o posicionamento tectonometamórfico. Os cristais 

de hematita apresentam aspectos morfológicos que variam desde cristais mais equidmensionais, na 

região oeste onde assumem formas granulares ou irregulares, até formas mais alongadas, nas regiões 

de maior intensidade deformacional, onde predominam cristais tabulares e lamelares. A utilização da 

técnica de EBSD é bastante eficaz e segura para a obtenção automática dos parâmetros 

microestruturais dos agregados hematíticos (Mendes & Lagoeiro, 2010), e os resultados obtidos para a 

hematita, óxido de ferro em foco nesse estudo, serão expostos a seguir, e uma comparação entre os 

dados obtidos para os diferentes contextos será realizada, a fim de se observar a variação regional 

desses parâmetros. Os valores referentes ao tamanho, área e razão axial obtidos através da análise por 

EBSD são apresentados na forma de histogramas de distribuição.  

Comparando-se os histogramas obtidos para diferentes localidades amostradas, observa-se que 

o tamanho médio do cristal, correspondente ao diâmetro do círculo de mesma área na seção de cada 

cristal analisado, mostra uma tendência de crescimento em direção a região leste (Figura 5.1), o que 

deve estar relacionado ao aumento do grau metamórfico nessa direção. Amostras provenientes da 

porção oeste do QF apresentam tamanho médio em torno de 5µm (Figura 5.1a). Em geral, os valores 

máximos não ultrapassam 50 µm, mas podem ocorrer valores maiores devido à existência de grandes 

cristais de magnetita em transformação para a hematita. Amostras provenientes do domínio 

transicional entre as regiões de condições deformacionais mais contrastantes apresentam tamanhos de 
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grãos relativamente maiores, como se pode notar pelo deslocamento dos pontos máximos dos 

histogramas de distribuição para a direita. Os valores médios variam de 8 a 15 µm (Figura 5.1b) e os 

máximos variam de 50 a 70 µm. Já os agregados oriundos da região extremo leste (Figura 5.1c) 

apresentam tamanhos médios de grãos entre 10 e 35 µm. Os tamanhos máximos atingem de 50 a 180 

µm.  

 Com relação à área de interseção, relativa à área do círculo de melhor encaixe no grão, a 

mesma tendência de crescimento pode ser observada (Figura 5.2). As amostras provenientes da porção 

oeste apresentam valores médios em torno de 40 µm2, com valores máximos até 100 µm2, que podem 

estar relacionados a grandes grãos de hematita resultantes da transformação da magnetita. Mas, 

observando-se os histogramas de distribuição (Figura 5.2a), constata-se que a maior parte dos grãos 

apresenta valores máximos até 700 µm2. Para os agregados da porção intermediária, os valores médios 

de área são bem variáveis, e encontram-se entre 30 e 300 µm2. Os valores máximos de área variam 

entre 800 a 1500 µm2 (Figura 5.2b). As amostras provenientes da região leste (Figura 5.2c) apresentam 

valores médios que variam de 130 a 300 µm2. Os valores máximos são bem elevados, variando de 

1000 a 13000 µm2. 

A razão axial de cada cristal, que é calculada pela razão entre os eixos maior e menor de uma 

elipse de melhor ajuste a esse, assim como os outros parâmetros analisados, mostra um aumento dos 

valores médios em direção à região leste. Os valores médios obtidos para as amostras oriundas da 

região oeste apresentam valores médios menores que 2, e valores  máximos menores que 6 (Figura 5.3 

a). Baixos valores de razão axial relacionam-se ao predomínio de cristais granulares e lobulares nos 

agregados. Agregados da porção intermediária apresentam valores médios que variam de 2 a 3, e 

valores máximos que variam entre 6 a 10 (Figura 5.3b). Já na porção extremo leste, os valores médios 

variam entre 3 e 5, atingindo valores máximos em torno de 18 (Figura 5.3c). Esse aumento na razão 

axial está relacionado ao aumento da proporção de cristais tabulares e lamelares nos agregados. 

Como pôde ser averiguado através dos dados obtidos referentes à medição dos cristais 

presentes nos agregados, ocorre, de forma geral, um aumento do tamanho e, consequentemente, da 

área dos cristais em direção à região leste, caracterizada pela maior intensidade deformacional e maior 

grau metamórfico descrito na região. Ocorre também o aumento da razão axial dos cristais, indicando 

um aumento em sua anisotropia de forma. O aumento da intensidade deformacional e no grau 

metamórfico resulta na formação de grãos mais alongados, uma vez que o cristal de hematita cresce 

com seu eixo maior paralelo à direção de maior extensão e o menor paralelo à direção de maior 

compressão.  
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Figura 5.1: Variação do diâmetro dos cristais de hematita no QF para agregados provenientes das regiões a) 
oeste, b) central e c) leste.  
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Figura 5.2: Variação areal dos cristais de hematita no QF para agregados localizados na a) região oeste, b) 
região central e c) região leste.  
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Figura 5.3: Variação do valor da razão axial dos cristais de hematita no QF para agregados provenientes da a) 
região oeste, b) região central e c) região leste.  



