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Resumo 

O debate sobre a origem do bandamento das formações-ferríferas sempre se centrou no modelo de 

deposição sedimentar atribuído a cada uma delas. No entanto, em terrenos bastante deformados e 

metamorfizados como o Quadrilátero Ferrífero, a alternância entre bandas ricas em óxidos de ferro e 

bandas ricas em quartzo não mais retém um elo irreprochável somente com o processo sedimentar 

anterior. Dessa forma, seria mais óbvio que se estudasse o bandamento composicional das formações-

ferríferas do Quadrilátero Ferrífero como o resultado de um processo também deformacional, e não 

somente sedimentar. Assim, diferentes microestruturas representantes da evolução do bandamento das 

formações-ferríferas foram texturalmente analisadas. Tanto métodos óticos (platina universal, 

polarizadores giratórios) quanto eletrônicos (difração de elétrons retro-espalhados) de análises texturais e 

cristalográficas serviram de base para a observação dessas microestruturas. Foram escolhidos veios de 

quartzo como representantes de bandas silicosas; grãos de magnetita parcialmente transformados em 

hematita relacionados às bandas predominantemente ferruginosas e sombras de pressão de quartzo em 

volta de grãos de óxido de ferro refletindo camadas mais ou menos equilibradas composicionalmente entre 

óxidos de ferro e quartzo. Como o vestígio das estruturas sedimentares é raramente observado nessas 

rochas do Quadrilátero Ferrífero, não se estabeleceu a contribuição do estado sin- a pós-diagenético da 

rocha para a geração das microestruturas registradas. Portanto, esse estudo textural evidenciou que o 

bandamento composicional das formações-ferríferas do Quadrilátero Ferrífero observado hoje é 

proporcional à atuação de diversos mecanismos de deformação (e.g. dissolução-precipitação, 

recristalização, cristalização), em diferentes intensidades, com ou sem participação de fluidos. 
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Abstract 

The debate about the banding origin of banded iron-formations was always focused on the sedimentary 

deposition model assigned to each of them. However, on terranes that are greatly deformed and 

metamorphosed as the Quadrilátero Ferrífero, the alternation between iron oxide rich bands and quartz-

rich bands can not hold a faultless link only with the previous sedimentary process. Thus, it is more 

obvious to study the compositional banding of iron-formations from Quadrilátero Ferrífero as the result of 

a deformation process, and not only as a sedimentary process. Then, different microstructures that 

represent the evolution of banded iron-formations were analyzed texturally. Both optical (platinum 

universal, rotary polarizers) and electronic methods (electron backscattered diffraction) textural were 

applied for the textural observation of the microstructures. Quartz veins were chosen as examples of 

siliceous bands; grains of magnetite partially transformed into hematite are related mainly with the 

ferruginous layers and the pressure shadows of quartz reflected the layers that the composition is more or 

less balanced between iron oxide and quartz . As the sedimentary structures are rarely observed in these 

rocks, we did not establish the contribution of the syn- to post-diagenetic processes for the generation of 

the recorded microstructures. Therefore, this study showed that the texture of the compositional banding 

observed today is proportional to the activity of various deformation mechanisms (e.g. dissolution-

precipitation, recrystallization, crystallization), at different intensities, with or without fluid activity. 

 



CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

O Quadrilátero Ferrífero é uma província geológica de importância mundial notavelmente 

em função de sua produção mineral. Inicialmente conhecida a partir do século XVII como importante 

região produtora de ouro no Brasil, torna-se ainda mais notável já em meados do século XX, em 

função dos jazimentos de minério de ferro. A consolidação de sua importância econômica culmina no 

projeto entre USGS e DNPM na década de 1960, do qual se origina o mais importante mapeamento 

estrutural e litoestratigráfico já realizado na região do Quadrilátero Ferrífero (QF). A partir de então, 

diversas pesquisas concentraram-se principalmente em rochas e estruturas correlacionadas ao minério 

de ferro. O salto do número de trabalhos descritivos é expressivo principalmente na tentativa de se 

estabelecerem relações geológicas entre as províncias metalogenéticas já mundialmente conhecidas e 

o QF. Desses esforços, várias teorias sobre origem e evolução da região surgiram principalmente após 

a compilação de dados litoestratigráficos e de datações radiométricas. No entanto, embora esses 

estudos sobre o QF tenham se tornado ostensivos a partir da publicação do grande mapeamento 

USGS-DNPM, vários debates sobre a evolução tectônica e estratigráfica da região permanecem até os 

dias atuais. 

Obviamente nesse contexto, as formações-ferríferas do QF tornaram-se um dos grandes 

objetos de pesquisa da comunidade acadêmica desde então. Ainda que as tentativas de compreensão 

dessas litologias tenham sido intensas, os resultados nem sempre condiziam com o que já era 

conhecido em relação às demais formações-ferríferas mundiais. O conhecimento já adquirido relativo 

a essas litologias baseava-se principalmente em rochas com diversas estruturas sedimentares primárias 

preservadas, facilmente identificáveis e enormemente utilizadas durante as interpretações de origem e 

evolução. No QF, feição bem diferente seria descrita. Itabiritos, por definição rochas sedimentares 

bandadas e metamorfizadas, já não mostravam suas estruturas sedimentares preservadas. As estruturas 

mais antigas registradas passam então a ser observadas refletindo os estágios iniciais já da deformação 

e não da deposição sedimentar, ao contrário de outras formações-ferríferas clássicas amplamente 

estudadas. 

Talvez um dos motivos dos poucos resultados expressivos nas pesquisas da origem das 

formações-ferríferas do QF recaia justamente nas tentativas quase sempre fracassadas do 

enquadramento da origem dessas rochas nos modelos pré-estabelecidos para outras formações-

ferríferas ditas clássicas. O retrabalhamento tectônico e metamórfico das formações-ferríferas é 

intenso, sendo infundável o estudo de estruturas ditas primárias nessas rochas. Dessa forma, o objetivo 

dessa tese é abordar a formação do bandamento composicional das formações-ferríferas do QF, não 



Barbosa,	  P.	  F.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Investigação	  dos	  processos	  formadores	  de	  bandamento	  composicional	  

 2 

através dos modelos clássicos de classificação de bandamentos sedimentares composicionais, e sim da 

observação de estruturas relativamente comuns nessas rochas. Em termos gerais, embora o 

bandamento clássico composicional, marcado pela intercalação sucessiva de camadas ricas em 

minerais de ferro e camadas ricas em minerais silicatados (quase em sua totalidade, quartzo) seja a 

estrutura mais proeminente nas formações-ferríferas do QF, não é a única. Estruturas como sombras 

de pressão ao redor de clastos de minerais de ferro, veios de quartzo metamórficos, estruturas de 

transformação de fase no sistema Fe-O são bastante comuns nessa região, sendo importantes 

marcadores da deformação que atuou em toda a rocha. 

Na tentativa de explorar os mecanismos responsáveis pela segregação de bandas ricas em 

ferro e ricas em silicatos, foram escolhidas três principais feições capazes de revelar, em diferentes 

graus, a atuação de mecanismos de deformação distintos durante a evolução das mesmas. 

Inicialmente, foram escolhidas as sombras de pressão de quartzo, em itabiritos do QF, crescidas ao 

redor de clastos de magnetita parcialmente oxidados. Através da análise dessas feições, estimou-se 

entender, em particular, o mecanismo responsável pelo crescimento de fibras de quartzo que mantém 

orientação cristalográfica contínua mesmo quando curvas em formações-ferríferas do QF. Esse 

crescimento de minerais fibrosos constitui um dos possíveis contextos iniciais de formação de bandas 

monominerálicas, policristalinas ou não. A partir dessas características microestruturais e texturais, 

pretendeu-se estabelecer uma relação entre a recristalização dinâmica dos cristais fibrosos e a 

formação de bandas policristalinas de quartzo. 

Outra estrutura selecionada para o estudo foram os veios de quartzo paralelos ao bandamento 

composicional regionalmente descrito. Em geral, esses veios exibem forte extinção ondulante e 

subgrãos, delimitados por diminutas inclusões fluidas e minerais opacos. São compostos 

eventualmente por monocristais microfraturados, cujos fragmentos são conectados por agregados 

policristalinos de quartzo com texturas não compatíveis com os mecanismos de deformação cristal-

plástica ou recuperação por formação e rotação de subgrãos. Assim, avaliando quais processos estão 

envolvidos na formação desses agregados, é possível que se estendam os mesmos processos à 

formação de bandas quartzosas (quartzo/óxido de ferro), morfologicamente similares àquelas 

relacionadas à recristalização das franjas de deformação. 

Obviamente, não somente as estruturas relacionadas às bandas ricas em quartzo são 

importantes para o entendimento da evolução do bandamento composicional das formações-ferríferas 

do QF. Bandas ricas em óxidos de ferro revelam os mecanismos de remobilização e transformação 

mineral principalmente através das relações cristalográficas presentes nesses processos. Nesse 

trabalho, avaliou-se o papel desses processos ocorridos nas bandas ferruginosas para a segregação de 
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agregados de óxido de ferro em bandas, com forte orientação cristalográfica.  

Assim, para que essa tese contribuísse para novas abordagens científicas e para a divulgação 

do conhecimento já amplamente acumulado sobre as formações-ferríferas do QF, optou-se por sua 

apresentação na modalidade compilação de artigos científicos. Para que um volume fosse produzido e 

para que os artigos mostrassem integração entre si, capítulos auxiliares de revisão bibliográfica das 

formações-ferríferas, geologia regional do QF e metodologia do estudo foram anexados. Dessa forma, 

é esperado que o trabalho contribua para o maior entendimento das formações-ferríferas do QF, 

introduzindo uma nova técnica na abordagem desse tipo de rochas. Embora as formações-ferríferas do 

QF não mostrem estruturas sedimentares clássicas observadas em rochas similares de outras regiões, 

apresenta estruturas tão, ou talvez mais, interessantes do ponto de vista geológico, extremamente úteis 

para a compreensão de sua evolução tectônica. 
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CAPÍTULO 2 

FORMAÇÕES-FERRÍFERAS PRECAMBRIANAS 

2.1- DEFINIÇÃO DE FORMAÇÃO-FERRÍFERA 

James (1954) define pela primeira vez o termo formação-ferrífera como “um sedimento 

químico, tipicamente laminado, contendo 15% ou mais de Fe de origem sedimentar, comumente, 

porém não necessariamente contendo camadas de chert”1. Essa mostra algumas definições restritivas 

consideradas aleatórias e arbitrárias, tendo sido portanto, amplamente criticada. Trendall (1983) 

questiona a validade do limite inferior de composição em Fe estabelecido por James (1954), enquanto 

Lepp (1987) afirma que formações-ferríferas possuem em média 29% de Fe. Rochas em geral 

possuem composição abaixo de 4% em Fe, sendo portanto esse valor o limite inferior de composição 

em Fe entre rochas comuns e formações-ferríferas. A presença de chert também não deve constar na 

definição de formação-ferrífera, pois assim exclui todas as rochas que, mesmo com origem e 

composição idênticas, não possuam chert (Misra, 2000). Dessa forma, a definição readaptada de James 

(1954) conforme as sugestões de Trendall (1983) passa a ser: “sedimento químico, tipicamente 

laminado, cuja principal característica é uma anômala concentração de ferro, comumente, porém não 

necessariamente contendo camadas de chert”2. 

É usual que o nome “formação-ferrífera” seja complementado por termos caracterizadores 

tais como bandada (enfatizando o caráter quartzo-ferro laminado), chertosa, ankerítica, piritosa etc, 

(enfatizando a composição mineral). Para evitar a confusão do nome “formação-ferrífera” com o 

homônimo estratigráfico, James (1992) sugere que o termo seja sempre hifenizado. As formações-

ferríferas são conhecidas também por outras denominações como: itabirito (Brasil), ironstone bandado 

(África do Sul), minério quartzo-bandado (Suécia), hematita-quartzito bandado ou magnetita-quartzito 

bandado (Índia), jaspelito (EUA e Austrália) e taconito (EUA). 

As formações-ferríferas (FFs) representam a fonte de ferro mais importante da Terra e, de 

longe, ultrapassam os depósitos do tipo ironstone e bog iron em termos de reserva e produção total. 

                                                      

1 Traduzido livremente de James (1954): a chemical sediment, typically thin-bedded or laminated, containing 15% or more 

iron of sedimentary origin, commonly but not necesseraly containing layers of chert. 

2 Traduzido livremente de Trendall (1983): a chemical sediment, typically thin-bedded or laminated, whose principal 

characteristic is an anomalously high content of iron, commonly but not necessarily containing layers of chert. 
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Enquanto as últimas ocorrem predominantemente em sequências do Fanerozóico, as FFs conhecidas 

são mais antigas (Figura 2.1), sendo relacionadas a três principais períodos da história geológica da 

Terra: 3500 – 3000 Ma; 2500 – 2000 Ma e 1000 – 500 Ma (Misra, 2000). 

2.2- DISTRIBUIÇÃO MUNDIAL DAS FORMAÇÕES-FERRÍFERAS 

As formações-ferríferas distribuem-se em todos os continentes da Terra, em maior parte, nas 

regiões onde afloram rochas do Precambriano superior e sequências mais jovens precambrianas. As 

FFs do Precambriano apresentam composição e litologia parecidas e essa semelhança eventualmente 

se estende para o Paleozoico (Kalugin, 1969; 1973). A localização das principais formações-ferríferas 

encontram-se na Figura 2.1. Esse mapa enfatiza sua distribuição global, localização, idade e tamanho 

dos depósitos.  

As formações-ferríferas mais antigas de que se tem conhecimento relacionam-se a crátons 

antigos. Isua, na Greenlândia, é a formação-ferrífera mais antiga encontrada na Terra, com idades em 

torno de 3.8 Ga. Formações-ferríferas bandadas também são frequentes em sequências de cinturões de 

rochas verdes da maioria dos principais crátons antigos. Exemplos incluem o cinturão Abitibi, na 

província Superior, EUA e Canadá; os cinturões de rochas-verdes dos crátons de Yilgarn e Pilbara da 

Austrália; os cinturões de rochas verdes do escudo Báltico, Finlândia e Rússia; região de Yingkou-

Anshan-Benxi, no cinturão Jiao-liao, China; o cráton Amazonas no Brasil e os crátons do Oeste 

Africano e do Kaapvaal. A idade da maioria dessas regiões encontra-se em torno de 2.8 a 2.5 Ga. As 

formações-ferríferas de Krivoi Rog e Kursk na Ucrânia provavelmente também pertencem a esse 

grupo. Todas essas FFBs precambrianas são tectonicamente deformadas e em uma grande extensão 

também metamorfoseadas, sendo assim, a natureza de suas bacias deposicionais não pode ser 

reconstruída com grande exatidão.  

Formações-ferríferas bandadas ocorrem em sequências supracrustais bem preservadas e 

pouco metamorfoseadas dos quatro grandes continentes do Gondwana (América do Sul, Sul-africano, 

Índia e Austrália). Em vários casos, as sequências não são severamente deformadas, sendo muitas 

delas distribuídas em platôs topográficos. Dentro desse grupo, incluem-se a formação Carajás, do 

Grupo Grão Pará, no cráton Amazonas e a formação Cauê do Grupo Itabira, no Cráton São Francisco, 

Brasil. Na África do Sul, a formação-ferrífera Kuruman, e algumas unidades que cobrem o 

Supergrupo Transvaal, na Bacia Oeste Griqualand e a formação-ferrífera Penge da Bacia Transvaal. 

Na Índia, a formação Mulaingiri da Bacia Bababudan, no cráton Karnataka e na Austrália todas as 

formações-ferríferas pertencentes à bacia de Hamersley. Ainda que levemente variáveis, suas idades 

são similares àquelas dos cinturões de rochas-verdes. Algumas formações-ferríferas são um pouco 

mais jovens, talvez entendendo-se a algo em torno de 2.2 Ga. 
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Formações-ferríferas também ocorrem em bacias associadas a terrenos precambrianos 

jovens. As mais conhecidas desse grupo são as de Lago Superior, ou do circum-Ungava, no Canadá e 

EUA. Eles incluem as FFs do Labrador e da Formação Gunflint, famosos pela sua biota, assim como 

da área de Lago Superior: formação Biwabik da região de Mesabi e as FFs de Cuyuna, Menominee, 

Gogebic e Marquette, muito tempo consideradas estratigraficamente correlatas, porém já 

reinterpretadas (Morey e Southwick, 1995). Todas essas consistem principalmente formação-ferríferas 

granulares, embora algumas também contenham formações-ferríferas bandadas. Há uma formação-

ferrífera granular similar (Formação Frere), na Bacia Naberru no oeste australiano. 

2.3- CLASSIFICAÇÃO DAS FORMAÇÕES-FERRÍFERAS 

São várias as tentativas de criação de uma classificação padrão das formações-ferríferas, 

contudo até hoje nenhuma delas é universalmente adotada. A primeira tentativa foi feita por James 

(1954) que descreveu e nomeou quatro principais fácies das formações-ferríferas da região do Lago 

Superior. Gross (1980) propõe uma segunda classificação das formações-ferríferas baseada em seus 

ambientes deposicionais. Kimberley (1978) e Beukes (1980) também destacam-se na tentativa de 

classificação das formações-ferríferas, contudo seus argumentos são pouco adotados por outros 

autores. Já Trendall (2002) considera a divisão textural entre formações-ferríferas bandadas e 

granulares a mais significante dentre as tentativas de classificação de formações-ferríferas.  

2.3.1- Classificação segundo fácies  

Grande parte das formações-ferríferas são precipitados químicos, cuja mineralogia varia de 

acordo com a oscilação de Eh e pH do ambiente aquoso. Dessa forma, em seus estudos sobre as 

formações-ferríferas da região do Lago Superior nos EUA, James (1954) observou que era possível 

dividi-las em quatro fácies distintas, aparentemente formadas em condições ambientais definidas pelo 

campo de estabilidade dos seus minerais dominantes: fácies óxido, fácies silicato, fácies carbonato e 

fácies sulfeto. Os termos utilizados são úteis como nomes de variantes químicas, porém a classificação 

caiu em desuso, em parte, porque a sugestão de James (1954) das quatro fácies lateralmente 

correlacionadas não foram corretamente encontradas nem nas formações-ferríferas da região do Lago 

Superior, nem mesmo nas demais do mundo.  

2.3.1.1 – Formações-ferríferas fácies óxido 

A fácies óxido é composta predominantemente pelos óxidos de ferro hematita e magnetita. 

Segundo a abundância desses minerais, essa fácies pode ainda ser dividida em subfácies magnetita e 

subfácies hematita, representando diferentes níveis de Eh e pH nos ambientes de deposição (Figura 

2.2). Hematita é o mineral mais facilmente reconhecido, embora não seja necessariamente o mais 
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abundante. Magnetita pode apresentar uma origem diagenética. Segundo James (1954), a subfácies 

magnetita é o tipo mais abundante de formação-ferrífera, sendo considerada o exemplo clássico. 

Menores quantidades de carbonatos podem ser encontradas (ankerita, dolomita e calcita). Silicatos de 

ferro e siderita também são comuns da subfácies magnetita. A ocorrência dessas fácies não é restrita, 

sendo de fato reconhecidas usualmente em intercalações métricas (James, 1992). 

2.3.1.2 – Formações-ferríferas fácies silicato 

Segundo James (1954), a fácies silicato é de fácil reconhecimento através da presença de 

minerais silicatados que conferem cor esverdeada às rochas dessa classificação. Contudo, atualmente 

já se estabeleceu uma mineralogia amplamente mais complexa a essa fácies do que aquela definida por 

James (1954). Os minerais presentes são sensíveis ao metamorfismo pós-deposicional, fazendo com 

que sua presença seja, em determinadas circunstâncias, indicativa do grau metamórfico da rocha. Sob 

relativo baixo grau metamórfico, na zona da biotita ou inferior, greenalita minnesotaíta, 

estilpnomelano, chamosita, Fe-clorita, riebeckita e Fe-anita podem estar presentes. Em altos graus 

metamórficos, cummingtonita, grunerita, piroxênio, granada e fayalita podem ocorrer (Bekker et al., 

2010). 

2.3.1.3 – Formações-ferríferas fácies carbonato 

A fácies carbonato é caracterizada pela presença de siderita. São comuns camadas 

praticamente monominerálicas desse carbonato, eventualmente esferulíticas, alternadas por camadas 

de chert. Essa alternância com chert é comum em quase todas as fácies das formação-ferríferas 

(Simonson, 2003). As transições da fácies carbonato para a subfácies magnetita ou fácies silicato são 

reconhecidas, contudo ainda não foi identificada a coexistência das subfácies hematita e carbonato 

(James, 1992). 

2.3.1.4 – Formações-ferríferas fácies sulfeto 

Conforme a definição de James (1954), a fácies sulfeto seria a menos abundante de todas, 

composta essencialmente por uma rocha finamente granulada e escura em função da presença de pirita 

ou pirrotita disseminada. Bekker et al. (2010) não classificam essa fácies como um tipo de formação-

ferrífera por ser composta apenas por pirita-carbonato-siltitos e/ou argilitos. Mineralizados ou não, 

exalitos de substrato oceânico, ricos em ferro, e cherts com sulfetos são também atribuídos, em alguns 

casos, à categoria de formações-ferríferas, hospedando importantes depósitos de ouro em terrenos 

arqueanos (Bekker et al., 2010). Não raro, o primeiro tipo representa um depósito do tipo VMS, 

enquanto o último pode se tratar de exalitos ou hidrotermalitos que foram substituídos por formações-

ferríferas (Groves et al., 1987). Segundo Bekker et al. (2010), ambos devem ser excluídos da 

definição stricto sensus de formação-ferrífera por não se enquadrarem nas mesmas origens geológicas 
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estabelecidas para tais. Como resultado desse problema de definição, muitas rochas atribuídas a 

formações-ferríferas arqueanas de fácies sulfeto em mapas geológicos atuais, não se tratam de 

formações-ferríferas verdadeiras (Hofmann et al., 2003). 

