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Resumo  
As amostras estudadas contêm magnetita. Elas provêm do rochas de formações ferríferas da região 

Quadrilátero Ferrífero, sudeste do Brazil. A transformação da magnetita e da hematita das formações 

ferríferas pode ser considerada como um sistema Fe-O. As amostras dessas rochas foram cuidadosamente 

selecionadas onde cristais de magnetita ocorrem como grandes cristais isolados imersos numa matriz de 

grãos de hematita. Um microscópio ótico e um microscópio eletrônico equipado com um sistema de 

EBSD (Electron Backscattering Diffractometer) foram usados para investigar a relação microestrutural e 

cristalográfica envolvida na transformação de fase magnetita-hematita. A transformação ocorre ao longo 

dos planos cristalográficos {111} produzindo um padrão triangular de faixas cruzadas de cristais de 

hematita transformada orientadas segundo {111}. Análises de EBSD dos cristais de magnetita e da 

hematita transformada mostram que a magnetita e os novos cristais de hematita compartilham planos 

cristalográficos de maior densidade, por exemplo {111} e (0001), respectivamente, possivelmente devido 

ao arranjo atômico CCP e HCP dos dois cristais. Dessa forma, quando polos desses dois planos são 

plotados no estereograma, seus máximos coincidem. Embora a orientação cristalográfica dos cristais de 

hematita da matriz mostrem máximos de (0001) que não coincidem com aqueles dos planos {111} da 

magnetita. Consequentemente, conclui-se que a transformação direta de cristais de hematita carregam a 

memória da orientação cristalográfica dos cristais antigos de magnetita, possivelmente devido à maneira 

similar com a qual os átomos estão empacotados na estrutura do cristal. Por outro lado, nenhuma relação é 

observada entre os cristais de magnetita e de hematita que se encontram na matriz. Isso sugere que os 

grãos de hematita na matriz podem ter sido formados por outros processos além daqueles envolvidos na 

transformação dos óxidos de ferro observados dentro dos grãos de magnetita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xvii 

 

Abstract 

The studied samples contain magnetite transformed to haematite. They are from iron formation (IF) rocks 

of the Quadrilátero Ferrífero region, southeastern Brazil. The magnetite and haematite transformation of 

the IFs can be considered as a Fe-O system. Samples were carefully selected of these rocks where 

magnetite crystals occur as isolated large crystals immersed in a matrix of haematite grains. An optical 

microsocope and an electron microscope equipped with an EBSD system were used to investigate the 

microstructural and crystallographic relationship involved in the phase transformation magnetite-

haematite. Magnetite crystals analyzed in IF samples are partially transformed to haematite. The 

transformation occurs along the crystallographic planes {111} producing a characteristic triangular pattern 

of interlocking stripes of transformed haematite crystals oriented along {111}. EBSD analyses of the 

magnetite host and the transformed haematite show that the magnetite and the new haematite crystals 

share crystallographic planes of highest atomic density, e.g. {111} and (0001), respectively, possibly due 

to the CCP and HCP atomic arrangement of the two crystals. Therefore when the poles of these two planes 

are plotted in the stereogram their maxima coincide. However crystallographic orientation of haematite 

crystals in the matrix shows maxima of (0001) poles not coincident with those of {111} planes of 

magnetite. Consequently, it is concluded that the direct transformation to haematite crystals carry the 

crystallographic orientation memory of the old magnetite crystals, possibly due to the similar manner 

whereby atoms are packed together in the crystal structures. On the other hand no such relationships are 

observed between magnetite and haematite crystal in matrix. This suggests that haematite grains in the 

matrix may have been formed by other processes rather than those involved in the iron oxide 

transformation observed within the magnetite grains. 

 



 



CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO 

No Quadrilátero Ferrífero (QF), a ocorrência de minerais como hematita e magnetita está 

intimamente relacionada às formações ferríferas bandadas (FFBs), distribuindo-se de forma a refletir 

diferentes graus de deformação e metamorfismo a que essas rochas foram submetidas. Os padrões de 

transformação da magnetita (sistema cristalino cúbico) para outras fases cristalograficamente distintas são 

respostas da própria rede cristalina do mineral ao tipo de deformação. De outra forma, processos de 

intemperismo e retrometamorfismo são responsáveis por transformações de fases na magnetita, as quais 

também se refletem no seu retículo cristalino. Outros minerais presentes no QF já foram utilizados 

anteriormente em estudos texturais (aqui entendidos como estudos de texturas cristalográficas) similares 

de deformação e metamorfismo. Porém, a magnetita torna-se útil, nesse momento, não só por estar 

amplamente distribuída no QF, mas também por ser capaz de agregar informações importantes de 

processos geológicos atuantes em sua trama e em suas transformações de fases. Assim, o estudo das 

transformações de fase é capaz de revelar como o retículo cristalino da magnetita comporta-se segundo 

diferentes graus de deformação e segundo diferentes condições de metamorfismo. Conhecer aspectos 

intrínsecos dos óxidos de ferro, particularmente da magnetita, foco desse projeto, empregando o que há de 

mais moderno em técnicas análiticas será de grande importância à geologia. Dessa forma, a presente 

proposta enquadra-se dentro de uma linha de pesquisa de caracterização microestrutural de formações 

ferríferas, subsidiando o entendimento de alguns processos geológicos à luz das transformações minerais.  

A importância da magnetita não se encerra em sua peculiaridade e simplicidade mineralógica. É 

conhecida como o material magnético mais antigo descrito no mundo, sendo dela derivada a palavra 

''magnetismo''. Sua aplicação abrange desde áreas da medicina, biologia, ciência dos materiais e, 

obviamente, da Geologia. Por ser capaz de se comportar distintamente em diferentes graus de deformação, 

os padrões de transformação da magnetita (sistema cristalino cúbico) para outras fases 

cristalograficamente estáveis também obedecem às diferentes condições de pressão e temperatura 

presentes durante sua formação. Para o Quadrilátero Ferrífero (QF), essa relação entre graus de 

deformação e padrões de transformação da magnetita também pode ser construída. Isso porque a 

magnetita está comumente ligada às formações ferríferas bandadas (FFBs), que por sua vez encontram-se 

amplamente distribuídas no QF. Incontáveis estudos já foram realizados para identificação de diferentes 

condições de pressão e temperatura do QF, bem como para a compartimentação dessas condições em 

domínios de homogeneidade. Porém, utilizavam-se, para isso, ora minerais classicamente indicadores de 

metamorfismo, ora minerais com características texturais marcantes (hematita, por exemplo), não tendo 
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nenhum deles tratado especificamente da magnetita. Portanto, baseando-se em estudos texturais em 

cristais de magnetita, surge a tentativa de se relacionarem dois conjuntos de informações cruciais para o 

entendimento dos processos geológicos envolvidos na formação das FFBs do QF: domínios de 

homogeneidade textural e condições de pressão e temperatura utilizando-se para isso estudos texturais em 

magnetita. 



 

 

CAPÍTULO 2 

TRABALHOS ANTERIORES 

2.1- CRISTALOGRAFIA DA MAGNETITA 

Na verdade, o grupo espacial referente à magnetita (F3dm) foi atribuído a esse mineral pela 

primeira vez por Bragg (1915), baseando-se apenas em difração de raios-X. Em seguida, um estudo mais 

acurado de Claasen (1926) também apresentou o parâmetro u do oxigênio para F3dm. Estudos de raio-X 

por Tombs e Rooksby (1951) e por Abrahams e Calhoun (1953) foram possíveis durante seus trabalhos 

com estruturas de Fe3O4 de baixa temperatura. Estudos com difração de nêutrons por Hamilton (1958) e 

por Samuelsen et al. (1951) foram destinados, em sua maioria, à determinação da temperatura Verwey de 

transição a 119K. Shull et al. (1951) foram os pioneiros no desenvolvimento de pesquisas utilizando 

técnicas de nêutrons. Já os estudos de Fleet (1981) mostraram que a magnetita, em pressão e temperatura 

ambientes, é um espinélio inverso ferrimagnético onde as posições tetraédricas são ocupadas por Fe3+, 

enquanto que os sítios octaédricos são ocupados por iguais quantidades de Fe2+ e Fe3+. Com o aumento 

progressivo da temperatura, são descritas três transições distintas, sendo uma delas a Transição Verwey, a 

119K, relacionada à mudança do grau do elétron localizado nos átomos de ferro (Verwey, 1939) e à rápida 

troca de elétrons entre os íons Fe2+ e Fe3+ octaédricos, sendo observadas abaixo dessa temperatura de 

transição. Trabalhos indicam que a distribuição de cargas depende da temperatura, ou seja, há um gradual 

desordenamento da estrutura do espinélio inverso em direção a uma estrutura randômica (Wu e Mason, 

1981). 

Já a modificação em alta pressão da magnetita para a forma estequiométrica conhecida como h-

Fe3O4 é descrita por Mao et al. (1974), aparecendo em pressões próximas a 25GPa. Em temperatura 

ambiente, esse mineral é paramagnético (Pasternak et al., 1994). A densidade da célula unitária da 

magnetita de alta pressão é calculada pela primeira vez através da estimativa de Mao et al. (1974), 

baseando-se num número insuficiente de linhas de difração para uma simetria monoclínica. Esse cálculo 

da densidade levou à estimativa de que todos os átomos de ferro apresentavam-se numa coordenação 6n 

(Mao et al., 1974). Já os espinélios do mesmo tipo, porém de baixa pressão, mostram-se com os íons de 

ferro parcialmente ocupando sítios de coordenação octaédrica e tetraédrica. Estudos, no entanto, via 

espectrometria Mössbauer, mostraram que os íons de ferro são remanescentes de sua posição de 

coordenação original em ambientes de alta pressão, sugerindo que essa transição entre uma magnetita de 

baixa pressão para outra de mais alta pressão envolve apenas uma distorção da estrutura dos sítios 

octaédricos e tetraédricos (Pasternak et al., 1994). Assim, é percebido um leve decréscimo do volume da 
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célula unitária durante essa transição da magnetita para espécimes de mais alta pressão (Mao et al., 1974). 

Fei et al. (1999), por sua vez, propõem que a magnetita de mais alta pressão apresenta a mesma estrutura 

do CaMn2O4 (Pbcm), onde o Fe3+ apresenta coordenação octaédrica, enquanto que o Fe2+ mostra-se com 

coordenação 8n. Esse fato portanto, faz com que a estrutura desenvolvida pela magnetita de alta pressão 

seja aproximadamente 6,5% mais densa que a magnetita formada abaixo de 24GPa. Em estimativas 

termodinâmicas mais antigas (Saxena et al., 1993; Fabrichnaya e Sundman, 1997) sobre o sistema Fe-O, 

uma grande diminuição de volume para a transformação de magnetita era usada como fator que implicava 

uma considerável estabilidade da magnetita para alta pressão quando comparada à extrapolação obtida 

para o volume usado nos cálculos da estrutura da magnetita de baixa pressão. Um grande decréscimo de 

volume para a transformação baixa-alta pressão resulta num problema estequiométrico de wüstita, Fe1-yO, 

para o ferro na magnetita de alta pressão (Huang e Bassett, 1986; Stølen e Grønvold, 1996). Essa 

conclusão, dessa forma, contradiz alguns estudos de diagramas de fase que mostram que a wüstita, numa 

estrutura tipo NaCl, é estável em pressões próximas a 70GPa a 1000K, onde posteriormente se transforma 

para uma estrutura tipo NiAs (Fei e Mao, 1994). Na verdade, o mecanismo de transformação não é muito 

claro. Magnetitas de baixa e alta pressão são descritas como ocorrentes numa mistura de suas duas fases 

sob vários GPa (Mao et al., 1974; Huang e Basset, 1986; Pasternak et al., 1994) e a transição, assim, 

mostra-se como de primeira ordem. Essa transição não é relacionada com a Transição Verwey porque a 

temperatura decresce com a pressão (Ramasesha et al., 1994). Para pressões maiores do que 66GPa, os 

espectros de Mössbauer característicos de ferro divalente não foram detectados (Pasternak et al., 1994). 

Assim, a troca rápida de elétrons entre os íons Fe2+ e Fe3+, característica da magnetita acima da Transição 

Verwey, ainda está presente (Haavik et al., 2000). Dados de difração de cristais de magnetita de alta 

pressão (> 4,5GPa) em temperatura ambiente (Finger et al., 1986) não mostraram nenhuma evidência de 

qualquer desordem de valência entre os sítios octaédricos e tetraédricos. Além disso, a posição ocupada 

pelo oxigênio, única nos espinélios, não varia também com a pressão (Finger et al., 1986; Nakagiri et al., 

1986). 

2.2 MAGNETITA NO QUADRILÁTERO FERRÍFERO 

Apesar do estudo cristalográfico dos espinélios e, em particular da magnetita, ser extenso, sua 

pesquisa específica dentro das formações ferríferas do QF é escassa. Amplamente distribuída, a magnetita 

é geralmente abordada em trabalhos que tratam de processos de deformação da hematita, mineral que 

dessa forma recebe a maior parte das atenções nos trabalhos de caracterização mineralógica do QF. Talvez 

a magnetita seja menos utilizada por não apresentar grande anisotropia cristalográfica que possa ser 

relacionada às deformações regionais descritas para essa região. A hematita, apesar de não ser o foco da 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 277, 81p., 2009 
 

 5 

discussão do projeto, já mostra excelentes correlações em diversos trabalhos entre forma, cristalografia e a 

deformação às quais a rocha esteve sujeita durante sua história geológica. 

Rosière et al. (2001), tratando com maior especificidade o mineral magnetita, já reafirmam que 

durante o metamorfismo e deformação, há uma tendência de aumento da oxidação da magnetita à medida 

que esses parâmetros também crescem. Além da própria transformação de fase da magnetita, desenvolve-

se, obviamente, uma orientação cristalográfica preferencial da hematita participante do sistema de óxido 

de ferro. Essa orientação cristalográfica preferencial não é apenas função da deformação cristal-plástica 

dos minerais previamente existentes, mas também do crescimento sin-deformacional de hematitas 

placoides (nomeadas por Rosière et al., 2001 como especularitas) em detrimento dos cristais de magnetita. 

Da mesma forma, Lagoeiro (1998) descreve como se processam essas transformações e seus controles, ao 

estudar amostras de formações ferríferas da porção extremo-leste do Quadrilátero Ferrífero. Segundo o 

mesmo autor, essas hematitas provenientes da oxidação de magnetitas pretéritas cresceriam segundo uma 

base composta pelos átomos de oxigênio do retículo cúbico do espinélio inverso da magnetita. Através 

desse aproveitamento, prevê-se que os polos dos planos octaédricos da magnetita coincidam com o eixo 

cristalográfico <c> da hematita, que cresce segundo essa base. O principal processo portanto, que controla 

o desenvolvimento de microestruturas nas rochas de formações ferríferas do QF, é a variação mineralógica 

dentro do sistema Fe-O (Rosière e Chemale, 1991).  

Em alguns desses trabalhos não é rara a utilização de uma nomeclatura particular de referência às 

prováveis variações e pseudomorfoses dos minerais do sistema Fe-O, causadora de controvérsias extensas 

no meio acadêmico. A de maior utilização e responsável por inúmeras discussões entre autores é a martita, 

já difundida principalmente nos trabalhos sobre formações ferríferas do Quadrilátero Ferrífero. Bates e 

Jackson (1987) definem esse termo como sendo referente à hematita que se dispõe em cristais octaédricos, 

provenientes da pseudomorfose da magnetita. Já Deer et al. (1978) destacam que martita, na verdade, 

também pode ser empregada como o segundo nome dado à hematita que ocorre em cristais octaédricos ou 

dodecaédricos resultantes da pseudomorfose de magnetita ou pirita. Ainda conforme Tompkins e Cowans 

(2002), em definição, o uso do termo martita só poderia ser feito quando a pseudomorfose fosse completa. 

Em caso de presença de magnetita reliquiar, esse termo deveria ser suprimido. Gruner (1926), em seus 

trabalhos sobre oxidação de magnetita, também restringe ao máximo o uso do termo martita, sendo apenas 

utilizado quando se refere aos cristais cúbicos já transformados completamente para hematita. Morris 

(2002) porém, já emprega o termo martita segundo definido no Hey’s Mineral Index que a postula como 

um sinônimo para hematita pseudomorfoseada de uma magnetita inicial, se por parcial ou completa 

substituição. Ressalta o mesmo autor em seu trabalho que os termos “martita” e “martitização” são 

amplamente e tradicionalmente utilizados por pesquisadores no campo, o que portanto os tornam válidos. 



Barbosa, P.F. Caracterização microestrutural e textural de agregados de magnetita do QF 
 

 6 

Mücke e Cabral (2005), em seu trabalho, já descrevem o uso do termo martita como sinônimo de uma 

textura presente em minerais opacos do sistema Fe-O, onde houvesse transformação de magnetita e 

intercrescimento de hematita, definindo o processo dessa forma como martitização. Essa simples 

enumeração de alguns trabalhos que utilizam a terminologia alternativa desses minerais deixa claro que há 

uma enorme confusão no correto uso e definição do termo martita. Não se sabe ao certo se martita define 

ou uma fase mineral (e.g. hematita, magnetita), ou um pseudomorfo nos moldes de pseudomorfos de 

quartzo (e.g. tridimita, cristobalita, stishovita), ou uma textura de intercrescimento de duas fases minerais 

distintas. Caso se estabelecesse martita como sendo a hematita que, independente do processo de 

oxidação, resultasse da transformação de fase de uma magnetita prévia, haveria mesmo assim um 

problema substancial. A definição, por si só, traria caráter genético ao termo, o que não é comum numa 

definição mineralógica, particularmente descritiva. Obviamente, cristais octaédricos ou dodecaédricos de 

hematita poderiam ser chamados sem sombra de dúvidas de martita, pois pela própria forma, seria sabido 

que provêm de uma magnetita inicial. Porém agregados sem forma definida, compostos tanto por fases 

hematíticas e magnetíticas, comuns em todo QF, possuiriam severos problemas de definição sobre o uso 

ou não do termo martita durante suas descrições. Assim, opta-se, nesse trabalho, específico sobre 

descrição cristalográfica das formações ferríferas do QF, por não se utilizar o termo martita durante a 

caracterização da hematita proveniente de processos de oxidação da magnetita original, visto que nem 

sempre, há um correto controle sobre a gênese dessa hematita. Em momento oportuno, essa fase mineral 

será referenciada somente como hematita secundária.  

Outro nome já menos utilizado em trabalhos que tratam de óxidos de ferro das formações 

ferríferas do QF é kenomagnetita. Segundo reinterado por Morris (2002), o termo kenomagnetita tem 

origem no grego (κενοs) e quer dizer vazio. Inclui uma gama de variedades isotrópicas, oticamente 

distinguíveis, com variações entre marrom, róseo e azul, nas magnetitas que se encontram parcialmente 

oxidadas. Seria, dessa forma, uma fase intermediária entre a maghemita (gama-Fe2O3) e a magnetita 

(Fe3O4), deficiente em cátions, omissa entre essa solução sólida. Rosière et al. (2001) fazem uso do termo 

correlacionando-o à geração mais antiga reconhecível de magnetitas do QF. Segundo os mesmos autores, 

esse mineral seria uma variedade de magnetita deficiente em Fe2+, reliquiar nos agregados de martita e 

hematita. Enquanto isso, Tompkins e Cowans (2002), em seus trabalhos sobre formações ferríferas de 

Hamersley Basin na Austrália, referem-se ao termo como sendo arcáico e equivocado, tendo em vista que 

ao longo dos anos, a existência de espinélios com deficiência em cátions tem mostrado tanto problemas na 

definição de sua composição química, quanto na descrição de seu arranjo cristalográfico. Na verdade, o 

que existiria entre os dois membros finais dessa solução sólida seria um grande número de magnetitas com 

deficiência de Fe2+ ou parcialmente oxidadas. A tendência dos que não utilizam o termo kenomagnetita é 
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referirem-se ao trabalho de Davis et al. (1968) que simplesmente omite essa nomeclatura, lançando mão 

apenas dos nomes magnetita, maghemita e hematita para definirem as transformações que se operam 

dentro do sistema Fe-O. Por isso, opta-se por não se utilizar o termo kenomagnetita neste trabalho. 