Mendes, M. C. O., 2011 Microestruturas e Texturas Cristalográficas em Policristais de Hematita como Indicadores... 
 

56 
 

Os valores médios obtidos para cada parâmetro microestrutural e para as diferentes amostras 

analisadas foram plotados em gráficos a fim de se analisar a variação de cada parâmetro com relação 

ao aumento da intensidade deformacional e metamórfica na região do QF (Figura 5.1). Através da 

Figura 5.1, foi possível observar uma grande dispersão na distribuição dos valores médios obtidos para 

os diferentes parâmetros, apesar de que uma tendência de crescimento em direção à região de mais alta 

deformação e mais alto grau metamórfico pode ser observada. 

 
Figura 5.4: Distribuição dos valores médios de a) diâmetro, b) área e c) razão axial encontrados para as 
amostras analisadas, plotados em função do posicionamento de cada amostra no Quadrilátero Ferrífero, de 
acordo com o aumento da intensidade deformacional e do metamorfismo na região. Observa-se que, apesar da 
dispersão na distribuição dos pontos, uma tendência de aumento dos valores médios ocorre em direção à região 
leste. 
 
 
5.2- ORIENTAÇÃO CRISTALOGRÁFICA PREFERENCIAL (OCP) 

 

Os dados de orientação cristalográfica preferencial (OCP) estão representados na forma de 

mapas de figura de pólo inversa (inverse pole figure – IPF) e figuras de pólo. Nos mapas de IPF, a cor 

de cada cristal representa uma determinada direção do sistema de referência utilizado orientada 

segundo um dos pólos dos planos cristalográficos considerados. No caso da hematita, fixa-se a direção 

Z, perpendicular ao plano da foliação. A legenda presente nas figuras a seguir indica as cores 

referentes aos pólos dos planos cristalográficos segundo os quais a direção Z se paraleliza. Já as 

figuras de pólo consistem na representação da distribuição dos pólos aos planos cristalográficos 

principais da hematita em relação ao sistema X-Z de referência em projeção estereográfica, hemisfério 

inferior. 

A seguir, serão apresentados os mapas IPF obtidos, além dos mapas de fases, a fim de se 

identificar os cristais de hematita nos agregados hematíticos/magnetíticos e correlacioná-los às 

informações de orientação cristalográfica que constam nos mapas de IPF, e também as figuras de pólo 

para os principais planos cristalográficos. Os mapas IPF e as figuras de pólo mostram uma grande 
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variação nos padrões de orientações para os agregados. As figuras de pólo apresentam uma marcante 

variação quanto à distribuição dos pólos dos planos prismáticos, romboédricos e basais de acordo com 

o posicionamento tectono-metamórfico de cada amostra. A seguir, a descrição das OCP’s dos 

agregados é feita de acordo com a subdivisão em domínios de diferentes intensidades deformacionais 

(Figura 4.1). 

Agregados provenientes do domínio de mais baixa deformação e grau metamórfico de fácies 

xisto verde baixa apresentam considerável quantidade de magnetita e não apresentam OCP definida. 

Os mapas IPF mostram que não há nenhuma direção cristalográfica paralela à qual a direção Z do 

sistema de referência da amostra se orienta preferencialmente, o que pode ser constatado pela 

variedade de cores que os cristais apresentam nesses mapas (Figura 5.5). As figuras de pólo para essas 

amostras mostram grande dispersão na distribuição dos pólos aos principais planos cristalográficos, 

apesar de alguns máximos serem observados (Figura 5.5). 

Os agregados provenientes do domínio de deformação intermediária do QF (Figura 4.1), na 

região de transição entre as regiões de intensidades deformacionais mais contrastantes, possuem 

padrões de OCP’s mais definidos e a ocorrência de magnetita torna-se progressivamente menor em 

direção à região de maior intensidade deformacional. Através dos mapas de IPF, pode-se observar que 

os cristais de hematita começam a apresentar uma significativa orientação dos planos basais 

paralelamente ao plano de foliação. Nessa forma de representação das OCP’s, a direção Z do sistema 

de referência da amostra se paraleliza com os pólos aos planos basais, como se pode ver pela cor 

vermelha dos cristais mais alongados no mapa (Figura 5.6). As figuras de pólo mostram esse aumento 

da orientação dos cristais de hematita, comparando-se com as amostras do domínio de mais baixa 

deformação (Figura 5.6). Os pólos aos planos prismáticos tendem a ter maior concentração em torno 

da direção da lineação (eixo X), formando máximos, com alguma dispersão ao longo do plano da 

foliação. Como observado através do mapa IPF, os pólos aos planos basais tendem a se concentrarem 

em torno da direção normal á foliação (eixo Z). Os pólos aos planos romboédricos concentram-se em 

uma posição intermediária entre o plano X-Y, correspondente ao plano da foliação e sua normal, 

formando dois máximos simétricos em torno da direção Z (Figura 5.6). 