 

2.3.2- Classificação segundo contexto deposicional 

Baseando-se nos processos de sedimentação, Klein e Beukes (1992) estabelecem que a 

principal diferença entre formações-ferríferas arqueanas e proterozoicas (~1,88 Ga) encontram-se nas 

suas estruturas e em sua composição (Klein e Beukes, 1992). Formações-ferríferas arqueanas são 

principalmente formadas por bandas ricas em ferro, intercaladas por bandas ricas em sílica, sendo 

usualmente, mas não universalmente, depositadas em ambientes aquosos relativamente profundos, 

sem evidências da ação de ondas ou tempestades. Em contraste, as formações-ferríferas proterozoicas 

(~1,88 Ga) estão localizadas nas zonas de ação de ondas e de tempestades, sendo comumente 

granulares, com texturas possivelmente clásticas. Essas diferenças são observadas não só nos 

ambientes de deposição, mas também nos processos de oxidação e precipitação do ferro (Bekker et al., 

2010). Entre 1,8 Ga e 0,7 Ga há um intervalo de ausência de registros de formações-ferríferas. No 

final do Neoproterozóico elas reaparecem aparentemente relacionadas ao evento global do Snowball 

(Hoffman et al., 1998). Esse tipo de formação-ferrífera apresenta mineralogia simples (óxido de ferro 

e sílica), abrigando concentrações econômicas de manganês em alguns locais (Klein e Beukes, 1992). 



Contribuições	  às	  Ciências	  da	  Terra	  –	  Série	  X,	  vol.	  XXX,	  XXp.,2012	  

 11 

Seguindo os modelos mais aceitos dos ambientes deposicionais estabelecidos para as principais 

formações-ferríferas mundiais, bem como o regionalismo científico dos autores que pesquisavam o 

assunto na época, convencionou-se classificá-las, seguindo o nome de alguns de seus principais 

depósitos (Gross, 1965; 1970; 1980): tipo Algoma, tipo (Lago) Superior e tipo Rapitan. A 

classificação de Gross (1980) funciona bem para a região da América do Norte, mas falha quando é 

utilizada nas demais formações-ferríferas do mundo. Alguns problemas graves de classificação são 

citados por Ewers (1983), na Bacia de Hamersley, onde o membro Dales Gorge da formação-ferrífera 

Brockman pertenceria tanto ao tipo Lago Superior (Gross, 1980), quanto ao tipo Algoma (Dimroth, 

1976) segundo as definições estabelecidas por Gross (1980). 

2.3.2.1 – Formações-ferríferas do tipo Algoma 

As formações-ferríferas do tipo Algoma apresentam idades variáveis do Eoarqueano até o 

Paleoproterozoico, associando-se com cinturões de rochas verdes precambrianas (Goodwin, 1973; 

James, 1983; Isley e Abbott, 1999; Huston e Logan, 2004). Formações-ferríferas anteriores a 3,0 Ga 

são comumente relacionadas ao tipo Algoma, refletindo possivelmente a ausência de sucessões 

cratônicas preservadas anteriores a essa idade (Bekker et al., 2010). 

As formações-ferríferas do tipo Algoma geralmente hospedam-se em rochas vulcânicas, 

associando-se frequentemente a xistos, grauvacas e rochas vulcânicas. Em certos casos, as grauvacas 

são formadas por processos exalativos hidrotermais, localizados proximalmente a centros vulcânicos 

(Bekker et al., 2010). Alguns autores sugerem que formações-ferríferas enquadradas nesse tipo foram 

depositadas em bacias sedimentares restritas, em situações geológicas similares àquelas observadas 

atualmente na deposição dos sedimentos do Mar Vermelho (Barrett et al., 1988a). 

Individualmente, as formações-ferríferas enquadradas no tipo Algoma não superam 50 m de 

espessura, atingindo uma extensão lateral de até 10 km (Misra, 2000; Bekker et al., 2010). Embora 

sejam mais numerosos e mais amplamente distribuídos (Beukes e Gutzmer, 2008), raramente, os 

depósitos de formações-ferríferas do tipo Algoma ultrapassam 107 Mt de minério (Huston e Logan, 

2004). Contudo, essas características não indicam que os depósitos foram originalmente menores. 

Estima-se que a extensiva ação do tectonismo e da deformação foi responsável pelo desmembramento 

das regiões que abrigaram as bacias deposicionais originais dessas formações-ferríferas, em menores 

porções (Gole e Klein, 1981). Embora o argumento do desmembramento tectônico seja válido, não há 

trabalhos que relatem a correlação temporal e deposicional dessas paleo-bacias. Esses depósitos, ainda 

que pequenos, são minerados em locais como o cinturão de rochas verdes de Abitibi, Ontário, Canadá 

(Robbs, 2005). 
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2.3.2.2 – Formações-ferríferas do tipo (Lago) Superior 

Formações-ferríferas do tipo Superior recebem esse nome quando similares em gênese e 

estruturalmente àquelas descritas na região do Lago Superior (EUA e Canadá). São 

predominantemente Proterozóicas, ainda que não restritas a essa idade. Atualmente, estima-se que as 

rochas das formações-ferríferas do tipo Superior foram depositadas em ambientes de plataforma 

proximal continental, durante períodos globais de alto nível dos oceanos com pulsos de atividade 

magmática e hidrotermal (Bekker et al., 2010). Apresentam-se tipicamente intercaladas por 

carbonatos, ou ainda quartzo-arenitos e xistos negros carbonáceos. São praticamente livres de material 

clástico, mostrando pequenas quantidades de rochas vulcânicas (Gross, 1980) que não se associam 

diretamente às formações-ferríferas (Misra, 2000). Outra característica típica é o bandamento 

alternado ou rítmico de camadas ricas em ferro e ricas em chert, com eventuais texturas oolíticas e 

granulares em ambas (e.g. área do Lago Superior e Província do Labrador). Em contraste às 

formações-ferríferas do tipo Algoma, as do tipo Superior apresentam relativamente maior extensão 

lateral, sendo também relativamente maiores seus depósitos. Algumas unidades contêm reserva 

estimada inicial de 1014 Mt de minério com 15% de composição em Fe (James, 1983; Isley, 1995). 

É complexa a tarefa de classificação de uma formação-ferrífera entre os tipos Superior ou 

Algoma. Sucessões de rochas do Arqueano são fortemente deformadas e cisalhadas, mascarando 

estruturas e características que são utilizadas para essa classificação. Além disso, o desmembramento 

tectônico e a imbricação de pacotes não geneticamente correlacionados também são comuns em 

sequências tão antigas (Bekker et al., 2010). Por exemplo, formações-ferríferas regionalmente 

intercaladas com quartzo-arenitos e carbonatos são localmente intercaladas com finos pacotes de 

rochas extrusivas máfico-ultramáficas. Algumas dessas sequências podem representar unidades 

estratigráficas geneticamente correlatas, depositadas em ambientes extensionais continentais ou de 

arco (Srinivasan e Ojakangas, 1986). Contudo, a presença dessas intercalações pode também ser 

interpretada como resultado da introdução de um pacote de rochas nessas formações-ferríferas através 

da imbricação de sequências de cobertura cratônica que superpuseram as rochas máfico-ultramáficas 

(Dirks et al., 2002) 

Se esse modelo de distinção é correto, então a classificação entre os tipos Superior e Algoma 

possui realmente mérito. Huston e Logan (2004) correlacionam o pico superior de deposição das 

formações-ferríferas do tipo Algoma à maior atividade de plumas mantélicas, datadas do intervalo 

entre 2,75 e 2,70 Ga. Os autores salientam que a recíproca não é verdadeira e nem todos os eventos de 

plumas mantélicas geram depósitos do tipo Algoma. Barley et al. (1997) relacionam as formações-

ferríferas arqueanas ao resultado da interação do tectonismo, do magmatismo e da eustasia. 
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Formações-ferríferas do tipo Algoma tendem a refletir os pulsos de magmatismo e atividade 

hidrotermal na intrabacia durante a deposição das sucessões dos cinturões vulcano-sedimentares de 

rochas verdes, enquanto que as formações-ferríferas do tipo Superior são formadas em plataformas 

continentais durante períodos de altos níveis do oceano e de pulsos de maiores atividades magmáticas 

e hidrotermais (Bekker et al., 2010). Esse modelo indica que as condições propícias para deposição 

dos tipos Algoma encontram-se no Arqueano. 
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Grande parte dos distritos atualmente produtores de minério de ferro (Figura 2.1) 

enquadram-se nas formações-ferríferas do tipo Superior: Hamersley Basin (Austrália), Transvaal 

Basin (África do Sul), província de Labrador (Canadá), supergrupos Krivoy Rog e Kursk (Ucrânia), 

cráton de Singhbhum (Índia) e Quadrilátero Ferrífero (Brasil) (Robbs, 2005). 

	  2.3.2.3 – Formações-ferríferas do tipo Rapitan 

O nome que intitula o terceiro tipo de formações-ferríferas deriva-se da ocorrência 

homônima no Grupo Rapitan (~700 Ma), nas montanhas Mackenzie, no Canadá (Formação-ferrífera 

Snake River) (Yeo, 1986; Young, 1988). O grupo Rapitan é uma unidade glacial-marinha, 

relativamente espessa, localizada na base de uma sequência de margem passiva que chega até o 

Cambriano Inferior (Grupo Rapitan). Apresenta espessura máxima de 150 m, sendo caracterizada pelo 

bandamento irregular entre hematita e jaspelito (Misra, 2000). 

Formações-ferríferas do tipo Rapitan são as menos abundantes dos três tipos citados. Os 

depósitos de minério de ferro associados a sedimentos glaciogênicos são inusuais. Estima-se que 

estejam intimamente associado à ampla distribuição de sedimentos glaciogênicos do Neoproterozóico 

e às glaciações quase globais que caracterizaram esse período geológico (também conhecido como 

período do Snowball). 

A ampla cobertura de gelo teria bloqueado o contato oceano-atmosfera, reintroduzido a 

condição redutora e anóxica em parte da coluna d’água que existira anteriormente à oxi-atmoinversão. 

Vigora-se a teoria de que o desenvolvimento dos minérios de ferro do tipo Rapitan esteja relacionado 

a essa anoxia quase-global que em parte levou ao enriquecimento dos oceanos em ferro ferroso. O 

derretimento da cobertura de gelo resultou na sedimentação glaciogênica, re-oxidação dos oceanos e 

precipitação associada de ferro férrico. Tal cenário é utilizado, por exemplo, para explicar a formação 

das formações-ferríferas de Braemar e os ironstones diamíticos associados aos sedimentos 

glaciogênicos do sinclinal Adelaide, ambos no sul da Austrália, de idade Sturtiana (~ 750 Ma) 

(Lottermoser e Ashley, 1999). 

Formações-ferríferas de idades, características e associação glaciogênica similares incluem 

também as do grupo Jacadigo, Urucum, Brasil (e.g. Hoppe et al., 1987) e do supergrupo Damara, 

Namíbia (Breitkopf, 1988), ambas de aproximadamente 0,8 Ga. 

2.3.3- Classificação segundo textura 

Formações-ferríferas também podem ser texturalmente divididas em dois grupos: formações-ferríferas 

bandadas (FFB), dominantes nas sucessões do Arqueano ao Paleoproterozóico inferior, e formações-

ferríferas granulares (FFG), comuns nas sucessões do Paleoproterozóico. Eventualmente, em artigos e 
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textos de língua portuguesa, as siglas dos nomes em inglês permanecem. Por isso, FFBs e FFGs 

também são conhecidas como BIFs (banded iron-formations) e GIFs (granular iron-formations). Não 

há trabalhos que, indubitavelmente, tracem a relação entre FFBs e FFGs, particularmente porque os 

minerais primários dessas rochas nem sempre são preservados. 

2.3.3.1 – Formações-ferríferas bandadas (FFB) 

A grande maioria das formações-ferríferas anteriores ao Precambriano (> 2 Ga), incluindo a 

mais antiga conhecida na Terra: a formação-ferrífera Isua, no cinturão de rochas verdes homônimo da 

Groenlândia (Allaart, 1976; Appel, 1980; Dymek e Klein, 1988), constituem formações-ferríferas 

bandadas. São rochas geralmente formadas por unidades com menos de 100 m de espessura, de limites 

bastante demarcados, raramente interdigitadas ou interestratificadas por outras litologias. Nenhuma 

FFB de espessura considerável mostra gradação lateral para outra litologia sedimentar. São 

comumentes associadas com uma variedade de rochas vulcânicas, assim como argilitos e carbonatos, e 

eventualmente sequências clásticas (Trendall, 2000). 

Há exceções à generalização de que as FFBs nunca são interestratificadas com outras rochas. 

Segundo a seção idealizada por Eriksson (1983) de sequências arqueanas do cinturão de rochas verdes 

de Pilbara e Barberton, as intercalações das formações-ferríferas atingem menos de um metro de 

espessura, cobrindo as camadas de turbiditos das unidades clásticas. Similarmente, nas formações-

ferríferas (ironstones bandados) da área de Mount Belches no cráton de Yilgarn, oeste australiano, 

Dunbar e McCall (1971) descrevem uma unidade discreta de FFB (membro Santa Claus Ironstone), de 

menos de um metro de espessura, adjacente às sequências de sedimentos clásticos. Intercalações de 

formações-ferríferas similarmente finas também são descritas no cinturão de rochas verdes de 

Beardmore-Geraldton, Ontário, Canadá, por Barrett e Fralick (1985; 1989). 

O bandamento é obviamente o elemento mais relevante nessa classificação, seguindo 

relativamente um padrão de espessura quando se observa apenas a simples alternância de camadas 

ricas em ferro ou chert/quartzo. Estruturas dessa natureza podem ser consideradas como as 

características determinantes na identificação de uma FFB e são amplamente encontradas nas 

formações-ferríferas da Bacia de Hamersley (Austrália), do supergrupo Transvaal (África do Sul), da 

formação Carajás (Brasil), Mulaingiri (Índia), dentre outras.  

Estruturas geradas pela ação de correntes de fluxo, tais como estratificação cruzada, marcas 

de ondas e marcas de escorregamento, são tão raras em FFBs que podem ser consideradas 

hipoteticamente ausentes. As únicas estruturas, inequivocadamente descritas como primárias e geradas 

por correntes, encontram-se em formações-ferríferas granulares do Canadá, e não em FFBs (Gross, 
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1970). Outra irregularidade de classificação de estruturas sedimentares relacionadas ao bandamento 

retrabalhado hidroplasticamente é descrita por Gross (1972) nas formações-ferríferas do Canadá, por 

Majumder e Chakraborty (1977) e Chakraborty e Majumder (1992) em Orissa, Índia e por Matin e 

Mukhopadhyay (1992) no cinturão dos xistos Sandur, Índia.  

Componentes epiclásticos são também teoricamente ausentes, pois os exemplos 

considerados são tão excepcionais que não provariam a regra. Além disso, não há nenhuma estrutura 

em FFBs que possam ser convincentemente interpretadas como pertencentes aos componentes 

primários de deposição. O material que origina essas rochas é tão modificado e recristalizado durante 

os processos diagenéticos e de litificação que (tal como ocorre em carbonatitos), não há registros 

texturais na rocha que possam ser atribuídos indubitavelmente aos componentes de deposição 

primários. 

A composição química das FFBs é relativamente uniforme. Embora, haja variação 

mineralógica substancial entre os minerais pertencentes ao grupo dos óxidos de ferro, bem como em 

relação à ocorrência de carbonato (Trendall, 2002). Acredita-se que a continuidade lateral das FFBs 

seja grande, contudo o retrabalhamento metamórfico, pode ser responsável por mascarar essa 

característica. As FFBs da Bacia de Hamersley apresentam o exemplo clássico dessa continuidade 

lateral, embora provavelmente outras formações-ferríferas menos estudadas mostrem estruturas 

similares. Outra característica estudada profundamente apenas nas FFBs da bacia de Hamersley, que 

por analogia assume-se extensível às demais do mundo, é a taxa de deposição. Se o principal 

mecanismo de deposição das FFBs envolvem a oxidação do ferro dissolvido nos oceanos por 

organismos fitoplantônicos fotossintetizadores, assume-se portanto que as taxas de deposição não 

variariam significativamente (Trendall, 2000). 

Já o tamanho das bacias deposicionais das FFBs costuma ser uniforme, em partes. As 

grandes FFBs relacionadas ao supercontinente Gondwana demonstradamente cobrem grandes áreas, 

porém muitas FFBs mais antigas, anteriores ao Precambriano, relacionadas a terrenos de granitos e 

rochas verdes, apresentam afloramentos bem menores. Sugere-se que as dimensões atuais das FFBs 

sejam resultado do desmembramento tectônico, contudo não há certeza nesse aspecto. O que se 

observa, segundo as evidências, é que a maioria das FFBs em cinturões de rochas verdes apresenta 

bacias deposicionais pequenas. 

2.3.3.2 – Formações-ferríferas granulares (FFG) 

Algumas importantes representantes das formações-ferríferas granulares (FFGs) encontram-se no 

circum-Ungava, no Canadá e EUA, incluindo algumas variações presentes nas FFBs do Lago Superior 
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e da província do Labrador. Trabalhos que se destacam pelos estudos desses tipos de formações-

ferríferas são: Van Hise e Leith (1911); James (1954), Zajac (1974), Morey (1983), Trendall (2002), 

Bekker et al. (2010). 

 

Em parâmetros estratigráficos gerais, as FFGs tendem a formar unidades fortemente 

limitadas. Contudo, em termos de associação litológica, FFGs são comumente interestratificadas com 

sedimentos epiclásticos médios a grosseiros. Há uma alternância de bandas ricas e pobres em ferro que 

exibem um aspecto grosseiro e irregular, porém o bandamento mesoscópico e microscópico, típico das 

FFBs, não é observado nas formações-ferríferas granulares (Trendall, 2002). O chert grosseiramente 

cristalino tende a ser ondulado ou lenticular, provavelmente refletindo a natureza ondulada do material 

arenoso primário. Estruturas geradas pela ação de correntes tais como estratificação cruzada e marcas 

de onda são bem distribuídas em FFGs (Gross, 1970; Ojakangas, 1983). Tanto as bandas ricas em 

ferro quando em sílica podem ser granulares, particularmente as últimas. 

As bandas ricas em ferro nas FFGs são frequentemente formadas por massas compactas e 

litificadas de grânulos ou oólitos, de aproximadamente 1 mm de diâmetro. Seus interstícios são 
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preenchidos pelos mesmos minerais da fração mais grossa, porém usualmente apresenta menor 

concentração de ferro. Os grânulos são similares aos componentes deposicionais primários. Mengel 

(1965) refere-se a esse material como um tipo especial de arenito. As distinções texturais entre FFGs e 

FFBs são críticas, embora, eventualmente, ocorram dentro de um mesmo pacote estratigráfico. 

Simonson e Goode (1989) descrevem grânulos ferruginosos do Grupo Hamersley (não proveniente da 

unidade da FFB); da mesma forma James e Sims (1973), nas formações-ferríferas de Negaunee 

(Michigan, EUA). Beukes e Klein (1990) reportam a transição de formações-ferríferas bandadas para 

granulares no supergrupo Transvaal e Bunting (1986) cita a ocorrência tanto de FFBs quanto de FFGs 

dentro da formação Frere, no oeste australiano. Embora as FFs sejam texturalmente distintas, a 

composição química de uma formação-ferrífera granular é bastante uniforme e similar àquela das 

FFBs, enquanto que a variação mineralógica é substancial (Trendall, 2002). 

A continuidade lateral das FFBs não é observada nas formações-ferríferas granulares. As 

taxas de deposição das FFGs nunca foram medidas e as dimensões das bacias deposicionais são 

comparáveis àquelas das grandes formações-ferríferas bandadas do grande continente Gondwana. 

Assim, as principais características das formações-ferríferas granulares que as diferenciam das 

bandadas são as texturas granulares, similares a arenitos, a presença de estruturas geradas por 

correntes e o bandamento grosseiro. Todas essas características sugerem um ambiente de água rasa e 

alta energia (Trendall, 2002). 

2.4- COMPOSIÇÃO DAS FORMAÇÕES-FERRÍFERAS 

Adicionalmente às classificações faciológicas, tectônicas e texturais, as formações-ferríferas 

são também categorizadas segundo os minerais de ferro associados. Embora, em sua maioria, o 

mineral de ferro seja uma fase óxido (hematita ou magnetita), Fe está ou presente em carbonatos 

(siderita), silicatos (greenalita e minesotaíta) e/ou sulfetos (pirita e pirrotita), ou associado ao chert e à 

lama carbonática. Essa variabilidade reflete bem o conceito de fácies de James (1954), tratado no item 

2.3.1. A progressão das fases de carbonato, óxido e sulfeto seriam o reflexo da precipitação sucessiva 

de minerais de ferro em ambientes progressivamente mais redutores. Uma consideração da 

estabilidade dessas principais fases de ferro em função do Eh e pH confirma que o estado de redução 

do ambiente de deposição é determinante na mineralogia das formações-ferríferas (Figura 2.2). 

Embora esse modelo se aplique bem às teorias predominantes sobre a precipitação de minerais 

ferruginosos nas FFs, a situação é, indubitavelmente, mais complexa que o conceito simplificado de 

fácies outrora proposto conforme as observações nas FFs de Lago Superior. 

Silicatos de ferro, por exemplo, são estáveis sob uma vasta gama de Eh e não suportam esse 

tipo de progressão simplificada proposta por James (1954). A Figura 2.2 mostra que o ferro ferroso é 
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estável em soluções que são ácidas e redutoras. Aumentando-se o Eh, sob um dado pH, será 

estabilizada a (Fe2O3), que é a principal fase de ferro sob uma enorme gama de condições geológicas. 

Siderita e pirita são estáveis somente em ambientes redutores, embora esses campos obviamente 

expandiriam se as atividades de carbonatos ou do enxofre em solução fossem aumentadas. Da mesma 

forma para a magnetita, observa-se que se trata do único mineral estável sob condições redutoras e 

alcalinas. Seu campo expande-se bastante em direção ao pH neutro se as atividades do carbonato e 

enxofre forem menores (Robbs, 2005). 

2.4.1- Mineralogia e Textura 

Em função da idade e do retrabalhamento geológico, a identificação das texturas primárias 

das formações-ferríferas torna-se complexa. Algumas texturas granulares possivelmente primárias já 

foram determinadas: microesferas de 540 µm de diâmetro por Ayres (1972); nanoesferas de 120 nm a 

200 nm de diâmetro por Ahn e Buseck (1990) e hematita primária microtabular por Han (1988). 
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A mineralogia das formações-ferríferas é o resultado da combinação entre os processos de 

deposição, diagênese e metamorfismo. Os minerais mais importantes são: hematita, magnetita, siderita 

e pirita. (Tabela 2.4). Outros minerais associados que são importantes incluem quartzo (chert, jásper), 

carbonatos e silicatos (riebeckita, greenalita, minesotaíta, membros da série cummingtonita-grunerita e 

minerais ferrosos do grupo da clorita). 