Inicialmente, seria inviável distinguir tais variedades de magnetita via microscopia eletrônica, o principal 

instrumento aqui utilizado. Isso porque, segundo Morris (2002) a característica diagnóstica de tal 

variedade da magnetita seria sua cor marrom-rósea, observável através de microscopia ótica. Em seguida, 

como não se trata de um membro final de uma solução sólida, não apresenta parâmetros reticulares bem 

definidos, não podendo ser caracterizada como fase. Essa caracterização é de suma importância, visto que 

tais parâmetros são identificados pelos equipamentos da técnica utilizada de difração de elétrons retro-

espalhados (EBSD). E por fim, o problema conceitual inviabilizaria o uso neste trabalho do nome 

kenomagnetita, visto agregar consigo uma gama de dúvidas de definição que seriam atreladas aos demais 

conceitos discutidos ao longo do desenvolvimento da pesquisa. 

Um último termo já bastante difundido nos trabalhos principalmente que tratam de hematitas é a 

especularita. Não cabe nesse momento discutir seu mérito, tendo em vista referir-se diretamente à 

morfologia de hematitas. Sendo assim, faz-se apenas uma ressalva do termo nesse momento por estar 

presente em dois trabalhos relativos às magnetitas de formações ferríferas bandadas. Mücke e Cabral 

(2005) define o termo especularita como cristais de hematita elongados, já Rosière et al. (2001), em seu 

trabalho sobre as formações ferríferas do QF, definem-na como cristais alongados de hematita que 

crescem posteriormente, preferencialmente segundo à direção de estiramento, às custas da precipitação 

dos íons de Fe dissolvidos no sistema. Notam-se que essas duas definições, apesar de similares, trazem 

consigo características morfológicas e genéticas respectivamente. Uma deficiência, no entanto, está 

presente em ambos conceitos que seria quão alongado é o cristal. É de se notar que a maioria dos cortes de 

qualquer cristal de hematita exibe sua seção tabular em duas dimensões. São, dessa forma, alongados por 

definição, o que configuraria a todas as hematitas o caráter de especularita. Porém, isso não é verdade. Tal 

problema provém do fato de não se definir corretamente quão alongada é a hematita para que entre na 

especificação de especularita. Dessa forma, seguindo os padrões adotados para a realização desse trabalho 

que é promover uma caracterização cristalográfica dos minerais que pertencem às transformações de fases 

do sistema Fe-O, o termo especularita não será utilizado, sendo apenas referido o termo hematita seguido 

(em caso oportuno) de sua razão axial. 



 



 

 

CAPÍTULO 3 

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

O Quadrilátero Ferrífero (QF), assim chamado em função de sua geometria, localiza-se na porção 

sudeste do cráton São Francisco (Almeida, 1977). Compõe-se (Fig. 3.1) predominantemente por rochas 

graníticas e/ou gnáissicas de idade Arqueana a Paleoproterozoica, cinturões de rochas verdes arqueanos, 

sequências supracrustrais paleoproterozoicas, mesoproterozoicas e neoproterozoicas (Chemale et al., 

1994). 

 

Figura  3.1: Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero (baseado em Dorr, 1969).  

No Quadrilátero Ferrífero (QF), os itabiritos da Formação Cauê e os dolomitos da Formação 

Gandarela, constituintes do Grupo Itabira, são sucedidos em transição pelos conglomerados e pelos 

quartzitos da Formação Moeda, assim como pelos filitos sericíticos e carbonosos da Formação Batatal, 

caracterizando a instalação de uma plataforma marinha de aproximadamente 2,4 Ga (Babinski et al. 1995, 

1995). 
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Regionalmente, as rochas encontram-se metamorfizadas sob fácies xisto-verde até anfibolito 

inferior (Herz, 1978) durante as orogenias Transamazônica [2,0 - 1,7 Ga] e Pan-africana-brasiliana [1,0 - 

0,6 Ga] (Marshak et al., 1992) que super impostas originaram a estrutura regional do QF (Chemale et al., 

1994). O metamorfismo regional, a que essas rochas estavam submetidas, ocorreu na presença de intenso 

fluido (Chauvet et al., 1994, Hippertt, 1998) indicado pelas mineralizações comuns de ouro em zonas de 

cisalhamento. 

A região do QF que sofreu menos deformação, ou seja, a região do Extremo Oeste, apresenta 

feições que refletem estágios primários de desenvolvimento da rocha. Assim, ainda é possível notar a 

ocorrência de porções laminadas alternantes entre quartzo e óxidos de ferro, com espessuras milimétricas 

a centimétricas. Em algumas regiões, o bandamento original é realçado pela ocorrência de dolomita 

intercalada à presença de quartzo. Dessa forma, segundo a ocorrência ou não de minerais carbonáticos, 

classificam-se as rochas das formações ferríferas bandadas do QF em itabiritos silicosos e itabiritos 

dolomíticos. Essas duas rochas constituem o protominério de todas as jazidas do QF. Em ambos tipos de 

itabiritos, o mineral do sistema óxido de ferro predominante é a hematita, com quantidades secundárias de 

magnetita. Segundo Rosière et al. (1993), o metamorfismo seguido da ação intempérica seriam 

responsáveis pelo aumento significativo e ocorrência quase que absoluta de hematita nos itabiritos das 

rochas de FFBs do QF, gerando os corpos de minério rico descritos para a região. O termo minério rico é, 

portanto, utilizado para denominação de corpos de alto teor de Fe, quimicamente homogêneos e quase 

completamente formados por minerais do sistema óxido de ferro. Distinguem-se entre: i) Minérios 

compactos, maciços, bandados e laminados, foliados (xistosos), lineados e brechados, com hematita 

predominante; e ii) Minérios pulverulentos, foliados e lineados, grosseiros a finos, às vezes sem estrutura 

interna. Não será discutida, nesse trabalho, a ocorrência de itabiritos localmente distribuídos, tais como: 

itabiritos anfibolíticos e itabiritos do tipo jacutinga. Isso porque não apresentam expressividade regional, 

sendo relacionados a contextos locais de ocorrência mineral. Assim, em termos gerais, os itabiritos 

apresentam-se duros ou friáveis, com graus de enriquecimento distintos dependendo da intensidade dos 

processos supergênicos associados à alteração laterítica. A lixiviação do quartzo e a concentração relativa 

de ferro na forma de goethita ou hematita residual são acarretadas pela intensa percolação de água 

superficial. Essa lixiviação é mais profunda quando atua sobre os itabiritos dolomíticos, desenvolvendo 

corpos de minérios extremamente friáveis conhecidos como blue-dust. Estima-se que a ocorrência desses 

diversos tipos de itabiritos esteja condicionada à estruturação tectônica do QF, ou seja, regiões de mais 

alta deformação estariam sujeitas ao enriquecimento em minerais de ferro, tendo sido influenciadas pela 

percolação de fluidos metamórficos. Contudo, quando analisados os corpos compactos de hematita, 

também denominados de hematititos, percebe-se que são frequentemente preservados nas áreas 
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sinformais, apresentando todas as deformações tectônicas e metamórficas observadas para as demais 

rochas não enriquecidas. Assim, pressupõe-se que essas FFBs enriquecidas representem fácies 

sedimentares originais interdigitadas com os itabiritos laminados. Segundo Fryer (1983), e Raposo e 

Ladeira (1993), esses itabiritos enquadram-se no tipo Lago Superior por apresentarem baixos teores de 

elementos traços bem como anomalia negativa de Eu. 

O evento mais pervasivo relacionado a essas formações ferríferas do QF compreende àquele 

relacionado à orogenia Pan-africana-brasiliana (Chauvet et al., 1994), causando inversão, amplificação, 

translação e rotação de sinclinais previamente formados. Esses eventos deformacionais superimpostos 

refletem um zonamento metamórfico observado por auréolas de diferentes paragêneses minerais ao redor 

dos domos delineadas por três zonas principais marcadas pela ocorrência de clorita, bitotita e estaurolita. 

Essas regiões de igual zonamento metamórfico refletem aumento de temperatura de oeste para leste, entre 

300˚ e 600ºC (Herz, 1978; Marshak et al., 1992). Pires (1995) redefine essas auréolas paragenéticas para 

as rochas pelíticas e FFBs do Grupo Itabira, complementado por Rosière et al., (2001) que subdividem o 

QF em dois subdomínios estruturais. Segundo os mesmos autores, os domínios do QF, em termos gerais, 

poderiam ser subdivididos consoante o comportamento da magnetita e da hematita durante a deformação. 

Um domínio a oeste seria marcado pela deformação mais baixa, caracterizado por estruturas típicas de 

flexura, desenvolvimento de uma foliação local e presença de zonas de cisalhamento discretas. A região 

oeste do Sinclinal Moeda mostra também estruturas típicas de regimes de deformações rúpteis, 

desenvolvendo brechas e cataclasitos. Já no domínio leste, segundo Rosière et al. (2001), há ocorrência de 

zonas de cisalhamento dúcteis, cujas características mostram-se principalmente nas formações ferríferas. 

Dessa forma, o bandamento original dessas formações ferríferas apresenta-se obliterado pela deformação, 

sendo descritas foliações contínuas ou anastomóticas, dobras assimétricas, sombras de pressão e hematita 

fish. 

Segundo os trabalhos que já descrevem o comportamento estrutural e microestrutural das 

formações ferríferas do QF, é possível prever que tais rochas presentes nas regiões a extremo-oeste 

apresentem predominantemente estruturas típicas de regimes rúpteis de deformação. À medida que se 

dirige ao extremo-leste, o número dessas estruturas diminui sendo substituídas por aquelas de regimes 

dúcteis de deformação. Esse zonamento não mostra, contudo uma faixa bem definida de ocorrência deste 

ou daquele regime de deformação. É possível, dessa forma, descreverem-se estruturas cataclásticas em 

regiões a extremo-leste do QF, sem dessa forma desfazer-se a teoria do crescimento da deformação de 

oeste para leste. 

 



 



CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

4.1- ESCOLHA DAS AMOSTRAS 

Nos trabalhos já publicados referentes à compartimentação metamórfica e deformacional do QF, 

estima-se que há dois domínios deformacionais principais: domínio de baixa deformação a oeste e 

domínio de alta deformação a leste (Rosière et al., 2001). Contudo, segundo a amostragem feita neste 

trabalho, decidiu-se compartimentar as descrições conforme sua posição geográfica (Fig. 4.1). Assim são 

descritas amostras do Extremo Oeste, Centro Norte (englobando a cidade de Belo Horizonte), Centro Sul 

(minerações CSN), Sudeste e áreas adjacentes (englobando minas da VALE), Sinclinal Gandarela 

(incluindo minas da VALE - Gongo Soco) e Extremo Nordeste (composto principalmente pelas minas da 

região do município de Itabira). Na verdade, a intenção dessa compartimentação é simplesmente 

descritiva, não possuindo nenhum propósito genético. A intenção dessa divisão é caracterizar as 

microestruturas relacionadas aos óxidos de ferro e suas transformações segundo essa variação geográfica, 

averiguando se são distintas.  

A metodologia de análise escolhida para a abordagem das transformações de fase na magnetita, a 

difração de elétrons retro-espalhados, torna-se financeiramente dispendiosa quando o número de amostras 

é elevado. Para evitar esse problema, é necessário que se realize uma inspeção minuciosa de quais 

amostras deverão ser realmente analisadas. Essa inspeção é realizada inicialmente no campo, escolhendo-

se as amostras compactas e posteriormente no laboratório, distinguindo-se quais possuem estruturas 

marcantes. Costumeiramente, essa inspeção laboratorial é realizada via microscopia ótica ou, quando 

necessário, via microscopia eletrônica. Essa etapa é essencial para a localização e descrição das 

microestruturas nas amostras estudadas. 

Dessa forma, optou-se por realizar uma inspeção inicial via microscopia ótica refletida nas 

amostras presentes no acervo do Laboratório de Microscopia e Microanálise do Departamento de 

Geologia, Microlab. Tanto projetos auxiliados pela iniciatiava privada na figura de empresas de mineração 

(VALE e associadas) quanto pesquisas financiadas por agências institucionais (CNPq e FAPEMIG) foram 

responsáveis pela amostragem completa das formações ferríferas do QF, dando origem portanto ao acervo 

de FFBs do Microlab. Esse acervo, portanto, foi utilizado como abordagem inicial neste trabalho. 
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Figura 4.1: Mapa de Compartimentação da amostragem realizada. 

A análise ótica dessas amostras trouxe informações importantes para a determinação do número 

de seções a serem preparadas para difração de elétrons retro-espalhados. Inicialmente, apenas as áreas que 

continham cristais preservados ou reliquiares de magnetita foram escolhidos, restringindo 

significativamente o número de amostras a serem preparadas. Em seguida, nesse grupo já pré-selecionado, 

optou-se por todas amostras que apresentavam ou relação clara do cristal de magnetita com uma estrutura 

principal (foliação, neste caso) ou padrão bem definido e controlado de transformação de fase de hematita 

para magnetita. Essa fase consiste da caracterização microtextural (usado como sinônimo de textura 

cristalográfica) das magnetitas selecionadas e das transformações de fases presentes nesses minerais. 

Assim, o microscópio ótico passa a funcionar como instrumento de primeira inspeção no sentido de se 

escolherem quais cristais serão analisados. 
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Assim, determinadas as áreas e escolhidas as amostras, iniciou-se o processo de preparação das 

mesmas para difração de elétrons retro-espalhados. 

4.2- PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Todos os procedimentos adotados para a preparação de amostras para análise via difração de 

elétrons retro-espalhados objetivam a geração de padrões de difração de alta resolução. Esses padrões de 

difração são gerados por elétrons que emergem bem próximos à amostra logo após a interação do feixe do 

microscópio com a superfície analisada. Assim, elétrons retroespalhados que exibam uma interação 

inelástica com a amostra não contribuirão no desenvolvimento dos padrões de difração. Além dessa 

característica, a inclinação de 70º da amostra com o feixe de elétrons faz com que apenas elétrons 

resultantes de interações extremamente superficiais (de 10 a 50nm em profundidade) sejam capazes de 

gerar padrões de difração. Dessa forma, as amostras ideais para a análise através dessa técnica não podem 

exibir nenhum tipo de superfície deformada ou contaminada, do contrário mostrarão padrões de difração 

de baixa qualidade ou não os exibirão. Várias são as técnicas utilizadas para preparação de amostras 

analisadas via EBSD, porém as mais empregadas na preparação de amostras geológicas consiste num 

amplo polimento mecânico distinto nas seguintes etapas: corte, embutimento, desbaste mecânico, 

polimento mecânico (propriamente dito) e polimento químico (Fig. 4.2). 

4.2.1- Corte 

O fator que determina o tamanho da seção a ser realizada é o tamanho da câmara do microscópio 

eletrônico ao qual está acoplado o difratômetro de elétrons retro-espalhados. No caso do Laboratório de 

Microscopia e Microanálise, Microlab, onde as análises foram realizadas, o microscópio eletrônico 

utilizado trata-se de um modelo JEOL 5510. As amostras podem apresentar diâmetro máximo de 2,5cm, 

atendendo assim as exigências dimensionais da câmara de vácuo do microscópio e do porta amostras ao 

qual são acopladas durante as análises. 

Indubitavelmente, a menor abrasão da superfície da amostra já é um problema durante o próprio 

corte da amostra, sendo assim levada em conta. Assim, um corte inicial é realizado na amostra para que 

atinja as dimensões exigidas pelo equipamento. Em seguida, um corte na superfície (Fig. 4.2A) é realizado 

para que se eliminem as deformações mais profundas presentes na amostra. O corte apenas para 

determinação da nova geometria é feito em alta velocidade e com cargas maiores utilizando-se um disco 

adiamantado, devidamente resfriado com fluido para corte de amostras, porém sem preocupação com a 

abrasão. Já o corte da superfície é feito em baixa rotação e com menor carga, embora seja utilizado o 

mesmo disco e o mesmo sistema de resfriamento. Não há um padrão de utilização de cargas durante o 

corte, tendo em vista que várias amostras apresentam anisotropias locais (bandas de quartzo ou foliações). 
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 A utilização de uma menor rotação no corte da superfície a ser analisada para diminuição do 

número de deformidades poderia ser substituída pelos posteriores desbastes e polimentos. Contudo, torna-

se menos oneroso pois requer menor quantidade de material durante o polimento. 

4.2.2- Embutimento 

O embutimento torna-se necessário para facilitar o manuseio da amostra tanto durante o polimento 

quanto durante a análise via EBSD. Optou-se pela utilização de resina EPOXI não condutora a frio pois 

apresenta preparação mais simples cujo procedimento se encontra descrito pelo fabricante Buheler. As 

dimensões do bloco do embutimento e amostra também respeitam a geometria específica da câmara de 

vácuo do microscópio eletrônico de varredura. Dessa forma, não são padronizadas, seguindo a 

determinação que varia de equipamento para equipamento. As amostras utilizadas nesse trabalho guardam 

as seguintes proporções (1 x 1 x 0,7 cm), conforme presente na Fig. 4.2B. 

4.2.3- Desbaste mecânico 

Embutida a amostra, o desbaste mecânico torna-se essencial para expor a superfície da amostra 

(quando há extrapolação da resina durante o processo de montagem do embutimento) e também para 

retirar eventuais riscos de deformação desenvolvidos durante o corte da rocha. Segue-se uma sequência de 

discos marcada pela diminuição de granulometria. Assim, inicialmente as amostras são submetidas a 

desbaste em disco de 240grit e posteriormente em disco de 400grit. Nessa etapa do polimento mecânico, 

são feitas inspeções periódicas no microscópio ótico, averiguando se os riscos tendem a diminuir de 

profundidade durante o processo de desbaste. 

4.2.4- Polimento mecânico 

Em termos processuais, o polimento mecânico em si seria uma continuação do desbaste mecânico. 

Difere-se, portanto, desse último pela presença de um maior número de variáveis a serem analisadas. 

Dentre elas destacam-se portanto: tempo de polimento, carga utilizada, granulometria das pastas de 

polimento, característica dos panos de polimento e do fluido lubrificante. Combinadas entre si, respondem 

as mesmas expectativas do desbaste mecânico: diminuição da profundidade dos riscos na superfície da 

amostra com seu consequente desaparecimento (Fig. 4.3.2C).  A escolha do material a ser empregado, 

bem como do fabricante busca atender às necessidades específicas de cada amostra. No caso das amostras 

geológicas analisadas, materiais fabricados pela Buheler utilizados para polimento atendem bem aos 

anseios, não possuindo custos tão elevados. Assim, em média, as amostras analisadas nesse trabalho 

tiveram três etapas de polimento com pasta de diamante de 9µm, 3µm e 1µm de granulometria, 

respectivamente.  
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Figura 4.2: Etapas realizadas para preparação das amostras embutidas de Formações Ferríferas do QF analisadas posteriormente 

via difração de elétrons.  
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4.2.5- Polimento químico 

Consiste da última etapa de polimento de amostras para EBSD. Ainda que a pasta de diamante de 

1µm já funcione bem como polimento intermediário no processo, a sílica coloidal utilizada nesse 

momento é a melhor alternativa de polimento final para amostras geológicas. Comercialmente, a sílica 

coloidal (modelo Buheler) consiste de partículas negativamente carregadas de dióxido de silício (SiO2). A 

sílica coloidal apresenta características singulares durante o polimento funcionando tanto como um agente 

dispersor de partículas em suspensão quanto como um agente de ataque químico da superfície a ser polida. 