Na porção leste do QF, domínio de mais alta deformação e mais alta temperatura, a hematita 

torna-se a fase mineral predominante nos agregados (Figura 5.7, mapas de fases), sendo que a 

magnetita ocorre de forma esporádica como relictos em cristais de hematita. A OCP se torna ainda 

mais pronunciada, comparando-se com os domínios de menor intensidade deformacional, e adquire 

padrões característicos. Os mapas de IPF mostram forte orientação preferencial dos cristais lamelares 

de hematita, cujos planos e polos dos planos basais são paralelos ao plano da foliação e à sua normal, 

respectivamente (Figura 5.7). Como se pode perceber, o aumento da OPF está relacionado ao aumento 

da OCP. Os padrões de distribuição dos pólos aos principais planos cristalográficos tornam-se mais 

definidos (Figura 5.7). Os pólos aos planos basais tendem a formar um único máximo em torno da 
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direção Z, sendo que o agregado apresenta, nesse caso, um máximo semelhante a um único cristal. Os 

pólos aos planos prismáticos tendem a se dispersarem no plano da foliação, apesar de alguns máximos 

sutis ocorrerem paralelamente à direção X (Figura 5.7). Os pólos aos planos romboédricos tendem a se 

distribuir em uma guirlanda em uma posição intermediária entre o plano da foliação e sua normal 

(Figura 5.7). 

 

 
 

 
Figura 5.5: a) Mapa de fases minerais. Vermelho, hematita e azul, magnetita. Bordas de coincidência entre os 
planos {111} da magnetita e (0001) da hematita em branco para desorientação menor que 10° entre os cristais e 
amarela para cristais com desorientação maior que 10°. Mapa IPF (legenda à direita de cada mapa) e figuras de 
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pólo, obtidos através da análise por EBSD para exemplar proveniente da localidade de Itatiaiuçu, localizada no 
domínio de mais baixa deformação, oeste do QF. Observa-se grande dispersão nos padrões de orientação, apesar 
da ocorrência de máximos de concentração. 
 

 
 
 
Figura 5.5: b) Mapa de fases minerais. Vermelho, hematita e azul, magnetita. Bordas de coincidência entre os 
planos {111} da magnetita e (0001) da hematita em branco para desorientação menor que 10° entre os cristais e 
amarela para cristais com desorientação maior que 10°. Mapa IPF (legenda à direita de cada mapa) e figuras de 
pólo, obtidos através da análise por EBSD para amostra proveniente da mina de Córrego do Feijão, localizada no 
domínio de mais baixa deformação, oeste do QF.  
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Figura 5.6: a) Mapa de fases minerais. Vermelho, hematita e azul, magnetita. Bordas de coincidência entre os 
planos {111} da magnetita e (0001) da hematita em branco para desorientação menor que 10° entre os cristais e 
amarela para cristais com desorientação maior que 10°. Mapa IPF (legenda à direita de cada mapa) e figuras de 
pólo, obtidos através da análise por EBSD para amostra proveniente da mina de Águas Claras, localizada na 
Serra do Curral, domínio de intensidade deformacional e metamórfica intermediária do QF.  
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Figura 5.6: b) Mapa de fases minerais. Vermelho, hematita e azul, magnetita. Bordas de coincidência entre os 
planos {111} da magnetita e (0001) da hematita em branco para desorientação menor que 10° entre os cristais e 
amarela para cristais com desorientação maior que 10°. Mapa IPF (legenda à direita de cada mapa) e figuras de 
pólo, obtidos através da análise por EBSD para amostra proveniente da Mina do Pico, localizada no contexto do 
Sinclinal Moeda, domínio de intensidade deformacional e metamórfica intermediária do QF.  
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Figura 5.6: c) Mapa de fases minerais. Vermelho, hematita e azul, magnetita. Bordas de coincidência entre os 
planos {111} da magnetita e (0001) da hematita em branco para desorientação menor que 10° entre os cristais e 
amarela para cristais com desorientação maior que 10°. Mapa IPF (legenda à direita de cada mapa) e figuras de 
pólo, obtidos através da análise por EBSD para amostra proveniente da mina de Casa de Pedra, localizada no 
contexto do Sinclinal Moeda, domínio de intensidade deformacional e metamórfica intermediária do QF.  
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Figura 5.6: d) Mapa de fases minerais. Vermelho, hematita e azul, magnetita. Bordas de coincidência entre os 
planos {111} da magnetita e (0001) da hematita em branco para desorientação menor que 10° entre os cristais e 
amarela para cristais com desorientação maior que 10°. Mapa IPF (legenda à direita de cada mapa) e figuras de 
pólo, obtidos através da análise por EBSD para amostra proveniente da Mina de Fábrica, localizada no contexto 
do Sinclinal Moeda, domínio de intensidade deformacional e metamórfica intermediária do QF.  
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Figura 5.6: e) Mapa de fases minerais. Vermelho, hematita e azul, magnetita. Bordas de coincidência entre os 
planos {111} da magnetita e (0001) da hematita em branco para desorientação menor que 10° entre os cristais e 
amarela para cristais com desorientação maior que 10°. Mapa IPF (legenda à direita de cada mapa) e figuras de 
pólo, obtidos através da análise por EBSD para amostra proveniente da mina de Brumafer, localizada na porção 
leste da Serra do Curral, domínio de intensidade deformacional e metamórfica intermediária do QF.  
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Figura 5.6: f) Mapa de fases minerais. Vermelho, hematita e azul, magnetita. Bordas de coincidência entre os 
planos {111} da magnetita e (0001) da hematita em branco para desorientação menor que 10° entre os cristais e 
amarela para cristais com desorientação maior que 10°. Mapa IPF (legenda à direita de cada mapa) e figuras de 
pólo, obtidos através da análise por EBSD para amostra proveniente da mina de Gongo Soco, localizada no 
contexto do Sinclinal Gandarela, domínio de intensidade deformacional e metamórfica intermediária do QF.  
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Figura 5.6: g) Mapa de fases minerais. Vermelho, hematita. Mapa IPF (legenda à direita de cada mapa) e figuras 
de pólo, obtidos através da análise por EBSD para amostra proveniente da mina de Fazendão, localizada no 
contexto do Sinclinal Santa Rita, domínio de intensidade deformacional e metamórfica intermediária do QF 
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Figura 5.6: h) Mapa de fases minerais. Vermelho, hematita e azul, magnetita. Bordas de coincidência entre os 
planos {111} da magnetita e (0001) da hematita em branco para desorientação menor que 10° entre os cristais e 
amarela para cristais com desorientação maior que 10°. Mapa IPF (legenda à direita de cada mapa) e figuras de 
pólo, obtidos através da análise por EBSD para amostra proveniente da localidade de Baú, Sinclinal Gandarela, 
domínio de intensidade deformacional e metamórfica intermediária do QF.  
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Figura 5.7: a) Mapa de fases minerais. Vermelho, hematita. Mapa IPF (legenda à direita de cada mapa) e figuras 
de pólo, obtidos através da análise por EBSD para amostra proveniente da mina de Cauê, localizada no 
Sinclinório de Itabira, domínio de maior intensidade deformacional e metamórfica do QF.  
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Figura 5.7: b) Mapa de fases minerais. Vermelho, hematita. Mapa IPF (legenda à direita de cada mapa) e figuras 
de pólo, obtidos através da análise por EBSD para exemplar amostrado nas proximidades da cidade de Itabira, 
localizada no Sinclinório de Itabira, domínio de maior intensidade deformacional e metamórfica do QF.  
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Figura 5.7: c) Mapa de fases minerais. Vermelho, hematita. Mapa IPF (legenda à direita de cada mapa) e figuras 
de pólo, obtidos através da análise por EBSD para amostra proveniente da mina de Conceição, localizada no 
Sinclinório de Itabira, domínio de maior intensidade deformacional e metamórfica do QF.  
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5.3 - DESORIENTAÇÕES ENTRE CRISTAIS 
 