Contudo, encontram-se alguns carbonatos euédricos ricos em ferro relativamente mais 

jovens. Estima-se que a formação do estilpnomelano, clorita, minesotaíta, riebeckita, crocidolita e da 

maior parte da hematita e magnetita seja posterior à estilolitização, devido ao soterramento (Figura 

2.3). Alguns autores consideram que a maior parte da hematita encontrada nas FFs seja mais jovem 

(e.g. Ayres, 1972) e provavelmente posterior ao metamorfismo regional (e.g. Morey, 1999; Taylor et 

al., 2001). 
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As estruturas esferoidais, quando presentes em FFs, despertam amplo interesse científico. 

Estima-se que sejam o material mais primário ainda preservado nessas rochas. Inclusões de até 1 µm 

de sílica, possivelmente aprisionadas nos períodos iniciais da diagênese, foram observadas em poros 

de esferoides compactos de hematita com diâmetros entre 5 a 40 µm (Trendall e Blockley, 1970; 

Ayres, 1972). Esses esferoides são similares àqueles dos depósitos de ferro do Mar Vermelho (Taitel-

Goldman e Singer, 2002). 

Acredita-se que as partículas originais de oxi-hidróxidos de ferro transformem-se nessas 

estruturas, durante os estágios iniciais da diagênese. Esses esferoides podem apresentar outras 

composições. Quando carbonáticos, atribui-se uma origem primária ou inicialmente diagenética. Já 

nos casos de esferoides com composições silicáticas (estilpnomelano, chert, greenalita), não se sabe ao 

certo quais seriam as fases iniciais (Ayres, 1972). Texturas granulares ou esferoidais não são 

reconhecidas em todas as formações-ferríferas terrestres. 

 

Os grânulos das FFGs são compostos por chert, óxidos de ferro, carbonatos de ferro ou 

silicatos de ferro. Os grânulos são detríticos, bem arrendondados a angulosos, possivelmente derivados 

do retrabalhamento de arenitos e lamitos (Simonson e Goode, 1989). Muitos grânulos bem 
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arrendondados originaram os peloides (Simonson, 2003). O bandamento oolítico em grânulos é 

relativamente raro nas formações-ferríferas granulares do Paleoproterozóico, porém comum em 

depósitos mais recentes (Harms, 1965). Nos estágios iniciais da história diagenética das FFGs, 

formaram-se os silicatos de ferro (greenalita), siderita, chert e hematita (LaBerge, 1964). No entanto, a 

composição original dos grânulos no seu momento de deposição permanece desconhecida por falta de 

evidências conclusivas. Tanto nas FFBs quanto FFGs, os grânulos variam entre aqueles suportados 

pelos próprios grãos quanto pela matriz, sem estruturas de compactação por soterramento. Propõe-se 

que a matriz de chert tenha sido o cimento inicial que protegeu os grânulos da compactação, 

preservando as estruturas flutuantes. 

Embora os óxidos de ferro possam ser formados nos estágios iniciais da história diagenética 

das formações-ferríferas, a maioria da hematita e magnetita é pos-deposicional em origem, estando 

ligada ao enriquecimento em ferro e à formação do minério, tanto em seções distais quanto nos 

próprios corpos de minério. A origem do ferro para o crescimento da hematita pos-deposicional, e 

também da magnetita e dos carbonatos ricos em ferro não é conhecida com certeza. Formações-

ferríferas que evoluem para minérios de hematita e hematita-goethita são alguns dos corpos de 

minérios maiores conhecidos. Sua origem permanece controversa, porém os processos hidrotermais 

são bem documentados (Taylor et al., 2001). 

A hematita ocorre como minerais prismáticos ou placoides. Suspeita-se que as hematitas 

sejam minerais formados nos estágios iniciais deposicionais ou da diagênese. Contudo, estudos 

geocronológicos em xenotima ((Y,Yb)PO4) e monazita ((Ce,La,Nd,Th, Sm)PO4) paragenéticas, em 

corpos de minério de hematita e goethita formados durante a alteração hidrotermal das formações-

ferríferas, mostram que a origem dessas rochas é complexa e com múltiplos estágios (Rasmussen et 

al., 2007). Dentro dos corpos de minério de ferro da província de Hamersley, a alteração carbonato-

hematita ocorre a temperaturas de ~250ºC sob altas pressões de fluido (Taylor et al., 2001). 

A magnetita nas FFs apresenta-se em diversas formas, tais como: 1) grãos disseminados que 

obscurecem as camadas sedimentares; 2) bandas laminadas; 3) veios e bandas discordantes às 

camadas; 4) preenchimento de clivagens e 5) grãos dentro do minério de ferro. Esse mineral pode 

ainda substituir a hematita ou o carbonato de ferro, em sua maioria rômbico, ou ainda crescer sobre os 

mesmos (Ayres, 1972; Ewers e Morris, 1981). Ayres (1972) reporta que a magnetita euédrica é 

anterior ao carbonato romboédrico e posterior à matriz de chert. No entanto, trabalhos petrográficos 

posteriores mostram que magnetita euédrica pode ser mais jovem que o carbonato romboédrico 

relacionado ao soterramento (Misra, 2000). Além disso, descrevem-se bandas laminadas de magnetita, 

posteriores aos estilolitos gerados durante o soterramento, que destroem as camadas primárias; Krapež 
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et al., (2003) referem-se a essas bandas laminadas como protominério de ferro. Estruturas como veios 

discordantes, lâminas e clivagens preenchidas por magnetita cortam essas bandas. Magnetita é 

também um mineral minério, mostrando transformações preservadas do protominério para o minério 

de magnetita, do minério de hematita para minério de magnetita e do minério de magnetita para 

minério de hematita. Magnetita também ocorre em ambientes distais ao minério (Misra, 2000). 

Simonson (2003) descreve diversas estruturas sedimentares primárias em formações-

ferríferas, que incluem bandamento, estratificação cruzada, conglomerados de camadas planas (flat-

bed), estruturas de escavação e preenchimento (scour-and-fill), texturas oolíticas, estruturas de 

deformação de sedimentos inconsolidados e estromatólitos. O bandamento em todas as escalas e a 

relativa continuidade lateral, especialmente em sequências pouco deformadas,  são características 

consideradas distintivas das FFs. Tipicamente, trata-se de um bandamento centimétrico a milimétrico, 

formado pela alternância de camadas ricas em sílica ou ferro (Rosière e Chemale, 2000; Rosière et al., 

2001). Tipicamente, os minerais constituintes de uma dada camada apresentam uma distribuição 

lateral uniforme, exceto em regiões com evidência de alteração diagenética, contudo não raro mostram 

abruptas mudanças de uma camada para a próxima.  

2.5- BANDAMENTO DAS FORMAÇÕES-FERRÍFERAS 

A distinção existente entre FFBs e FFGs baseia-se na presença do bandamento bem definido. 

A FFB é chamada de bandada porque seus dois principais constituintes, quartzo e óxido de ferro, 

concentram-se em camadas mesoscópicas distintas, ora ricas em ferro, ora ricas em quartzo. Em 

função dessa escala em que o bandamento se apresenta, Trendall e Blockley (1970) introduzem pela 

primeira vez o termo mesobandamento para nomear essas camadas, utilizando como exemplo as FFBs 

do membro Dales Gorge, da formação-ferrífera de Brockman, bacia de Hamersley no oeste 

australiano. Mesobandas ricas em sílica são usualmente chamadas de mesobandas de chert, 

constituindo um mosaico de quartzo microcristalino. Nessa formação, é comum a presença de 

carbonatos de ferro, silicatos de ferro e óxidos de ferro finamente granulados nas mesobandas de chert 

(5 – 25% de conteúdo em Fe). As mesobandas de chert do membro Dales Gorge apresentam 

espessuras variáveis entre 5 a 15 mm. O termo matrix de chert foi aplicado para as mesobandas ricas 

em Fe que se alternam com as camadas de chert e formam uma “matriz” para elas. Os contatos entre 

as mesobandas são usualmente bem definidos. 

Trendall e Blockley (1970) também criaram o termo microbandamento para nomear uma laminação 

regular e de pequena escala presente dentro de algumas mesobandas de chert do membro Dales Gorge. 

Microbandas são definidas pela concentração de algum mineral de Fe (tanto hematita, magnetita, 

carbonato, estilpnomelano, ou alguma combinação destes) dentro de uma estrutura pervasiva de sílica. 
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Uma única microbanda é definida como um componente rico em ferro, no qual os minerais citados 

anteriormente concentram-se, e um componente pobre em Fe, do qual os mesmos minerais são 

efetivamente ausentes. Nessas rochas, as mesobandas de chert microbandadas comumente contém até 

40 microbandas, com um máximo registrado de 236. A espessura de microbandas sucessivas variam 

pouco dentro de uma mesma mesobanda de chert, apresentando valores entre 1,6 e 0,2 mm e média de 

0,5 mm. No entanto, embora as definições sejam bem claras, sua aplicação logo após sua introdução 

na terminologia geológica tornou-se complicada. Seu uso passou a ser amplo não só no membro Dales 

Gorge, mas também dentro de toda a formação-ferrífera do grupo Hamersley. 

Dessa forma, iniciou-se uma tendência de que toda e qualquer laminação fina dentro dessa 

FFB recebesse o nome de microbandamento. Assim, Trendall (1983) complementa a nomeclatura com 

mais um termo: aftbandamento (aft em homenagem às iniciais do seu próprio nome A. F. Trendall). 

Posteriormente Morris (1993) enfatiza que as laminações descritas no trabalho de Trendall e Blockley 

(1970) tratam-se de um tipo especial e restrito de microbanda, atribuindo-lhe novos nomes como 

aftvarve e BIF-varve (Figura 2.4). 

 

O mesobandamento de grande parte das FFBs mundiais (Eriksson et al., 2004) segue o 

padrão descrito acima para as FFBs do grupo Hamersley no que diz respeito à espessura, à boa 

definição das bordas e à alternância entre camadas ricas e pobres em Fe. O microbandamento é 

geralmente incomum, porém é descrito em relativa abundância nas FFs do supergrupo Transvaal, na 

África do Sul (Beukes, 1973). Nas mesobandas da formação Carajás, Brasil, e da formação 

Mulaingiri, Índia, embora não tão evidentes quanto nas FFBs do grupo Hamersley, ainda é possível 

observarem-se microbandamento. Trendall (1973a) mostra a ocorrência de microbandamento em 

várias FFBs, enquanto Gole e Klein (1981) utilizam os exemplos do cráton de Yilgarn, oeste 
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australiano; Matin e Mukhopadhayay (1992) descrevem microbandamento nas FFs do cinturão do 

Xisto Sandur, no cráton indiano de Karnataka. 

Em termos das terminologias mais atuais, o microbandamento seria o ‘lamina set’ (i.e. 

paired laminae), o mesobandamento corresponderia aos sets, cosets, ou bedsets (i.e., sets 

geneticamente correlacionados) ou ainda ao acamamento; e macrobandamento se tratariam de para-

sequências e sets de para-sequências (i.e. bedsets e sets geneticamente correlacionados). Segundo 

Bekker et al. (2010) a terminologia de sequência estratigráfica é igualmente aplicável para formações-

ferríferas bandadas ou granuladas de todas as idades e é mais útil para comparações com outras fácies 

sedimentares do que micro, meso e macrobandamento (Tabela 2.5). Contudo, é ainda bastante amplo e 

comum o uso da terminologia determinada por Trendall e Blockley (1970) e não há um consenso para 

a substituição desses nomes. No entanto, ainda que grande parte do bandamento presente nas 

formações-ferríferas apresente origem sedimentar, nem todo bandamento é realmente sedimentar, 

exigindo-se cautela durante a descrição e interpretação dessas estruturas. 

 

Nas FFBs da província de Hamersley, bandas laminadas de magnetita constituem as 

mesobandas de magnetita de Trendall e Blockley (1970). Outros tipos englobam as mesobandas de 

chert-magnetita, chert-hematita, chert-siderita, chert-silicatos de ferro e chert-riebeckita, podendo 

todos conter alguma quantidade de magnetita. Todos os tipos de mesobandas formaram-se antes do 
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dobramento regional, sendo portanto camadas sedimentares, embora a mineralogia não seja original. 

Acamamento gradacional de arenitos tufáceos ressedimentados (ou lamitos) é comum, porém não é 

incluído nas categorias de mesobandamento de Trendall e Blockey (1970). Mesobandas de chert são 

os cherts acamadados ou hardgrounds de assoalho oceânico de Krapež	   et al. (2003). Eles 

frequentemente preservam superfícies superiores erodidas, evidenciando uma litificação prévia. 

Mesobandas de chert-magnetita com magnetita disseminada são também camadas sedimentares. No 

entanto, mesobandas de chert-magnetita com lentes milimétricas a centimétricas de chert envolvidas e 

truncadas por magnetita laminada são preservadas apenas em relictos de camadas originalmente 

sedimentares. Camadas sedimentares de chert-silicatos de ferro ± magnetita mostram o mesmo tipo de 

preservação. 

2.5.1- Interpretação do bandamento 

A interpretação do bandamento das FFBs é crucial durante o entendimento dos processos 

que atuaram nessas rochas desde sua deposição até sua deformação. Até aproximadamente 1960, os 

trabalhos eram focados no estudo da origem do bandamento das formações-ferríferas. Com exceção 

do trabalho de Moore e Maynard (1929), nenhum criaria uma hipótese que correlacionasse a origem 

do bandamento e as texturas características presentes em algumas FFBs. Baseando-se na 

extraordinária regularidade do espaçamento de microbandas dentro de mesobandas de chert, Trendall 

e Blockley (1970) postularam que cada microbanda (composta por duas camadas: uma rica em Fe e 

outra rica em Si) seria uma camada anual de um varve químico. O material primário seria uma camada 

finamente particulada, possivelmente coloidal, de material rico em água, com espessura em torno de 5 

mm, sendo composto basicamente por Si e hidróxido de Fe, com o componente de Fe já diferenciado 

dentro da sílica. Além disso, Trendall e Blockley (1970) observaram que havia uma notável variação 

da espessura da microbanda, em diferentes mesobandas de chert, e uma correlação inversa entre a 

espessura da microbanda de chert e a quantidade de Fe total. Dessa forma, propuseram, que as 

microbandas mais finas das mesobandas de chert eram simplesmente as microbandas de mesobandas 

de chert mais espessas que foram compactadas. Da mesma forma, enquanto o ferro permaneceu fixo 

durante os processos de compactação, alguma parte da sílica mais solúvel foi sendo removida ao longo 

da desidratação diagênica. Assim, Trendall e Blockley (1970) vêem mesobandas como estruturas 

secundárias formadas durante a compactação por soterramento de uma sucessão de camadas anuais de 

precipitados primários. 

Ewers e Morris (1981) complementam as ideias de Trendall e Blockley (1970) que 

consideram as microbandas como varves, sugerindo que as finas irregularidades dentro das 

microbandas refletem sutis oscilações sazonais nos fatores controladores da deposição (radiação solar, 

temperatura e atividade biológica). No entanto, Ewers e Morris (1981) descreditam a hipótese de que o 
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mesobandamento desenvolvera-se pela remoção de sílica durante o início da compactação diagenética. 

Seus argumentos baseiam-se em três incongruências: 1) a ascensão de fluidos ricos em sílica 

provavelmente causaria alguma alteração nas finas estruturas do bandamento das FFBs; 2) a água 

conata disponível dentro dos sedimentos das FFBs seria insuficiente para dissolver e remover toda a 

sílica proposta no modelo de Trendall e Blockley (1970) e 3) a remoção e precipitação de sílica de 

mesobandas mais profundas para níveis superiores causariam algum tipo de afinamento ou 

rompimento da estrutura interna. 

Assim, Ewers e Morris (1981), em contraposição à teoria anterior de Trendall e Blockley 

(1970), propõem que o mesobandamento era controlado pela deposição primária, em que cada 

mesobanda representaria um período de vários anos, talvez dezenas. As condições para a precipitação 

teriam sido razoavelmente estáveis e a transição de uma mesobanda para outra refletiria alguma 

mudança nessas condições (Ewers e Morris, 1981). Não foram discutidos os fatores que controlariam 

essas mudanças, mas Morris e Horwitz (1983) adaptam a hipótese inicial, incluindo que as 

mesobandas seriam relacionadas ao produto gerado por um grande rift oceânico ou por um hotspot. 

Morris (1993) propõe que, em tempos de baixa atividade hidrotermal de hotspots ou de cordilheiras 

meso-oceânicas (MOR), a sílica seria o precipitado preponderante pois haveria uma baixa quantidade 

de Fe nas águas dos depósitos de FFBs. Assim, as microbandas dentro dessas mesobandas de chert 

seriam causadas principalmente pela direta foto-oxidação. Contrastantemente, durante os períodos de 

violenta atividade das cordilheiras meso-oceânicas ou dos hotspots, grandes níveis de Fe2+ chegariam 

aos depósitos por correntes de ressurgência. Essas correntes também seriam responsáveis pelo 

aumento dos nutrientes disponíveis nas águas oceânicas, que se relaciona ao possível florescimento de 

micro-organismos oxidantes de Fe. Atualmente, a interpretação das microbandas como varves é 

geralmente aceita, no entanto requer ainda mais estudos. Embora a observação de uma regularidade 

repetitiva de camadas seja válida, é necessário cautela ao concluir que essa repetição seria o produto 

de algum ritmo igualmente regular do ambiente deposicional. Trendall e Blockley (1970) 

consideraram a possibilidade de que as microbandas fossem diurnas. No entanto, essa ideia foi 

descartada pois implicava numa taxa não realística de deposição (5,08 km de sedimentos / Ma) e em 

efeitos diários improváveis na bacia deposicional. Cisne (1984) revisita a hipótese diurna, sugerindo 

que o efeito do peso das FFBs sobre o manto subjacente causaria uma deposição excepcionalmente 

rápida. 

Estudos do microbandamento da formação-ferrífera Weeli Wolli, da bacia de Hamersley, 

mostram uma variação cíclica na espessura de microbandas individuais. Trendall (1973b) sugeriu que 
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essa periodicidade poderia representar um ciclo de 23,3 anos, equivalente ao moderno ciclo de Hale3, 

já Walker e Zahnle (1986) reinterpretaram-na como uma expressão do ciclo nodal4 da Lua. Mais tarde, 

Williams (2000) mostra que as sequências de microbandamento na formação-ferrífera Weeli Wolli são 

bastante similares, em termos dos seus padrões cíclicos, de finamente laminada até sedimentos 

clásticos do sul australiano, do Neoproterozoico tardio. Williams (2000) sugere uma correspondência 

dessa ciclicidade com os registros modernos de marés, argumentando fortemente para sua 

identificação com ritmitos de maré. Assim, as microbandas da formação Weeli Wolli poderiam 

representar: incrementos diurnos (seguindo as idéias de Cisne, 1984) agrupados em ciclos mensais; 

incrementos semi-diurnos agrupados em ciclos de duas semanas ou incrementos em duas semanas 

arranjados em ciclos anuais. Para que essas teorias sejam comprovadas com sucesso é necessário um 

conjunto apurado de análises espectrais das microbandas de FFBs e de outras sequências laminares 

dentro do registro estratigráfico, bem como uma determinação precisa da razão deposicional das FFBs 

(Eriksson et al., 2004). 

É geralmente aceito que o bandamento mesoscópico das formações-ferríferas granulares foi 

gerado por retrabalhamento dos precipitados fragmentados ricos em Fe, de origem ainda incerta, num 

ambiente raso de alta enegia (e.g. Zajac, 1974; Morey, 1983). Embora ainda não haja um 

modelamento detalhado sobre esse assunto, estima-se que o processo de fragmentação tenha 

produzido uma mistura de detritos finos e grossos que se concentraram preferencialmente entre 

bandas, tal como ocorre com os sedimentos clásticos em outros ambientes sedimentares (Eriksson et 

al., 2004). 

2.6- METAMORFISMO DAS FORMAÇÕES-FERRÍFERAS 

Todas as formações-ferríferas expostas na Terra sofreram metamorfismo em algum grau. 

Uma comparação da composição das maiores formações-ferríferas do mundo sugere que o 

metamorfismo foi essencialmente isoquímico, exceto pela perda de H2O e CO2 (Gole e Klein, 1981; 

Klein, 1983). A evolução mineralógica das formações-ferríferas como resultado do metamorfismo é 

apresentada na figura 2.5. Por esta figura, o metamorfismo de baixo grau corresponde às zonas da 

clorita-biotita do metamorfismo regional (fácies xisto-verde), médio grau às zonas da granada-

                                                      

3 O ciclo Hale (em homenagem ao pesquisador George Ellery Hale – 1868 a 1938) é um ciclo de aproximadamente 22 anos 
na atividade do campo magnético do Sol. A polaridade do campo magnético do Sol se inverte em aproximadamente 11 anos 
e retorna ao mesmo estado após a reversão seguinte. 

4 O ciclo nodal da Lua ocorre aproximadamente de 19 em 19 anos, marcando dois máximos de declinação do eixo do satélite. 
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estaurolita (fácies epidoto-anfibolito e anfibolito inferior) e alto grau à zona da sillimanita (anfibolito 

superior e fácies granulito) e à fácies hornfels de metamorfismo de contato. 