Assim, o mesmo balanço químico capaz de causar a repulsão das partículas suspensas que podem causar 

sobre-polimento também é responsável pelo ataque eletroquímico de uma delgada superfície da amostra. 

Essa delgada camada atacada é removida durante o processo de polimento pelo próprio pano em que fica 

depositada a sílica coloidal. Como a região de ataque na amostra é extremamente fina, essa etapa do 

polimento é essencial para a remoção de sulcos rasos, capaz de gerar uma superfície plana quase 

perfeitamente livre de defeitos. 

4.2.6- Sequência de polimento mecânico 

1- Corte e embutimento; 

2- Desbaste mecânico em disco de 240grit, com 3lb de carga, durante aproximadamente 0,5min; 

(limpeza da amostra em água corrente) 

3- Desbaste mecânico em disco de 400grit, com 3lb de carga, durante aproximadamente 0,5min; 

(limpeza da amostra em água corrente) 

4- Desbaste mecânico em disco de 600grit, com 3lb de carga, durante aproximadamente 0,5min; 

(limpeza da amostra em água corrente) 

5- Polimento mecânico com pasta de 9µm, com 5lb de carga, durante em média 30min *; 

(limpeza da amostra em ultrassom durante 5min) 

6- Polimento mecânico com pasta de 3µm, com 5lb de carga, durante em média 30min; 

(limpeza da amostra em ultrassom durante 5min) 

7- Polimento mecânico com pasta de 1µm, com 3lb de carga, durante em média 30min; 

(limpeza da amostra em ultrassom durante 5min) 

8- Polimento químico com sílica coloidal, com 3lb de carga, durante em média 240min. 
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(limpeza da amostra em ultrassom durante 5min)  

(*) A partir desta etapa são necessárias inspeções periódicas na superfície da amostra a fim de se 

checar se o número de riscos e suas profundidades têm diminuído com o decorrer do polimento. Em caso 

negativo, a etapa recomeça com menor carga aplicada sobre a amostra. 

4.3- ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

Devidamente escolhidas e posteriormente polidas, as amostras passam agora para a etapa de 

análise. Apesar de que o uso do microscópio petrográfico também seja fundamental na determinação das 

relações dos cristais de magnetita com as estruturas principais da rocha (e.g. foliação e bandamento), o 

EBSD, através da difração de elétrons retroespalhados, é o método capaz de fornecer a orientação 

cristalográfica desses cristais. 

Essa fase consiste da caracterização microtextural (usado como sinônimo de textura 

cristalográfica) das magnetitas selecionadas e das transformações de fases presentes nesses minerais. O 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) em conjunto tanto com o difratômetro de elétrons retro-

espalhados acoplado (EBSD – Electron Backscattering Diffractometer), bem como com o espectrômetro 

de dispersão de energia (EDS – Energy-Dispersive Spectrometer) permite a coleta de dados mais 

detalhados das microestruturas. Análises pontuais via EDS são capazes de determinar a ocorrência das 

fases minerais de Fe-O estudadas, com precisão média de 1%, embora não distinga a hematita da 

magnetita. O EBSD já funciona como determinador dos tipos de retículos cristalinos de cada uma das fases 

de óxido de ferro, visto apresentar, de forma pontual, os parâmetros reticulares dos materiais estudados. O 

uso do MEV-EDS-EBSD fornece, nesse momento, informações geométricas (arranjo espacial das fases), 

químicas e cristalográficas pontuais, representadas em mapas de contornos ou de orientações 

cristalográficas (Fig. 4.3).  

O microscópio eletrônico de varredura utilizado durante as análises consta de um modelo JSM 

5510, com resolução de 3,5nm, aceleração de voltagem de até 30kV e distância de trabalho mínima de 

6mm. É equipado com um detector de elétrons retro-espalhados bem como de elétrons secundários. 

Trabalha em condições de alto vácuo. 

O espectrômetro de dispersão de energia trabalha com um detector de elementos em nanotraços 

[NanoTrace LN-Cooled Si(Li)] com sensibilidade menor que 1keV anexado ao MEV. Embora seja 

necessário que trabalhe em criogenia através do uso de N líquido, apresenta consumo muito baixo (<1L  
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Figura 4.3: (A) Processo de montagem da amostra embutida de rocha no sistema MEV - EBSD e a distribuição esquemática do 

feixe de elétrons, dos sinais gerados e das informações lidas e processadas (B) Esquema de tratamento dos dados gerados 

durante a análise de uma superfície hipotética de rocha via difração de elétrons.  
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por dia). A praticidade de análise e o baixo consumo criogênico tornam o uso do EDS extremamente 

facilitado. A construção do detector de Nanotraços da Noran apresenta qualidade garantida pela Empresa 

Thermo, segundo o ISO 15632:2002 (E). Esse standard descreve todos os métodos para medida da 

dispersão da energia dos detectores de raio-X, incluindo resolução, picos do ruído de fundo, razão dos 

picos e linearidade energética. Segundo esse standard a resolução do Mn é inferior a 129eV, F abaixo de 

65eV e C abaixo de 65eV.  

Já o detector NordlysS de elétrons pós-espalhados (EBSD), fabricante Oxford antiga HKL, é parte 

também acoplada ao  Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). Facilmente retrátil segundo a condição 

de análise, é equipado com uma câmera digital CCD integrada a um chip com 12-bit (velocidade do clock 

de 20MHz, resolução 1344 x 1024 pixels, binning de 8x8 com alta velocidade de leitura acima de 106 

padrões de difração de elétrons por segundo, mínima distorção de imageamento). O equipamento de coleta 

digital bem como a câmera CCD acoplada são controlados pelo programa Channel 5. O detector posiciona-

se a 0,1mm da câmera, sendo completamente motorizado esse mecanismo. O ângulo de captura dos 

padrões cristalográficos pode ser calibrado entre 15º e 130º sem alterações no foco, dependente apenas do 

sistema MEV.  

As condições de contorno exigidas para a realização das análises do EBSD em conjunto com o 

MEV são: ângulo entre feixe e superfície da amostra de 20º, spot size do feixe de 70 (segundo escala de 

resolução do feixe de elétrons modelo JSM5510, Jeol), voltagem de 20kV e distância de trabalho de 35mm 

entre a peça polar do microscópio e a superfície de interação do feixe-amostra. 



 



 

 

CAPÍTULO 5 

CARACTERIZAÇÃO ÓTICA 

5.1- MICROSCOPIA ÓTICA  

A estrutura física do microscópio ótico sempre foi útil à descrição de minerais translúcidos. Dessa 

forma, é de se notar que a riqueza de detalhamento de propriedades desse grupo de minerais é bem maior 

do que daqueles que se mostram opacos sob luz transmitida. Embora não exibam a mesma diversidade de 

características dos minerais translúcidos que os tornam facilmente identificáveis, os minerais opacos 

também apresentam características que podem ser descritas como diagnósticas. Certamente, critérios 

como coloração e cor de birreflectância não se mostram sempre diagnósticos durante a identificação de 

determinados minerais opacos muito semelhantes sob luz refletida, muito embora ainda sejam utilizados 

na caracterização desse grupo de minerais opacos. 

Dessa forma, talvez as observações das microestruturas desenvolvidas pelos minerais opacos 

tornem-se mais úteis petrologicamente em comparação às observações das propriedades físicas. Por 

apresentar composição química geralmente menos complexa, desenvolvem-se cristais de simetria mais 

simples, sendo possível que se acompanhe, com maior facilidade, a evolução da migração de elementos 

químicos das diferentes fases opacas segundo condições petrológicas distintas. Da mesma forma, as 

rochas formadas pela combinação desses minerais nas formações ferríferas bandadas do QF são também 

simples. Em sua maioria, é descrita a ocorrência ora de itabiritos, ora de hematititos.  

É portanto nessa linha que se segue a caracterização ótica dos óxidos de ferro das amostras 

estudadas nesse trabalho. A magnetita, tratando-se de um dos principais representantes de espinélios 

inversos de ferro, mostra, em luz refletida, como principais características diagnósticas de identificação 

sua coloração rósea e suas particulares seções quadradas ou triangulares. Essa forma particular de seção é 

gerada durante o corte de cristais tridimensionais observados preferencialmente em cubos ou octaedros. 

Exibem-se ora em forma de agregados com bordas irregulares e reentrantes ora em cristais bem 

desenvolvidos com arestas perfeitas. Já a hematita, cinza em luz refletida plana, desenvolve-se em forma 

de palhetas, embora também seja descrita em agregados sem boa definição de bordas. É portanto, comum 

em ambas fases, a ocorrência de agregados irregulares de difícil distinção de forma e cor. Assim, 

independentemente da coloração ou formato dos cristais, a característica que separa essas duas fases de 

óxido de ferro em microscopia ótica refletida é o carácter isotrópico da magnetita (sistema cristalino 

cúbico) e anisotrópico da hematita (sistema cristalino trigonal). Através dessa simples caracterização 
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torna-se possível então a identificação das fases do sistema Fe-O, bem como a descrição dos seus padrões 

de transformação.  

Dessa forma, seguindo a compartimentação já descrita do QF (Rosiere et al., 2001) que trata dos 

diferentes domínios de deformação, são listadas as principais microestruturas presentes no que se refere à 

relação entre hematita e magnetita. Embora não haja variações significativas nos padrões de 

transformação dentro de cada domínio proposto anteriormente, algumas relações microestruturais são 

típicas de uma ou de outra região.  

5.2- FORMAÇÕES FERRÍFERAS DO EXTREMO OESTE DO QF 

Geograficamente, são descritas as formações ferríferas que ocorrem a oeste da cidade de Belo 

Horizonte (Fig. 4.1). Enquadram-se predominantemente amostras de itabiritos pouco deformados. O 

bandamento composicional é milimétrico e compõe a estrutura regional mais marcante da região. São 

observados ainda, em campo, cristais de magnetita francamente transformados para fases anidras ou 

hidratadas de ferro, imersos numa matriz quartzosa. Ainda que o quartzo não seja diretamente o objeto de 

estudo nesse momento, ele é observado pois guarda características bem marcantes da atuação da 

defomação, preservando também, caso ocorram, importantes traços de origem sedimentar. No entanto, 

nesses itabiritos, notam-se que as bandas quartzosas não exibem características claras capazes de 

caracterizar o bandamento observado como realmente sedimentar (Fig. 5.1A). Embora o tamanho dos 

grãos (nesse trabalho, entende-se grão como uma partícula discreta ou um cristal num metal, numa rocha 

ígnea, etc., tipicamente visível apenas quando sua superfície é magnificada, não tendo nenhum tipo de 

significado, conotação ou semelhança com nomeclaturas indicadoras de ocorrência ou ambientes de 

sedimentação clástica) seja de pequena amplitude e também não haja vestígios de dissolução-precipitação, 

não é possível confirmar a hipótese tectono-metamórfica para formação do bandamento observado. É 

possível que algumas regiões guardem características marcadamente de bandamento sedimentar. No 

entanto, à medida que a intensidade da deformação aumenta, tais características desaparecem e se 

observam feições tectônicas tais como sombras de pressão (fibras de quartzo) ao redor de clastos de 

magnetita já transformada para fases de ferro hidratadas. Além disso, nem sempre há segregação de fases 

quartzosas e fases Fe-O em bandas. Frequentemente, encontram-se faixas de ocorrência concomitante 

desses grupos minerais em iguais quantidades ou não. Já as bandas ricas em minerais do sistema Fe-O, 

embora não exibam microestruturas conclusivas de feições sedimentares ou tectônicas, apresentam 

relações de transformação de fases e de comportamento reológico bem definido. 

A magnetita, quando em grãos, mostra-se com bordas retas ora irregulares, gerando reentrâncias.  
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Figura 5.1: A) Bandamento composicional típico das formações ferríferas com alternância das bandas quartzosas e das bandas 
ricas em minerais de óxido de ferro (magnetita e hematita), sob luz refletida plana; B) Padrão de transformação típico de cristais 
de magnetita, sendo observados planos ainda preservados, enquanto que as demais regiões mostram microestruturas típicas de 
dissolução, sendo as regiões dissolvidas ocupadas por fases hidratadas de óxidos de ferro, sob luz refletida polarizada; C) 
Núcleos de magnetita ainda preservados mesmo nos cristais parcialmente dissolvidos e preenchidos, sob luz refletida plana; D) 
Minerais de hidróxido de ferro preenchendo vazios em cristais reliquiares de magnetita, sob luz refletida plana; E) Cristais 
totalmente transformados em hematita sob luz refletida polarizada; F) Núleos de magnetita preservados em cristais parcialmente 
transformados em hematita, compondo uma massa de minerais de óxido de ferro, sob luz refletida plana. 
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Essas reentrâncias encontram-se costumeiramente em contato com grãos de quartzo, não exibindo nenhum 

tipo de microestrutura indicativa de reatividade (Fig. 5.1B). Outra feição típica observada em grãos de 

magnetita das amostras do Extremo Oeste do QF são os núcleos dissolvidos. A dissolução acompanha, da 

mesma forma que a cataclase, os planos octaédricos da magnetita, dando origem a microestruturas 

cruciformes (também conhecidas como esqueletais) capazes de desenhar uma teia de preservação e 

consumo de planos octaédricos (Figs. 5.1B, 5.1C e 5.1D). Todavia, a magnetita não se apresenta apenas 

em forma de grãos. Quando descreve agregados sem morfologia definida, suas bordas são irregulares, por 

vezes também corroídas. Em ambas ocorrências, a magnetita se mostra francamente transformada para 

hematita (oxidada), não obstante ainda exiba núcleos de preservação. Algumas feições tipicamente de 

fraturamento (cataclase) mascaram as bordas reentrantes dos grãos de magnetita. Tendo em vista que a 

cataclase em minerais do sistema cúbico tende a pronunciar os planos cristalográficos octaédricos, é de se 

esperar que bordas extremamente retas sejam desenvolvidas em cristais que sofram esse processo. Assim, 

alguns fragmentos de cristais mostram traços em seções que se encaixam sugerindo um estágio incipiente 

de fraturamento ou cataclase nessas rochas. (Fig. 5.1E). 

Já as fases hematíticas estão sempre associadas aos grãos de magnetita transformados. Essa 

associação dificulta a individualização de cristais e a caracterização de bordas (Fig. 5.1). Ocorrem, 

portanto em agregados irregulares, bordejando grãos de magnetita reliquiar ou acompanhando planos 

octaédricos. Em magnetitas cruciformes, a hematita dispõe-se nos planos reliquiares não dissolvidos (Figs. 

5.1B, 5.1C e 5.1D). 

O padrão de transformação de fases entre magnetita e hematita segue claramente a oxidação de 

bordas e a oxidação de planos octaédricos. Mesmo que a inspeção se dê em duas dimensões, menos de 

10% dos cristais originalmente magnetíticos são preservados em núcleos. Algumas regiões não são 

perfeitamente centrais pela própria irregularidade do corte do cristal durante a confecção da seção. Uma 

terceira fase é passível de observação nessas rocha: as fases hidratadas de ferro. Assemelham-se ao 

quartzo em luz refletida, sendo distinguidas do mesmo pelo seu leve tom laranja. Associam-se aos núcleos 

dissolvidos de magnetita cruciforme, precipitando-se no interior dos vazios e poros. Embora esteja em 

contato com a hematita transformada e a magnetita reliquiar, certamente trata-se de uma fase secundária.  

5.3- FORMAÇÕES FERRÍFERAS DO CENTRO-NORTE DO QF 

A região Centro-norte do QF compreende a porção central do QF a leste da cidade de Belo 

Horizonte, incluindo a mesma (Fig. 4.1). São encontrados predominantemente itabiritos e 

subordinadamente hematititos. Obviamente, nos itabiritos, o bandamento composicional é observado, 
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ainda que a foliação tectônica seja a feição agora mais marcante nessas rochas. Desenvolve-se tanto nos 

itabiritos quanto nos hematititos, sendo composta pela orientação preferencial de forma dos cristais 

tabulares de hematita. Em campo, parte do bandamento composicional já se encontra dobrado, ora 

transposto, desenvolvendo dobras intrafoliais de meso-escala. Certamente, a ocorrência de bandas de 

quartzo é responsável pela mudança de comportamento reológico da rocha quando deformada. Porém, 

como não se trata do mineral objeto de estudo e para que haja a possibilidade de se construir um estudo 

comparativo, as análises serão determinadas especificamente nas microestruturas das bandas ricas em 

minerais de óxido de ferro, sendo itabiritos ou hematititos.  

Há ocorrência de magnetita tanto na forma de grãos isolados quanto em agregados. Quando em 

grãos isolados, não são observadas bandas segregadas de magnetita e quartzo. Nessas ocorrências, a 

magnetita mostra bordas irregulares, embora seja possível perceber que se tratavam de arestas bem 

formadas. São portanto notadas estruturas reentrantes e de dissolução, nos grãos que exibem maior 

variabilidade de tamanho (Fig. 5.2A). Uma simples averiguação sob microscopia de luz refletida 

polarizada possibilita a estipulação da real dimensão do cristal de magnetita. Os agregados exibem bordas 

extremamente irregulares e reentrantes (Fig. 5.2B), distribuindo-se ora em faixas ricas em óxido de ferro 

ora em bandas tipicamente quartzosas. Dessa forma, ao contrário das massas de óxido de ferro, ainda é 

possível observar uma concentração preferencial dos cristais de magnetita bem formados em bandas 

dentro das próprias faixas ricas em minerais de óxido de ferro (Fig. 5.2C). Devido à sua cristalografia, não 

exibindo anisotropia de forma, não mostra orientação preferencial de elementos morfológicos, assim 

apenas uma concentração principal pode ser descrita.  

A hematita está associada às ocorrências de magnetita nas amostras descritas para a região Centro-

norte do QF. Em agregados irregulares com baixa definição de bordas, a hematita mostra-se em contato 

direto com os núcleos preservados de magnetita (Fig. 5.2B) e não individualizam cristais, sendo difícil a 

estimativa de sua morfologia. Já nas situações relacionadas aos grãos de magnetita bem formados, a 

hematita desenvolve preferencialmente nas bordas dos mesmos (Fig. 5.2D), gerando auréolas de 

transformação / oxidação, características desse grupo de minerais de óxido de ferro. Da mesma forma, 

acompanha preferencialmente os planos octaédricos de transformação da magnetita (Fig. 5.2E), criando 

estruturas triangulares no interior dos cristais iniciais de magnetita. A hematita, quando associada 

diretamente à magnetita, pode ainda se mostrar na forma de cristais tabulares de razão axial não menor do 

que 4:1, com bordas extremamente regulares. Esses cristais, por vezes, mantêm ainda contato com o grão 

antigo (Fig. 5.2E), permutando os mesmos planos desenvolvidos pelas bordas da magnetita. O último 
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conjunto de hematita associa-se à foliação, sendo marcada pela orientação preferencial de forma dos 

cristais tabulares (Fig. 5.2D) de hematita, cuja razão axial atinge valores próximos a 1:10.  