 A desorientação (misorientation) entre dois cristais é expressa pelo ângulo de rotação 

necessário para coincidir um retículo cristalino a outro, em torno de um eixo correspondente a uma 

mesma direção cristalográfica para ambos os cristais envolvidos nessa operação. O entendimento da 

desorientação entre cristais é de grande importância, uma vez que permite a interpretação das 

microestruturas do agregado em termos dos processos envolvidos em sua formação (Wheeler et al. 

2001). A seguir, serão expostos os resultados obtidos para algumas das amostras analisadas, os quais 

são representativos de todo o conjunto de amostras para cada domínio. 

 Os dados de desorientação são expressos por histogramas com a distribuição de ângulos de 

desorientação (misorientation angle distribution) para grãos correlacionados (vizinhos) e não 

correlacionados (selecionados de forma aleatória pelo programa - módulo Mambo) e por diagramas de 

eixos de rotação. Esses últimos são plotados de forma automática através do módulo Mambo do 

pacote Channel5, podendo utilizar como referência o sistema cristalográfico do cristal, no caso, os 

eixos cristalográficos <a> e [c] da hematita e o sistema de referência XYZ da amostra. Dessa forma, 

esses diagramas ilustram, para diferentes intervalos angulares, quais eixos cristalográficos ou do 

sistema de referência da amostra são ativados para a rotação que leva a coincidência de dois retículos 

cristalinos. 

 Os histogramas de distribuição dos ângulos de desorientação (Figura 5.8) mostram altos 

ângulos de desorientação para grãos correlatos e não correlatos para todas as amostras analisadas. Os 

picos ocorrem para ângulos em torno de 50-60º. Amostras provenientes do domínio de baixa 

deformação e deformação intermediária apresentam ângulos de desorientação relativamente maiores 

(Figura 5.8a e b), comparando-se com agregados das regiões mais deformadas (Figura 5.8c). 
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Figura 5.8: Histogramas de distribuição de ângulos de desorientação (misorientation angle distribution) para 
cristais correlatos e não correlatos. A curva “Aleatório (Teórico)” representa a distribuição esperada para um 
mineral do sistema hexagonal, no caso, a hematita. a) Agregados do domínio de mais baixa deformação. b) 
Agregados provenientes do domínio de deformação intermediária. c) Agregados provenientes do domínio de alta 
deformação.  
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Os diagramas das Figuras 5.9, 5.10 e 5.11 mostram uma variação do ângulo de rotação e do 

eixo de rotação ativado de acordo com o posicionamento tectonometamórfico das amostras analisadas. 