A formação de minesotaíta ao invés da greenalita marca provavelmente o final da diagênese 

e o início do metamorfismo de baixo grau nas formações-ferríferas. Baseando-se nessa reação, 

Miyanao (1987) estima que esse limite se dê a uma temperatura mínima de 130º C, pressão de 1 kb (na 

presença de magnetita e ausência de hematita). Paragêneses de grau médio das formações-ferríferas 

são caracterizadas pelo desenvolvimento de anfibólios, principalmente os membros da série 

cummingtonita-grunerita. O limite superior de estabilidade da minesotaíta na paragênese minesotaíta-

grunerita-quartzo, de fases puras, calculado por Miyanao (1987) é de 330º - 360º C, em pressões 

inferiores a 3 kb. Paragêneses anidras dominadas por quantidades variáveis de ortopiroxênio e 

clinopiroxênio são típicas do metamorfismo de alto grau. Estimativas de P-T indicam fácies granulito 

para a maioria das formações-ferríferas regionalmente deformadas: por exemplo, 700º - 750º C e 10-

11 kb na Província do Labrador (Klein, 1978); 745º ± 50º C e 6 – 8 kb nas montanhas de Tobacco 

Root, no sudoeste de Montana, EUA (Dahl, 1979); 720º - 820º C e 7 – 11 kb no sul de Karnataka, 

Índia (Devaraju e Laajoki, 1986). Paragêneses com fayalita ocorrem principalmente em formações-

ferríferas de fácies hornfels dentro das auréolas das maiores inclusões máficas. As estimativas 

máximas de P-T encontram-se na ordem de 800º C e 2 kb para as formações-ferríferas de Biwabik e 

Gunflint na zona de contato do Complexo Gabroico Duluth (French, 1968; Floran e Papike, 1978). 
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Magnetita e hematita são produtos dos precipitados férricos e ferrosos hidratados. Uma vez 

formados, ambos minerais persistem como fases estáveis durante o metamorfismo. O aumento do grau 

metamórfico tende a afetar, em alguns casos, a estrutura interna da magnetita, bem como a razão 

magnetita/hematita (Floran e Papike, 1978; Ewers e Morris, 1981). As fácies óxido das formações-

ferríferas não exibem reações entre os minerais constituintes, mesmo em altos graus metamórficos. A 

modificação proeminente observada é a recristalização dos minerais constituintes (Klein, 1983). A 

consistência da mineralogia é a razão pela qual a fácies óxido não é representativa do tipo de 

metamorfismo das formações-ferríferas. 

A recristalização metamórfica pode acentuar o bandamento primário, ou obscurecê-lo se 

minerais individuais crescem para tamanhos que excedem a espessura do bandamento primário, 

especialmente se reações envolvendo silicatos e carbonatos primários resultem na formação de novos 

minerais. O bandamento metamórfico é comumente paralelo aos planos dos acamamento, porém ele 

pode também seguir a xistosidade da rocha, obliterando o acamamento original (Eichler, 1976). 

2.7- ORIGEM DAS FORMAÇÕES-FERRÍFERAS 

2.7.1-  Fonte de Fe e Si 

Provavelmente, os componentes do precipitado químico derivaram-se principalmente dos 

oceanos, tendo em vista a quase completa ausência de sedimentos clásticos nas formações-ferríferas 

(Bekker et al., 2010). As principais fontes dos íons de Si e Fe dissolvidos nos oceanos seriam: 1) 

intemperismo químico dos continentes sob uma atmosfera anóxica (James, 1954; Lepp e Goldich, 

1964; Garrels et al., 1973; Schidlowski, 1976; Reimer, 1987); b) sedimentos continentais no oceano 

(Strakhov, 1959; Bochert, 1960; Holland, 1973; Drever, 1974) e c) processos submarinos vinculados a 

hotspot ou lavas do tipo MOR (mid-ocean ridge - cordilheiras mesoceânicas) com emanações 

hidrotermais (Goodwin, 1973; Goodwin et al., 1985; Gross, 1965; 1980; Dymek e Klein, 1988; 

Beukes et al., 1990). 

Para as formações-ferríferas do tipo Algoma, o padrão de elementos terras-raras e sua 

intrínseca relação com complexos vulcanogênicos sugerem que a atividade hidrotermal e vulcânica 

contribuiu significativamente para a fonte de Fe2+. Essa influência hidrotermal decai com o tempo. 

Assim, o minério das formações-ferríferas do tipo Rapitan já reflete um caráter geoquímico relativo à 

precipitação direta de íon Fe da água oceânica (Misra, 2000). No entanto, a origem do grande volume 

de ferro que forma as FFs do tipo Lago Superior é um objeto de estudo controverso, dado que essas 

FFs não são espacialmente correlatas com atividade vulcânica e exalativa de fundo oceânico. 
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Já para as formações-ferríferas do tipo Superior, que não são tipicamente associadas com 

rochas vulcânicas, a fonte de ferro também seria derivada do vulcanismo contemporâneo à sua 

formação. No entanto, Trendall e Blockley (1970) sugerem que no caso da bacia de Hamersley essa 

fonte seria distal. Usando a razão de descarga de Fe (30 a 50 toneladas/ano) da fonte vulcânica mais 

produtiva de ferro já conhecida (vulcão Ebeko nas ilhas Kurils, Rússia), Holland (1973) calculou que 

em 6 milhões de anos a quantidade de ferro presente na bacia de Hamersley seria depositada apenas se 

a bacia fosse rodeada por vulcões ativos, produtores de Fe, em intervalos de aproximadamente 1,5 km. 

Essa hipótese não se confirma tendo em vista a estabilidade estrutural indicada pela imensa 

descontinuidade lateral de bandamento e a ausência geral de fragmentos vulcânicos reconhecíveis 

nessas FFs. Morris (1993), sugere que a atividade vulcânica do tipo MOR supriria o Fe depositado na 

bacia de Hamersley. Essa fonte não seria muito distante dos afloramentos limítrofes presentes no 

grupo Hamersley, localizando-se ao longo da borda da placa que em função de seu movimento 

divergente, levou à separação do continente Pilbara. 

Dessa forma, embora a maioria dos modelos genéticos das FFs enfatizem uma dessas fontes 

de ferro, nenhuma é isoladamente satisfatória. As variações nas espessuras das bandas nas formações-

ferríferas sugerem um domínio irregular de uma ou de outra fonte, com componentes piroclásticos e 

hemipelágicos adicionando algumas complexidades ao modelo genético (Morris, 1993). Manikyamba 

et al., (1993) mostraram que a composição de elementos traços das FFBs no cinturão de rochas verdes 

arqueano de Sandur (Índia) requer a mistura de pequenas partes de componentes vulcanoclásticos e 

terrígenos com uma dominante fonte do tipo hidrotermal MOR. 

Considerando-se que a atmosfera precambriana apresentava maior concentração de CO2, a 

superfície da água também deveria estar mais ácida, promovendo rápido intemperismo químico das 

rochas continentais. No entanto, em função do balanço de massa, é insustentável presumir que uma 

fonte de ferro completamente continental por intemperismo químico sob uma presumida atmosfera 

anóxica do Precambriano, seria a única responsável pelo transporte de Fe2+ em solução ou do Fe(OH)+ 

dissolvido (Holland, 1973). Trendall e Blockley (1970) calcularam um total de 1020 g de Fe nas 

formações-ferríferas da bacia de Hamersley, depositados em aproximadamente 6 milhões de anos, isto 

é, numa taxa deposicional de 2 x 1013 g de Fe/ano, com uma taxa igual ou maior de fluxo de ferro para 

a bacia. Esses números relativos à taxa de fluxo de ferro para a bacia de Hamersley são cinco vezes 

superiores aos fluxo de sedimentos terrígenos do Rio Mississippi (EUA) atualmente (Misra, 2000). 

Tais valores são extremamente elevados mesmo que o CO2 na atmosfera do Precambriano tenha 

facilitado a dissolução de íon Fe. Outro argumento enfraquece a hipótese de uma fonte continental de 
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ferro: a deposição da fácies óxido se daria nas partes rasas da bacia, diminuindo a distribuição de Fe2+ 

dissolvido para partes mais profundas da bacia (Simonson, 2003). 

Strakhov (1959), Bochert (1960), e posteriormente Holland (1973), através de observações 

de sedimentos clásticos da base do oceano, sugeriram uma fonte oceânica de ferro. Nos oceanos 

modernos, a concentração de ferro é de aproximadamente 0,01 mg/L de água. Dessa forma, o 

conteúdo total de ferro dos oceanos, que abrigam algo em torno de 1,286 x 1021 litros de água, é menor 

do que todo o ferro das formações-ferríferas da bacia de Hamersley. Contudo, no Arqueano e no 

Proterozoico, a atmosfera era provavelmente deficiente em oxigênio. Assim, é de se esperar que as 

águas da base dos oceanos fossem redutoras, podendo conter de 3 ppm (pH = 7,0) a 30 ppm (pH = 

8,0) de Fe2+, caso fossem saturadas em calcita e siderita (Holland, 1973). As correntes de ressurgência 

transfeririam as águas profundas ricas em íons para as bacias e plataformas de margem continental, 

levando à oxidação e precipitação de Fe(OH)3 em águas rasas. Esse processo de transferência é 

análogo ao mecanismo que explica a ocorrência de grandes depósitos de fosforitos no registro 

estratigráfico (Button et al., 1982). Se os oceanos precambrianos fossem saturados em sílica amorfa ou 

magadiita (silicato de sódio hidratado), a corrente de ressurgência causaria também a supersaturação e 

precipitação de sílica em função da diminuição da solubilidade com a queda da pressão (Misra, 2000) 

ou ainda em função da evaporação (Eugster e Chou, 1973). Os valores das taxas de fluxo de Fe na 

bacia referentes a esse modelo são bastante satisfatórios. Por exemplo, para que houvesse uma 

deposição de 2 x 1013 g Fe/ano na bacia de Hamersley, em águas com concentração de 3 ppm de Fe, 

seria necessária a passagem de água oceânica pela bacia na taxa de 0,7 x 1016 L/ano (Holland, 1973), 

que é comparável à circulação anual no mar Mediterrâneo moderno. 

A solubilidade de sílica amorfa (como Si(OH)4) na água é relativamente alta (em torno de 

120 mg/L). Os oceanos modernos, por exemplo, tipicamente possuem < 10mg/L de sílica dissolvida e 

são marcadamente sub-saturados (MacKenzie, 1975). Isso pode significar que os oceanos arqueano-

paleoproterozoicos foram saturados em sílica, proporcionando a progressiva precipitação de sílica no 

substrato oceânico. Com a evolução da fauna marinha, essa precipitação tende a decair quando alguns 

organismos (tais como radiolários) passam a utilizar a sílica na construção da sua estrutura celular 

(Robbs, 2005). Assim, a menor disponibilidade de Si nos oceanos como resposta ao crescimento de 

organismos com exoesqueleto de silício seria uma explicação para a mudança de caráter dos depósitos 

de minério de ferro de formações-ferríferas bandadas para ironstone com o tempo. 

2.7.2-  Transporte e precipitação de Fe e Si 

A origem das FFs baseia-se tradicionalmente no mesmo modelo de transporte e precipitação 

observado em correntes de fosfato. O Fe2+ é distribuído em ambientes mais rasos através de correntes 
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de ressurgência similares àquelas observadas ao longo da costa de continentes modernos como África 

e América. A interação dessas correntes ricas em Fe2+ com águas mais rasas acarretaria na oxidação 

desses íons, com posterior hidrólise e precipitação de hidróxido ferroso - Fe(OH)3. Quando a presença 

de CO3 é significativa, FeCO3 também pode ser formado. A oxidação ocorre predominantemente em 

níveis de água marinha rasa (Robbs, 2005).  

Já a sílica seria precipitada em função da evaporação da água de ambientes rasos que 

promoveria sua posterior superssaturação em sílica. Essa concentração inicial de sílica seria na forma 

de gel, que posteriormente compactado, se transformaria em chert. Um mecanismo mais complexo, 

que pode estar presente nos estágios iniciais de precipitação nas FFBs, é a floculação diferencial de 

coloides de Fe e Si em função da variação química da água, com alguma forma de mediação biológica. 

Alguns trabalhos sobre processos de biomineralização em ambientes atuais descrevem a atuação da 

bactéria Chloroflexus. Esse organismo é um agente biológico de deposição dos íons, sendo capaz de se 

ligar tanto ao Si quanto ao Fe, e ocasionalmente aos dois simultaneamente, através das paredes de suas 

células (Konhauser e Ferris, 1996). Robbs (2005) aplica essa teoria de biomineralização induzida a 

algumas FFBs Precambrianas, suportando sua afirmativa pela presença de estruturas esferoidais 

supostamente interpretadas como microfósseis por LaBerge (1973). 

As teorias de deposição de ferro baseiam-se sempre na oxidação do ferro da sua forma 

solúvel para sua forma insolúvel. As variáveis que se estabelecem em todos os modelos encontram-se 

nos mecanismos responsáveis por essa oxidação. Assim, já se tornou um consenso quase geral que o 

ferro deverá ser oxidado para ser depositado nas FFs. Já a precipitação da sílica oscila entre modelos 

que atribuem o fato à superssaturação direta das águas rasas ou à utilização biológica do Si durante a 

construção de células de organismos planctônicos do Paleoarqueano e Paleoproterozoico (Konhauser e 

Ferris, 1996). 

2.7.3-  Mecanismos de oxidação 

As águas oceânicas que continham níveis micromolares de Fe2+ (< 100 µm) foram o grande 

reservatório do qual se originaram as FFs atuais (Holland, 1973; 1984). Esse depositório marinho, com 

Fe2+ amplamente dissolvido, apenas foi possível devido à presença de: 1) uma atmosfera redutora ou 

com baixo potencial oxidante (Holland, 1984; Bekker et al., 2004), 2) baixas concentrações marinhas 

de sulfatos e sulfetos (Habicht et al., 2002) e 3) alto fluxo hidrotermal de ferro (Kump e Seyfried, 

2005). 

Comumente, a presença de hematita em FFBs é interpretada como evidência de um possível 

mecanismo de oxidação presente nos oceanos do Precambriano para converter Fe2+ dissolvido em uma 
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fase particulada sólida rica em ferro, que se acumularia no fundo oceânico. Contudo, nessa hipótese, 

as FFBs deveriam conter grãos originais de hematita, o que nem sempre pode ser provado em várias 

sequências estudadas (Bekker et al., 2010). 

Completa-se quase um século de estudos em formações-ferríferas, mas seus mecanismos de 

deposição ainda se encontram problemáticos e contraditórios (Ohmoto et al., 2006; Beukes e Gutzmer, 

2008). A deposição das FFs dá-se em um intervalo de mudanças geológicas drásticas tanto na 

composição da superfície da Terra, quanto da atmosfera, que de anóxica, dominada por CO2 e CH4, 

evolui para uma atmosfera parcialmente oxigenada, rica em CO2 (Bekker e Kaufman, 2007). Essa 

complexidade ambiental obviamente irá se refletir também nas formação das FFs durante o 

Precambriano (Bekker et al., 2010). 

2.7.3.1 – Oxidação de Fe2+ por O2 de cianobactérias 

O modelo tradicionalmente adotado para explicar a deposição de FFs incluem a oxidação de 

Fe2+ dissolvido nos oceanos pelo oxigênio produzido fotossinteticamente por cianobactérias. 

Historicamente, em virtude da ausência de fósseis eucariontes antes de ~1,9 Ga, as cianobactérias são 

consideradas os produtores primários de oxigênio por fotossíntese nos oceanos do Arqueano (Han e 

Runnegar, 1992; Knoll et al., 2006). Esses microorganismos procariontes floresceram na zona fótica 

das águas costeiras proximais (Figura 2.6), onde Fe2+ e nutrientes encontravam-se disponíveis por uma 

combinação dos processos de intemperismo continental, bem como das correntes de ressurgência 

contendo os íons hidrotermais (Cloud, 1973) 

Sendo a atmosfera precambriana anóxica, o oxigênio necessário deveria ser confinado, ou 

em ‘oáses de oxigênio’, como sugerem alguns autores (Bekker et al., 2010) ou em camadas 

estratificadas, onde  uma fina camada óxica estaria coberta por uma camada anóxica e ferruginosa 

(Klein e Beukes, 1989). Em ambos casos, a deposição das FFs necessita da existência de fotossíntese 

ao mesmo tempo como produtora de oxigênio para que a reação (2.1) ocorra: 

 

                                            2 Fe2+ + 0,5 O2 + 5 H2O ←→ 2 Fe(OH)3 + 4 H+                                             (2.1) 

 

São diversos os trabalhos que buscam identificar comunidades biológicas ancestrais 

produtoras de oxigênio durante o Neoarqueano: comunidades de estromatólitos de 2,7 Ga na formação 

Tumbiana no oeste da Austrália, no qual o tapete microbiano provavelmente era composto por 

cianobactérias (Buick, 1992); querogênios pobres em 13C em lamitos e carbonatitos de cerca de 2,7 
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Ga, sugerindo uma comunidade bacteriana composta por cianobactérias e metanotróficos aeróbicos 

(Eigenbrode e Freeman, 2006; Eigenbrode et al., 2008); argilitos ricos em matéria orgânica, indicando 

a presença de fotossíntese com oxigênio (Buick, 2008). Embora sejam diversas as tentativas de correta 

identificação desses organismos produtores de oxigênio fotossintético, ainda não se encontrou a 

evidência conclusiva desse processo no Arqueano (Bekker et al., 2010). 

2.7.3.2 – Oxidação metabólica de ferro 

A oxidação metabólica de Fe2+ é um dos mecanismos citados como responsáveis pela 

deposição das formações-ferríferas, sendo realizado por organismos microaerofílicos (Figura 2.7). Sua 

importância na deposição das formações-ferríferas tem sido reconhecida já por quase um século. É 

comum a ocorrência de ‘ferro-bactérias’ tais como Leptothrix e Gallionella em águas filtradas de 

assoalho oceânico e em correntes de água doce (Harder, 1919). Esforços recentes de modelagem 

laboratorial e geoquímica têm procurado revelar a correta importância desses organismos em estudos 

de formações-ferríferas (Bekker et al., 2010). Organismos microaerófilos oxidantes de Fe2+ utilizam 

oxigênio, dióxido de carbono e água, conforme a reação (2.2): 

 

                                  6 Fe2+ + 0,5 O2 + CO2 + 16 H2O ←→ [CH2O] + 6 Fe(OH)3 +12 H+                                  (2.2) 

 

Embora os organismos descritos sejam protobactérias, esse tipo de ciclo metabólico é 

encontrado em vários outros clados bacterianos. Depois de sua descoberta, esses organismos têm sido 

vastamente identificados em ambientes marinhos. Bactérias morfologicamente indistinguíveis e 

filogeneticamente distintas da Gallionella foram encontradas em abundância, por exemplo, em 

exalitos hidrotermais ricos em ferro das montanhas submarinas do vulcão Loihi, na costa sudeste do 

Havaí (Emerson e Moyer, 2002). Já se sabe que em condições com baixa concentração de oxigênio, os 

organismos microaerófilos oxidantes de Fe2+ podem dominar o ciclo do ferro, tendo em vista que sua 

taxa de oxidação é quinze vezes mais rápida que as taxas abióticas (Søgaard et al., 2000). Esse tipo de 

bactérias também está presente, podendo ser abundante, na quimioclina de lagos ferruginosos onde 

sedimentos ricos em ferro são depositados (e.g. Lago Pavin, França em Lehours et al., 2007).  

A oxidação fotossintética anoxigênica é um dos modos de oxidação metabólica de Fe2+ 

citada por Garrels e Perry (1974) como responsável pela deposição de formações-ferríferas, 

aproximadamente 20 anos antes do desenvolvimento das primeiras culturas de laboratório de 

organismos com esse tipo de metabolismo (Widdel et al., 1993). Estudos experimentais confirmaram 
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que várias bactérias roxas e verdes podem usar Fe2+ como um redutor para a fixação de dióxido de 

carbono (e.g. Widdel et al., 1993; Heising et al., 1999; Straub et al., 1999). A fotossíntese anóxica usa 

Fe2+ ao invés de H2O como um doador elétrico, produzindo Fe3+ e não O2 (Ehrenreich e Widdel, 1994) 

segundo a reação (2.3): 

 

                                                 4 Fe2+ + 11 H2O + CO2 ←→ [CH2O] + 4 Fe(OH)3 + 8 H+                                       (2.3) 

 

O mais interessante dessa reação é que ela explica a deposição das FFs, na ausência de 

oxigênio molecular, por utilizar apenas Fe2+, luz e o dióxido de carbono. Alguns autores (e.g. 

Konhauser et al., 2002; Kappler et al., 2005) descrevem experimentos ecofisiológicos e modelamentos 

em laboratório que comprovam que essas bactérias fototróficas, devido às taxas de deposição mais 

rápidas, seriam capazes de oxidar Fe2+ suficiente para disponibilizar todo o Fe+3 depositado nos 

sedimentos precursores das FFBs. Experimentos de crescimento sugerem ainda que os organismos 

fototrópicos podem potencialmente ter oxidado o Fe2+ de uma profunda camada de água, chegando até 

mesmo a oxidar todo o Fe2+ das correntes de ressurgência antes mesmo que esses íons entrassem em 

contato com as camadas óxicas, que se supõem terem existido nos oceanos do Arqueano (Kappler et 

al., 2005). 

Bactérias fototróficas que oxidam Fe2+ foram descritas na zona fótica da coluna d’água de 

dois lagos ricos em ferro (Lago Matano na Indonésia e Lago La Cruz na Espanha) por Crowe et al. 

(2008) e Walter et al. (2009). Adicionalmente, análises filogenétricas nas enzimas envolvidas na 

biossíntese de bactérias clorofílicas mostram que as linhagens anoxigênicas fotossintéticas são mais 

profundamente enraizadas que as linhagens de cianobactérias oxigênicas (Xiong, 2006). Quando se 

utilizam sistemas modernos, são variadas as evidências que o processo de oxidação por metabolismo 

microbiano foi decisivo na deposição de formações-ferríferas (Bekker et al., 2010). 

Já as evidências paleontológicas diretas, que comprovem a existência de organismos 

fotótrofos que oxidavam Fe2+ durante o Arqueano, são raríssimas. Assim, os estudos de paleo-redução 

em escala de bacia ou de oceano podem desempenhar um papel importante na tentativa de se 

esclarecerem os diferentes mecanismos de oxidação atuantes durante a deposição das FFs (Bekker et 

al., 2010). A maior parte das formações-ferríferas do Arqueano e Paleoproterozoico inferior não 

indicam uma redoxiclina distinta ou uma oscilação de óxidos de ambientes de água rasa para água 

profunda. Esse argumento tem sido utilizado recentemente para se questionarem os modelos clássicos 
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de deposição de FFs baseados na oxidação do ferro através da mistura de águas oxidantes e redutoras 

(Planavsky et al., 2008). Consequentemente, a oxidação de Fe2+ em águas anóxicas a subóxicas, onde 

a oxidação microbial poderia ser importante, foi provavelmente comum nos oceanos do Arqueano e do 

Paleoproterozoico inferior (Planavsky et al., 2008). 