 

Figura 5.2: A) Cristais subédricos de magnetita parcialmente transformados em hematita intercalados ao quartzo formando um 
bandamento composicional incipiente, sob luz refletida plana; B) Agregado de magnetita e hematita com bordas irregulares, 
mostrando uma massa onde núcleos de magnetita ainda estão preservados, sob luz refletida plana; C) Foliação marcada pela 
distribuição de palhetas de hematita orientadas preferencialmente e intercaladas por cristais irregulares de magnetita parcialmente 
preservados, sob luz refletida polarizada; D) Relação dos cristais de magnetita parcialmente preservados com a foliação. Não é 
possível observar nenhum tipo de perturbação da foliação por esses cristais reliquiares, embora não se destaque a relação entre a 
hematita presente na foliação e a hematita produto da oxidação da magnetita, sob luz refletida plana; E) Contraste de forma dos 
cristais de hematita tabulares em luz refletida polarizada e dos agregados de hematita formadas às custas da oxidação dos cristais 
de magnetita. Observar que sob luz polarizada realçam-se ainda mais os núcleos de magnetita preservados; F) Cristais mais 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 277, 81p., 2009 
 

  29 

regulares costumam exibir bordas de preservação da magnetita, bem como planos octaédricos reliquiares, compondo padrões de 
transformação que descrevem formas triangulares, sob luz refletida plana. 

Os grãos de hematita tabular distribuem-se entre os agregados de magnetita parcialmente 

preservados, embora não seja observado nenhum tipo de perturbação da foliação em virtude da presença 

dos grãos reliquiares de magnetita. Encontram-se ou relacionados diretamente à ocorrência da magnetita, 

mantendo geralmente contato com esses grãos (Figs. 6B), ou segundo uma orientação preferencial de 

forma (Fig. 5.2E). O padrão de transformação da magnetita ainda se dá preferencialmente segundo suas 

bordas e planos octaédricos, os quais desenvolvem estruturas triangulares típicas no interior dos grãos 

oxidados de magnetita. A novidade porém que surge nas amostras dessa região é a ocorrência de grãos 

tabulares de hematita bordejantes aos cristais reliquiares de magnetita (Fig. 5.2E). 

5.4- FORMAÇÕES FERRÍFERAS DO CENTRO-SUL DO QF 
Tratam-se das formações ferríferas que se localizam nos arredores da cidade de Congonhas, ao sul 

do QF (Fig. 4.1). O nível de alteração intempérica dos afloramentos é alto nessa região, evidenciado pelo 

aumento de friabilidade de algumas amostras, resultado da lixiviação dos minerais, predominantemente do 

quartzo. São comuns as ocorrências de espessas bandas de óxido de ferro compactas. Sem dúvida, neste 

momento, a foliação é marcada pela orientação preferencial de hematitas tabulares. Não obstante, nos 

itabiritos, o bandamento composicional também é marcante (Fig. 5.3A).  

Não é possível observarem-se regiões completamente formadas por grãos individuais de magnetita 

pois coexistem com agregados (Fig. 5.3B). Contudo, quando ocorrem, mantêm contato tanto com 

agregados de magnetita e hematita quanto com grãos de quartzo (Fig. 5.3C). A magnetita pode ser 

observada em agregados ou na forma de grãos individuais. Quando em grãos individuais, costumam exibir 

cristais bem formados, com bordas bem definidas. Ainda que irregulares e reentrantes em alguns casos, no 

geral, mostram bordas retas (Fig. 5.3C). Feições típicas de fraturamento/cataclase já não são 

constantemente observáveis nas magnetitas. Alguns cristais, quando presentes em faixas compostas 

predominantemente por hematita tabular, são rodeados por sombras de pressão simétricas de quartzo e de 

hidróxido de ferro (Fig. 5.3D). Ao contrário das sombras assimétricas e longas de quartzo encontradas nos 

itabiritos da região Extremo Oeste do QF, essas já são simétricas e curtas. A magnetita ainda é observada 

na forma de agregados onde não se individualizam bordas. Através de uma inspeção mais rigorosa sob 

microscopia de luz refletida polarizada, observa-se que esses agregados são formados predominantemente 

por núcleos preservados de magnetita (Fig. 5.3E) e por grãos de hematita com bordas extremamente 

irregulares. 

A hematita já mostra, nesses locais, independência em relação à ocorrência da magnetita.  
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Figura 5.3: A) Bandamento composicional típico dos itabiritos presentes nas formações ferríferas do QF mostrando 
intercalações de bandas ricas em quartzo e bandas ricas em minerais de óxido de ferro (magnetita e hematita), sob luz refletida 
plana; B) Detalhe dos cristais de magnetita parcialmente transformados em hematita presentes nas bandas ricas em óxidos de 
ferro, intercalando-se com cristais tabulares de hematita, sob luz refletida plana. Não é possível observar alterações da foliação 
pelos cristais parcialmente transformados de magnetita; C) Padrão típico de transformação de um cristal com bordas regulares 
de magnetita com núcleo preservado. Observar que os cristais de hematita tabular que circundam o cristal de magnetita 
parcialmente transformado não mostram alteração na sua orientação preferencial mesmo com a presença da magnetita, sob luz 
refletida plana; D) Foliação marcada pela orientação segundo uma direção preferencial das palhetas de hematita contornando 
cristais de magnetita parcialmente oxidados, sob luz refletida polarizada; E) Núcleos de magnetita preservados imersos em uma 
massa de hematita tabular, sob luz refletida polarizada; F) Padrão típico de transformação de cristais de magnetita, notando-se a 
ocorrência mútua de núcleos de magnetita, bordas de hematita e interstícios ocupados por hidróxido de ferro, provavelmente 
goethita, sob luz refletida plana. 
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 Ainda que exibam cristais intimamente ligados a algum cristal reliquiar de magnetita, já é 

possível observar que bandas predominantemente compostas por hematita ocorrem. Dessa forma 

caracterizam-se três tipos distintos de ocorrência de hematita nas amostras do Centro-sul do QF. Essa 

distinção baseia-se apenas em microestruturas e não leva em consideração diferentes fases de formação 

desses minerais. Trata-se de uma estratégia de abordagem para melhor descrição das estruturas. Assim, o 

primeiro conjunto de hematita possível de ser identificado é aquele sem clara relação de transformação 

com a magnetita presente (Fig. 5.3D). Distribuem-se em bandas, com os cristais fortemente orientados 

tanto cristalograficamente quanto em relação à forma. Essas faixas são compostas por grãos tabulares de 

hematita de razões axiais variáveis entre 2 até 8:1. Esses cristais fortemente orientados definem a foliação 

marcante das rochas da região, sendo levemente defletidos pela eventual presença de grãos de magnetita 

reliquiar. Já os dois últimos grupos de hematita são intimamente ligados à ocorrência de magnetita. Num 

deles enquadram-se os cristais de hematita que se dispõem nos agregados irregulares de magnetita 

reliquiar (Fig. 5.3F). Não são individualizadas bordas, sendo difícil a estimativa correta de forma desses 

cristais. Outro grupo é composto por cristais tabulares de hematita, de razão axial próxima a 5:1. 

Invariavelmente, bordejam os cristais de magnetita (Fig. 5.3C), compartilhando não raramente o mesmo 

plano formado pela borda do cristal. São cristais extremamente regulares em forma, porém escassos, não 

definindo uma foliação ou agregado em que possa ser descrita a sua orientação preferencial.  

O padrão de transformação de fases das amostras da região Centro-sul do QF é similar a de 

outros locais de ocorrência. Continua relacionado a dois tipos básicos de ocorrência. O primeiro presente 

em núcleos preservados de cristais de bordas regulares (Fig. 5.3C). Guardam relações com os planos 

octaédricos que são observados e traçados pela presença dessa transformação. Há ainda os agregados de 

magnetita transformando-se para hematita que não exibem definição de bordas, sendo extremamente 

irregulares (Fig. 5.3E). A grande friabilidade em campo de algumas amostras da região pode ser 

observada indiretamente nas transformações em virtude da presença constante de fases hidratadas de ferro, 

ora bordejando os agregados e/ou cristais de magnetita oxidados, ora ocupando interstícios e poros da 

rocha. 

5.5- FORMAÇÕES FERRÍFERAS DO SUDESTE DO QF E ÁREAS ADJACENTES 
A região compreendida, estende-se desde a cidade de Mariana até aproximadamente 30Km a norte 

da mesma (Fig. 4.1). As formações ferríferas dessa região são formadas por itabiritos quartzosos e 

hematititos. Embora não seja o alvo do trabalho, também é observada, nessa região, a ocorrência de 

itabiritos carbonáticos dentro das rochas ferruginosas da Formação Cauê. Alguns minerais acessórios, tais 

como apatita, anfibólio de ferro e turmalina, são encontrados nas formações ferríferas anteriormente 
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compostas quase que exclusivamente por quartzo e minerais de óxido de ferro. Quando em maior 

quantidade, o anfibólio deixa de ser mineral acessório em alguns itabiritos quartzosos, atrelando a essas 

rochas a denominação de itabiritos anfibolíticos. No geral, essas formações ferríferas encontram-se bem 

deformadas, exibindo dobramentos regionais, que se repetem em escala de mão. 

Distinguem-se três grupos de magnetita com um conjunto de microestruturas características. A 

divisão desses três conjuntos não atribui diferentes gêneses a cada um deles. O primeiro grupo é, portanto, 

identificado como aquele que já se encontra em franco processo de transformação, preservando apenas 

pequenos núcleos magnetíticos (Figs. 5.4A e 5.4B). Por vezes, é marcado apenas pela presença de 

pseudomorfos de hematita que ainda revelam a morfologia antiga do cristal de magnetita que apresenta 

bordas levemente irregulares, ora com estruturas de dissolução. Os grãos de magnetita ocorrem nas bandas 

ricas em hematitas tabulares, sendo responsáveis pela deflexão, ainda que suave, da foliação (Fig. 5.4A e 

5.4B). Microfraturamento também é observado nesses cristais, seguindo direções cristalográficas definidas 

e gerando agregados constituídos por fragmentos característicos desse padrão de deformação (Fig. 5.4C). 

O segundo grupo identificável é formado por blastos de magnetita pouco transformados / oxidados. São 

observados em cristais com bordas extremamente regulares, que crescem sobre a foliação composta 

predominantemente por hematitas tabulares (Figs. 8D, 8E e 8F). Desenvolvem-se ora em grãos isolados 

(Figs. 5.4E e 5.4F) ora em agregados que desconfiguram um pouco a regularidade de suas bordas. De 

maneira semelhante àquela observada em todos os cristais, o padrão de transformação segue 

preferencialmente bordas e planos octaédricos.  

O terceiro grupo de magnetita presente nessas formações ferríferas correlaciona-se diretamente às 

ocorrências de minerais de óxido de ferro hidratados (Figs. 5.5A e 5.5B), ao contrário dos agregados de 

hematita tabular (Fig. 5.5C). Por estarem quase completamente oxidados, restam apenas pequenos núcleos 

preservados, da mesma forma que àquelas do primeiro grupo definido. No entanto, os cristais desse grupo 

diferem-se dos primeiros por possuírem contornos mais irregulares e também por não exibirem relações 

diretas com a foliação presente. Desenvolvem-se em estruturas típicas de dissolução-precipitação, 

formadas pelos minerais de óxido de ferro hidratados que ocupam interstícios e poros da rocha. A 

hematita presente nas formações ferríferas que afloram na região sudeste do Quadrilátero Ferrífero 

encontra-se ora associada às transformações da magnetita, em bandas de cristais tabulares sem relação 

direta com a magnetita. Nessas bandas preferencialmente compostas por hematita, é possível observar a 

foliação, que por vezes é defletida devido à presença de grãos de magnetita parcialmente a completamente 

transformados (Figs. 5.4A e 5.4B).  
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Figura 5.4: A) Relíquito de magnetita exibindo as estruturas do grão antigo, sob luz refletida plana, sendo contornado pelas 
palhetas de hematita da foliação; B) Grão de magnetita completamente transformado para hematita, sob luz refletida plana, 
sendo contornado pelas hematitas tabulares da foliação; C) Agregado de magnetita parcialemnte oxidado exibindo feições 
tipicamente cataclásticas, sob luz refletida plana; D) Contraste entre hematitas tabulares e agregados de magnetita quase 
inteiramente preservados, sob luz refletida; E) Cristais de hematita compondo uma matriz segundo a qual crescem cristais 
perfeitamente regulares de magnetita, já parcialmente oxidada segundo seus planos octaédricos, sob luz refletida polarizada; F) 
Cristal com bordas regulares de magnetita sobre os cristais de hematita mostrando-se completamente oxidado, guardando 
porém, as feições do grão original, sob luz refletida plana. 
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Figura 5.5: A) Sucessão de transformação do sistema Fe-O sendo observada nas bordas oxidadas para hematita dos cristais de 
magnetita e pelos interstícios sendo ocupados pelas fases hidratadas de ferro, sob luz refletida plana; B) Intercrescimento de 
magnetita, hematita e goethita evidenciando a evolução da transformação de fases e hidratação, sob luz refletida plana; C) 
Cristais de magnetita parcialmente preservados circundados por cristais tabulares de hematita, sob luz refletida plana; D) Padrão 
de oxidação da magnetita mostrando bordas e planos octaédricos preferencialmente transformados, sob luz refletida plana; E) 
Cristal de magnetita completamente oxidado obedecendo preferencialmente planos octaédricos, sendo envolto por massa 
goethítica, sob luz refletida plana; F) Cristal de magnetita parcialmente preservado ainda refletindo sua geometria original, sob 
luz refletida plana. 

Quando associada à transformação da magnetita, a hematita já exibe as feições esperadas em 

situações similares: desenvolve-se em bordas de grãos oxidados de magnetita (Fig. 5.5D) e em planos 
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octaédricos (Fig. 5.5E). Em situações particulares, as hematitas descrevem agregados circundados por 

hidróxidos de ferro, exibindo a sequência de transformação de fases, onde o núcleo mantém-se ainda 

magnetítico (Fig. 5.5B). Embora o padrão de transformação dessas formações ferríferas apresente-se 

similar aos demais já descritos, seguindo sempre preferencialmente planos de maior fraqueza e 

susceptibilidade à oxidação como os planos octaédricos, fraturas e bordas, é de se observar que a oxidação 

dos blastos sobre a foliação hematítica desenvolve estruturas interessantes que preservam algo similar a 

um “molde” do cristal crescido anteriormente, mostrando-se parcialmente preservado (Fig. 5.5F). 

5.6- FORMAÇÕES FERRÍFERAS DO SINCLINAL GANDARELA 
Compreendem as formações ferríferas que ocorrem ao longo do Sinclinal Gandarela, na região 

nordeste do Quadrilátero Ferrífero. Engloba a cidade de Barão de Cocais e as regiões adjacentes (Fig. 4.1). 

São compostas predominantemente por itabiritos quartzosos e hematititos francamente deformados. A 

friabilidade é grande em algumas regiões. São observadas dobras de meso-escala e pequenos falhamentos 

locais. É interessante notar que atribuem-se à região importantes mineralizações auríferas ligadas aos 

falhamentos que também atingem as formações ferríferas. As estrutura regionais predominantes nessas 

rochas são, sem dúvida, a foliação regional marcada pela orientação preferencial dos cristais de hematita 

tabular (Figs. 5.6A e 5.6B), e o bandamento composicional. 

Os cristais de magnetita nas amostras dessa região apresentam predominantemente 

microestruturas ligadas a três principais processos: cataclase, dissolução-precipitação e blastese. Os 

cristais de magnetita que exibem traços de microfraturamento bem definidos em fragmentos adjacentes, 

em alguns casos, encaixam-se sendo possível a reconstrução do grão inicial. Por outro lado, a magnetita 

presente gerada através da blastese, exibe cristais bem formados com bordas regulares (blastese nas Figs. 

5.6C e 5.6D e cataclase na Fig. 5.6E), que crescem sobre a foliação formada pela orientação preferencial 

de forma e cristalográfica dos cristais tabulares de hematita. Embora já exiba uma leve oxidação de bordas 

e planos octaédricos, é possível que se observem blastos de magnetita perfeitamente regulares e 

completamente preservados. Devido a esses processos predominantes de deformação e formação dos 

cristais de magnetita, os mesmos se mostram em tamanhos e formas bem variados. A hematita, quando 

não se encontra preferencialmente orientada segundo a foliação (Figs. 5.6A e 5.6B), associa-se à 

ocorrência de magnetitas oxidadas. Regularmente, é observada seguindo a transformação dos planos 

octaédricos da magnetita, bem como a oxidação de suas bordas (Fig. 5.7A). Em algumas magnetitas 

cruciformes, desenvolvem-se microestruturas onde a hematita descreve diversas palhetas com alta razão 

axial seguindo os planos octaédricos oxidados (Fig. 5.7B).  
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Figura 5.6: A) Foliação levemente perturbada pelo cristal reliquiar de magnetita parcialmente oxidado, sob luz refletida plana. 
Observa-se que a foliação é composta pelas palhetas preferencialmente orientadas de hematita bem como por cristais menores de 
magnetita intercalados parcialmente oxidados; B) Detalhe da relação cinemática e morfológica do cristal de magnetita, sob luz 
refletida plana, francamente oxidado com as hematitas tabulares que definem geometricamente a foliação, não evidenciando, 
porém uma clara perturbação; C) Foliação marcada pela orientação preferencial dos cristais de hematita, apresentando ainda 
crescimento de cristais de magnetita sobre a mesma, mostrando-se parcialmente oxidada, sob luz refletida plana; D) Cristais 
euédricos de magnetita com bordas regulares crescendo sobre a foliação, sob luz refletida plana; E) Cristais de magnetita 
francamente fraturados e oxidados, sob luz refletida plana; F) Sequência de oxidação dos núcleos de magnetita para bordas de 
hematita, sob luz refletida plana. Observar a massa de goethita que circunda os cristais reliquiares de magnetita. 
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Figura 5.7: A) Padrão de transformação da magnetita com núcleos preservados e oxidação preferencialmente seguindo os planos 
octaédricos e bordas de grãos, sob luz refletida plana; B) Padrão de oxidação e dissolução da magnetita compondo uma 
microestrutura esqueletonizada, sob luz refletida plana; C) Cristal francamente oxidado imerso em uma massa de goethita, sob luz 
refletida plana. Notar que as formas euédricas do cristal de magnetita são mantidas apesar da transformação estar avançada; D) 
Fraturas do tipo cunha em porfirogrão de magnetita quase que completamente oxidado. Parte do espaço entre os fragmentos 
próximo ao grão está preenchido por hematita tabular; E) Cristais que preservam parcialmente algumas faces, estando 
fragmentados em cristais menores e euédricos parcialmente oxidados com estruturas típicas de cataclase evidenciadas por bordas 
quebradas, sob luz refletida plana; F) Cristais euédricos oxidados com bordas irregulares, sob luz refletida plana. 
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São observadas fraturas em grãos que posteriormente evoluiriam para bordas (Fig. 5.7C). 

Definem-se dessa forma alguns planos comuns de bordas provavelmente herdados desse grão inicial que 

se fratura. Em sentido contrário, encontram-se os cristais de magnetita que apresentam microestruturas 

típicas de dissolução-precipitação. Exibem bordas já com pronunciado efeito de dissolução. Relacionam-

se a esse conjunto de feições a ocorrência de hematitas tabulares precipitadas em vazios (Fig. 5.7D), bem 

como o desenvolvimento de magnetitas cruciformes (Fig.11B). Algumas bordas já mostram sinal de 

dissolução, tornando-se portanto, irregulares (Fig. 5.7F). Os cristais de magnetita que sofreram processos 

de cataclase ainda exibem núcleos preservados, embora já se encontrem em franco estágio de 

transformação. A própria geração de planos devido à fratura desses cristais gera regiões preferencialmente 

susceptíveis à oxidação (Fig. 5.7E). Os núcleos já não se mostram preservados, sendo dissolvidos, 

enquanto alguns planos octaédricos da magnetita original preservados coexistem com o material 

precipitado – provavelmente composto por fases hidratadas de óxido de ferro. 