Os diagramas obtidos para as amostras menos deformadas, oriundas da região oeste do QF (Figura 

5.9), mostram, de forma geral, uma grande dispersão na distribuição dos eixos de rotação para todos os 

intervalos angulares. Isso implica que, para esses agregados, o eixo de rotação pode assumir qualquer 

direção cristalográfica. Com relação ao sistema de referencia da amostra, o eixo de rotação não assume 

nenhuma direção particular em nenhum intervalo angular considerado. Não obstante, alguns máximos 

sutis ocorrem em torno do eixo-c em baixos ângulos de desorientação (<40º). 

 
 

Figura 5.9: Eixos de rotação para a hematita para agregados provenientes do domínio oeste de baixa 
deformação. 
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 No domínio de deformação intermediária, na porção central do QF, os eixos de rotação 

assumem direções mais definidas, como pode se observar pela maior concentração de pontos segundo 

determinadas direções (Figura 5.10). Nessa região, os eixos de rotação ocorrem preferencialmente na 

posição paralela ao eixo-c da hematita e ao eixo-Z da amostra, e a ativação dessas direções torna-se 

mais evidente para ângulos de desorientação em torno de 60º (Figura 5.10). Nas minas mais ao sul do 

domínio intermediário (e.g. Mina de Fábrica), a rotação em torno do eixo <a> da hematita torna-se 

mais expressiva (Figura 5.10), ocorrendo para altos ângulos de desorientação (>60º).  
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Figura 5.10: Eixos de rotação para a hematita para agregados provenientes do domínio central de intensidade 
deformacional intermediária. 
 

 No domínio de mais alta deformação, na região extremo leste do QF, os eixos de rotação 

apresentam forte concentração em torno do eixo c da hematita, e à direção Z do sistema de referência 

da amostra, indicando uma expressiva rotação paralelamente a essas direções. A maior densidade de 

pontos segundo a essas direções ocorre em um intervalo de 15 a 60º. Essa distribuição de eixos de 

rotação está de acordo com os padrões observados nas figuras de pólo para agregados dessa região 

(Figura 5.7), nas quais se pode observar a grande concentração do eixo [c] da hematita em torno da 

direção Z da amostra e a grande distribuição dos pólos aos planos prismáticos no plano da foliação 
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Figura 5.11: Eixos de rotação para a hematita para agregados provenientes do domínio de maior intensidade 
deformacional. 
 

 

 



CAPÍTULO 6 
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Através da interpretação dos dados microestruturais e de OCP obtidos para os agregados 

analisados, foi possível fazer algumas considerações sobre a variação das características 

microestruturais e dos mecanismos de deformação relacionados à acomodação da deformação de 

acordo com a magnitude deformacional e de grau metamórfico no QF. Como foi possível observar no 

capítulo anterior, os dados obtidos mostram contrastantes características para os diferentes domínios 

analisados. Quanto aos parâmetros microestruturais, de forma geral, o tamanho de grão, sua área e 

razão axial aumentam de oeste para leste, de acordo com o aumento da intensidade deformacional e 

grau metamórfico. O aumento do tamanho de grão está relacionado ao aumento do grau metamórfico 

em direção à região leste, assim como a razão axial, uma vez que os cristais de hematita aparentemente 

tendem a ter formas mais alongadas de acordo com o aumento da intensidade deformacional 

Da mesma forma que os agregados foram separados em diferentes domínios de diferentes 

intensidades deformacionais (Capítulo 4, figura 4.1) de acordo com as características microestruturais 

mais pervasivas, nesse capítulo os dados texturais serão discutidos seguindo a mesma divisão, uma vez 

que as orientações cristalográficas apresentam padrões típicos de acordo com o posicionamento do 

agregado analisado. 

 

6.1 – DOMÍNIO OESTE DE BAIXA DEFORMAÇÃO 

 

Os agregados da região oeste apresentam um fraco desenvolvimento de OCP, devido à menor 

intensidade deformacional e metamórfica desse domínio. Esses apresentam ainda uma considerável 

proporção de magnetita, em relação à hematita. Evidências descritas na literatura (Lagoeiro, 1998) 

indicam que a deformação das formações ferríferas tem início com a transformação da magnetita em 

hematita. Dessa forma, a dispersão observada para a distribuição da OCP para a hematita deve estar 

relacionada, em parte, à herança da orientação cristalográfica da magnetita. A transformação da 

magnetita em hematita ocorre ao longo dos planos cristalográficos {111} e os cristais de hematita neo 

formados compartilham o plano basal com o plano octaédrico da magnetita. Esse paralelismo pode ser 

observado nos mapas de fases minerais nas figuras 5.5 e 5.6, nos quais os planos coincidentes {111} 

da magnetita e (0001) da hematita estão representados por bordas de traço branco e amarelo. De 

acordo com esse modelo de transformação (Lagoeiro, 1998), o microfraturamento ocorre nessas 

regiões de contato, e a percolação de fluidos nessas microfraturas resulta na dissolução da magnetita e 

precipitação de plaquetas de hematita nas proximidades dos cristais de magnetita. 
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Dessa forma, aparentemente, os cristais de hematita cresceram com planos (0001) orientados 

paralelamente à foliação, com a direção cristalográfica [0001] paralela ao eixo Z e uma das direções 