2.7.3.3 – Foto-oxidação ultravioleta do Fe2+ 

Cairns-Smith (1978) propõe uma alternativa aos modelos biológicos de oxidação de Fe2+. 

Segundo o autor, o Fe3+ poderia ser oxidado pelo alto fluxo de fótons ultravioletas que atingiam a 

superfície da Terra antes do advento da atmosfera com oxigênio e ozônio (Figura 2.8). Essa reação 

(2.4) pode ser observada em águas ácidas, expostas a comprimentos de onda entre 200 a 300 nm: 

 

                                                           2 Fe2+
(aq) + 2 H+ + hv → 2 Fe3+

(aq) + H2                                                    (2.4) 

 

Braterman et al. (1993) exploraram a viabilidade de um modelo fotoquímico de oxidação em 

um pH circum neutro sob um intervalo de comprimento de onda ultravioleta de 217 a 406 nm. 

Baseado no fluxo de prótons, eles sugerem que a um pH > 6,5, o Fe2+ dissolvido é oxidado por fótons 

de λ = 300 a 450 nm, numa região onde o fluxo solar é mais intenso e onde a água do mar é mais 

transparente. O Fe3+ formado é subsequentemente hidrolizado e precipitado como ferro oxi-hidróxido. 

Através dos valores obtidos por esses experimentos, estima-se uma taxa de oxidação 

fotoquímica principal de 0,5 mol de Fe2+ m2 / ano para taxas rápidas de ressurgência  de 4.000 m / ano. 

Esse processo por si só seria responsável pela deposição anual de mais de 1.8 x 1014 mol Fe3+ 

(François, 1986). Outras estimativas colocam o total de Fe2+ foto-oxidado anualmente de 2,3 x 1013 

mol (Braterman e Cairns-Smith, 1986), valores esses bastante superiores às taxas anuais inferidas 

durante a deposição das grandes FFBs do Arqueano e Paleoproterozoico (Pickard, 2002; 2003). 

Esses modelos utilizam-se de taxas de foto-oxidação de Fe2+ em condições de equilíbrio, 

com pequena quantidade de Fe (0,02 mM) e condições geoquímicas simplistas em que outros íons não 

estão disponíveis para a reação com o Fe+2. Dessa forma, muitas críticas decaem sobre esses modelos 

considerando-os irreais. Assim, Konhauser et al. (2007a) realizaram uma série de experimentos 

imitando as condições da zona fótica proximal de um sistema exalativo de montanhas submarinas, que 

emitem elevadas concentrações de Fe2+ na água marinha já saturada em sílica amorfa e calcita. Sob 

essas condições, a contribuição fotoquímica para a precipitação de uma fase sólida foi muito pequena 

quando comparada à precipitação de silicatos ferrosos (greenalita) ou carbonatos ferrosos (siderita). 
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Muitas formaçõe-ferríferas compostas predominantemente por carbonatos ou silicatos de ferro, são 

extensamente atribuídas a precipitados marinhos abióticos (Ohmoto et al., 2004). No entanto, 

baseando-se em análises petrográficas e isotópicas, sabe-se que a siderita em formações-ferríferas é 

predominantemente diagenética ou posterior. 

Em experimentos onde o Fe2+ foi exposto a bactérias oxidantes ou ao próprio O2, a formação 

do oxi-hidróxido de ferro foi consideravelmente mais rápida, ao contrário daquela obtida através da 

foto-oxidação por raios ultravioleta. Conjuntamente, esses experimentos sugerem que os sedimentos 

precursores da fácies óxido das formações-ferríferas foram o produto de processos oxidativos rápidos 

e não fotoquímicos, sendo a oxidação biológica direta ou indireta os candidatos mais prováveis. No 

entanto, um maior número de trabalhos experimentais detalhados de foto-oxidação por raios UV em 

soluções complexas de água marinha são necessários para que se exclua realmente a oxidação 

fotoquímica como um mecanismo importante na gênese das formações-ferríferas (Bekker et al, 2010). 
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CAPÍTULO 3 

GEOLOGIA REGIONAL 

3.1- CRÁTON SÃO FRANCISCO (CSF) 

O cráton São Francisco (CSF) (Fig. 3.1) é definido como um núcleo antigo rodeado por 

cinturões tectônicos proterozoicos essencialmente relacionados à orogenia do Brasiliano (~ 600 Ma) 

(e.g. Almeida e Hasui, 1984). Quatro grupos de unidades litológicas que estão dentro do cráton ou em 

sua vizinhança podem ser identificados de acordo com o caráter petrográfico e sua idade de formação 

(Chauvet et al., 1994) 

• Grupo 1 é formado por complexos graníticos e gnáissicos que representam as rochas mais antigas do 

CSF. Dessa forma, nele encontram-se registrados os eventos do Arqueano e Paleoproterozoico. 

• Grupo 2 apresenta uma grande variedade de rochas magmáticas e metassedimentares. Compõem na 

maioria dos casos unidades de cinturões de rochas-verdes arqueanos (Supergrupo Rio das Velhas, 

Machado et al., 1992; Supergrupo Serrinha, Silva, 1992) e paleoproterozoicos (i.e. Supergrupo Minas, 

Babinski et al., 1991) associados com granitos e gnaisses (Cordani e Brito Neves, 1982; Cordani et 

al., 1985; Teixeira et al., 1987; Turpin et al., 1988; Cuney et al., 1990; Teixeira e Figueiredo, 1991; 

Machado et al., 1992). 

• Grupo 3 é composto pelas rochas que definem a estrutura N-S da Serra do Espinhaço que se distribui 

entre os estados da Bahia e Minas Gerais. O Supergrupo Espinhaço é composto por rochas 

metassedimentares, frequentemente cortadas por diques básicos, raramente associadas com rochas 

vulcânicas ácidas. O contexto tectônico do Supergrupo Espinhaço ainda apresenta diversas 

interpretações, tais como: extensão pós-transamazônica (Almeida e Hasui, 1984); bacia 

“miogeossinclinal” (Pflug, 1967); ambiente típico de margem passiva (Chang et al., 1988); rift 

orientado N-S (Moutinho da Costa e Inda, 1982). 

• Grupo 4 é formado pelo Supergrupo São Francisco em que se encontram uma sucessão de 

sedimentos glaciogênicos (Grupo Macaúbas) coberta por carbonatos, margas, arenitos e folhelhos 

(Grupo Bambuí) provavelmente sugerindo a gradação de um ambiente plataformal para um ambiente 

marinho profundo. Essas unidades são depositadas sobre o CSF indicando que o cráton é invadido 

pela sedimentação (Chauvet et al., 1994). São também fracamente afetadas por eventos tectônicos 

(Dardenne, 1978; Inda et al., 1984). 
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3.2- QUADRILÁTERO FERRÍFERO (QF) 

O Quadrilátero Ferrífero (QF) é uma região montanhosa, ao sul do CSF (Figura 3.2), entre 

650 a 1500m acima do nível do mar, caracterizado pela disposição quadrangular de sinclinais. 

Localiza-se no estado de Minas Gerais entre os sistemas de drenagem do Rio São Francisco e Rio 

Doce (Klein e Ladeira, 2000). Historicamente, o QF é reconhecido há mais de 200 anos como uma das 

mais importantes regiões produtoras de ouro no Brasil. Já recentemente, entre as décadas de 40 e 60, 

principalmente após o projeto de mapeamento geológico regional entre o Departamento Nacional de 

Pesquisa Mineral e o U.S. Geological Survey, o QF torna-se também reconhecido como grande 

produtor de minério de ferro. A geologia e a litoestratigrafia do QF compiladas por esse projeto são 

posteriormente publicadas por Dorr, em seu clássico trabalho de 1969: Physiographic, stratigraphic 

and structural development of the Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil. A região do QF é 

composta por um terreno granito-gnáissico arqueano coberto por uma sequência de cinturão de rochas-

verdes do Arqueano (Supergrupo Rio das Velhas) e de sedimentos plataformais (Figura 3.3 e 3.4) do 

Proterozoico (Supergrupo Minas) (Vial et al., 2007). 

3.2.1-  Deposição das sequências do QF 

3.2.1.1 – Terrenos granítico-gnáissicos do Arqueano 

Os terrenos granito-gnáissicos do QF (e.g. complexos Belo Horizonte, Caeté, Santa Bárbara e Bação) 

foram formados no intervalo de 3380 a 2900 Ma (Teixeira et al., 1996). Sobre essas rochas de 

composição predominantemente trondjemítica, tonalítica e granodiorítica (gnaisses TTG) 

depositaram-se as sequências sedimentares da região (Baltazar e Zucchetti, 2007). Os gnaisses TTG  

são migmatizados entre 2860 +14/-10 Ma e 2771 ± 6 Ma (Noce et al., 1998; idades U-Pb em zircões) 

e intrudidos por granitóides do Neoarqueano e Paleoproterozoico. As intrusões neoarqueanas ocorrem 

em três intervalos: 2780 a 2760 Ma, 2720 a 2700 Ma e ~ 2600 Ma (Noce, 2000, baseado em datação 

por U-Pb e Pb-Pb em zircões). Já durante o Proterozoico, observa-se a intrusão difusa de corpos de 

granitóides no sul do QF, tanto nas sequências de rochas-verdes quanto na crosta arqueana antiga. 

Esses corpos tonalíticos e graníticos constituem o cinturão Mineiro (Teixeira, 1985; Carneiro, 1992; 

Noce et al., 1998), com idades isotópicas variando entre 2200 a 1900 Ma. O período entre entre 2920 

a 2834 Ma é interpretado como o último maior episódio de metamorfismo/magmatismo da área fonte 

dos detritos do cinturão de rochas-verdes Rio das Velhas, nomeado de Evento Belo Horizonte 

(Schrank e Machado, 1996b; Schrank et al., 2002). 
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3.2.1.2 – Sequências do Arqueano – Supergrupo Rio das Velhas 

Almeida (1976) e Schorscher (1976) propuseram uma designação informal para essa 

sequência do Arqueano como cinturão de rochas-verdes Rio das Velhas, enquanto Lockzy e Ladeira 

(1976) propuseram uma designação formal Supergrupo Rio das Velhas que incluía a sequência 

vulcano-sedimentar. Assim, o cinturão de rochas-verdes Rio das Velhas confunde-se com o 

supergrupo homônimo que é formado predominantemente por rochas vulcânicas e sedimentares. A 

principal subdivisão estratigráfica proposta para o cinturão de rochas verdes Rio das Velhas se dá 

entre os grupos Nova Lima e Maquiné (Dorr et al. 1957; Dorr, 1969; Schorscher, 1978; Ladeira, 1980; 

1985; Baltazar e Silva, 1996 e Zucchetti et al., 1996; 1998). 

O grupo Nova Lima possui: 1) unidade basal vulcânica e toleiítico-komatiítica associada 

abundantemente com rochas sedimentares e químicas; 2) unidade intermediária vulcanoclástica, 

associada a vulcanismo félsico e 3) unidade superior clástica. A idade do vulcanismo basáltico é de 

2927 ± 180 Ma em análises de Sm-Nd em rocha total (Lobato et al., 2001b). O vulcanismo félsico é 

datado de 3035 Ma em análises de U-Pb em zircões (Machado et al., 1992; Noce et al., 2002); de 2930 

Ma em análises de Pb-Pb em zircões (Noce et al., 2002); 2800 Ma em análises SHRIMP de U-Pb em 

zircões (Lobato et al., 2001a) e no intervalo de 2776 – 2772 Ma em análises de U-Pb em zircões 

(Machado et al., 1992). Essa última idade é contemporânea à cristalização do complexo granodiorítico 

Caeté, datado de 2776 Ma (idade U-Pb em zircões, Machado et al., 1992). Carneiro (1992) nomeou o 

intervalo 2,78 a 2,70 Ma de Evento Orogênico Rio das Velhas, no qual há um retrabalhamento da 

crosta arqueana siálica, intrusão de corpos tonalíticos e vulcanismo félsico do cinturão de rochas-

verdes Rio das Velhas. As rochas sedimentares clásticas da unidade superior do cinturão de rochas-

verdes são dominadas por sequências de grauvacas e argilitos e por crosta arqueana antiga 

retrabalhada. Os arenitos e conglomerados do Grupo Maquiné recobrem o grupo Nova Lima ao longo 

de uma inconformidade angular. 

O grupo Nova Lima é formado principalmente por lavas básicas, grauvacas e quartzitos, com 

formações-ferríferas intercaladas, bem como rochas quartzo-dolomíticas e quartzo-ankeríticas (‘lapa 

seca’ – unidade hospedeira do depósito de ouro Morro Velho; Vial et al., 2007), conglomerados e 

filitos carbonáceos. Os contatos da sequência vulcano-sedimentar com os terrenos granito-gnáissicos 

são de natureza intrusiva ou de falha. Schorscher (1978) descreveu fluxos komatiíticos na base da 

sequência, nomeando-os de Grupo Quebra Osso (Schorscher, 1979). Ladeira (1980) dividiu o Grupo 

Nova Lima nas unidades metavulcânicas (inferior), metassedimentar química (intermediária) e 

metassedimentar clástica (superior). 
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Segundo os trabalhos de Pinto e Silva (1996), Zucchetti e Baltazar (1998) e Zucchetti et al. 

(2000), o grupo Nova Lima engloba quatro domínios tectonoestratigráficos distintos: 1) domínio 

vulcânico máfico-ultramáfico; 2) domínio vulcânico; 3) domínio sedimentar clástico-químico e 4) 

domínio vulcanoclástico e associações ressedimentadas. 

O domínio vulcânico máfico-ultramáfico é composto por lavas komatiíticas e toleiíticas, 

intrusões subordinadas de gabros, anortositos e peridotitos, intercalações de rochas sedimentares 

químico-exalativas (FFBs fácies óxido e silicato), e xistos carbonosos. Todas essas associações 

caracterizam as Formações Córrego Ouro Fino, Córrego dos Boiadeiros e Quebra Osso. 

Os domínios vulcânico e sedimentar clástico-químico caracterizam-se por intercalações de 

basaltos toleiíticos e komatiíticos em FFBs e filitos carbonosos, bem como por uma sequência 
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clástico-química composta por filitos carbonosos associados com FFBs e chert ferruginoso. Essas 

associações são descritas como as formações Morro Vermelho e Santa Quitéria. 

O domínio vulcanoclástico é formado por rochas félsicas piroclásticas, autoclásticas e 

epiclásticas distribuídas entre as formações Ribeirão Vermelho e Mestre Caetano. Tufos, lapili-tufos e 

aglomerados vulcânicos são comuns, enquanto que lavas félsicas, rochas dacíticas piroclásticas , xistos 

carbonosos e xistos carbonáticos (incluindo formação Lapa Seca) são menos comuns. As rochas 

sedimentares retrabalhadas apresentam variáveis origens, compondo as formações Córrego do Sítio, 

Mindá, Catarina Mendes, Córrego da Paina, Fazenda Velha e Pau D’Óleo. Essa associação consiste da 

sucessão de grauvacas e argilito-grauvacas, com menor quantidade de psamitos, incluindo quartzo-

mica-clorita xistos, feldspato-quartzo xistos e xistos carbonáceos. O contato entre o grupo Nova Lima 

(base) e o grupo Maquiné (topo) é não-concordante e gradacional. O grupo Maquiné divide-se, da base 

para o topo, nas formações Palmital (O’Rourke, 1957) e Casa Forte (Gair, 1962). Dorr (1969) 

descreve ambas formações como essencialmente quartzíticas, notando a ocorrência de quartzitos 

filíticos na formação Palmital e conglomerados na formação Casa Forte. 

3.2.1.3 – Sequências do Proterozoico – Supergrupo Minas e sequências pós-Minas 

As sequências proterozoicas do QF, que estão em contato com as sequências arqueanas 

através de uma inconformidade angular e erosional, tectonicamente transposta, enquadram-se no 

Supergrupo Minas (Dorr, 1969). Sua deposição iniciou-se com o rifteamento e desmembramento da 

margem leste da plataforma arqueana (Marshak e Alkmim, 1989), entre 2.6 a 2.4 Ga, quando a região 

evoluiu para uma bacia de margem passiva (Spier et al., 2003). O pacote de aproximadamente 3.700 

m de sedimentos plataformais do Supergrupo Minas foi depositado no intervalo de 2.6 a 2.12 Ga 

(Renger et al., 1994; Noce, 1995; Romano, MS, 1989 em Bekker et al., 2003; Babinski et al., 1995b) 

tanto em ambiente de bacia intra-cratônica (Chemale et al., 1994), quanto em ambiente supracrustal de 

plataforma sobre um substrato siálico (Cordani et al., 1980; Marshak e Alkmim, 1989; Teixeira e 

Figueiredo, 1991; Spier et al., 2007). O Supergrupo Minas divide-se em quatro grupos da base para o 

topo: Caraça, Itabira, Piracicaba e Sabará (Dorr, 1969). O grupo Caraça é composto por uma sucessão 

de conglomerado, quartzitos e quartzo-xistos do tipo Witwatersrand. Já o Grupo Itabira, que abriga a 

sequência de formação-ferrífera bandada do tipo Superior mais espessa do QF, é formado por 

itabiritos, dolomitos e metapelitos.  

3.2.1.3.1 –Supergrupo Minas – Grupo Caraça 

O grupo Caraça é depositado em um rift associado a eventos termais e subsidência de margem passiva, 

originando uma sequência transgressiva (Villaça, 1981; Bekker et al., 2003). É composto por psamitos 

e conglomerados de deposição aluvial a deltáica da fase rift que gradam para filitos carbonáticos, 
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arenitos e pelitos de água marinha rasa (Rosière e Chemale, 2000; Bekker et al., 2003) de idade 

aproximada de 2600 Ma a 2520 Ma (Romano, 1989 em Bekker et al., 2003; Renger et al., 1994; Noce, 

1995; Machado et al., 1996). Renger et al., (1994) sugerem que o aparecimento de filitos carbonáticos 

no topo do Grupo Caraça já indicam a mudança das características deposicionais da bacia. Inicia-se a 

sedimentação química que foi fundamental para a formação da sequência superior do grupo Itabira. 

O grupo Caraça é composto por duas formações: Moeda e Batatal. A formação Moeda 

caracteriza-se pela presença de quartzitos aluvionais grosseiros, quartzitos marinhos finos, 

metaconglomerados uraniníferos e auríferos e sericita-xistos (Villaça, 1981; Pires, 1983). São 

descritas intercalações de filitos em quartzo-arenitos maturos e depósitos de plácer de uraninita, ouro e 

pirita em conglomerados seixosos de quartzo. Essa sequência indica uma deposição com pouco 

oxigênio atmosférico disponível (Villaça e Moura, 1981; Minter et al., 1990) num ambiente parálico e 

de plataforma estável (Dorr, 1969). Zircões detríticos da formação Moeda revelaram idades 

aproximadamente homogêneas, com variação menor que 200 Ma. Machado et al. (1996) e Endo et al., 

(2002) determinaram respectivamente idades de 2651 ± 33 Ma e 2606 ± 47 Ma (LA-ICPMS em 

zircões, idades Pb-Pb) e ca. 2,61 Ga (SHRIMP em zircões, idades U-Pb) para a formação Moeda. 

Os sedimentos, que originam a formação Batatal, foram depositados sobre a plataforma continental 

que lentamente sofreu subsidência ou, ainda, em ambientes plataformais de margem passiva. A 

Formação Batatal sobrepõe-se concordantemente e, em alguns locais, gradacionalmente à Formação 

Moeda (Dorr, 1969). É composta por filitos ferruginosos e carbonáticos, xistos ricos em boro e rochas 

verdes máficas (Pires, 1983). Quando enriquecidos em minerais carbonáticos, os filitos exibem 

nódulos de pirita de origem orgânica; quando ferruginosos, tendem a se localizar no topo da formação, 

que provavelmente grada para as formações-ferríferas do grupo superposto (Lüders et al., 2005). 

3.2.1.3.2 –Supergrupo Minas – Grupo Itabira 

O grupo Itabira foi formado por sedimentos típicos de ambiente marinho raso a profundo 

(Dorr, 1969) e depositado concordantemente sobre o grupo Caraça, em condições tectonicamente 

estáveis e de clima uniforme (Barbosa, 1979). É composto predominantemente por rochas 

sedimentares químicas distribuídas entre as formações Cauê e Gandarela. A formação Cauê é 

predominantemente itabirítica com ocorrência de mármores, dolomitos, filitos dolomíticos e 

hematíticos (Rosière e Chemale, 2000; Spier et al., 2003). Já a formação Gandarela é composta por 

dolomitos, mármores dolomíticos e calcíticos, filitos e ocorrências de formações-ferríferas bandadas 

(Dorr, 1969; Rosière e Chemale, 2000; Spier et al., 2003). Embora se considere que a formação Cauê 

esteja localizada na base do grupo Itabira e a formação Gandarela consequentemente no topo, ambas 

formações são intergradacionais, não havendo uma nítida separação entre elas. Dolomitos e itabiritos 

intercalam-se verticalmente e lateralmente, com contatos litológicos bruscos (Pires, 1995). 
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Vários processos foram responsáveis pela alteração das sequências depositadas da Formação 

Cauê. Múltiplos processos alteraram, ainda que parcialmente, a textura, mineralogia e estrutura 

originais dessas rochas inicialmente sedimentares. A Formação Cauê é composta predominantemente 

por itabiritos e hematititos com abundantes estruturas deformacionais. Nos domínios estruturais de 

baixa deformação, os itabiritos preservam diversas estruturas sedimentares e diagenéticas tais como 

microbandamento, mesobandamento e psólitos (Rosière et al., 2001). Embora o bandamento 

composicional seja a estrutura interna mais consistente nos itabiritos, são observadas frequentemente 

dobras isoclinais apertadas (Lagoeiro et al., 2003), estruturas do tipo pinch-and-swell (Lagoeiro et al., 

2010), sombras de  pressão (Lagoeiro e Barbosa, 2010) e dobras do tipo kink (Spier et al., 2003). 