Porém, não apenas nesses locais observam-se os cristais de hematita. Além de crescerem em 

forma de palhetas, compartilhando o mesmo plano de borda da magnetita, também são descritos crescendo 

perpendicularmente às paredes de microfraturas das magnetitas (Fig. 5.7D). 

Os padrões de transformação das magnetitas das formações ferríferas do contexto do Sinclinal 

Gandarela são extremamente similares aos demais descritos, não mostrando variações significativas (Fig. 

5.7A). Assim, como é de se esperar, acompanham os planos octaédricos da magnetita, independentemente 

se são blastos ou não, bem como as bordas desses cristais. Em algumas situações, mostra-se o 

desenvolvimento de fases hidratadas de óxido de ferro, dispondo-se ao redor dos cristais de magnetita já 

parcialmentete oxidados, exibindo a sequência de oxidação do sistema Fe-O (Fig. 5.6F) Em grãos 

intensamente transformados observa-se oxidação do traço das superfícies de fratura (Fig. 5.7E).  

5.7- FORMAÇÕES FERRÍFERAS DO EXTREMO NORDESTE DO QF 
Correspondem às rochas das formações ferríferas que se encontram no contexto geológico das 

minerações de ferro da região da cidade de Itabira, extremo NE do QF (Fig. 4.1). Tratam-se 

predominantemente de itabiritos e hematititos pouco magnetíticos. Encontram-se intensamente 

deformados e cisalhados. A foliação metamórfica regional é mais penetrativa nesses locais e não raro 

mostra-se anastomótica em zonas de deformação concentrada. Cristais tabulares ou placóides de hematita 

têm seus eixos maiores alinhados preferencialmente, caracterizando uma lineação de crescimento mineral 

de caráter regional.  
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Figura 5.8: A) Foliação marcada pela orientação preferencial de palhetas de hematita, levemente defletidas pelos cristais de 
magnetita completamente oxidados, sob luz refletida plana; B) Relíquito de magnetita presente numa massa de óxido de ferro 
não sendo distintas as bordas de grãos, sob luz refletida polarizada; C) Cristais tabulares de hematita compondo a foliação que é 
defletida pelo grão originalmente magnetítico, sob luz refletida polarizada; D) Sombras de deformação onde cresceram minerais 
hidratados de ferro; E) Cristal de magnetita reliquiar com sombras de deformação onde desenvolveram cristais de quartzo 
alongados e granulares. A foliação encontra-se defletida em torno do grão. Magnetita reliquiar não exibindo controle típico de 
oxidação nas bordas de planos octaédricos, sendo responsável pela deflexão da foliação, sob luz refletida polarizada; F) Cristal 
de magnetita oxidado com bordas mais irregulares. A transformação interna ao grão não exibe padrões típicos de mudança de 
fase que acompanha os planos octaédricos, sob luz refletida polarizada. 
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Figura 5.9: A) Cristal completamente oxidado de magnetita circundado por palhetas de hematita orientadas preferencialmente 
ao longo da foliação ligeiramente defletida, sob luz refletida plana; B) Agregado de hematita granular possivelmente pós 
magnetita. A forma original do cristal está compondo a provável pseudomorfose de um cristal original de magneitta defletindo a 
foliação original, sob luz refletida polarizada; C) Cristais de hamatita contornando grão de magnetita totalmente oxidado, sob 
luz refletida plana; D) Contraste entre a morfologia de borda dos grãos de hematita tabular da foliação e os grãos resultantes da 
transformação da magnetita em hematita, sob luz refletida polarizada; E) Forte inflexão da foliação causada pela presença do 
grão reliquiar de magnetita, sob luz refletida polarizada; F) Sombras de deformação em grão de magnetita transformado para 
hematita. Nas sombras cresceram minerais hidratados de ferro ao redor do grão de magnetita completamente oxidado, que 
deflete a foliação, sob luz refletida polarizada. 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 277, 81p., 2009 
 

  41 

Mostram-se francamente deformadas as rochas dessa região, sendo bem marcadas tanto a foliação 

regional quanto a lineação mineral. A foliação contorna os pseudomorfos de magnetita, adquirindo feições 

de caráter anastomótico (Fig. 5.8A). Isso porque os mesmos desenvolvem microestruturas com a foliação 

regional marcada pela orientação preferencial de forma e cristalográfica dos cristais tabulares de hematita. 

Torna-se incomum a presença de relíquitos de magnetita nas rochas das formações ferríferas dessa região. 

A magnetita, quando presente, localiza-se em núcleos preservados em uma massa já completamente 

transformada em hematita (Fig. 5.8B), mostrando bordas extremamente irregulares, não sendo 

individualizados grãos. As feições mais marcantes correlacionadas aos relíquitos de magnetita consistem 

na foliação de caráter regional definida pela orientação preferencial de cristais tabulares de hematita 

envolvendo os pseudomorfos de magnetita. Os pseudomorfos desenvolvem, ainda, estruturas internas 

semelhantes a novelos, em virtude da disposição dos cristais de hematita formados (Fig. 5.8C e 5.8D). 

Além dessa alteração no elemento estrutural da rocha, desenvolvem-se ao redor desses pseudomorfos 

sombras de deformação simétricas compostas por material provavelmente precipitado de soluções de 

material dissolvido através da dissolução-precipitação, na forma de minerais de oxi-hidróxido de ferro 

(Fig. 5.8E e 5.8F). Exibem clara influência na disposição da foliação, defletindo-a fortemente quando 

presentes (Fig 5.9). Em algumas situações, são gerados cristais de bordas regulares e tabulares de hematita 

(Fig. 5.9A), não obstante seja comum a presença de agregados de cristais com bordas irregulares (Fig. 

5.9B). Mesmo através da inspeção via microscopia de luz polarizada refletida, torna-se difícil a 

individualização de grãos de hematita nesses agregados, devido à intensa migração de bordas, o que as 

tornam irregulares. Dessa forma, pela própria ausência de cristais reliquiares de magnetita, torna-se uma 

tarefa difícil a caracterização do padrão de transformação desses cristais. Embora ainda sejam observados 

alguns raros núcleos preservados em agregados com baixa definição de bordas de hematita (Fig. 5.8B). 

Em termos gerais, a grande novidade que se apresenta na caracterização textural das transformações de 

fase Fe-O ao se observar o contexto geológico do QF é a presença de pseudomorfos de magnetita, já 

completamente transformados ora em grãos regulares de hematita, ora em agregados com baixa definição 

de borda (Fig. 5.9). 



 



CAPÍTULO 6 

CARACTERIZAÇÃO TEXTURAL 

A caracterização textural dos agregados de hematita e magnetita baseia-se na orientação 

cristalográfica espacial dos principais planos de anisotropia desses minerais e na sua correlação com os 

elementos estruturais da rocha. Planos cristalográficos tais como o plano basal {0001} da hematita e o 

plano octaédrico {111} da magnetita configuram ambos, planos de alta anisotropia, sendo utilizados 

durante os estudos cristalográficos desse sistema de transformação. Fundamentalmente, a foliação 

tectônica é a microestrutura mais proeminente das formações ferríferas descritas. Assim, a caracterização 

textural faz-se através da correlação entre as orientações cristalográficas dos planos basais {0001} da 

hematita ora com os planos octaédricos {111} da magnetita, ora com a direção preferencial segundo a qual 

se orienta a foliação da rocha. Durante a observação das microestruturas desenvolvidas pelo processo de 

transformação de fase da magnetita em hematita, foi possível a identificação dos principais tipos de 

padrões de transformação que são descritos em seguida na forma de casos de ocorrência. 

6.1- CASO 1: RELAÇÃO TEXTURAL ENTRE RELÍQUITOS DE MAGNETITA E 

HEMATITA TRANSFORMADA  

Nos domínios definidos como de baixa deformação do Quadrilátero Ferrífero (Pires, 1995; 

Rosière et al., 2001), é comum a presença de relíquitos de magnetita em itabiritos. A estrutura 

macroscópica da rocha mais evidente é a oscilação de bandas ferruginosas e bandas quartzosas. O corte 

orientado para o estudo textural da rocha é ortogonal ao bandamento composicional. Além disso, a 

ausência de hematita tabular preferencialmente orientada segundo uma direção faz também que o 

bandamento composicional seja usado como referência na confecção das seções de análise. 

Na verdade, a principal observação feita nesse tipo de microestrutura provém da relação entre os 

planos octaédricos {111} da magnetita e os planos basais {0001} da hematita. Os grãos de magnetita 

preservados encontram-se imersos ora num agregado de quartzo, ora num agregado de hematita. Alguns 

pseudomorfos de magnetita preservam a forma original do cristal antigo, com bordas relativamente 

regulares e grãos euédricos. Encontram-se em franco processo de oxidação, revelando apenas pequenas 

regiões no interior do pseudomorfo em que é possível observar a presença de magnetita. Na imagem de 

elétrons retro-espalhados (Fig. 6.1A), o grão euédrico do pseudomorfo de magnetita é evidenciado e 

encontra-se imerso numa matriz de grãos de quartzo. No grão analisado separadamente, é possível 

observar que é pequena a preservação da magnetita. Esse mineral fica restrito a poucas regiões do grão 

original, mostrado em vermelho no mapa de fases (Fig. 6.1B), enquanto que em azul, nota-se a ocorrência 
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Figura 6.1: A) Imagem de elétrons retro-espalhados da região analisada. Relicto de magnetita evidenciado pelo B) mapa de fases, onde azul 

corresponde à hematita e vermelho à magnetita; pelo C) mapa de ângulos de Euler e pelo D) mapa de figura de polo inverso com base na 

direção de referência X, normal ao plano do texto. Figuras de polo evidenciando a máxima concentração, em vermelho, de polos dos planos 

octaédricos {111} da magnetita e dos planos basais <0001> da hematita. 

 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 277, 81p., 2009 
 

  45 

da hematita. A orientação cristalográfica dos relíquitos de magnetita também é similar para o mesmo 

grão, tendo em vista apresentarem tons semelhantes. O valor do ângulo de Euler correspondente a cada 

cor mostrada na figura encontra-se anexado à escala de cores do mapa de ângulos de Euler (Fig. 6.1C). 

Quando os eixos cristalográficos do mineral são tomados como sistema de referência, a orientação 

semelhante das regiões remanescentes do cristal de magnetita é observada através do mapa de figura de 

polo inverso (Fig. 6.1D) 

6.2- CASO 2: RELAÇÃO TEXTURAL ENTRE RELÍQUITOS DE MAGNETITA-HEMATITA E 

HEMATITA TABULAR 

Nas rochas descritas, a presença da foliação é sem dúvida a característica que individualiza esse 

grupo particular de microestruturas. Dessa forma, mais uma relação passa a ser descrita. Enquanto 

anteriormente, apenas a relação entre a orientação cristalográfica do retículo da magnetita reliquiar e a 

orientação da hematita produto da oxidação era descrita, torna-se agora possível a construção dessa 

relação com a orientação cristalográfica da hematita disposta preferencialmente segundo a foliação da 

rocha. Nesse grupo de microestruturas, não é possível observar com clareza as bordas do relíquito de 

magnetita. Esses já se encontram em alto grau de transformação, sendo por vezes difícil a identificação do 

grão original de magnetita que passou pelos processos de oxidação. A hematita descrita já pode ser 

correlacionada não só à transformação direta da magnetita, mas também à própria formação da foliação 

tectônica da rocha. Na figura 6.2, algumas dessas características podem ser observadas. O relíquito 

descrito de magnetita encontra-se em franco processo de oxidação, não sendo possível, através de uma 

inspeção superficial do mapa de fases, a correta identificação da morfologia do seu grão original (Fig. 

6.2A). Em vermelho, são observadas as fases relativas à magnetita e, em azul, as fases relativas aos grãos 

de hematita. Dessa forma, a estimativa da morfologia antiga do grão de magnetita e de sua extensão é 

realizada através da observação da orientação cristalográfica dos pseudomorfos descritos de magnetita, 

utilizando-se para isso o mapa de ângulos de Euler correspondente (Fig. 6.2B). Considera-se, para efeito 

de estudo, que os grãos em tons róseos representem um relíquito de magnetita distinto daquele em tons 

vermelhos, embora quando se observe a escala de cores correspondente à legenda de orientação dos 

ângulos de Euler, tal variação de cor não é realmente representativa em termos de divisão do grão em dois 

indivíduos. Quando as orientações cristalográficas, tanto de magnetita quanto de hematita, são analisadas 

na totalidade, sem distinção, identificam-se os máximos de concentração de polos observados nos 

estereogramas adjacentes ao mapa de ângulos de Euler (Fig.6.2B). Ao se observar a orientação 

cristalográfica dos planos octaédricos {111} e romboédricos {110} da magnetita, é possível distinguir 

duas famílias de orientações levemente similares correspondentes aos dois indivíduos identificados pelas 

cores rosa e vermelho no mapa de ângulos de Euler. A orientação dos polos dos planos basais <0001> da 
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hematita já revela uma forte orientação marcada por um máximo. Embora apenas um máximo 

proeminente seja observado com clareza, esse não é o único. Para que essa indefinição do controle dos 

máximos de orientação seja resolvida, é investigado o zonamento de orientação da hematita presente, 

controlado por um único relíquito de magnetita. Como definido anteriormente, um relíquito de magnetita 

corresponde àquele grupo de pequenos grãos de magnetita esparsa em que a orientação cristalográfica seja 

exatamente a mesma, ou seja, àquele em os ângulos de Euler (Fig. 6.2B) sejam os mesmos para um dado 

conjunto de cristais considerado. A análise do mapa de Euler é simples. Grãos com a mesma orientação 

cristalográfica mostram-se na mesma cor. Dessa forma na figura 6.2C, observa-se em destaque o grão de 

magnetita, em vermelho, que passa a servir como referência fixa no estudo da evolução da orientação 

cristalográfica da hematita nessa região da amostra. Nessa mesma figura, em azul, os grãos de hematita, 

também em destaque, foram escolhidos segundo a maior adjacência em relação ao relíquito de magnetita 

selecionado. Quando se observam as relações de orientação cristalográfica percebe-se que há uma 

coincidência entre um dos máximos do plano octaédrico {111} da magnetita e o polo do plano basal 

<0001> dos grãos de hematita adjacentes. Já na figura 6.2D, observa-se situação distinta. O relíquito de 

magnetita escolhido continua sendo o mesmo analisado na figura anterior, porém os grãos de hematita 

deixam de ser adjacentes, passando a ser mais distantes daqueles selecionados anteriormente. O estudo 

portanto da orientação dos polos dos planos basais <0001> da hematita não-adjacente e dos planos 

octaédricos {111} da magnetita já não mostra coincidência de máximos de orientação cristalográfica. 

Comparando esses dois conjuntos de orientações referentes ao zonamento de hematitas ao estudo global 

da orientação cristalográfica da hematita, percebe-se que o único máximo observado pode ser distribuído 

na verdade em diferentes famílias de orientação. Já a morfologia desses grãos de hematita também passa a 

ser analisada segundo suas adjacências ao grão reliquiar de magnetita escolhido. Os valores do diâmetro 

do círculo equivalente aos grãos de hematita adjacentes ao relíquito de magnetita apresentam maior 

concentração em torno de 5 e 10µm (Fig. 6.2E). Suas razões axiais variam entre valores referentes a grãos 

equidimensionais a levemente alongados, ou seja, entre 1 e 2 (Fig. 6.2G). Quando não adjacentes ao 

relíquito de magnetita, os valores apresentados para a caracterização morfológica desses grãos são 

similares. Os valores para diâmetro do círculo equivalente variam entre 5 e 10µm (Fig. 6.2F), enquanto 

que a razão axial oscila entre 1 e 2 (Fig. 6.2H).  



Co
nt
ri
bu
iç
õe
s à
s C
iê
nc
ia
s d
a 
Te
rr
a 
– 
Sé
ri
e 
M
, v
ol
. 2
77
, 8
1p
., 2
00
9 

   
47
 

 

Fi
gu

ra
 6

.2
: A

) M
ap

a 
de

 fa
se

s 
m

ar
ca

nd
o,

 e
m

 a
zu

l, 
os

 c
ris

ta
is

 d
e 

he
m

at
ita

 e
, e

m
 v

er
m

el
ho

, o
s 

cr
is

ta
is

 d
e 

he
m

at
ita

; B
) M

ap
a 

de
 â

ng
ul

os
 d

e 
Eu

le
r, 

on
de

 d
ife

re
nt

es
 c

or
es

 e
qu

iv
al

em
 a

 d
ife

re
nt

es
 o

rie
nt

aç
õe

s 
do

 re
tíc

ul
o 

cr
is

ta
lin

o,
 c

om
 a

s 
re

sp
ec

tiv
as

 f
ig

ur
as

 d
e 

po
lo

 e
vi

de
nc

ia
nd

o 
os

 m
áx

im
os

 d
os

 p
la

no
s 

oc
ta

éd
ric

os
 {

11
1}

 e
 r

om
bo

éd
ric

os
 {

11
0}

 d
a 

m
ag

ne
tit

a 
e 

do
s 

po
lo

s 
do

s 
pl

an
os

 b
as

ai
s 

{0
00

1}
 d

a 
he

m
at

ita
; C

) 
M

ap
a 

de
 f

as
es

 

ev
id

en
ci

an
do

 u
m

 c
ris

ta
l r

el
iq

ui
ar

 d
e 

m
ag

ne
tit

a,
 e

m
 v

er
m

el
ho

, e
 o

s 
cr

is
ta

is
 d

e 
he

m
at

ita
 a

dj
ac

en
te

s 
em

 a
zu

l c
om

 s
eu

s 
re

sp
ec

tiv
os

 e
st

er
eo

gr
am

as
 d

os
 p

la
no

s 
{1

11
} 

e 
{1

10
} 

da
 m

ag
ne

tit
a 

e 
da

 d
ire

çã
o 

<0
00

1>
 d

a 

he
m

at
ita

; D
) 

M
ap

a 
de

 f
as

es
 d

os
 g

rã
os

 d
e 

he
m

at
ita

 n
ão

-a
dj

ac
en

te
s 

ao
 r

el
íq

ui
to

 d
e 

m
ag

ne
tit

a 
re

ss
al

ta
do

s 
em

 r
el

aç
ão

 a
os

 d
em

ai
s 

se
gu

id
os

 d
e 

se
us

 c
or

re
sp

on
de

nt
es

 e
st

er
eo

gr
am

as
; h

is
to

gr
am

as
 d

e 
fr

eq
uê

nc
ia

 d
o 

E)
 

di
âm

et
ro

 d
o 

cí
rc

ul
o 

eq
ui

va
le

nt
e 

ao
s 

gr
ão

s 
de

 h
em

at
ita

 a
dj

ac
en

te
s 

e 
F)

 n
ão

-a
dj

ac
en

te
s, 

G
) 

da
 r

az
ão

 a
xi

al
 d

os
 g

rã
os

 d
e 

he
m

at
ita

 a
dj

ac
en

te
s 

e 
H

) 
nã

o-
ad

ja
ce

nt
es

 a
o 

re
líq

ui
to

 e
xa

lta
do

 n
o 

m
ap

a 
de

 f
as

es
.