[a] ou pólos aos planos {m} paralelos à direção X da amostra. Os grãos de hematita com essa 

configuração espacial apresentaram orientação favorável para que ocorresse a deformação por 

deslizamento ao longo do seu plano basal (Figura 6.2b), indicando a operação de um mecanismo de 

deformação cristal plástica nos agregados menos intensamente deformados. Não obstante, a 

deformação por deslizamento ao longo do plano basal é limitado aos cristais de hematita que 

cresceram com uma orientação favorável para a ocorrência desse mecanismo. Dessa forma, esse 

mecanismo não ocorre de forma extensiva para esses agregados, o que resulta em padrões dispersivos 

de OCP, observados tanto nos mapas IPF quanto nas figuras de pólo. A deformação nesses agregados 

é acomodada, predominantemente, por microfraturamento dos cristais de magnetita e por dissolução e 

precipitação.  

 

 
 
Figura 6.2: Mecanismos de deformação para a hematita. a) Cristal de hematita. b) Deslizamento ao longo do 
plano {0001}, paralelamente à direção <a>. c) Mecanismo de tilt, no qual o eixo de rotação é paralelo a um dos 
eixos <a> do cristal de hematita. d) Deslizamento na borda de grão (grain boundary sliding), com a rotação da 
hematita em torno do eixo cristalográfico c. 
 

Evidências que corroborariam a ocorrência de processo de recristalização, como o 

desenvolvimento de subgrãos, não foram observadas ao microscópio ótico nos agregados de baixa 

deformação. Os dados de desorientação obtidos para amostras desse domínio não permitem assumir a 

ocorrência direta da recristalização envolvendo progressiva rotação de subgrão. O mecanismo de tilt 

(Figura 6.2c), o qual se acredita estar associado à recristalização da hematita e que seria resultante da 

rotação de retículos vizinhos em torno do eixo <a> da hematita, não pode ser inferido a partir dos 

dados de ângulos e eixos de desorientação. No entanto um mecanismo de recristalização dinâmica 



Contribuição às Ciências da Terra – Série M, vol. 67, 88 p. 
 

79 
 

envolvendo rotação progressiva de subgrãos não pode ser completamente descartado. Isso porque a 

recristalização através desse mecanismo pode ter ocorrido e mecanismos de deslizamento ao longo de 

bordas de planos basais e rotação ao longo de um eixo paralelo a [c] poderia ter causado uma 

dispersão do ângulo de desorientação e também da distribuição dos eixos <a> ou polos de {m} ao 

longo plano da foliação. Esses mecanismos seriam acompanhados por processos difusivos assistidos 

por fluidos (Snoke & Tullis, 1998). Como ilustrado na figura 5.10, os eixos de rotação não assumem 

direções prismáticas a baixos ângulos, e apresentam distribuição dispersa. Altos ângulos de 

desorientação entre cristais indicam um grande desajuste entre os retículos dos cristais correlatos e não 

correlatos. Sendo assim, o processo de recristalização pode ter ocorrido em algum estágio da 

deformação/recuperação dos agregados hematíticos das formações ferríferas. As microestruturas e 

OCPs sugestivas desses mecanismos podem ter sido modificadas ou mesmo obliteradas por processos 

subsequentes. 

  

6.2 – DOMÍNIO CENTRAL DE DEFORMAÇÃO INTERMEDIÁRIA 

 

 Na porção central do QF, as OCPs dos cristais constituintes dos agregados se tornam mais 

expressivas. Os mapas de IPF mostram uma concentração maior das orientações do eixo [c] da 

hematita segundo a direção Z da amostra. Os padrões de distribuição dos pólos aos planos 

cristalográficos principais se tornam mais definidos (Figura 5.6). Como pode se observados nos mapas 

de fases obtidos, há uma diminuição da proporção de magnetita e consequente aumento no conteúdo 

de hematita. Os cristais residuais de magnetita estão quase totalmente transformados para hematita 

(Figuras 4.3 e 5.6). 