A formação Cauê é uma formação-ferrífera bandada clássica depositada em plataforma 

continental (Dorr, 1969). A maior parte das formações-ferríferas da Formação Cauê são compostas por 

itabiritos silicosos. A variabilidade mineral dos itabiritos é pequena, sendo quase sempre uma 

combinação em diferentes proporções de quartzo e hematita. De acordo com a ocorrência de alguns 

minerais, convencionou-se classificar os itabiritos em itabiritos dolomíticos e itabiritos anfibolíticos. 

Itabiritos dolomíticos da Formação Cauê são formações-ferríferas dolomitizadas formadas por bandas 

vermelhas de carbonato alternadas por bandas ricas em óxidos de ferro (Spier et al., 2003). Itabiritos 

anfibolíticos, localmente encontrados em algumas regiões do QF, são constituídos por variáveis tipos 

de anfibólios (cummingtonita-grunerita, tremolita-actinolita, antofilita) intercalados por bandas ricas 

em óxidos de ferro (Rosière et al., 1993). Hematita é o óxido de ferro mais abundante na Formação 

Cauê ocorrendo como minerais tabulares ou especulares, granulares e também como produto da 

oxidação, ou martitização, da magnetita (referido por alguns autores como martita5 (Dorr 1964; 

Rosière, 2000). 

                                                      
5 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 mais comum e responsável por inúmeras discussões entre autores é o nome 
martita, difundido 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 o 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. 
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 há transformação de magnetita e intercrescimento de hematita, definindo o processo dessa forma como martitização. 
É notável a confusão de definições do termo. 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 indubitavelmente por 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, nessa tese por não se utilizar o termo 
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A magnetita ocorre subordinadamente reliquiar (ainda nomeada como kenomagnetita6, por 

alguns autores) ou ainda sobrecrescida discordante ao bandamento composicional (Barbosa, MS, 

2009). Ambos óxidos de ferro foram desenvolvidos durante vários estágios da complexa evolução do 

QF (Spier et al., 2003), resultantes de processos de cristalização, recristalização, blastese e oxidação. 

Goethita é o hidróxido de ferro típico dos itabiritos intemperizados, geralmente associados com 

gibbsita e caolinita (Spier et al., 2003). Clorita, talco, apatita, turmalina ocorrem em pequenas 

quantidades em itabiritos. Wavelita é restrita a alguns depósitos no QF (Spier et al., 2003). Não há um 

consenso em relação à origem dessa diversidade composicional. Dorr (1969) relaciona os itabiritos 

silicosos e dolomíticos do QF às formações-ferríferas fácies óxido de James (1954), considerando os 

itabiritos anfibolíticos como resultantes do metamorfismo de itabiritos dolomíticos em contato com 

corpos graníticos. Beukes et al. (2002) atribuem a gênese dos itabiritos dolomíticos ao 

metassomatismo hidrotermal das FFs chertosas durante o estágio de enriquecimento hipogênico. 

Veríssimo et al. (2002) interpretam essa variação de composição como variação de fácies 

sedimentares, conforme definido por James (1954). 

São escassos os trabalhos sobre a origem dos itabiritos da Formação Cauê, tendo sido a 

maioria desenvolvido nos anos 60 e 70. Klein e Ladeira (2000), através de geoquímica de elementos 

menores e terras-raras, estabeleceram que os itabiritos foram formados por precipitação e deposição de 

íons dissolvidos na água de mares do Precambriano e por fluidos hidrotermais. Os mesmos autores 

também sugerem que a hematita foi formada por diagênese ou metamorfismo de baixo grau a partir de 

óxidos e hidróxidos de ferro primários. No entanto, a origem dos itabiritos dolomíticos e a ocorrência 

concomitante de hematita e magnetita reliquiar amplamente descritas no QF (Dorr, 1969; Rosière et 

al., 1993) não foram explicadas. Dessa forma, permanece em aberto a origem dos itabiritos do QF.  

                                                      
martita durante a caracterização da hematita. 
6 O termo kenomagnetita foi introduzido em 1969 por G. Kullerud, G. Donnay e J. Donnay, através do trabalho entitulado “Omission solid 
solution in magnetitic kenotetrahedral magnetite”. Nesse trabalho, soluções de magnetita e enxofre, aquecidas durante até 30 dias, geraram 
magnetita deficiente em Fe e pirita. Espinélios deficientes em cátions já eram descritos antes de 1969, contudo se atribui a esses autores a 
criação dos nomes kenotetraédrico e kenoctaédrico que se referiam a estruturas cristalográficas com essa peculiaridade. O termo grego 
κενο traduz-se como espaço vazio, daí seu uso. Esses autores atribuem o nome kenomagnetita à magnetita que, após participar da reação 
química geradora de pirita, seria deficiente em cátions. No entanto, essa nova definição restringiu-se a poucos trabalhos da década de 60. 
Posteriormente, nos anos 80, esse termo ressurge e ganha novamente notoriedade principalmente através dos trabalhos de autoria e co-autoria 
de R. Morris nas formações-ferríferas da Austrália (Morris, 1980; 1983; Ewers e Morris, 1981). A partir de então, kenomagnetita passa a ser 
identificada sob microscopia ótica como o mineral isotrópico de coloração marrom a rosa, com poucos tons de azul ou violeta. Em função da 
estreita relação entre pesquisadores brasileiros e australianos, esse termo chega ao Brasil e passa também a ser utilizado nos trabalhos sobre 
formações-ferríferas do Quadrilátero Ferrífero (e.g. Varajão et al., 2000; Rosière et al., 2001; Galbiatti et al., 2007). Contudo, atualmente 
essa terminologia encontra-se carregada de controvérsias, sendo já considerada arcaica. A identificação de um espinélio deficiente em 
cátions apenas através de nuances de coloração por microscopia de luz refletida passa a ser substituída por análises específicas 
principalmente de espectroscopia Mössbauer. As discussões e réplicas do artigo “Opaque mineralogy and magnetic properties of selected 
banded iron-formations, Hamersley Basin, Western Australia”, publicadas em 2002 no Australian Journal of Earth Sciences (autores L. 
Tompkins e R. Cowan e discussões de R. Morris), são bastante importantes para que se compreendam as incongruências sobre o assunto: 
validade ou não do termo kenomagnetita. Dessa forma, nesta tese serão utilizados apenas termos oficializados pela International Mineralogic 
Association, excluindo-se todos aqueles que de alguma forma contenham incongruências de definição. 
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Baseando-se no limite superior e considerando as idades Pb-Pb dos zircões detríticos da 

Formação Moeda, Babinski et al. (1995b) sugerem que a deposição dos itabiritos do Grupo Itabira 

tenha ocorrido entre 2,6 e 2,4 Ga. A idade mínima do Grupo Itabira provém de amostras da Formação 

Gandarela, obtidas do centro do sinclinal homônimo, a leste do QF. Em função da considerável 

preservação de estruturas orgânicas e ausência de deformação, considera-se que houve registro da 

idade de deposição da unidade, estipulada no intervalo de 2420 ± 19 Ma (idade Pb-Pb em carbonatos; 

Babinski et al., 1995a). 

A Formação Gandarela encontra-se em contato gradacional com a Formação Cauê. A 

Formação Gandarela é composta por dolomitos, argilitos, filitos, filitos dolomíticos, filitos 

carbonáticos e intercalações de formações-ferríferas dolomíticas e itabiritos manganesíferos (Dorr, 

1969; Moore, 1969; Spier et al., 2003). São descritos estromatólitos e oncólitos (Souza e Müller, 

1984) indicando deposição em ambientes de intermaré a submaré rasa. Dorr (1969) descreve 

ocorrência de dolomitos intraformacionais e conglomerados com seixos chertosos achatados variando 

de poucos centímetros até um metro, na parte superior da sequência. 

3.2.1.3.3 –Supergrupo Minas – Grupo Piracicaba 

O grupo Piracicaba encontra-se no topo do Supergrupo Minas, sobrepondo-se ao Grupo 

Itabira através de um contato estrutural geralmente concordante e localmente erosional discordante 

(Dorr, 1969). É por natureza clástico, sendo composto por psamitos, pelitos, filitos dolomíticos, filitos 

carbonáticos, filitos ferruginosos e subordinadamente, por dolomitos, mármores e formações-ferríferas 

bandadas empacotados numa sequência lateralmente complexa e com grande variação faciológica 

(Rosière e Chemale, 2000). Os sedimentos do Grupo Piracicaba depositaram-se durante transgressões 

e regressões, num ambiente tipicamente deltáico e marinho de água rasa (Dorr, 1969). Segundo os 

estudos estratigráficos de Dorr (1969), o Grupo Piracicaba divide-se em quatro formações: 

Cercadinho, Fecho do Funil, Taboões e Barreiro. 

A presença de conglomerados de formações-ferríferas bandadas e de lentes de rochas 

vermelhas finamente granulares na base da Formação Cercadinho corroboram a presença de um 

contato erosional discordante entre a Formação Cercadinho (base do Grupo Piracicaba) e o Grupo 

Itabira, indicando intenso remodelamento da bacia sedimentar (Dorr, 1969; Maxwell, 1972). Os filitos 

da base da Formação Cercadinho, ricos em cianita, são interpretadas como resultantes do 

retrabalhamento do rególito rico em Al sobre a discontinuidade angular dos Grupos Piracicaba e 

Itabira (Herz, 1962; Herz e Dutra, 1964). A Formação Cercadinho é composta predominantemente por 

quartzo-arenitos e filitos, ferruginosos ou não (Dorr, 1969). Arenitos grosseiros a médios, bem 

arrendondados, apresentam também magnetita e hematita na matriz (Bekker et al., 2003). É comum, 
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nesses arenitos, a ocorrência de estruturas do tipo herringbone e ripple marks, acamamentos planares 

e estruturas de deformação de sedimentos inconsolidados, os quais indicam uma deposição em 

ambiente marinho raso influenciado pela maré (Bekker et al., 2003). 

A Formação Feixo do Funil sobrepõe-se à Formação Cercadinho através de um contato 

concordante. É composta principalmente por filitos, siltitos, quartzo-arenitos ferruginosos e dolomitos. 

A ocorrência de filitos descresce da base para o topo da formação, enquanto situação oposta se dá em 

relação aos dolomitos (Bekker et al., 2003). As lentes de dolomitos, tipicamente estromatolíticas, 

apresentam nenhum detrito siliciclástico indicando um ambiente deposicional de submaré a intermaré 

(Dardenne e Campos Neto, 1975; Garcia et al., 1988). A formação como um todo representa um ciclo 

regressivo com fácies de água profunda gradando para água rasa no topo (Bekker et al., 2003). 

A Formação Taboões é composta pelo quartzito deltáico fino homônimo que é composto 

predominantemente por quartzo, com algumas ocorrências de sericita e minerais ferruginosos 

(Simmons, 1968). Alguns trabalhos não caracterizam o Quartzito Taboões como uma formação 

específica do Grupo Piracicaba por não apresentar ocorrência regional e ser interdigitada pela 

Formação Barreiro. Dessa forma, considera-se que ambas sejam fácies com idades equivalentes de 

deposição. (Romano, MS, 1989 em Bekker et al., 2003). A Formação Barreiro é predominantemente 

composta por filitos que eventualmente são carbonáticos (Bekker et al., 2003). 

3.2.1.3.4 –Supergrupo Minas – Grupo Sabará 

O Grupo Sabará caracteriza-se pela presença de pelitos, grauvacas, conglomerados, 

quartzitos, filito grafitoso, tufitos, rochas vulcânicas máficas e ácidas (Costa, 1961; Barbosa, 1968; 

Dorr, 1969; Ferrari, 1981) e por lâminas lenticulares de formações-ferríferas bandadas (Klein e 

Ladeira, 2000) e arenitos ferruginosos (Bekker et al., 2003).  A idade de deposição Grupo Sabará 

encontra-se no intervalo de 2125 a 2045 Ma (Machado e Noce, 1993). Segundo a datação de zircões 

detríticos, esse grupo apresenta idade máxima de deposição de 2125 ± 4 Ma (idade U-Pb, Machado et 

al., 1989; 1992) ou 2131 ± 5 Ma (Machado et al., 1996). A idades mínimas para o Grupo Sabará ainda 

não foram estabelecidas (Reis et al., 2002). O Grupo Sabará se separa das demais sequências do 

Supergrupo Minas através de uma discordância regional, sendo caracterizado portanto como um 

depósito orogênico do tipo flysch no Paleoproterozoico (Barbosa, 1968; Dorr II, 1969; Alkmim e 

Marshak, 1998). 

3.2.1.3.5 –Supergrupo Minas – Grupo Itacolomi 

O Grupo Itacolomi é composto por xistos, conglomerados, arcóseos, quartzitos,  quartzitos 

arcoseanos e quartzitos filíticos, caracterizando-se por uma sequência típica de bacia molássica 
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orogenética (Alkmim et al., 1994) que recobre a sequência do Supergrupo Minas principalmente na 

parte sul do QF. Alguns autores consideram o Grupo Itacolomi como uma sequência do 

Mesoproterozoico correlacionada ao Supergrupo Espinhaço (Barbosa, 1969; Dorr, 1969). Já 

atualmente, novas interpretações estimam que o Grupo Itacolomi seja uma fácies marginal do 

Supergrupo Minas (Alkmim et al., 1994).  
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3.2.1.3.6 –Sequências posteriores ao Supergrupo Minas 

O Supergrupo Espinhaço é exposto na porção norte do QF, sendo composto por arenitos, 

conglomerados e rochas máficas. Toda sequência litológica do QF é intrudida por diques 

intermediários do Proterozoico e do Fanerozoico, sendo cobertos por sedimentos terciários e 

quaternários (Vial et al., 2007). Dorr (1969) cita a ocorrência de uma capa supergênica que cobre as 

rochas ferruginosas do QF, denominada canga. Segundo o autor, a canga é uma rocha litificada 

adjacente a uma rocha rica em ferro, aprensentando quantidade variável de fragmentos detríticos 

cimentados por limonita. Rochas intrusivas pós-Minas cortam os Supergrupos Rio das Velhas e 

Minas. Datações realizadas em monazitas e zircões de granitos e pegmatitos intrusivos de rochas do 

embasamento exibem idades de U-Pb de 2,06 a 2,08 Ga respectivamente (Noce, 1995). Diques 

máficos foliados que se distribuem ao longo do QF apresentam idades em torno de 1,714 Ga (Alkmim 

e Marshak, 1998). 

3.2.2- Retrabalhamento do QF 

Ainda que os modelos de evolução do QF sejam variáves, considera-se que essa região seja o 

resultado da atuação de três grandes ciclos tectono-deformacionais: ciclo Jequié, Transamazônico e 

Brasiliano. 

3.2.2.1 – Principais ciclos tectono-deformacionais 

3.2.2.1.1 – Ciclo Jequié  

O ciclo tectônico Jequié é inicialmente proposto por Brito Neves et al. (1980). O número de 

trabalhos sobre a atuação do ciclo Jequié no Supergrupo Rio das Velhas, e por consequência no QF, 

não é extenso em função da pouca exposição de estruturas e do retrabalhamento tectônico posterior. 

Trata-se de um ciclo de Wilson completo, sendo formado pelos seguintes estágios tectônico-

magmáticos: 1) produção de crosta oceânica; 2) subducção responsável pelo surgimento de arcos 

magmáticos plutônicos e vulcânicos; 3) granitogênese potássica colisionais; 4) granitogêse subalcalina 

a alcalina e formação de diques máficos (Bizzi et al., 2003). Estima-se que esses estágios do ciclo 

Jequié possam ser agrupados em três eventos tectônicos principais (e.g. Machado et al., 1992; Endo, 

1997; Noce et al., 1998; Zucchetti, 1998), conforme citados brevemente adiante. 

O primeiro evento corresponderia à orogênese Rio das Velhas, ou seja, ao início do 

rifteamento da protocrosta mesoarqueana que evoluiu para a abertura do oceano a aproximadamente 

2,9 Ga (Noce et al., 1998). Caracteriza-se portanto por deformação cisalhante dúctil e fraturas crustais 

que facilitaram a ascenção de corpos graníticos (Endo, 1997). No segundo evento, entre 2,78 a 2,75 
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Ga, descreve-se um ambiente compressivo típico de subducção de placa oceânica e de formação de 

arco vulcânico e plútons tonalíticos. Esse segundo evento corresponde à principal fase de acresção de 

material mais jovem à crosta (Bizzi et al., 2003). O terceiro evento do ciclo Jequié desenvolve-se entre 

2,75 a 2,69 Ga, através da colisão de placas, fusão da crosta, intrusão de corpos graníticos potássicos, 

com posterior erosão e sedimentação desse material (Bizzi et al., 2003). 

3.2.2.1.2 – Ciclo Transamazônico 

O nome Trans-amazonian foi originalmente utilizado por Hurley et al. (1967 em Bizzi et al., 

2003) referindo-se a um ciclo orogênico com dois eventos tectono-magmáticos ocorridos na região 

oriental amazônica. O termo foi traduzido como Transamazônico e incorporado ao dicionário 

geológico brasileiro (Bizzi et al., 2003). 

O ciclo Transamazônico ocorreu entre 2,1 a 1,7 Ga (Spier et al., 2003). Esse ciclo tectônico, 

no QF, na margem sul do Complexo do Bação, apresenta idades de 2.059 ± 6 Ma, registradas em 

titanitas de enclaves anfibolíticos e monazitas de pegmatitos (Machado et al., 1992; Noce et al., 1998), 

e 2.041 ± 6 Ma; e em zircões detríticos do Grupo Sabará (idade U-Pb, Machado et al., 1992). Segundo 

Marshak e Alkmim (1989), Marshak et al. (1992), Marshak et al. (1997), Alkmim e Marshak (1998), 

o ciclo Transamazônico pode ser dividido em dois eventos principais. O primeiro seria um estágio 

colisional, com contração N-S, que afetou tanto o Supergrupo Rio das Velhas, quanto o Supergrupo 

Minas, originando dobras, empurrões e sinclinais regionais. Já o segundo evento seria um estágio de 

colapso, com ascenção de domos do embasamento, bordejados por zonas de cisalhamento, 

responsáveis pela alteração da textura gerada durante o estágio compressivo.  

A geração inicial de granitos transamazônicos foi pouco intensa, sendo os efeitos do 

metamorfismo de fácies anfibolito registrados entre 2,04 e 2,06 Ga, relacionados à fusão parcial do 

embasamento do Arqueano e origem dos pegmatitos (Machado et al., 1992; Noce, 1995).  A origem 

das rochas siliciclásticas e vulcânicas dos Grupos Sabará e Itacolomi é correlacionada à deposição da 

bacia de ante-país formada durante a colisão continente-continente na Orogênese Transamazônica 

(Bertrand e Jardim de Sá, 1990; Machado et al., 1996; Alkmim e Marshak, 1998; Bekker et al., 2003). 

Embora exista um relativo consenso sobre a origem transamazônica dos sinclinais e 

anticlinais regionais do QF, a divisão entre um evento colisional e outro de colapso encontra 

alternativa diferente nos trabalhos de Chemale et al. (1994), que atribuem o desenvolvimento de 

megassinclinais e a ascenção do embasamento a apenas um evento extensional do Paleoproterozoico, 

e de Chauvet et al. (1994), que estabelecem um modelo no qual um evento tectônico e magmático 

seria o responsável tanto pela ascenção de domos quanto pela geração de dobramento regional. 
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3.2.2.1.3 – Ciclo Brasiliano 

A primeira utilização formal do termo ciclo Brasiliano é atribuída a Almeida et al. (1973), 

designando o ciclo tectônico ocorrido entre 450 e 700 Ma na região sul-americana. Segundo Winge et 

al. (2001), trata-se de um ciclo de fusão continental, descrito também como ciclo Pampeano. Estima-

se que vários fragmentos continentais herdados da Rodinia foram aglutinados para a formação do 

supercontinente Gondwana. A progressiva aniquilação de aulacógenos, oceanos e braços oceânicos 

neoproterozoicos (ANKET, Adamastor, Puncoviscano, Goianides, Peri-Franciscano etc) foi também 

responsável pela evolução gradual dos orógenos acrescionários e colisionais que originaram as 

províncias estruturais brasileiras. 

Os registros do ciclo Brasiliano nas rochas do QF nem sempre são evidentes, sendo escasso 

o número de trabalhos sobre esse tema. Como as estruturas brasilianas sobrepõem as estruturas 

geradas durante o ciclo Transamazônico, comumente se confundem. Idades de recristalização em 

torno de 500 a 600 Ma são atribuídas a alguns granitos e pegmatitos do QF, sendo essa idade 

metamórfica relacionada ao ciclo Brasiliano (Herz, 1970; Cordani et al.,1980; Teixeira, 1985; Klein e 

Ladeira, 2000). Esses metagranitos são caracterizados genericamente como pertencentes ao tipo 

Borrachudo, de origem crustal (Chemale et al., 1997). 

O ciclo Brasiliano é de caráter compressivo e responsável pela geração de um ciclo de 

cavalgamento vergente para oeste, tendo afetado principalmente a região leste do QF. O sistema de 

dobras e empurrões é representado por zonas de cisalhamento, falhas de rasgamento (tear faults) e 

zonas transcorrentes. A inversão, amplificação, translação e rotação de sinclinais regionais 

retrabalharam as feições previavemente desenvolvidas durante os ciclos tectônico anteriores, 

produzindo estruturas pervasivas na região leste do sinclinal Moeda, incluindo foliação milonítica, 

lineação de estiramento (ESE plunging), dobras mesoscópicas (eixo EW trending) e lineação de 

crenulação posterior (NS trending). (Chauvet et al., 1994; Chemale et al., 1994; Alkmim e Marshak, 

1998; Rosière et al., 2001). 

3.2.3- Compartimentações do QF 

3.2.3.1 – Principais compartimentações metamórficas 

Ainda que o número de trabalhos sobre metamorfismo no QF seja reduzido, sempre houve 

um esforço para que essa região fosse compartimentada em domínios metamórficos. Já nos 

mapeamentos iniciais, Dorr (1964) descreve que o grau metamórfico cresce progressivamente de 

fácies xisto-verde nas regiões oeste e central para fácies almandina-anfibolito no leste do QF, 
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baseando-se no aumento da dimensão dos cristais de quartzo, bem como na presença de minerais 

diagnósticos de metamorfismo. 