Barbosa, P.F. Caracterização microestrutural e textural de agregados de magnetita do Quadrilátero Ferrífero 

  48 

Já quando os grãos reliquiares de magnetita estão presentes imersos na foliação, também é 

possível que se construa a relação entre a orientação cristalográfica da hematita resultado da oxidação 

da antiga magnetita, bem como da hematita tabular que descreve a foliação. Situação similar pode ser 

observada na figura 6.3, onde a área marcada pelo retângulo branco (Fig. 6.3A) na imagem de elétrons 

pós-espalhados foi mapeada para estimativa dos padrões cristalográficos dos retículos minerais. 

Através do mapa de fases (Fig. 6.3B), é possível que se identifique a morfologia dos grãos analisados, 

marcados pelos traços em cor preta, bem como a fase correspondente. Em azul, observam-se tanto os 

grãos de hematita relacionados aos relíquitos de magnetita em vermelho, quanto as palhetas de 

hematita relacionadas à foliação. Essa correta caracterização textural do agregado escolhido para 

estudo é feita através dos mapas de ângulos de Euler (Fig. 6.3C) e através do mapa de figura de polo 

inversa (Fig. 6.3D). O mapa de ângulos de Euler (Fig. 6.3C) revela, em tonalidade rosa, os restos de 

um grão único de magnetita, interpretados assim pela coincidência de orientação cristalográfica.Os 

grãos de hematita apresentam-se intercrescidos ao redor. Um deles é ressaltado em verde, ainda no 

mapa de ângulo de Euler (Fig. 6.3C), devido ao seu tamanho discrepante dos demais cristais de 

hematita presentes. Embora haja alguns grãos de hematita com bordas irregulares, em sua maioria são 

tabulares, com bordas retas e preferencialmente orientados segundo a forma em apenas uma direção. Já 

segundo o mapa de figura de polo inverso (Fig. 6.3D), é possível observar que os planos 

cristalográficos {120} e {210} orientam-se perpendicularmente à direção X de referência espacial da 

amostra. O estudo dos estereogramas dessas duas fases minerais possibilita a identificação das direções 

preferenciais segundo as quais os cristais se orientam. Para a magnetita, devido à presença de diversos 

grãos pertencentes a um único relíquito anterior, já é esperada a ocorrência de quatro máximos 

significativos referentes aos planos octaédricos {111}. É descrita uma leve inclinação no retículo da 

magnetita mostrada pela nuvem de pontos de dispersão dos máximos característicos. As cores 

presentes nos estereogramas de concentração de pontos equivalem às cores presentes no mapa de 

orientação de ângulos de Euler. É de se notar que um dos máximos de orientação do plano {111} da 

magnetita alinha-se com a foliação da rocha. Para os planos estudados da hematita duas situações são 

distintas. Inicialmente, um grupo de orientações marca o pico proeminente dos pólos dos planos basais 

<0001>, coincidente com um dos máximos referentes aos planos octaédricos {111} da magnetita. Em 

menor número, há ainda uma série de orientações dispersas alinhadas segundo a direção de 

desenvolvimento preferencial da foliação da rocha. As relações dimensionais para as duas fases não se 

distinguem muito. Analisando-se a razão axial da área escolhida durante o mapeamento (Fig. 6.3A), 

para aos grãos de magnetita, os valores mais ocorrentes encontram-se no intervalos de 1,5 a 2,5 (Fig. 

6.3E), enquanto que para os cristais de hematita esses valores permanecem em torno de 2 (Fig. 6.3F). 
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Os diâmetros do círculo equivalente da magnetita concentram-se preferencialmente em torno de 10 e 

15µm (Fig. 6.3G). Para a hematita é descrita uma dispersão de valores, embora o máximo de 

concentração de diâmetro do círculo equivalente oscile num intervalo entre 10 e 25µm (Fig. 6.3H). 

6 .3- CASO 3: RELAÇÃO TEXTURAL ENTRE RELÍQUITOS DE MAGNETITA E 

HEMATITA TABULAR 

Nesse grupo, a foliação é sem dúvida a microestrutura mais proeminente, não sendo comum a 

ocorrência de relíquitos de magnetita. Quando presentes, encontram-se quase completamente 

transformados em hematita, sendo distribuídos na matriz de palhetas orientadas de hematita (Fig. 

6.4A). A pequena quantidade de magnetita reliquiar dificulta a identificação de antigas morfologias de 

cristais preservados. Assim, essa estimativa nesse grupo de microestruturas é suprimida. Em termos 

gerais, os grãos de magnetita tendem a ser menores e mais escassos, enquanto os grãos de hematita 

tendem a se alinharem segundo a foliação. O padrão geral dessas microestruturas pode ser observado 

na Figura 6.4. De acordo com a imagem de elétrons retro-espalhados, é possível notar diversas palhetas 

de hematita orientadas segundo uma direção preferencial (Fig. 6.4A).  

 

Figura 6.4: A) Imagem de elétrons pós-espalhados. B) Mapa de fases (em vermelho, magnetita e em azul, hematita) e C) Mapa de ângulos de 

Euler correspondente à área marcada pelo retângulo branco na imagem de elétrons pós-espalhados, seguido das figuras de polos dos planos 

octaédricos {111} e romboédricos {110} da magnetita, bem como dos polos dos planos basais <0001> da hematita. 
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Escolhendo-se uma região da imagem de elétrons retro-espalhados para análise (marcada pelo 

retângulo branco na figura 6.4A, gera-se um mapa de fases (Fig. 6.4B), onde a hematita é marcada em 

cor azul e a magnetita em cor vermelha. A pouca ocorrência de fases em tons vermelhos corrobora a 

baixa ocorrência de magnetita descrita, enquanto que através do mapa de ângulos de Euler (Fig. 6.4C) 

é possível que se obtenha uma visão qualitativa da orientação preferencial dos retículos cristalinos, 

quantificada através dos estereogramas apresentados. Quando observados os planos octaédricos {111} 

e romboédricos {110} da magnetita, nota-se que o número de máximos de concentração é maior, sendo 

portanto mais difusos. Já a figura de polo correspondente aos planos basais {0001} da hematita 

revelam uma direção NE-SW de orientação preferencial, onde um polo máximo é identificado, não 

havendo coincidência com nenhum dos planos analisados da magnetita. Quando esse tipo de 

comportamento das microestruturas é analisado com maior número de critérios e com o controle da 

correta orientação da direção da foliação, observa-se que a não-coincidência de polos é recorrente. 

Através da observação da imagem de elétrons pós-espalhados (Fig. 6.5A), nota-se que uma banda rica 

em hematita tabular alterna-se com uma banda quartzosa, sendo ambas intercaladas por ocorrências 

esparssas de pequenos cristais de magnetita. Através do mapa de fases (Fig. 6.5B), é possível observar 

essa distribuição de ocorrência dos três minerais, onde, em amarelo, evidencia-se o quartzo, em azul, a 

hematita e, em vermelho, observa-se a magnetita. Os cristais de quartzo são granulares, enquanto que a 

hematita mostra-se em palhetas preferencialmente orientadas em sua forma segundo uma única 

direção. Já os cristais de magnetita, em franco processo de transformação, também se distribuem em 

grãos alongados intercalados ora com a hematita nas bandas marcadas intensamente pela foliação, ora 

nas bandas consideravelmente quartzosas. Já o mapa de ângulos de Euler é capaz de mostrar em termos 

qualitativos a orientação preferencial dos cristais analisados, onde tonalidades similares indicam pouca 

variação de orientação cristalográfica. Através das figuras de polo, portanto, é possível quantificar essa 

orientação cristalográfica observada no mapa de ângulos de Euler. Embora a hematita mostre alguns 

picos de máxima ocorrência dispersos, é notável a ocorrência de um único máximo que evidencia a 

orientação dos planos basais da hematita {0001} segundo a direção Z do corte da rocha. Quando o 

mesmo plano é analisado para o quartzo, esse alinhamento também é notado, embora com uma leve 

dispersão em relação à orientação do plano basal da hematita. Já quando analisados os planos 

octaédricos {111} e romboédricos {110} da magnetita observa-se uma significativa dispersão de 

orientações. Enquanto os máximos apresentados para os planos romboédricos {110} da magnetita são 

menos evidentes, os planos octaédricos {111} desse mineral aparecem em dois máximos alinhados 

segundo Z do sistema de referência da amostra.  
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Figura 6.5: A
) Im

agem
 de elétrons pós-espalhados seguida de seu respectivo (B

) m
apa de fases e (C

) m
apa de ângulos de Euler. H

istogram
as de frequência relativos às razões axiais e aos diâm

etros do círculo 

correspondente, respectivam
ente, (D

) (E) do quartzo, (F), (G
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agnetita e (H
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atita. 
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Dessa forma, não é descrito nenhum tipo de coincidência entre polos de planos basais da hematita e 

planos octaédricos da magnetita nesse conjunto de microestruturas apresentado. Quando a 

morfologia dos grãos de quartzo é estudada, observa-se que a tendência de se apresentar em 

aspecto granular é corroborada através de seu histograma de frequência de razão axial (Fig. 6.5D), 

onde a maior concentração de valores encontra-se abaixo de 2, não ultrapassando 3. Para a 

magnetita, os valores de razão axial são típicos de cristais granulares, com máximas concentrações 

inferiores a 2, não ultrapassando 3 (Fig. 6.5E). Ainda que o quartzo e a hematita mostrem-se 

granulares, com razões axiais inferiores a 2, a hematita distingue-se substancialmente dessas duas 

últimas fases por mostrar razões axiais superiores a 2, típicos de cristais tabulares, alcançando 

valores próximos a 6 (Fig. 6.5F). Os diâmetros dos círculos correspondentes do quartzo apresentam 

valores mais abundantes entre 10 e 20µm (Fig. 6.5G), enquanto que para a magnetita esses valores 

chegam a 30µm. Enquanto isso, para a hematita, os valores correspondentes ao diâmetro do círculo 

equivalente apresentam-se com uma maior variação, chegando a valores próximos de 45µm. 

O que se observa no entanto, é que a ocorrência desses dois grupos de microestruturas, um 

onde o relíquito de magnetita ainda pode ser observado e outro em que esses grãos já não 

possibilitam a individualização, podem ocorrer concomitantemente em uma mesma amostra. 

Embora sejam caracterizados distintamente, devido a maior ou menor atuação da deformação no 

sistema, ocorrem juntos na maioria das formações ferríferas bandadas em que a deformação tenha 

de alguma forma atuado. Assim, quando se definem esses dois grupos de microestruturas, 

necessariamente não se tornam excludentes, como pode ser observado no mapa de elétrons pós-

espalhados na figura 6, através dos dois retângulos brancos marcados (Fig. 6.6.1 e 6.6.2). 

O retângulo 1 é tipicamente representante do domínio de menor atuação da deformação, 

enquanto que o retângulo 2 corresponde às microestruturas onde há maior atuação da deformação. 

Para cada um desses domínios selecionados em uma única amostra, os mapas de fases (Figs. 6.6.1a 

e 6.6.2c) e de ângulos de Euler (Fig. 6.6.1b e 6.6.2d) passam a ser analisados, sendo portanto 

representadas as orientações cristalográficas dos retículos nas figuras de polo correspondentes. 

Embora a orientação cristalográfica referente aos planos octaédricos {111} e romboédricos {110} 

da magnetita permaneçam os mesmo para ambos retângulos 1 e 2, tendo em vista que o agregado 

de magnetita escolhido permanence o mesmo para efeito de comparação, é possível que se note a 

mudança de máximo de orientação referente aos planos basais {0001} da hematita. Enquanto que 

para o retângulo 1 o máximo de concentração dos polos basais dê-se ao redor do eixo X de 

orientação espacial da amostra, para o retângulo 2 esse máximo concentra-se ao redor de Z, 

orientação essa compatível ao posicionamento preferencial dos eixos cristalinos da hematita 

segundo o plano da foliação. 
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Figura 6.6: Im
agem

 de elétrons pós-espalhados. 1a) M
apa de ângulos de Euler e 1b) M

apa de fases, m
agnetita em

 verm
elho e hem

atita em
 azul, correspondentes ao retângulo m

arcado pelo núm
ero 1 na im

agem
 de 

elétrons pós-espalhados, seguidos dos respectivos estereogram
as de orientação local dos polos dos planos basais <0001> da hem

atita e geral dos planos octaédricos {111} e rom
boédricos {110} da m

agnetita. 2a) 

M
apa de ângulos de Euler e 2b) M

apa de fases, m
agnetita em

 verm
elho e hem

atita em
 azul, relativos ao retângulo m

arcado pelo núm
ero 2 na im

agem
 de elétrons pós-espalhados, acom

panhados das figuras de polos 

dos planos basais <0001> locais da hem
atita e dos planos {111} e {110} gerais da m

agnetita. 
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6.4- CASO 4: RELAÇÃO TEXTURAL ENTRE BLASTOS DE MAGNETITA E 

HEMATITA DA MATRIZ 

O último grupo de texturas identificado nas amostras de formações ferríferas bandadas do 

QF refere-se aos cristais de magnetita tipicamente correlacionados à blastese. São caracterizados 

pelo seu aspecto euédrico e por crescerem, na maioria dos casos, sobre alguma estrutura prévia tal 

como a foliação tectônica. Os blastos de magnetita variam dimensionalmente entre poucos 

milímetros até 1cm. Mostram-se com bordas retas e bem definidas. Crescem imersos ora numa 

matriz quartzosa típica das bandas silicosas em itabiritos, bem como em bandas ferruginosas, 

compostas por hematita tabular preferencialmente orientada segundo a foliação. Embora essas duas 

ocorrências sejam as mais comuns, é também possível observar blastos de magnetita compondo 

bandas inteiras de rochas de FFs do QF, estando pois esses cristais em contato uns com os outros. 

Os cristais de magnetita são descritos em diversos estágios de transformação, estando alguns quase 

completamente preservados. Na Figura 6.7, observa-se um dos casos em que a blastese de 

magnetita ocorre em bandas silicosas de itabiritos. A imagem de elétrons pós-espalhados (Fig. 

6.7A) ressalta a presença desses cristais euédricos de magnetita parcialmente transformados, 

imersos numa matriz de quartzo granular. Fixando-se os eixos cristalográficos, obtém-se a figura 

de polo inverso (Fig. 6.7B), capaz de evidenciar que nenhuma das fases presentes apresenta forte 

orientação cristalográfica com a direção X do sistema de referência da amostra. Quando analisado, 

por sua vez, o mapa de ângulos de Euler (Fig. 6.7C), é possível que se identifiquem conjuntos de 

grãos que apresentam orientações cristalográficas similares tendo em vista sua similaridade de 

cores, embora essa orientação não seja fortemente marcada. Quando a orientação cristalográfica do 

quartzo é quantificada e expressa através de figuras de polo, a variedade de cores observada na 

Figura 6.7C é expressa numa série de máximos referentes aos polos do plano basal <0001>. Essa 

dispersão também é similar para o polo <0001> do plano basal da hematita e para o plano 

octaédrico {111} da magnetita, embora apresentando um menor número de máximos, devido a 

maior ocorrência de quartzo na região analisada. Tendo em vista o elevado número de máximos de 

orientação para os planos octaédricos {111} da magnetita e basais {0001} da hematita, não se 

distingue ao certo se há coincidência de orientação de ambos ou se tal fato corresponde a um 

artefato. Já a morfologia dos grãos pode ser analisada através do mapa de contraste de banda (Fig. 

6.7D), onde as bordas de grãos são ressaltadas em cor preta enquanto sua fase é identificada na 

Figura 6.7E. Nota-se que os grãos de quartzo apresentam pequenas dimensões, não ultrapassando  
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Figura 6.7: A
) Im

agem
 de elétrons pós-espalhados seguida de seus respectivos m

apas de (B
) figura de polo inverso; (C

) ângulos de Euler; (D
) contraste de orientação e (E) de fases. Em

 am
arelo está representado o 

quartzo; em
 azul a hem

atita e em
 verm

elho a m
agnetita. (F) M

ostra figuras de polo inversas (superior), com
 a direção X

 perpendicular ao plano do texto, e figuras de orientação dos polos dos planos basais <0001> 

do quartzo, dos planos octaédricos {111} da m
agnetita e dos polos dos planos basais <0001> da hem

atita. 
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50µm. Seus cristais possuem bordas regulares e contatos retos. Não raro mostram junções tríplices entre 

cristais de cinco a seis bordas. Os blastos de magnetita encontram-se em franco processo de transformação 

para hematita, possuindo dimensões similares aos grãos de quartzo. Há ainda os casos em que os blastos 

de magnetita ocupam quase a totalidade da banda analisada, mostrando-se sistematicamente em contato 

uns com os outros (Fig. 6.8). A regularidade da borda dos blastos (Fig. 6.8A) mostra-se menor do que 

naqueles em que crescem livremente em uma matriz composicionalmente diferente. Com o auxílio do 

mapa de fases (Fig. 6.8B) e com o mapa de ângulos de Euler (Fig. 6.8C) é possível que se delineiem os 

cristais antigos de magnetita que se encontram parcialmente transformados em hematita. Um dos blastos 

da figura 8 foi delimitado pelo traço branco. Segundo seu mapa de fases (Fig. 6.8B) e seu mapa de 

ângulos de Euler (Fig. 6.8C), trata-se de um grão único de magnetita parcialmente transformado em 

hematita. Como vários blastos de magnetita estão presentes e apenas um é de interesse no que se refere à 

análise dos planos cristalográficos, lança-se mão da figura de polos por pontos e de polos por máximos. A 

cor apresentada na figura de polo por ponto corresponde à cor a qual pertence o grão no mapa de ângulos 

de Euler (Fig. 6.8C). Assim, é delimitado por um círculo na figura de polo por pontos o conjunto de 

orientações referente ao cristal escolhido marcado pela borda branca. Tal procedimento é realizado tanto 

para o plano octaédrico {111} da magnetita quanto para o plano basal {0001} da hematita. Ao se 

observarem os máximos referentes a essa orientação, é nítida a coincidência de posições entre os polos 

<0001> dos planos basais da hematita e dos planos octaédricos {111} da magnetita, evidenciados através 

das setas pretas nas figuras de polo. Outro caso em que essas transformações marcam-se principalmente 

nas bordas, evidenciadas pelos traços brancos, bem como coincidentes com os planos octaédricos da 

magnetita encontra-se na Figura 6.9. Os cristais tabulares de hematita que crescem nas bordas do blasto de 

magnetita (região 1, Fig. 6.9). A medida que se observam as transformações no interior do grão de 

magnetita, essa morfologia da hematita produto da oxidação tende a ser granular. Na matriz (região 2, Fig. 

6.9), os grãos de hematita são tabulares e com dimensões inferiores a 100µm. Crescem orientados 

preferencialmente em forma, compondo a matriz dessa rocha. Para cada região delimitada pelos números 

de 1 a 3, é possível observar a figura de polo correspondente aos planos octaédricos {111} da magnetita e 

aos polos dos planos basais {0001} da hematita. Para a região 1 (Fig. 6.8), é clara a coincidência entre 

todos os máximos referentes aos planos octaédricos {111} da magnetita e os polos dos planos basais 

{0001} da hematita, mostrando que a hematita utiliza o plano octaédrico da magnetita como base para o 

crescimento paralelo à direção <0001>. Já para a região 2 (Fig. 6.9), correspondente à matriz da rocha 

analisada, observa-se a presença de dois máximos significativos dos polos dos planos basais {0001} da 

hematita. Já para a magnetita reliquiar presente nessa matriz, nota-se a ocorrência de vários máximos de 

orientação do plano octaédrico {111}, embora não haja coincidência com aqueles descritos da hematita. Já 
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a região 3 (Fig. 6.9), cujo comportamento é similar ao da região 1, mostra superposição do máximo 

referente ao plano octaédrico {111} da magnetita com o máximo representante dos polos dos planos 

basais {0001} da hematita. 