 Através da análise dos padrões de OCPs obtidos para os agregados desse domínio, é possível 

inferir que a acomodação da deformação por deslizamento ao longo do plano basal nas plaquetas de 

hematita tornou-se um mecanismo mais eficiente. Nesse domínio, há o desenvolvimento de uma 

foliação mais pervasiva. Os cristais de hematita neo-formados apresentam uma orientação de forma 

mais pronunciada, resultante do crescimento das plaquetas de hematita com o plano basal orientado 

paralelamente ao plano da foliação. Aparentemente, os cristais de hematita que apresentam tal 

orientação deformam-se mais facilmente por deslizamento, o qual ocorre paralelamente à sua direção 

<a>, ao longo do plano (0001). 

 Assim como no domínio de baixa deformação, os cristais de hematita do domínio central não 

apresentam evidências diretas de processo de recristalização dinâmica. Também para esse domínio os 

dados de desorientação angular e axial (Figura 5.10) não permitem inferir um mecanismo específico 

de recristalização dinâmica. Observa-se alguma concentração de eixos de rotação paralelamente à 

direção dos pólos dos planos prismáticos (Figura 5.10, Mina de Fábrica e Brumafer), mas, somente 
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para altos valores de ângulos de desorientação, o que dificulta o estabelecimento de qualquer relação 

com algum processo particular de recristalização. O aumento da densidade de eixos de rotação 

orientados paralelamente ao eixo-c da hematita e eixo Z do sistema de referência da amostra (Figura 

5.10) e a incipiente dispersão dos pólos dos planos prismáticos e eixos <a> no plano da foliação 

observada nas figuras de pólo (Figura 5.6), podem estar relacionados à rotação dos cristais de hematita 

em torno do seu eixo c, provavelmente resultante de um processo de deslizamento em borda de grão 

(grain boundary sliding) durante a deformação por cisalhamento ao longo do plano da foliação (Figura 

6.2d). 

 

6.3 – DOMÍNIO LESTE DE ALTA DEFORMAÇÃO 

 

 Na porção extremo leste do QF, caracterizada pela maior magnitude deformacional e maior 

grau metamórfico na região, os agregados são constituídos quase que exclusivamente por hematita, 

sendo que relictos de magnetita ocorrem raramente ou estão ausentes (Figura 5.7). À medida que os 

novos cristais de hematita foram formados, seus planos basais se orientaram progressivamente, 

paralelizando-se com o plano da foliação e tornaram-se mais alongados, formando cristais placóides, 

imprimindo aos agregados uma forte orientação de forma.  

 A deformação nesse domínio é acomodada principalmente por deslizamento ao longo do plano 

basal da hematita. Isso pode ser atestado pela textura de cristal único notavelmente forte dos 

agregados, sendo que os pólos aos planos basais formam um único máximo paralelo à normal do plano 

de foliação (Figura 5.7). Entretanto, não existe um máximo correspondente que seja paralelo à direção 

X da amostra para os pólos ao plano {m} e para os eixos <a>. De fato, essas direções apresentam uma 

orientação dispersiva ao longo do plano da foliação, apesar da ocorrência de um máximo discreto para 

os eixos <a>.  A dispersão dos eixos <a> no plano da foliação, assim como dos pólos aos planos {m} 

sugerem que, adicionalmente ao mecanismo de deslizamento, alguma rotação em torno do eixo-c da 

hematita pode ter ocorrido, interpretação essa sustentada pelos eixos de rotação (Figura 5.10). 

Observa-se através da figura 5.10 que a rotação ocorreu predominantemente em torno do eixo-c da 

hematita e do eixo Z do sistema de referência da amostra, sugerindo que a deformação não foi 

exclusivamente acomodada por deslizamento intracristalino, mas também com uma componente 

significante de rotação em torno do eixo-c. 

Assim como para os agregados dos domínios de baixa deformação, não há nenhuma evidência 

conclusiva sobre a ocorrência de processo de recristalização nessas rochas. Os novos cristais se 

formaram, provavelmente, pela transformação direta a partir de cristais de magnetita, sendo que os 

planos basais (0001) dos cristais de hematita neo-formados herdaram a orientação dos planos 

octaédricos (111) do cristal de magnetita hospedeiro. Entretanto, somente aqueles cristais que 

cresceram com os planos basais orientados favoravelmente se deformaram por deslizamento ao longo 
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desse plano. Na medida em que os cristais de hematita com essa orientação favorável tornavam-se 

prevalentes sobre as outras orientações, um grande número de cristais apresentava planos basais 

paralelos uns aos outros. Sendo assim, essa configuração permitiu que a acomodação da deformação 

não ocorresse somente por deslizamento intracristalino, mas também por deslizamento ao longo das 

interfaces dos cristais de hematita que apresentavam bordas paralelas aos planos (0001).   