Herz (1978) faz a primeira tentativa de se estabelecerem isógradas metamórficas baseando-

se nas superposição de auréolas térmicas ao redor de domos do QF e no crescimento termicamente 

ativado de porfiroclastos de clorita, biotita, granada, cianita, estaurolita, cordierita e sillimanita. de 

biotita e estaurolita. Mesmo observando essas auréolas metamórficas de atuação local, Herz (1978) 

conseguiu estabelecer auréolas regionais para o QF, determinando três zonas (zona da clorita, zona da 

biotita e zona da estaurolita), com temperaturas crescentes de oeste para leste, variáveis entre 300º a 

600º C. Ainda nesse trabalho, Herz (1978) já descreve a atuação do metamorfismo nos minerais das 

formações-ferríferas, descrevendo uma variação proporcional crescente entre a razão axial da hematita 

e o grau metamórfico a que a rocha hospedeira foi submetida. 

Pires (1995) redefine essas três isógradas em metalutitos carbonáticos: zona da grunerita, 

zona da cummingtonita-grunerita e zona da tremolita-actinolita-antofilita (Figura 3.5a). Utilizando-se 

dos filitos e itabiritos anfibolíticos do Grupo Itabira, Pires (1995) define que as zonas metamóficas da 

cummingtonita-grunerita ocupam a região oeste e central do QF, enquanto que na parte leste 

prevalescem as zonas metamórficas tremolita-actinolita-antofilita. As condições metamórficas variam 

portanto de fácies xisto-verde a oeste e centro-oeste para fácies almandina-anfibolito a leste. Nesse 

trabalho, Pires (1995) confirma as informações apresentadas nos trabalhos anteriores de Herz (1978) e 

Dorr (1964) de que existe um aumento gradual de metamorfismo no QF em direção a leste, com 

temperaturas variando entre 300º a 600 ºC, sob temperaturas estimadas de 3 a 5 kbar. 

Já para a evolução metamórfica das rochas do Supergrupo Rio das Velhas, Baltazar e Silva 

(1996) e Zucchetti e Baltazar (1998) baseados nas associações de litofácies descritas por Pedreira e 

Silva (1996) e nas metodologias de abordagem sugeridas por Eriksson et al. (1994) para terrenos 

arqueanos, subdividem o Supergrupo Rio das Velhas em pacotes co-genéticos, independentemente de 

seus agrupamentos litológicos (Baltazar e Zucchetti, 2007). Ainda que as estruturas sedimentares 

primárias e ígneas estejam preservadas em vários locais, a subdivisão faciológica é informal. Isso 

porque a atual espessura dos estratos foi intensamente modificada pela superimposição de deformação 

no Supergrupo Rio das Velhas. Mesmo mantida a litoestratigrafia tradicional proposta por Dorr 

(1969), a proposição do conceito de blocos tectônicos é bastante útil para o entendimento dos efeitos 

do metamorfismo e da deformação no Supergrupo Rio das Velhas. 

Assim, Baltazar e Zucchetti (2007) agrupam essas associações genéticas definidas por 

sistemas estratigráficos e tectônicos distintos em quatro ciclos sedimentares, com ou sem vulcanismo  
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associado (Figura 3.5c). Como esses ciclos são espacialmente encerrados por zonas de cisalhamento, 

há uma justaposição de blocos tectônicos, com características litoestruturais distintas, não 

incorporáveis em uma coluna estratigráfica. Esses blocos são nomeados: Nova Lima – Caeté, Santa 

Bárbara e São Bartolomeu. 

O bloco Nova Lima – Caeté, norte do QF, é separado a sul do bloco São Bartolomeu pela 

falha de empurrão Bem-te-vi e pelo setor sul da zona de cisalhamento São Vicente - Raposos. O bloco 

Santa Bárbara, no leste do QF, separa-se do bloco Nova Lima a oeste pela falha de empurrão Fundão. 

 

Independentemente do modelo adotado para a interpretação da evolução metamórfica do 

Supergrupo Rio das Velhas, os registros metamórficos reconhecidos nessa sequência constam de 

fácies xisto-verde nas rochas dos blocos Nova Lima – Caetés e Santa Bárbara e fácies anfibolito no 

bloco São Bartolomeu. A paragênese actinolita + clinozoisita + clorita + albita ± quartzo ± carbonato 

± biotita é observada nos metabasaltos dos blocos Santa Bárbara e Nova Lima – Caeté. Ladeira et al. 

(1983) descrevem a ocorrência de piroxênio, interpretando-a como evidência da atuação de um 

metamorfismo anterior mais intenso, seguido de metamorfismo de fácies xisto-verde; ou ainda de um 
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único episódio metamórfico de fácies xisto-verde com intensidades localmente variantes. Zucchetti et 

al. (2000a) determinam condições gerais de metamorfismo fácies xisto-verde e condições localizadas 

de fácies anfibolito para a região norte do QF. Essa interpretação provém das observações de 

estruturas primárias preservadas tais como fan texture e plagioclásios com núcleos vazios em 

metabasaltos. Já as rochas sedimentares do cinturão de rochas-verdes do Bloco São Bartolomeu 

sofreram metamorfismo de fácies anfibolito, demonstrado pela paragênese quartzo + clorita + biotita ± 

estaurolita ± cianita ± silimanita (Baltazar e Zucchetti, 2007). 

Estudos geotermométricos em grauvacas e pelitos indicam um metamorfismo regional de 

fácies xisto-verde média a fácies anfibolito médio, com retrometamorfismo de fácies xisto-verde 

(Golia, 1997). Os minerais da fácies anfibolito distribuem-se no plano da xistosidade (D1), sendo 

relacionados às estruturas de primeira geração, anteriores à deposição do Supergrupo Minas. Dessa 

forma, um evento metamórfico arqueano é caracterizado como tendo alcançado a fácies anfibolito no 

bloco São Bartolomeu. Eventos metamórficos posteriores produziram todo o metamorfismo retrógrado 

da sequência (Baltazar e Zucchetti, 2007). 

3.2.3.2 – Principais compartimentações estruturais 

Ao contrário do contexto metamórfico, o contexto estrutural do QF é bem conhecido, sendo 

razoável o número de trabalhos que se tratam desse assunto. Rosiere et al. (2001) realizam, com 

sucesso, o reconhecimento de dois grandes domínios estruturais do QF 1) a leste, domínio de alta 

deformação com zonas de cizalhamento e grandes sistemas de empurrão e 2) a oeste, domínio de baixa 

deformação com sinclinais bem preservados, discontinuamente cortados por zonas de cisalhamento 

discretas e menores falhas de cavalgamento (Figura 3.5b). 

Rosiere et al. (2001) ainda estende os domínios estruturais aos domínios metamórficos já 

estabelecidos por Pires (1995). Assim, o domínio de baixa deformação cobriria as zonas metamórficas 

da cummingtonita-grunerita, com megassinclinais bem preservados como as principais estruturas 

regionais, cortadas eventualmente por zonas de cisalhamento descontínuas e falhas de cavalgamento. 

Nos itabiritos do domínio menos deformado, Beukes (1980) e Rosière et al. (2001) descrevem 

estruturas de origem sedimentar e diagenética como microbandamento e mesobandamento, pods de 

compactação diferencial e psólitos. Já o segundo domínio estrutural de maior deformação sobrepõe-se 

principalmente às zonas metamórficas da tremolita-actinolita-antofilita (Pires, 1995), sendo dominada 

por cavalgamentos e zonas transcorrentes (Rosière et al., 1997); dobras apertadas a isoclinais e zonas 

espessas milonitizadas (Chemale et al., 1994). Rosiere et al. (2001) ainda atribui o retrometamorfismo 
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descrito por Pires (1995) como relacionado às fases compressivas dos eventos tectônicos finais que 

atuaram no QF. 

No mesmo ano da publicação do trabalho de Rosière et al. (2001), Lobato et al. (2001a) 

apresentam uma contribuição bastante interessante sobre a divisão de todo o QF em zonas 

estruturalmente similares (Tabela 3.1). Em semelhança às contribuições de Baltazar e Zucchetti 

(2007), descrevem e compartimentam as estruturas do QF em suítes. Diferentemente dos anteriores 

que traçam grandes bordas que definiriam transições de domínios de deformação, Lobato et al. 

(2001a) estruturam o QF em oito grande suítes estruturalmente similares. Segundo, portanto o trabalho 

de Lobato et al. (2001a) essas suítes refletem uma deformação incial compressional de NNE para 

SSW, registrada exclusivamente nas rochas do Supergrupo Rio das Velhas. 

As dobras são recumbentes, apertadas ou isoclinais, com eixos EW; 2) estruturas geradas 

durante a deformação compressional, anterior ao Supergrupo Minas, com transporte tectônico de NE 

para SW. A foliação é milonítica ou plano-axial às dobras e associada com os elementos texturais 

meso e microscópicos, bem como o crescimento mineral; 3) extensão intracratônica durante o 

Arqueano superior, talvez num ambiente de margem continental, relacionada à deposição da 

Formação Moeda do Grupo Caraça. O colapso é caracterizado por intrusões de granitos ricos em 

potássio, que se posicionaram a 2712 Ma (Noce et al., 1998); 4) compressão de estruturas com 

deformação vergente a NW durante o Paleoproterozoico, coincidente com o fechamento da bacia do 

Supergrupo Minas, afetando rochas desse supergrupo, bem como do seu embasamento; 5) extensão de 

estruturas formadas durante o Paleoproterozoico em função do ciclo tectônico-deformacional 

Transamazônico, definido por uma estruturação de dome-and-keel observada no QF, refletindo 

provavelmente um segundo colapso orogenético (Alkmim e Marshak, 1998). Essa deformação foi 

responsável pelo soerguimento de complexos do embasamento, gerando domos, com concomitante 

subsidência de rochas supracrustais; 6) extensão, correspondente à abertura da bacia do Supergrupo 

Espinhaço, como indicado pela presença de diques formados principalmente durante a trasição do 

Paleoproterozoico para o Mesoproterozoico; 7) geração de diques, formados próximos à transição do 

Mesoproterozoico para o Neoproterozoico, que é correlacionado com o desenvolvimento da bacia do 

Grupo Araçuaí; 8) empurrões do Neoproterozoico e cinturões de dobramento do ciclo Brasiliano, 

reconhecidos no QF por mega sistemas de cavalgamento vergentes a oeste. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

O objeto de estudo do corrente trabalho são as formações-ferríferas bandadas da Formação 

Cauê, do Quadrilátero Ferrífero. Optou-se por não serem utilizadas variedades de ocorrência 

específica tais como: itabiritos anfibolíticos e itabiritos carbonáticos, eventualmente presentes nessa 

formação. A distribuição das amostras não foi necessariamente controlada pela sua distribuição 

geográfica e sim pela ocorrência de microestruturas específicas correlacionadas ao bandamento 

composicional. O aspecto geral do bandamento composicional do QF não foi analisado tendo em vista 

não fornecer elementos estruturais suficientes para o nível de estudo detalhado do trabalho. Cada 

amostra ou grupo de amostras foi correlacionado a estudos de casos apresentados em capítulos 

baseados em trabalhos publicados durante o período de vigência do doutoramento do autor. 

4.1- MÉTODOS ANALÍTICOS 

As microestruturas naturais foram descritas em amostras do QF através de microscopia ótica 

e eletrônica. As fases analisadas (magnetita, hematita e quartzo) apresentam características suficientes 

para serem identificadas oticamente, não sendo necessária nenhuma técnica adicional. Os métodos 

analíticos foram escolhidos pela boa adequação nos trabalhos de caracterização textural e 

microestrutural de agregados, bem como pela disponibilidade no departamento onde o estudo foi 

realizado. 

As calibrações particulares para cada técnica utilizada em cada estudo de caso são 

apresentadas em seus respectivos capítulos. Ainda que os métodos sejam os mesmos, cada objetivo foi 

proposto em função de peculiaridades nas microestruturas observadas, exigindo uma conformação 

específica em cada análise. Nos itens seguintes são fornecidos, para cada método, apenas os conceitos 

que foram empregados conforme a demanda do estudo. 

4.1.1- Microscopia ótica 

Todas as microestruturas descritas no trabalho foram observadas com o auxílio de um 

microscópio ótico petrográfico. A orientação espacial de interfaces de (sub)grãos de quartzo foi 

manualmente medida através de uma platina universal acoplada ao microscópio ótico. Eixos-c de grão 

de quartzo foram medidos manualmente também através da platina universal e automaticamente com 

o auxílio de polarizadores giratórios conforme o método desenvolvido por Fueten (1997).  
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As microestruturas foram caracterizadas conforme os valores obtidos para tamanho e forma 

de grão. Esses valores foram obtidos ora através dos contornos de grãos traçados manualmente em 

mosaicos de fotomicrografias óticas, ora através dos limites detectados automaticamente através do 

algoritmo de Goodchild e Fueten (1998). Os limites de bordas de grãos traçados manualmente foram 

transformados em valores de diâmetro e razão axial através do programa Image SXM baseado no 

programa de domínio público NIH Image. Já as bordas automaticamente detectadas foram analisadas 

pelo programa GeoVision. 

4.1.1.1 – Platina Universal 

A platina universal nomeia o mecanismo articulável através do qual é possível se medir os 

ângulos entre uma direção fixa do microscópio ótico que funciona de suporte e outra direção variável 

do mineral estudado. A direção mineral costumeiramente analisada trata-se do eixo ótico, embora 

qualquer estrutura linear possa ser da mesma forma orientada conforme os eixos de referência do 

microscópio. Sarantschina (1963) fornece considerações adicionais sobre o funcionamento e uso da 

platina universal. O uso da platina universal foi essencial na orientação espacial das interfaces de 

grãos de quartzo, ainda que também tenha sido útil para as medidas dos eixos-c de grãos de quartzo. A 

medida dos eixos-c de quartzo via platina universal é amplamente conhecida. Trata-se de um simples 

processo de paralelização entre o eixo ótico mineral e os eixos do microscópio. A orientação espacial 

das interfaces de grãos também é diretamente obtida, embora exija alguns movimentos adicionais em 

comparação ao estudo do eixo ótico. Em termos gerais, utiliza-se a hipótese de que interfaces 

perfeitamente perpendiculares à seção polida projetam-se na seção bidimensional como linhas finas. 

Por outro lado, interfaces inclinadas exibirão linhas espessas. O processo utilizado corresponde ao 

similar utilizado por Kruhl e Paternell (2002). 

4.1.1.2 – Polarizadores giratórios 

Os polarizadores giratórios acoplados ao microscópio petrográfico auxiliados por programas 

computacionais são importantes ferramentas no estudo de microestruturas e orientação de eixo ótico 

de minerais translúcidos. Trata-se de um método rápido, de baixo custo e automático. O conceito 

utilizado nesse método baseia-se nas diferentes cores de interferência captadas por uma câmera 

acoplada ao microscópio petrográfico após a inserção de diferentes filtros com diferentes absorções de 

comprimentos de onda. Sendo os minerais analisados anisotrópicos, conforme os polarizadores são 

girados, diferentes intensidades de cores são obtidas. Essas diferentes intensidades, conforme o 

algoritmo escolhido, transforma-se em orientação espacial baseada numa palheta de cores disposta em 

forma de estereograma. Esse método é conhecido como AVA, tendo sido adaptado por diversos 
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autores. No presente trabalho, o microscópio utilizado foi adaptado segundo descrito por Fueten 

(1997) e os dados foram produzidos através do método de Goodchild e Fueten (1998). 

4.1.2- Microscopia eletrônica 

Microestruturas mais complexas foram estudadas em seções polidas. Para o estudo de estruturas 

típicas de interfaces de grãos, tais como poros, áreas de dissolução e corrosão, foram realizadas 

análises em amostras fraturadas. Os detalhes de cada análise são especificados em cada capítulo 

correspondente. Em termos gerais, amostras analisadas por microscopia eletrônica foram cobertas ou 

não com carbono ou ouro, segundo os objetivos de cada estudo. 

As análises via microscopia eletrônica restringiram-se à inspeção da morfologia dos grãos e da 

observação das microestruturas. No entanto, anexado ao microscópio eletrônico, o difratômetro de 

elétrons retro-espalhados foi também útil no estudo das texturas cristalográficas dos agregados 

minerais. 

4.1.2.1 – Difração de Elétrons Retro-espalhados - EBSD 

A difração de elétrons retro-espalhados baseia-se no resultado obtido a partir da interação 

entre de um feixe de elétrons acelerado e a superfície da amostra. Esse fenômeno é possibilitado pelo 

comportamento elástico das interações, capazes de alterar a trajetória dos elétrons em até 180º. Quanto 

maior a proximidade entre os elétrons acelerados e os núcleos dos átomos que estão se interagindo, 

maior será esse ângulo. Há portanto uma infinidade de diferentes possibilidades de mudança da 

trajetória. A população de elétrons difratados que satisfaz a Lei de Bragg (equação 4.1), onde θ é o 

ângulo de difração, n é um inteiro (ordem da difração), λ é o comprimento de onda e d é o 

espaçamento reticular, funciona como a base do princípio do EBSD. Espacialmente o grupo de 

trajetórias gerado por planos cristalográficos fixos definem cones de difração. A projeção 

bidimensional desses cones em um plano define bandas ou raias de Kikuchi. O conjunto de bandas de 

Kikuchi define os padrões de difração e os pontos de intersecção entre as várias bandas determinam 

zonas cristalográficas. 

nλ = 2d senθ                                                                               (4.1) 

Os dados utilizados para a determinação da textura cristalográfica de um agregado provém, 

portanto, das relações geométricas entre os elementos gerados durante a difração dos elétrons. Para 

cada ponto difratado, um padrão de difração é gerado. O programa de computador, baseando-se nesse 

padrão de difração, orienta espacialmente o retículo cristalino correspondente ao ponto medido em 

relação ao sistema de referência do microscópio. Essa orientação dá-se através do sistema de Euler. 
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Após a varredura da área de interesse da amostra, todas essas orientações são representadas conforme 

interesse do trabalho, variando desde representações em diferentes palhetas de cores até projeções 

estereográficas. 

O equipamento utilizado para a leitura dos padrões de difração gerados, trata-se de um 

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

acoplada ao Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). É um equipamento satélite facilmente 

retrátil segundo a condição de análise e equipado com uma câmera digital CCD. 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 35 mm entre a peça polar do microscópio e a superfície de interação 

do feixe-amostra. 

4.2 – PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

As microestruturas sintéticas foram produzidas em seções de monocristais naturais de 

hematita orientadas segundo os planos de suas faces. Essas estruturas se originaram após redução ao 

forno em alta temperatura e pressão ambiente. As seções foram utilizadas com a intenção de se 

reproduzirem as estruturas de transformação de fases observadas na hematita. As condições 

particulares de cada experimento são determinadas no capítulo correspondente. 

4.2.1- Redução ao forno 

O princípio utilizado para a redução ao forno baseia-se na teoria empregada para a 

construção das curvas de óxidos em um diagrama de Ellingham (Ellingham, 1944). De acordo com 

essas curvas, prevê-se a temperatura de equilíbrio entre um óxido, seu metal e oxigênio. Por extensão, 

utilizam-se outros gases que também podem ser representados no mesmo diagrama. As curvas de 

Ellingham não levam em consideração a cinética das reações químicas, sendo uma representação 

simplesmente termodinâmica do sistema. Segundo, portanto, sua natureza, o diagrama de Ellingham 

retrata a segunda lei da Termodinâmica [ΔG = ΔH – TΔS]. A mudança na energia livre de Gibbs 

observada durante a oxidação de um metal puro para formar um óxido do mesmo metal é conhecida 

como energia livre de Gibbs de formação do óxido - DGº (Figuras 4.1 e 4.2).  
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Os metais puros e os óxidos puros correspondentes são conhecidos como estados padrões. A mudança 

da entropia e entalpia padrões – DSº e DHº também é utilizada na construção das curvas de oxidação. 
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As reações de oxidação são exotérmicas quando, por convenção, apresentam uma quantidade 

DHº negativa. A formação de um óxido no estado condensado de um metal envolve o consumo de 

oxigênio gasoso, ou seja, DSº passa a ser uma quantidade negativa. Se a reação de oxidação não 

involve a mudança na capacidade térmica do sistema, DHº e DSº tornam-se independentes da 

temperatura, sendo DGº uma função linear da temperatura. Assim, a relação entre DGº e a temperatura 

produz uma linha padrão de Ellingham em um diagrama Ellingham. Nesses diagramas, o valor de DHº 

é dado pela interseção entre a linha padrão e a temperatura a 0 K. Já o valor de DSº é um valor 

negativo correspondente ao coeficiente de inclinção da curva. Assim, a escolha dos valores de 

temperatura e do fluxo de gases (H2 e CO/CO2) baseia-se nos diagramas Ellingham já construídos para 

os óxidos de ferro estudados (Figura 4.2). 

 



CAPÍTULO 5 

SOMBRAS DE PRESSÃO EM PORFIROCLASTOS DE MAGNETITA: 

HISTÓRIA DE CRESCIMENTO E DEFORMAÇÃO 7 

Objetos rígidos, tais como porfiroclastos de magnetita na matriz de uma rocha sendo 

deformada, causam perturbações no campo de stress8 local e nos padrões de fluxo, levando ao 

crescimento de material policristalino em sombras de strain8 adjacentes às faces desses objetos 

(Mügge, 1928; Pabst, 1931). Esses novos materiais cristalinos formados em ambos lados do objeto 

rígido são também conhecidos como “sombras de pressão ou franjas de strain” (Pabst, 1931; 

Passchier e Trouw, 2005; Ramsay e Huber, 1983; White e Wilson, 1978). As franjas de strain são 

agregados cristalinos que se dispõem simetricamente em torno de um objeto (Bons e Jessell, 1997), 

constituídos por grãos fibrosos (maior razão entre comprimento e largura) e de limites bem definidos 

com a matriz. A microestrutura geral das franjas de strain compõe-se de uma parte central (e.g. um 

porfiroclasto) e de duas fibras cristalinas, sendo também referida como “estrutura em franja” (Koehn 

et al., 2000; 2001). Franjas de strain têm atraído a atenção de muitos geólogos estruturalistas porque 

são interpretadas como estruturas de origem sin-cinemática (Durney e Ramsay, 1973) e geometria 

paralelizada em relação ao deslocamento da rocha. Essas estruturas podem registrar a história 

deformacional das rochas. Por essa razão, suas microestruturas são muito usadas em análises 

estruturais, na determinação do padrão de deformação (coaxial e não-coaxial), bem como no estudo do 

sentido de cisalhamento (e.g. Aerden, 1996; Elliot, 1972; Koehn et al., 2000; 2003; Zwart e Oele, 

1966). 