 

Figura 6.8: A) Imagem de elétrons pós-espalhados seguido dos respectivos (B) mapa de fases, onde em vermelho observa-se a magnetita e em 

azul a hematita; (C) mapa de ângulos de Euler com seus estereogramas de ponto e de área correspondentes aos planos octaédricos {111} da 

magnetita e aos polos dos planos basais <0001> da hematita. 
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Figura 6.9: Mapa de fases, onde em vermelho observa-se a magnetita e em azul, a hematita, e mapa de ângulos de Euler. 1) Blasto de magnetita 

parcialmente preservado seguido dos respectivos estereogramas dos polos <0001> dos planos basais da hematita e dos planos octaédricos {111} 

da magnetita. 2) Matriz da rocha composta predominantemente por hematita tabular orientada preferencialmente segundo sua forma e por 

magnetita reliquiar, seguido dos respectivos estereogramas dos polos dos planos basais <0001> da hematita e dos planos octaédricos {111} da 

magnetita. 3) Blasto de magnetita quase completamente preservado seguido dos respectivos estereogramas dos polos dos planos basais <0001> da 

hematita e dos planos octaédricos {111} da magnetita. Em branco, nota-se o traço que marca os limites dos dois blastos de magnetita, bem como o 

contato físico entre ambos. 



 



 

 

CAPÍTULO 7 

DISCUSSÃO 

7.1- DOMÍNIOS DE DEFORMAÇÃO DO QF E SUAS MICROESTRUTURAS 

 A compartimentação adotada durante a análise ótica das microestruturas (Fig. 7.1) baseou-se 

nos trabalhos anteriores referentes aos domínios de deformação do Quadrilátero Ferrífero (Pires, 1995; 

Rosière et al., 2001). Embora esses estudos não tenham sido feitos exatamente em relação à magnetita, 

 

Figura 7.1: Compartimentação do QF segundo a amostragem realizada em setores. Linha tracejada marcando o limite entre os dois domínios de 

deformação propostos por Rosière et al., (2001). 
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continuam sendo extensíveis a esse mineral. Pires (1995), em seu trabalho, revê as isógradas para rochas 

pelíticas e formações ferríferas do Grupo Itabira, grupo ao qual pertencem as rochas estudadas. Já Rosière 

et al., (2001), através de observações estruturais em micro e macroescala, redefinem essa 

compartimentação em domínios de alta e baixa deformação. A intenção de se utilizar dessa divisão é 

averiguar a distribuição das microestruturas referentes ao contexto e ocorrência da magnetita, prevendo 

como as mesmas se comportam segundo os diferentes domínios de deformação classicamente conhecidos 

para o Quadrilátero Ferrífero. Dessa forma, intercalam-se, no momento, as informações já obtidas nas 

pesquisas anteriores com as observações presentes nessa fase de discussão. 

7.1.1- Domínio de Baixa Deformação 

Enquadram-se, nesse domínio, as áreas analisadas referentes ao Extremo Oeste, Centro-oeste e 

Centro-sul do Quadrilátero Ferrífero (Fig. 7.1). A região delimitada pela curva tracejada no mapa é 

proposta por Rosière et al., (2001). Segundo os autores, essa região, sendo caracterizada por baixa 

deformação, tem como característica regional, o desenvolvimento de zonas discretas de cisalhamento 

dúctil e rúptil. A principal microestrutura descrita pelos autores consiste em padrões granoblásticos 

porosos, com agregados parcialmente a totalmente oxidados, intercrescidos com hematita xenoblástica a 

hipidioblástica com baixa orientação preferencial. Assim, nessas zonas de cisalhamento, a hematita com 

caráter granoblástico seria substituída pela hematita tabular. 

Em suma, as amostras presentes no Extremo Oeste do QF são sistematicamente itabiritos pouco 

deformados. Alguns grãos de magnetita ainda são encontrados estando sempre em processo de 

transformação para hematita. Embora o quartzo não seja utilizado no estudo desse trabalho, nota-se que o 

mesmo não apresenta feições indicativas de uma origem sedimentar, bem como o próprio bandamento. 

Esse fato não vai contra a teoria de origem sedimentar das Formações Ferríferas do QF, somente atribui às 

rochas descritas outros processos posteriores à formação do bandamento (e.g. recristalização do quartzo 

anteriormente na forma de chert). O próprio aumento da deformação que retrabalha esse bandamento 

também é responsável pela formação de estruturas típicas nas FFBs dessa região, que são as franjas de 

quartzo ao redor dos grãos de magnetita em franco processo de oxidação. A magnetita sistematicamente se 

mostra com bordas irregulares reentrantes, não raro com o núcleo dissolvido. Quando os grãos não são 

mais observáveis, descrevem-se, dessa forma, agregados irregulares de magnetita. A hematita por sua vez 

sempre se encontra correlacionada à ocorrência de magnetita, sendo portanto subordinada à sua presença. 

Nessa região a cataclase domina como processo de deformação dos grãos de magnetita, sendo a 

dissolução e precipitação posteriores e também presentes. Da mesma forma descrita para as amostras da 

região do Extremo Oeste do QF, encontram-se aquelas referentes ao Centro-norte do QF. A grande 
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diferença discutida nesse momento é a presença da hematita associada a uma foliação incipiente. Dessa 

forma, observa-se, ainda que presente no contexto de baixa deformação, um aumento progressivo de 

intensidade de atuação dessa deformação de oeste para leste, mais ainda no Centro-sul, onde a foliação já 

se mostra bem marcada pela orientação preferencial de palhetas de hematita. São observadas espessas 

bandas de óxido de ferro compactas, sendo que a ocorrência de grão individualizáveis de magnetita, ainda 

que transformada cai, sendo comuns os agregados de magnetita. Ao contrário, nessa região, não é muito 

intensa a ocorrência de feições cataclásticas como ocorria nas duas regiões descritas anteriormente. As 

sombras de pressão de quartzo também são observadas e se mostram em formas simétricas e curtas, 

opostamente àquelas do Extremo Oeste: longas e assimétricas. A independência dos cristais de hematita 

em relação à magnetita é notável, embora ainda haja essa relação nas regiões certamente controladas pelo 

grão de magnetita que se transforma em hematita. 

Quando analisada essa região do QF definida em termos de contexto de deformação, percebe-se 

que não é muito simples a distribuição de microestruturas relativas à hematita e a magnetita na região. Isso 

porque, embora seja um importante fator de marcação da deformação e divisão do contexto de alta 

deformação para o contexto de baixa deformação, a foliação já se mostra presente nessa área. Conforme 

descrito por Rosière et al. (2001), o desenvolvimento da foliação tende a estar presente nas regiões onde 

há também as zonas de cisalhamento. Como o domínio de baixa deformação também é caracterizado pela 

presença dessas zonas de cisalhamento, ainda que incipientes, é de se esperar que na região a foliação 

também esteja presente. Certamente que nas regiões distantes da zona de mudança de domínio de 

deformação (marcada pela curva tracejada no mapa da Fig. 7.1) essa foliação é incipiente. Para a 

magnetita, de comportamento reológico distinto da hematita, os processos de microfraturamento são 

marcantes para amostras dessa contextualização deformacional. A cataclase é responsável pela constante 

ocorrência de fragmentos de cristais de magnetita, sendo comum na região que possui carácter rúptil de 

deformação. Nessa região, os cristais de magnetita também já se encontram em franco processo de 

oxidação, nem sempre sendo possível que se distinga a morfologia do grão inicial. 

7.1.1- Domínio de Alta Deformação 

Segundo Rosière et al., (2001), o aumento da deformação de oeste para leste tende a crescer a 

ocorrência de dobras apertadas e de zonas de cisalhamento dúcteis. Segundo os autores, a foliação mostra-

se pervasiva, de caráter anastomótica e contínua, com a hematita tabular envolvendo porfirogrãos de 

magnetita. Dobras assimétricas, sombras de deformação, microfalhas e inflexão da foliação são 

constantes. Na verdade, o que se prevê é o aumento de estruturas dúcteis nas rochas de FFBs, como 

resposta ao aumento da temperatura (Pires, 1995). 
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No domínio de Alta Deformação, encerram-se as amostras referentes ao Sudeste do QF, ao 

Sinclinal Gandarela e ao Extremo Nordeste do QF (Fig. 7.1). Os núcleos dos porfirogrãos observados no 

domínio de menor deformação matêm-se nesse contexto, embora apresentem-se drasticamente 

transformados. Em algumas situações, a morfologia original é resgatável, sendo a dissolução presente e 

descrita através das bordas irregulares dos cristais de magnetita. Como a foliação é marcante nas amostras 

dessa região, sofre deflexão devido à presença desses relíquitos. Não é incomum a presença do 

microfraturamento em cristais já francamente oxidados. As duas novidades que são observadas nas 

amostras desse região dizem respeito ao surgimento de novas fases. A primeira delas e mais importante 

corresponde aos cristais euédricos de magnetita que crescem sobre a foliação tectônica, notadamente 

posteriores à formação da mesma. A blastese portanto começa a ter tanta importância quanto a cataclase 

nos processos relacionados ao crescimento e deformação da magnetita do domínio de alta deformação.  

Contudo, não são apenas os blastos de magnetita que passam a configurar um novo conjunto de cristais. 

Há também descrita a geração de fases hidratadas do sistema Fe-O, ocupando poros e bordas de cristais 

e/ou agregados mais antigos, tipicamente se tratando de minerais secundários de Fe, provavelmente 

goethita. Quando se observa a porção correspondente ao sinclinal Gandarela, fato similar ocorre, onde 

cataclase, dissolução e precipitação acompanhados de blastese configuram os processos mais importantes 

geradores e modificadores da trama das FFBs, principalmente no que se refere aos cristais de magnetita. A 

foliação é formada pela hematita tabular orientada que já mostra independência textural de ocorrência em 

relação aos cristais de magnetita. Dessa forma, não raro, encontram-se bandas inteiras compostas apenas 

por hematita, sem nenhuma evidência de antiga existência das fases magnetíticas. As amostras do 

Extremo Leste já não mostram blastese com facilidade, sendo evidente que a foliação se torne a estrutura 

mais importante da rocha. É extremamente marcada e em alguns casos mostra-se anastomótica, 

contornando alguns restos de magnetita. Há, devido a isso, o desenvolvimento de sombras de deformação 

simétricas curtas.  

As microestruturas características dessa região de mais alta deformação correlacionam três 

processos distintos: a formação da foliação, a oxidação de relíquitos de magnetita e a blastese geradora de 

novos cristais de magnetita. Esses três processos combinados vão estar presentes em toda a área descrita, 

ora prevalescendo um, ora outro. A cataclase e o microfraturamento não estão ausentes, porém perdem a 

importância mediante a ocorrência de outros processos transformadores das microestruturas. Os blastos 

não permanecem totalmente preservados, mostrando também os estágios iniciais de oxidação pelos quais 

os relíquitos já passaram anteriormente. Provavelmente, o aumento da incidência de blastese nessa área 

específica do QF guarda relações com o aumento de temperatura previsto por Pires (1995) para a área, 
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bem como com o aporte de fluidos que aumenta a taxa de difusão iônica, incrementando a 

formação/transformação dos cristais. 

 

7.2- COMPARTIMENTAÇÃO DO QF E SUAS MICROESTRUTURAS 

A divisão do QF em domínios deformacionais baseados nas estruturas de macro e meso-escala 

reflete-se nos setores descritos anteriormente. Isso baseando-se na ocorrência de estruturas geradas 

durante deformações de caráter mais ou menos plástico. Dessa forma, ao se analisarem as microestruturas, 

o aspecto geral da distribuição desses domínios é claro. Sem dúvida, o lado oeste do QF apresenta menor 

atuação da deformação do que seu domínio diametralmente oposto, a leste. Porém, a divisão desses 

domínios baseados nas microestruturas correlacionadas à ocorrência de magnetita e sua relação com a 

foliação pode ser alterada em partes. Propõe-se portanto que essa divisão seja realizada não só em relação 

à presença de uma foliação incipiente ou marcante, mas também em relação aos mecanismos que levam à 

alteração ou geração de cristais de magnetita. Assim, segundo o mapa da Fig. 7.2, a linha anteriormente 

mais a oeste do mapa da Fig. 7.1, caminha em direção a oeste dividindo o QF em dois grandes setores: um 

marcado pela ocorrência de microfraturamento, onde a foliação ainda é incipiente e outro, onde é possível 

que se observe a atuação da blastese como geradora de novos grãos de magnetita, embora a foliação 

pervasiva encontre-se defletida pelos relíquitos francamente oxidados de magnetita.  
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Figura 7.2: Compartimentação do QF segundo as microestruturas predominantes em cada setor. Linha tracejada marcando um suposto limite 

difuso (área pontilhada) entre duas regiões, uma tipicamente caracterizada pela presença de estruturas de microfraturamento na magnetita e 

desenvolvimento de uma foliação incipiente de hematita, e a outra pela ocorrência de magnetita gerada a partir de blastese, crescendo sobre uma 

foliação pervasiva.  

Assim, ainda que uma curva tenha sido estipulada marcando a ocorrência de tais processos, não 

deve ser adotada, tendo em vista que essa gradação dá-se de forma suave. Portanto, ao se observar a área 

pontilhada no mapa da Fig. 7.2, é possível identificar ainda um terceiro setor, transicional, onde 

encontram-se estruturas relativas ao microfraturamento bem como blastos de magnetita crescendo sobre a 

foliação. A foliação por outro lado, encontra-se ora pervasiva e anastomótica contornando os grãos 

reliquiares de magnetita, ora incipiente. 

7.3- DESENVOLVIMENTO DOS PRINCIPAIS PADRÕES DE TRANSFORMAÇÃO 

MAGNETITA-HEMATITA DO QF 

Embora as microestruturas descritas no QF apresentem-se predominantemente em um ou outro 

domínio de deformação, situação semelhante não é bem observada no que diz respeito à análise dos 

padrões de transformação da magnetita para hematita. Não raro, dois ou mais tipos de padrão de 

transformação ocorrem juntos numa mesma amostra, revelando a complexidade de compartimentação 

regional baseada nesse aspecto. Mas o que esperar da análise dos padrões de transformação de fases do 
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sistema Fe-O para o QF? Na verdade, o estudo desse tipo de estruturas permite que se trace 

temporalmente a sequência de evolução do agregado, estimando-se quais minerais surgem à medida que a 

rocha é deformada e como se dispõem cristalograficamente em relação ao campo de deformação. Para isso 

o uso de casos bem definidos de transformação de fases e distribuição cristalográfica foram estudados 

(capítulo 6), sendo discutidos nesse momento. 

7.3.1- Discussão do Caso 1: geração direta de hematita a partir da transformação da 

magnetita 

Esse caso é caracterizado pela presença de um agregado de magnetita em processo de 

transformação, onde a hematita presente está relacionada diretamente ao processo de oxidação. Isso 

porque não se observa a formação de foliação nas rochas que apresentam esse tipo de microestruturas. 

Dessa forma, os pseudomorfos de magnetita guardam, por muitas vezes, o formato original do cristal 

antigo, revelando uma teia de cristais de hematita que crescem ao longo dos planos oxidados da magnetita. 

Esses planos são de substancial importância na definição da textura apresentada pelo agregado. Isso 

porque, o cristal de hematita faz uso do plano octaédrico da magnetita como base para o crescimento de 

seu cristal. Esse aproveitamento dos planos cristalográficos é portanto mensurável, mostrando-se 

tipicamente através da coincidência de máximos de concentração de polos dos planos octaédricos da 

magnetita e dos polos dos planos basais da hematita. Embora já tenha sido descrito para a magnetita na 

formação ferrífera paleoproterozoica do QF (Lagoeiro, 1998) é possível nesse estágio que se verifique 

quando há esse tipo de coincidência. Os planos octaédricos {111} são aqueles de mais alta anisotropia do 

retículo cristalino isométrico da magnetita (Fig. 7.3A). Além disso, segundo esses planos dispõem-se 

folhas de íons de oxigênio. No momento em que o Fe2+ da magnetita é oxidado para Fe3+, esse retículo 

deixa de existir na sua forma [111] dando subsídio à formação do novo retículo trigonal que caracteriza a 

hematita (Fig. 7.3B). De modo diferente, a hematita já dispõe seus íons de oxigênio em folhas paralelas ao 

plano {0001} do cristal, sequentes às folhas de íons de Fe3+. Assim, observa-se que os dois fatores 

necessários à geração do retículo cristalino da hematita são atendidos. Dessa forma, partindo-se do 

processo de oxidação do retículo isométrico da magnetita, a hematita aproveita-se dos íons perdidos de 

Fe3+ para construir o mineral e da mesma forma da folha de íons de oxigênio preexistente coincidente com 

o plano octaédrico da magnetita (Fig. 7.3C).  
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Figura 7.3: A) Esquema ilustrando o retículo cristalino isométrico da magnetita e a distribuição de seus elementos cristalográficos: eixos <a1>, 

<a2> e <a3> bem como o plano basal {001} e o plano octaédrico {111); B) Plano octaédrico da magnetita isolado do retículo isométrico 

evidenciando a direção de crescimento do cristal trigonal da hematita, onde há o compartilhamento do plano octaédrico da magnetita e basal da 

hematita durante o desenvolvimento do mineral prismático. C) Relações geométricas entre o plano octaédrico {111} da magnetita e o eixo 

<c><0001> da hematita. Observar que são perpendiculares. 

Devido a isso, em todos os retículos de hematita originados a partir de um retículo isométrico de 

magnetita prévio, será possível observar essa coincidência de planos basais da hematita e octaédricos da 

magnetita, em função do aproveitamento de direções de construção do cristal. É de se notar ainda que os 

pseudomorfos guardem semelhança com o cristal antigo de magnetita, que provavelmente era euédrico, os 

quais já se mostram com bordas corroídas e tipicamente irregulares. Essa característica deve-se ao próprio 

processo de transformação que costumeiramente atinge bordas e planos de maior fraqueza do grão. O 

franco estágio de oxidação, em que alguns grãos se encontram, faz com que não se observem mais, nos 

mapas e imagens obtidos da rocha, os antigos planos octaédricos da magnetita. Embora não sejam 

observáveis nas figuras, podem ser medidos. 
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7.3.2- Discussão do Caso 2: crescimento de hematita controlado tanto pela transformação 

da magnetita, quanto pela foliação tectônica incipiente 

Anteriormente, o aparecimento da hematita só era atribuído a algum processo de oxidação da 

magnetita. Nesse momento, além da herança da transformação, a hematita passa a se relacionar ao 

processo de formação da foliação tectônica da rocha. Nota-se que os cristais reliquiares de magnetita 

encontram-se em franco processo de transformação, provavelmente devido à maior atuação da deformação 

nesses cristais. Através dos mapas de orientação dos ângulos de Euler é possível que se observem quais 

relíquitos de magnetita compõem um grão antigo inicial. Isso porque orientações similares ou iguais 

podem ser estendidas a um possível parentesco entre os mesmos. Quando a textura da rocha é observada 

em sua totalidade, sem nenhuma inspeção mais rigorosa, é de se esperar que não se note orientação 

cristalográfica marcante da hematita, ou ainda, quando presente uma foliação ainda que incipiente, que 

esteja relacionada à direção da foliação. Por isso a averiguação de padrões de comportamento 

cristalográfico é utilizada partindo-se de grãos adjacentes e não adjacentes a um cristal de magnetita fixo. 