Os cristais de hematita rotacionaram e adquiriram uma posição estável para ângulos de 

desorientação entre 50° e 60° de forma mais expressiva nesse domínio de maior magnitude 

deformacional. Esse intervalo angular pode estar relacionado à simetria trigonal dos cristais de 

hematita. Tal ângulo de desorientação em outro mineral, como o quartzo do sistema trigonal, é 

normalmente relacionado à geminação do tipo Dauphiné (Tullis & Tullis, 1972). Na geminação 

Dauphiné, os cristais de quartzo estão relacionados a cada outro por uma rotação de 180° em torno do 

eixo [c], sendo que os eixos dos cristais mantêm-se paralelos, mas a polaridade dos eixos [a] é 

revertida. Mas, no caso dos cristais de hematita, não há nenhuma descrição bibliográfica acerca desse 

tipo de geminação e, além do mais, não há nenhuma evidência desse tipo de geminação em nenhum 

dos agregados analisados. 
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CAPÍTULO 7 
CONCLUSÕES 

 

 Baseando-se nos resultados obtidos para as amostras provenientes dos corpos enriquecidos 

encaixados nas formações ferríferas paleoproterozóicas do Quadrilátero Ferrífero, conclui-se que as 

variações microestruturais e texturais observadas nos agregados hematíticos em toda a região e os 

mecanismos deformacionais associados são resultantes da variação da intensidade deformacional e 

metamórfica descritas para a região. Existe uma clara tendência de aumento da pervasividade das 

feições microestruturais e texturais nos agregados em direção à região leste, como é representado na 

figura 7.1. Os mecanismos deformacionais relacionados à acomodação da deformação também variam 

com o aumento da intensidade deformacional.  Dessa forma, pode se dizer que tais variações podem 

ser utilizadas para predizer a magnitude de deformação e o gradiente de temperatura em escala 

regional. 

 No domínio oeste de baixa temperatura e menor magnitude deformacional, a deformação foi 

acomodada principalmente por microfraturamento e por dissolução e precipitação. Isso ocorre devido 

ao fato da magnetita, mineral abundante nos agregados desse domínio, não apresentar deformação por 

mecanismos cristal-plásticos nas condições de deformação impostas. Com o aumento da deformação 

em direção ao domínio leste, a microtextura se torna mais pervasiva, e a acomodação por deslizamento 

ao longo do plano basal torna-se predominante, indicando um aumento da cristal-plasticidade nesse 

domínio de transição. No domínio leste de mais alta temperatura e maior magnitude deformacional, a 

deformação aparentemente foi acomodada não só por deslizamento, mas também por rotação em torno 

do eixo-c ao longo do plano basal, até que os grãos vizinhos atingissem uma desorientação de 50° a 

60°. Esse mecanismo de deslizamento entre bordas de grãos deve ser acompanhado por migração de 

borda de grão assistida por fluido, de forma a não haver a perda de coerência entre os grãos ao longo 

de suas bordas. 

No presente momento, não é possível correlacionar as características microestruturais e 

texturais a nenhum dos eventos deformacionais descritos para a região, devido à falta de dados 

geocronológicos relativos à deformação observada nas formações ferríferas. O que pode ser proposto é 

que a microtextura observada nas formações ferríferas, assim como os mecanismos deformacionais 

atuantes que, na porção oeste, assumem comportamento frágil, com quebra da magnetita, dissolução e 

precipitação da hematita e em direção a região leste assumem comportamentos cristal-plásticos 

refletem a polaridade oeste-leste da intensidade deformacional e grau metamórfico propostos para a 

área. Se essa polaridade teria sido resultante da sobreposição de dois eventos distintos, sendo que o 

domínio oeste teria preservado as características de um evento mais antigo (Transamazônico), de 

menor grau metamórfico e a porção leste teria sido afetada por um evento mais recente (Brasiliano), 
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tendo sofrido uma quase completa transposição e obliteração das estruturas mais antigas, sendo o 

domínio de deformação intermediária uma zona de transição entre a influência desses dois eventos, 

ainda não é claro. Mais dados relativos à cronologia dos eventos deformacionais nas formações 

ferríferas são necessários, de forma a se fazer uma melhor correlação entre as feições observadas 

nessas rochas e os eventos regionais. 
 

 
 

Figura 7.1: Interpretação proposta para a evolução microestrutural e textural dos agregados 
hematíticos/magnetíticos. A textura cristalográfica hematita para cada agregado é representada pelas figuras de 
pólo para os planos prismático, romboédrico e basal (11-20, 01-12 e 0001, respectivamente). a) Provável 
configuração de um agregado inicial, composto predominantemente por magnetita. Essa apresenta trilhas de 
transformação para a hematita, paralelamente ao seu plano (111). A orientação cristalográfica da hematita é 
dispersa (controle de sua orientação pela magnetita). b) Configuração dos agregados observados no domínio de 
mais baixa deformação. Os cristais de hematita são predominantemente granulares e irregulares, e devem estar 
relacionados a núcleos de cristais de magnetita já transformados ou hematita resultante de precipitação. Cristais 
tabulares aparecem de forma esporádica, relacionados à transformação a partir dos planos octaédricos. A 
orientação cristalográfica ainda é bem dispersa. c) Aspecto característico observado para agregados do domínio 
de deformação intermediária do QF, com o aumento da proporção de cristais tabulares de hematita. Maiore OPF 
e OCP. d) Configuração comum aos agregados do domínio de maior deformação. Há o predomínio de cristais 
tabulares e lamelares de hematita, resultando em forte OPF e também forte OCP. 
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