Quando esse procedimento foi realizado, descreve-se que os grãos de hematita relacionados à magnetita 

por adjacência apresentava coincidência entre os planos octaédricos da magnetita e basais da hematita. 

Porém, quando não adjacentes, esses grãos não apresentavam essa coincidência. Tal fato é esperado tendo 

em vista que, os grãos adjacentes de hematita são os mais prováveis herdeiros da orientação original da 

magnetita. Inicialmente, um grão de magnetita sofreu oxidação de seus planos octaédricos que serviram de 

base para a construção do novo retículo da hematita presente. O processo de transformação foi tão atuante 

que dividiu um grão único de magnetita numa série de fragmentos, que sofreram transformações 

subsequentes. Já os grãos não adjacentes à magnetita, que não mostram orientação controlada pelo núcleo 

magnetítico escolhido durante o estudo pode estar sendo controlado ou por outro grão de magnetita com 

orientação cristalográfica diferente, ou ainda pelo desenvolvimento da foliação tectônica incipiente.  

Alguns cristais de hematita no entanto, já não guardam essa relação direta com a oxidação da 

magnetita. Exibem formatos tabulares e de bordas retas, ao contrário daqueles irregulares e reentrantes 

atribuídos aos grãos com relação direta de transformação. Dessa forma, relacionam-se à própria formação 

da foliação, sendo originados pela precipitação em cristais preferencialmente orientados segundo a direção 

da foliação tectônica. 

No entanto, o que se observa com maior frequência é a ocorrência mútua desses dois tipos de 

texturas, ou seja, agregados onde a hematita exibe máximos de polos dos planos basais coincidentes tanto 

com a direção da foliação, quanto com a direção de alguns dos planos octaédricos da magnetita. É de se 

notar também que a magnetita, à medida que diminui o seu tamanho com sucessivos processos de 
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oxidação, tende a alinhar seu plano octaédrico com a foliação, da mesma forma que a hematita. Isso 

porque não apresenta maior resistência física à rotação do corpo.  

7.3.3- Discussão do Caso 3: crescimento de hematita sem controle visível dos relíquitos de 

magnetita esparsos 

O elemento estrutural que controla a orientação cristalográfica dos cristais de hematita sem 

dúvida é a foliação nesse grupo de texturas. Isso porque não há abundância de cristais de magnetita. A 

pequena quantidade de cristais de magnetita não possibilita que se resgate a morfologia do grão original 

nem que se estime sua dimensão inicial. Os mapas de ângulos de Euler já não são mais suficientes para 

esse tipo de inspeção. Os estereogramas de orientação dos planos octaédricos da magnetita {111} já 

exibem máximos difusos, corroborando a teoria de que ainda sendo fragmentos de um relíquito anterior de 

magnetita, já não guardam mais entre si as relações cristalográficas que os caracterizavam como um grão 

único. O processo de rotação do corpo pode ter alterado a orientação espacial da magnetita, tendo sido 

induzido pelo mesmo processo que orienta perpendicularmente à foliação os eixos <c> da hematita. 

A hematita por sua vez é tabular, com bordas retas, e fortemente orientada segundo a foliação. 

Essa orientação dá-se tanto em relação à maior direção de crescimento do prisma quanto em relação aos 

polos dos planos basais. Através dos estereogramas de orientação dos polos dos planos basais, observa-se 

essa coincidência de direções com a foliação tectônica da rocha. Nota-se porém, que esse tipo de textura 

desenvolve-se não apenas em hematititos, ou seja, em rochas de formações ferríferas bandadas compostas 

predominantemente por minerais do sistema Fe-O, mas também em itabiritos. Nas bandas ricas em 

quartzo, não se observa a presença de hematita orientada segundo a foliação, ao contrário das bandas ricas 

em óxido de ferro. Essas bandas, predominantemente formadas por hematita tabular compõem verdareiras 

microshear bands. Nesses locais de maior concentração da deformação, há formação de uma forte textura 

induzida pelo deslizamento em planos cristalográficos preferenciais da hematita. Nessas regiões há maior 

atuação da tensão, deformando portanto mais facilmente os cristais de hematita, orientando-os segundo o 

campo de deformação. As bandas quartozas também sofrem esse processo de deformação, porém 

comportam-se de maneiras distintas àquela da hematita. Embora a hematita seja predominante nessa 

textura, a magnetita também se mostra, adquirindo ora morfologia granular, tipicamente junto ao quartzo, 

ora morfologia tabular, distribuída nas bandas ricas em hematita. Como a deformação é mais atuante nas 

bandas ricas em hematita tabular pelo próprio deslizamento dos planos cristalográficos facilitados desses 

grãos, a magnetita reliquiar também sofre com esse processo. Contudo, diferentemente da hematita que 

possui o plano prismático como um de seus planos de maior anisotropia cristalográfica, a magnetita possui 

o plano octaédrico como plano de maior anisotropia. Assim, enquanto os planos basais da hematita 
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alinham-se com o plano da foliação da rocha, na magnetita esse alinhamento dá-se em relação aos planos 

octaédricos do mineral. 

Certamente que, nas regiões onde as texturas são controladas predominantemente pela foliação, 

sendo menor a presença de magnetita reliquiar, haverá menos coincidência de planos cristalográficos da 

magnetita e da hematita devido à transformação de fases. Isso porém, não anula a possibilidade de que 

dois grupos de texturas diferentes aconteçam concomitantemente numa mesma rocha. É possível que se 

encontre uma banda rica em hematita tabular fortemente orientada segundo a foliação intercalda com 

bandas de magnetita reliquiar transformando-se para hematita, sendo portanto controladora da orientação 

cristalográfica dos grãos que crescem a partir dela. Isso é tipicamente encontrado nas rochas das 

formações ferríferas do QF e nada mais é que o resultado da atuação anisotrópica da deformação num 

agregado heterogêneo. 

7.3.4- Discussão do Caso 4: crescimento de blastos de magnetita 

A blastese de magnetita nas formações ferríferas do QF dá-se através do crescimento de cristais 

euédricos e bem formados sobre a foliação preexistente hematítica ou ainda em bandas notadamente 

quartzosas. Embora mais rara, essa blastese também desenvolve bandas ricas em cristais de magnetita, que 

não raro se tocam perdendo o caráter de bordas retilíneas. Para que haja o crescimento de grãos tão 

grandes e euédricos estima-se que houve temperatura suficiente para que esse processo fosse estimulado 

bem como material de aporte necessário, isto é, íons em solução. O próprio processo de deformação 

anterior pode ter servido de gerador desses íons livres, que precipitaram-se na forma de cristais de 

magnetita. O estudo textural desses cristais, além de distinguir os diversos pulsos de aparecimento de 

magnetita no QF, possibilita que se resgatem os momentos iniciais da transformação de fase num grão 

hipotético desse mineral. Nas demais texturas descritas anteriormente, todas as fases de transformação do 

retículo cristalino isométrico já se encontravam em processo avançado, não sendo possível caracterizar 

seus instantes iniciais. Com o estudo dos blastos, que muitas vezes encontram-se quase perfeitamente 

preservados em forma e em cristalografia, é possível que se acompanhe o caminhamento dos processos de 

transformação.  

Dessa forma, dois locais são marcantes nesse processo de oxidação: as bordas do grão, mais 

expostas aos fluidos oxidantes do retículo e os planos octaédricos. Nota-se que nas bordas desses blastos a 

magnetita transforma-se em hematita que cresce em palhetas ao longo da linha do limite do grão. Já no 

interior desse mesmo cristal, que se transforma ao longo dos planos octaédricos, a hematita cresce 

granular. Em ambos casos, independente da morfologia observada, a coincidência entre os planos 

octaédricos do blasto parente e dos planos basais da hematita transformada é marcante, sendo fator 
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fundamental na estimativa da origem desse último mineral. Já a hematita que se encontra presente de 

alguma forma na matriz dessa rocha, ou seja, que existia previamente em relação à presença dos blastos, 

não possui nenhum tipo de relação cristalográfica com os cristais novos de magnetita. 

7.4- EVOLUÇÃO TEXTURAL DOS PADRÕES DE TRANSFORMAÇÃO MAGNETITA-

HEMATITA DO QF 

Partindo-se de um agregado hipotético de magnetita que sofresse progressivamente a atuação da 

deformação e dos processos de oxidação, bem como da evolução real desses cristais descritos nos estudos 

de casos anteriores, propôs-se a evolução textural dos padrões de transformação de magnetita para 

hematita nas formações ferríferas bandadas do QF. Para isso, construíram-se os esquemas ilustrativos, 

apresentados na figura 7.4, através de etapas, da evolução cristalográfica e morfológica da magnetita e da 

hematita. Essa evolução apresentada em fases delimitadas não descarta a possibilidade de que processos 

descritos separados ocorram concomitantemente, nem mesmo de que algumas etapas sejam suprimidas ou 

inatingidas. 

Etapa A: o agregado caracteriza-se pela presença de grãos de magnetita distribuídos sem 

orientação cristalográfica preferencial, compondo bandas ricas em óxido de ferro. Inicialmente, apenas a 

magnetita é existente, não sendo descrita nenhuma ocorrência de hematita tendo em vista que o retículo 

cristalino continua intacto. Ao se descrever a figura de polo hipotética de um grão, observam-se os quatro 

planos octaédricos representados, enquanto não há nenhum polo de plano basal descrito, em virtude da 

ausência de hematita. Essa etapa seria compatível aos momentos iniciais de uma rocha descrita nos 

estudos texturais do caso 1. 

Etapa B: ainda existem os grãos de magnetita, porém o processo de oxidação inicia-se com a 

geração de cristais de hematita orientados segundo os planos octaédricos da magnetita. Ao se descrever o 

agregado como um todo, não se observa orientação cristalográfica preferencial de nenhum dos planos, seja 

o octaédrico da magnetita ou o basal da hematita. Isso porque o agregado inicial, sendo isotrópico, 

continua conferindo ao agregado evoluído a partir dele esse caráter.  
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Figura 7.4: Esquema representativo da evolução textural dos padrões de transformação do sistema magnetita-hematita para as formações ferríferas 

bandadas do QF. Em branco os cristais de quartzo, em cinza as palhetas de hematita e hachurados os grãos de magnetita. Notar que o plano da 

foliação é coincidente ao plano marcado pelo eixo X das figuras de polo. A) e B) compatíveis ao caso 1. C) Compatível aos casos 1 e 2. D) 

Compatível aos casos 2 e 3. E) Compatível ao caso 3 e F) compatível ao caso 4. Todos os casos foram descritos e discutidos respectivamente nos 

capítulos 6 e 7. 

Porém se analisado um grão em processo de transformação, percebe-se a formação das direções 

de coincidência e de orientações preferencias, marcadas nas figuras de polos pelas setas. Observa-se, 

portanto, que um dos planos octaédricos da magnetita coincide com os polos dos planos basais da 

hematita, originada a partir da transformação de fases. Essa etapa seria compatível aos momentos finais de 

uma rocha descrita nos estudos texturais do caso 1. 



Barbosa, P.F. Caracterização microestrutural e textural de agregados de magnetita do Quadrilátero Ferrífero 

  74 

Etapa C: a deformação a partir de agora passa atuar não só no processo de oxidação dos grãos 

de magnetita, que ainda persistem, mas também no desenvolvimento de uma foliação tectônica. Devido à 

facilidade das hematitas deslizarem ao longo de planos cristalográficos preferenciais, seus grãos alinham-

se segundo a direção de fluxo, dando inicio à formação de uma foliação ainda incipiente que é descrita na 

rocha. Assim, quando analisados em conjunto, observa-se que a orientação dos polos dos planos basais 

dos cristais de hematita coincidem tanto com um dos planos octaédricos do grão de magnetita (marcado 

pela seta preta) quanto com a direção da foliação tectônica. É portanto, um estágio intermediário, que seria 

compatível aos momentos iniciais de uma rocha descrita nos estudos texturais do caso 2 e finais do caso 1. 

Etapa D: os grãos de magnetita começam a perder a morfologia inicial, tendo em vista o 

crescente processo de transformação. A hematita já se encontra fortemente controlada pela foliação 

pervasiva, contornando os grãos de magnetita, sofrendo portanto deflexão. A deformação progressiva atua 

na orientação não só dos cristais tabulares de hematita, mas também nos cristais de magnetita, que já 

tendem a se alinhar segundo a foliação. A rotação de corpo provoca a alteração da orientação 

cristalográfica dos cristais de magnetita. Dessa forma, a coincidência dos planos octaédricos da magnetita 

e dos polos dos planos basais da hematita persistem, sendo que os grãos de magnetita também tendem a 

alinhar seu plano de maior anisotropia segundo a foliação. Trata-se assim de um estágio final, compatível 

aos momentos finais de uma rocha descrita nos estudos texturais do caso 3 e finais do caso 2. 

Etapa E: os grãos de magnetita são agora relíquitos dispersos na foliação pervasiva composta 

predominantemente por palhetas de hematita fortemente orientadas segundo a foliação tectônica. Assim 

sendo, não se nota mais a coincidência de planos cristalográficos entre hematita e magnetita, sendo 

controladas pela deformação imposta. É possível fazer uma comparação dessa etapa àquela descrita nos 

estudos texturais do caso 3. 

Etapa F: nessa etapa, a blastese é responsável pelo aparecimento de novos cristais de magnetita 

que crescem sobre a foliação tectônica já desenvolvida, sem causar nenhum tipo de perturbação da 

mesma. São cristais euédricos e bem formados que exibem os mesmos processos de oxidação descritos 

ainda nos grãos da Etapa A. Não há portanto nenhuma relação cristalográfica entre os planos octaédricos 

dos blastos de magnetita e dos polos dos planos basais da hematita pertencente à foliação tectônica. Essa 

etapa caracterizaria essencialmente os estudos texturais do caso 4. 



 

 

CAPÍTULO 8 

CONCLUSÃO 

Diversas microestruturas podem ser descritas nas formações ferríferas bandadas do 

Quadrilátero Ferrífero, porém se relacionadas à ocorrência de magnetita, sem dúvida as mais 

significativas são aquelas que de alguma forma provêm da transformação de fases entre magnetita e 

hematita. Esses padrões de transformação de fase no QF foram analisados e discutidos segundo sua 

distribuição geográfica e segundo sua evolução textural. 

Geograficamente, a compartimentação do QF em setores de maior ou menor deformação já 

havia sido proposta por Rosière et al., (2001), baseados em trabalhos anteriores, bem como na textura 

cristalográfica de hematita das FFs do QF. Levando-se em conta os dados obtidos para a magnetita, 

não há grande discrepância desse zonamento. O que é ressaltado no momento é que não há um limite 

notadamente marcado no que se refere aos diferentes domínios de deformação para a magnetita. Na 

verdade, há uma zona de transição entre uma região claramente marcada por microestruturas 

controladas por processos cataclásticos e entre outra em que a blastese é dominante. Esse setor onde o 

microfraturamento de cristais de magnetita é comum, bem como a foliação ainda é incipiente coincide 

com o domínio de baixa deformação proposto por Rosière et al., (2001), embora não abranja toda a 

região anteriormente prevista. Já o setor do QF em que a blastese de cristais de magnetita é posterior à 

foliação tectônica pervasiva, composta de grãos tabulares de hematita, encontra-se na região descrita 

por Rosière et al., (2001) como de alta deformação. O que se ressalta porém, para os dados relativos à 

magnetita é que a distribuição desses padrões microestruturais não se dá de forma abrupta e sim 

gradativa. Destaca-se um grande setor central no QF em que as foliações tectônicas ora são incipientes, 

ora são pervasivas, descrevendo em uma mesma amostra verdadeiras regiões onde há menor e maior 

atuação da deformação respectivamente. Já os processos de microfraturamento e de blastese são 

concomitantes nesse setor de transição, sendo possível ainda descrever amostras em que embora haja a 

cataclase como mecanismo responsável pela deformação de grãos de magnetitas antigos, a blastese 

atua no crescimento de novos cristais de magnetita sobre a foliação. Não se optou pela 

compartimentação dessa zona de transição num setor distinto pois a mesma não guarda nenhum tipo de 

característica que a distinga dos demais setores. Apenas é descrito como uma região em que as 

condições de deformação e os processos envolvidos são típicos da transição de um setor notadamente 

controlado por baixa deformação para um setor em que a mesma foi mais atuante. 

Microestruturalmente, a presença dos processos de deformação no QF atuantes na magnetita torna 
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possível a compartimentação dessa província em dois grandes setores:  

Setor oeste: 

• deformação: baixa; 

• mecanismos atuantes: cataclase, dissolução e precipitação; 

• microestruturas: formação de microfraturas e foliação incipiente, diminuição do tamanho dos grãos. 

Setor leste: 

• deformação: alta; 

• mecanismos atuantes: dissolução, precipitação e crescimento mineral; 

• microestruturas: formação de porfiroblastos, foliação pervasiva. 

Texturalmente, a transformação magnetita-hematita não se distribui conforme setores 

geográficos. Isso é o resultado da evolução e das condições locais de seu crescimento. Ou seja, um 

grão que apresenta microfraturamento e se encontra submetido à baixa deformação no setor oeste do 

QF pode apresentar os mesmos padrões de transformação de um blasto de magnetita que se encontra 

no setor leste do QF, de maior influência da deformação. Dessa forma, o estudo das texturas que esses 

padrões de transformação traçam baseia-se na sua evolução cristalográfica. Estima-se portanto que um 

cristal de magnetita, inicialmente pertencente ao sistema cúbico sofra oxidação (e.g. por fluidos 

oxidantes, deformação do retículo cristalino). Assim, tendo perdido um elétron, o Fe2+ transforma-se 

em Fe3+ , desligando-se do retículo cristalino da magnetita. Esses íons antes de serem oxidados, 

compõem verdadeiras folhas paralelas aos planos octaédricos da magnetita que por sua vez também 

são paralelas às folhas de íons oxigênio que constroem o retículo cúbico. O Fe3+ que antes era formador 

da magnetita, encontra-se agora em solução, restando ao retículo isométrico apenas as folhas de 

oxigênio. Assim, uma das possibilidades é que, a partir do plano octaédrico da magnetita que se 

transforma, construa-se um novo retículo trigonal da hematita, utilizando para isso os íons oxidados de 

ferro que já se encontram em solução. Esse processo de dissolução e precipitação coordena a evolução 

textural da magnetita. Enquanto isso, o agregado formado pela magnetita que se transforma e pela 

hematita também evolui respondendo aos processos de oxidação da magnetita. Parte-se portanto de um 

agregado isotrópico de magnetita sem a presença de orientação preferencial de hematita. À medida que 

a magnetita sofre oxidação, a hematita é formada, aproveitando-se dos planos octaédricos do retículo 

cúbico. Assim, a orientação cristalográfica da hematita já nasce controlada pela orientação herdada do 

retículo cristalino da magnetita que é progressivamente transformada. Aliada a esse processo, há ainda 

a formação da foliação, marcada pela orientação preferencial das hematitas tabulares. Dessa forma, a 

orientação cristalográfica preferencial dos cristais de hematita do QF não são apenas controlados pela 

deformação durante os processos de geração e alteração da foliação regional penetrativa, mas também 
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pelos planos cristalográficos da magnetita que é oxidada. Obviamente, essa afirmativa é aplicada 

somente aos cristais de hematita que são notadamente provindos dos processos de oxidação da 

magnetita. 
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