Trabalhos prévios em franjas de strain forneceram descrições da sua microestrutura interna, 

resultando em uma classificação baseada na orientação geométrica das fibras minerais em relação às 

faces dos porfiroclastos (Ramsay e Huber, 1983). No entanto, há poucos dados sobre o 

comportamento da orientação cristalográfica das fibras durante o crescimento (e.g. Spencer, 1991) e 

pouca discussão sobre os processos de deformação que as afetaram. Aspectos importantes da 

                                                      

7 Capítulo adaptado do artigo Complex fringes around magnetite porphyroclasts: Growth and deformation history (Leonardo 
Lagoeiro, Paola Ferreira Barbosa, Frank Fueten), Tectonophysics, 510:186 – 194, 2011. 

8 Para melhor compreensão, os termos stress e strain serão mantidos em inglês. Segundo as definições de van der Pluijm e 
Marshak (2004), o stress (σ) atuando num plano é a força por unidade de área do plano (σ = F/área). Já deformação refere-se 
às mudanças na forma, posição, ou orientação de um corpo resultante da aplicação de um stress diferencial (i.e. um estado no 
qual a magnitude do stress não é a mesma em todas as direções). Mais especificamente, deformação consiste de três 
componentes: rotação, translação e strain, que é a distorção ou mudança de forma de um corpo. Dessa forma, as definições 
determinadas anteriormente serão utilizadas com esses sentidos no texto. 
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formação das fibras tais como suas orientações cristalográficas durante o crescimento e o modo com 

que elas se comportam durante a deformação progressiva não foram abordados em nenhum trabalho 

que se tenha notícia. Para que se compreendesse o comportamento das fibras durante seu crescimento, 

em termos de orientação cristalográfica e deformação progressiva das fibras como um corpo rígido, 

foram examinadas amostras de rochas de formações-ferríferas do QF contendo porfiroclastos de 

magnetita de várias dimensões inseridos numa matriz de quartzo e óxidos de ferro.  

5.1 - LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

A estrutura mais pervasiva nestas rochas é a foliação regional (foliação S1) resultante de um 

dobramento intenso e da transposição das camadas sedimentares originais (S0). Nas formações-

ferríferas, a foliação S1 é paralela ao bandamento composicional Sb que é formado por camadas 

alternantes de diferentes proporções entre óxidos de ferro e quartzo. A deformação distribui-se 

paralelamente ao bandamento composicional das formações-ferríferas, num conjunto de zonas de 

cisalhamento igualmente paralelas. Os elementos estruturais do afloramento, tais como dobras 

macroscópicas (dobras em S e Z), pares de foliação S-C e S-C’ e sombras de pressão ao redor de 

porfiroclastos de magnetita, apresentam assimetria indicativa de regime não-coaxial de deformação 

progressiva. O sentido geral de cisalhamento da amostra é dextral. Estruturas relacionadas à 

deformação subsequente (foliação S1 / Sb) são menos pervasivas, interferindo pouco nas estruturas 

prévias. Assim, consideram-se que todas as estruturas estudadas foram produzidas sobre uma mesma 

geometria de strain. 

Embora essas formações-ferríferas não sejam propensas a estudos metamórficos em função da 

ausência de minerais indicativos, a paragênese mineral encontrada nas rochas encaixantes adjacentes, 

que inclui epidoto e sericita, é indicativa de grau metamórfico não superior à fácies xisto-verde. Além 

disso, trabalhos anteriores em texturas cristalográficas e microestruturas de rochas encaixantes, assim 

como nas formações-ferríferas (Hippertt et al., 2001; Lagoeiro, 1998) das áreas adjacentes, indicam 

que os mecanismos de deformação atuantes em escala de grão são compatíveis com temperaturas em 

torno de 300º C e que tanto quartzo o óxido de ferro (em menor quantidade) foram dissolvidos durante 

a deformação. 

5.2 - MÉTODOS DE ANÁLISE 

Mesoscopicamente, as rochas são caracterizadas por uma foliação bem definida. Observam-se 

camadas escuras, ricas em magnetita e hematita, que se alternam com camadas ricas em quartzo. 

Cristais retangulares e/ou quadrados de magnetita, inseridos numa matriz de óxido de ferro e quartzo, 

atingem diâmetros de aproximadamente 5 mm. Nas faces cristalinas perpendiculares à foliação, 

desenvolvem-se sombras de pressão assimétricas de quartzo. As fibras apresentam caimento 
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consistente com o mergulho da foliação, definindo uma forte lineação mineral. As seções polidas 

foram cortadas paralelamente à elongação mineral (eixo-X) e perpendicularmente à foliação 

(bandamento composicional), compondo pois, a seção XZ do elipsoide de deformação finita. Todas as 

observações foram feitas na seção XZ. 

As análises das microestruturas do quartzo e das orientações dos eixos-c das sombras de 

pressão foram realizadas com o auxílio de um microscópio ótico e de uma platina universal 

(Sarantschina, 1963), bem como de uma câmera digital e um estágio rotativo polarizado (Fueten, 

1997) também acoplados em um microscópio ótico. Seções polidas contendo clastos e franjas de 

quartzo foram analisadas combinando-se o estágio rotativo polarizado e polarizadores cruzados ou 

paralelos. Devido às dimensões dos clastos e das franjas, múltiplas imagens das amostras foram 

combinadas em um mosaico, utilizando-se o programa GeoVision (Fueten, 1997). Os quadros iniciais 

foram segmentados utilizando-se o método Fueten-Manson (Fueten e Mason, 2007) e o algoritmo de 

Goodchild-Fueten (Goodchild and Fueten, 1998), resultando em uma imagem composta pelos 

contornos individuais de grãos de quartzo. Todos os dados individualmente obtidos para cada grão 

utilizaram esses limites. 

Os eixos-c dos grãos de quartzo foram computados utilizando-se o método Fueten-Goodchild 

(Fueten e Goodchild, 2001). Como todos os métodos de medidas óticas em seções polidas 

acomodadas em estágios planos, esta técnica não resolve completamente a direção de mergulho dos 

eixos-c. A informação ótica obtida para um pixel com direção X é a mesma para um pixel de direção 

X + 180º. Todos os dados foram inicialmente calculados com direção entre 0 e 180º. Para a 

representação dos dados, as direções são duplicadas para o intervalo de 180 a 360º. Como frisado por 

Fueten e Goodchild (2001), para o cálculo da direção do eixo-c de 0 – 360º através da Imagem de 

Máxima Intensidade – IMI (Maximum Intensity Image – Fueten, 1997), seria necessário um grande 

número de suposições, ou ainda, extensiva calibração. Para o propósito desse estudo, assume-se que o 

brilho do grão na IMI, em cada franja, seja equivalente ao eixo-c em posição paralela ao plano da 

seção. Um grão com o eixo-c verticalizado teria a intensidade de brilho similar a grãos opacos em 

microscopia ótica. O aparente alinhamento dos dados ao longo de uma direção única, visível em 

alguns diagramas de textura, é um artefato gerado durante o cálculo da direção dos grãos baseado na 

IMI. Esse fenômeno ocorre em pequenos grãos que podem representar realisticamente uma textura 

com orientações de poucos graus de diferença. Os contornos de distribuição de eixos-c foram gerados 

pelo programa Pangaea Scientific’s Spheristat® (Spheristat™ 2.2, 1998). 

Como no microscópio ótico apenas os eixos óticos podem ser medidos, seções foram 

preparadas para uma análise cristalográfica completa via difração de elétrons retro-espalhados 

(Electron Backscattering Diffraction - EBSD). Amostras para análises de EBSD foram preparadas de 
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acordo com o método introduzido por Fynn e Powell (1979). Uma seção de amostra, cortada 

paralelamente à lineação e perpendicular à foliação, foi mecanicamente polida com pasta de diamante 

de granulometrias decrescentes até 0,25 µm. Um estágio final de polimento foi realizado utilizando-se 

uma solução de sílica coloidal, por aproximadamente 8 horas, a fim de se removerem possíveis danos 

que ainda permaneceram na superfície da amostra. A cobertura de carbono foi evitada, prevenindo-se 

a perda de intensidade dos padrões de elétrons retro-espalhados. Assim, com uma superfície plana e 

visivelmente livre de riscos ou relevo, a amostra foi colocada na câmara do microscópio eletrônico, 

inclinada a 70º em relação à posição horizontal e a uma distância de trabalho de 32 mm. O feixe de 

elétrons foi acelerado a 20kV sob um spot size9 de 70. 

Para cada quadro de varredura, dados cristalográficos foram coletados num intervalo de 10 

µm. Para a aquisição de padrões de elétrons retro-espalhados (EBSP – electron backscattering 

pattern) utilizou-se um detector Oxford-HKL Nordlys acoplado ao microscópio eletrônico de 

varredura (MEV), modelo JEOL-5510. Os EBSPs foram automaticamente indexados pelo módulo 

Flamenco, pertencente ao pacote do programa Channel 5 (Oxford – HKL). Todo o trabalho de EBSD 

foi realizado no sistema MEV-EBSD instalado no Laboratório de Microscopia e Microanálise 

(MICROLAB), do Departamento de Geologia - Universidade Federal de Ouro Preto. Os dados foram 

obtidos em relação ao ângulo máximo de desvio (MAD - mean angular deviation) de 2º. Para 

confecção dos mapas de orientação e para o cálculo das figuras de polo e polo inversa, o MAD 

máximo foi alterado para 1º. 

Os mapas de orientação foram produzidos com o auxílio do modulo Tango, pacote Channel 5. 

As soluções nulas (pontos não indexados ou mal indexados) foram inicialmente reduzidas por 

correção de pico de soluções nulas individuais, relativas aos pontos adjacentes. Em seguida, foram 

extrapoladas, baseando-se nos padrões indexados com sucesso das medidas adjacentes não indexadas 

ou mal indexadas. Essa extrapolação foi realizada consecutivamente três vezes, sendo baseada na 

orientação dos quatros pontos vizinhos com boa indexação. Este é considerado o nível razoável para 

geração de mapas microestruturais realísticos em agregados de quartzo. Os mapas finais, após a 

remoção dos picos e extrapolação das medidas bem sucedidas para os pontos de solução nula, 

apresentaram cobertura de soluções de até 90% em média. Isso significa que aproximadamente 10% 

do mapa são formados por pontos não indexados ou mal indexados, cujo MADs foram maiores do que 

o máximo de 2º. 

 

                                                      

9 Spot size correlaciona-se diretamente à variação da espessura do feixe eletrônico. Trata-se de uma escala adimensional, 
baseada no intervalo de 1 a 99, fornecida pelo fabricante do equipamento JEOL 5510. Detalhes técnicos com o fabricante. 
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5.3 - MICROESTRUTURA DE QUARTZO NAS SOMBRAS DE PRESSÃO 

As estruturas em franja são formadas pelos porfiroclastos de magnetita de variadas formas e 

tamanhos e por suas sombras de pressão, compostas por quartzo e por apenas uma pequena quantidade 

de óxidos de ferro (menor que 1%). Uma estrutura em franja típica é definida pelo porfiroclasto, pelo 

conjunto de franjas adjacentes e pelas caudas longas e finas, que são predominantemente compostas 

por grãos euédricos ou fibrosos de geometria complexa (Figura 5.1 e 5.2). O comprimento e largura 

das fibras podem variar conforme suas posições em relação aos porfiroclastos. Em geral, as fibras de 

quartzo de maior razão axial são encontradas próximas ao clasto, particularmente em contato direto 

com o mesmo. Nesse caso, as fibras apresentam razão axial entre 1 e 10 (Figuras 5.1 e 5.2). Os eixos 

longos das fibras diretamente ligadas ao porfiroclasto são usualmente oblíquos às suas faces. Cristais 

fibrosos de quartzo adjacentes ao clasto mostram o maior ângulo de curvatura (~25º), que decresce 

progressivamente em direção à matriz (~15º). Embora as fibras curvas mudem a orientação de forma, 

a orientação do eixo-c do quartzo permanece imutável ao longo de seu comprimento. 

Fibras próximas ao clasto normalmente não mostram sinal de deformação por cristal-

plasticidade. Características deformacionais tais como extinção ondulante e formação de subgrãos 

com bordas paralelas ou perpendiculares ao eixo maior da fibra tornam-se visíveis nas fibras à medida 

que suas distâncias em relação ao clasto aumentam. Nos domínios distantes dos porfiroclastos, fibras 

são incomuns e os agregados são principalmente formados por grãos ligeiramente alongados, com 

inclusões aciculares, ou equidimensionais. 

Grãos alongados apresentam razões axiais de até 4:1 e bordas retas, que se encontram a 90º. 

Apresentam dimensão e forma similares àquelas dos subgrãos das fibras alongadas de quartzo. As 

menores dimensões dos grãos alongados são similares às espessuras das fibras de quartzo. Os grãos de 

quartzo equidimensionais (razão axial em torno de 1:1) mostram tamanho variável entre 50 a 200 µm. 

Suas bordas são retas e são livres de estruturas óticas indicativas de deformação. Em algumas 

estruturas complexas em franja, a transição entre os domínios proximais de fibras alongadas para os 

domínios distais de grãos equidimensionais é gradual em ambos lados da sombra de pressão. Nessa 

região transicional, os agregados são formados por uma mistura de grãos fibrosos remanescentes, que 

são ainda reconhecidos pelas suas bordas retas e pelas inclusões aciculares características, assim como 

por grãos alongados e equidimensionais. 

5.4 - MICROESTRUTURA DE QUARTZO NA MATRIZ 

Três principais tipos de microestruturas são exibidas pelos grãos de quartzo da matriz (Figura 5.3): 

fibrosa, elongada e tabular. Os grãos de quartzo alongados são caracterizados pela razão axial de até 

4:1 (eixo maior : eixo menor). Cristais fibrosos de quartzo podem ainda ser reconhecidos próximos a 
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pequenos clastos/fragmentos de magnetita ou ainda misturados a cristais ora fibrosos, ora 

equidimensionais. Similarmente às fibras encontradas próximas aos grãos maiores de magnetita, os 

grãos fibrosos possuem aproximadamente a mesma razão axial (10:1). As fibras de quartzo, na matriz, 

são usualmente livres de estruturas indicativas de deformação, embora em algumas delas observem-se 

extinção ondulante e subgrãos. Outra característica comum dos grãos fibrosos de quartzo da matriz é a 

presença de pequenas inclusões aciculares e diminutos minerais orientados paralelamente ao 

comprimento da fibra. 

 

Outros tipos de grãos de quartzo são encontrados misturados às fibras. Tratam-se de grãos alongados 

ou tabulares com interfaces longas ou curtas, respectivamente paralelas e perpendiculares ao 

bandamento composicional. Comumente, esse tipo de cristais de quartzo apresenta razão axial 

intermediária àquelas dos grãos equidimensionais e dos grãos fibrosos. Em média, a proporção entre 

dimensão longa e curta é 4:1. Similarmente às fibras de quartzo, os grãos tabulares mostram, 

oticamente, poucos sinais de deformação plástica tais como extinção ondulante e/ou desenvolvimento 

de limites de subgrãos. 

A última categoria presente na matriz é composta por grãos equidimensionais. Usualmente, 

apresentam bordas retas, que se encontram em um ângulo de 120º. Esses cristais são completamente 
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livres de quaisquer sinais de deformação cristal-plástica. Os grãos exibem grande variedade de 

tamanhos, embora a razão axial encontre-se sempre em torno de 1:1. Dispõem-se em camadas 

lenticulares de quartzo, rodeadas por grãos fibrosos e tabulares. Não se observam inclusões de nenhum 

tipo nessa categoria de grãos. 

5.5 - ORIENTAÇÃO PREFERENCIAL DOS EIXOS-C 

A orientação de eixos-c de quartzo ao redor dos porfiroclastos de magnetita mostram uma 

distribuição complexa (Figura 5.1 e 5.2). A mais notável consiste na orientação em baixo ângulo dos 

eixos-c com o traço da foliação. Esta é a posicão para a orientação dos eixos-c ao redor da direção X, 
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coincidente com a lineação mineral (figuras de polo e polo inversa, Figura 5.2). Para essa orientação, o 

máximo tem uma distribuição assimétrica num pequeno círculo cuja direção encontra-se entre 0 a 25º 

com o eixo-X da figura de polo. A textura de eixos-c em baixo ângulo com o eixo-X é tipicamente 

encontrada nos domínios de franjas em que os cristais fibrosos de quartzo estão próximos ou 
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adjacentes aos porfiroclastos de magnetita. Uma textura cristalográfica similar pode também ser 

observada em cristais fibrosos de quartzo de alta (10:1) a moderada razão axial (4:1) da franja, bem 

como da matriz. 

Contrastantemente, os eixos-c são também agrupados em uma orientação próxima ao polo da 

foliação (eixo-Z) (Figura 5.2). Nesse caso, os polos do plano basal (0001) são ligeiramente 

distribuídos ao redor do eixo-Z. Os polos dos planos {m} tendem a se concentrar ao longo dos eixos-X 

de referência da amostra. O mesmo padrão de eixos-c também é observado para as figuras de polo dos 

grãos equidimensionais (razão axial em torno de 1) nos domínios das franjas (Figura 5.2) e da matriz 

(Figura 5.3). 

Os eixos-c também concentram-se próximos aos eixos-Y e no ponto intermediário entre a 

periferia e o eixo-Y do estereograma (Figuras 5.1, 5.2 e 5.3). A mesma distribuição também é descrita 

para grãos com formas equidimensionais e tabulares da matriz. As orientações do eixo-c coincidentes 

com a posição de deslizamento basal, i.e., com o máximo próximo ao polo da foliação, são mais 

prováveis em grãos de menor razão axial, tais como aqueles levemente alongados ou 

equidimensionais, encontrados nos domínios distais da franja e na matriz. A concentração de eixos-c 

em torno da direção-Y é uma textura cristalográfica típica em grãos com razão axial próxima a 1, em 

ambos domínios de franja e matriz. 

5.6 - DISCUSSÃO 

5.6.1 - Crescimento de fibras na sombra de pressão  

Fibras na matriz em contato com a foliação exibem estruturas de deformação, enquanto 

aquelas em contato com as faces do porfiroclasto são quase sempre livres dessas estruturas. Esse fato é 

consistente com os modelos de crescimento de fibra da interface clasto-franja (Ramsay e Huber, 

1983). A curvatura nas fibras é geralmente atribuída à rotação do conjunto clasto/sombra de pressão 

durante a abertura progressiva do espaço e crescimento das franjas (Durney e Ramsay, 1973; 

Kanagawa, 1996). De um modo geral, as fibras examinadas mostram, em cada lado do clasto, um 

sentido de curvatura consistente com os modelos de formação de franjas de deformação com um 

componente direcional dextral. Esse sentido concorda com os indicadores de cisalhamento do 

afloramento. Assim, consideram-se que as estruturas de franja se formaram durante um único episódio 

de deformação progressiva. 

Longe do clasto, as fibras são frequentemente truncadas pela foliação nas interfaces fibra-

matriz. É provável que esse truncamento seja produzido por dissolução. Uma parte considerável da 

sombra de pressão pode ter sido dissolvida na interface foliação de óxido de ferro e fibras. Emboras as 

fibras possam ser curvas, a orientação de seus eixo-c são consistentes, conforme observado por 
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Spencer (1991) em sombras de deformação ao redor de cristais de pirita. A formação de fibras na 

interface clasto (ou o objeto central)-franja pode ser entendida como um modelo de crescimento 

contínuo (e.g. Durney, 1976; Durney e Ramsay, 1973; Hilgers e Urai, 2005). O crescimento de uma 

nova fibra é iniciado durante um incremento extensional; dessa forma o quartzo dissolvido penetra 

diminutos espaços gerados durante esses incrementos e consequentemente as fibras crescem. A 

direção de mais rápido crescimento do quartzo é paralelo ao seu eixo-c (Tullis, 1989), sendo assim 

espera-se que os eixos mais longos das novas fibras crescentes sejam inicialmente paralelos aos seus 

próprios eixos-c, em uma situação similar aos cristais de quartzo que preenchem espaços ou veios. 

Nas franjas de quartzo, os cristais sofrem glide controlado pela rotação do retículo à medida 

que as fibras se estendem além da sombra de pressão imediatamente próxima ao clasto. Assim, o 

exemplo mais provável de grãos fibrosos que preservam sua orientação inicial são as fibras próximas 

aos porfiroclastos. Os ângulos entre fibras-foliação e eixos-c-foliação são igualmente pequenos. A 

deformação progressiva pode levar à rotação do sistema clasto-franja, alterando-se a direção de 

crescimento, que resulta na formação de cristais fibrosos e curvos de quartzo. Embora as fibras 

possam ser curvas ou sofrer rotação cristalina, o retículo do quartzo mais jovem precipitado próximo 

aos clastos estão em continuidade ótica com as fibras de quartzo preexistentes. Em alguns casos, a 

curvatura dos cristais fibrosos pode ser explicada pela deformação ou por migração de bordas de grãos 

(Williams e Urai, 1989). No entanto, nas regiões adjacentes ao contato clasto-franja, as fibras curvas 

observadas são predominantemente livres de estruturas indicativas de deformação. Apresentam, ainda, 

delicadas inclusões de pequenos cristais aciculares que possivelmente seriam destruídas ou 

modificadas em um processo de deformação ou de migração de bordas de grãos (Bons e Jessell, 1997; 

Urai et al., 1991). Esse processo de crescimento mineral leva em consideração a formação de fibras 

curvas de quartzo desprovidas de curvatura relacionada às estruturas de deformação. 

Há importantes similaridades entre grãos fibrosos de quartzo das franjas e da matriz. Ambos 

possuem aproximadamente a mesma média de tamanho e forma (Figuras 5.1, 5.2 e 5.3). Também 

mostram uma orientação cristalográfica preferencial, com eixos-c orientados em pequenos ângulos 

com a direção-X. As fibras de quartzo de ambos domínios, longe dos subgrãos presentes em algumas 

fibras maiores, são aproximadamente livres de sinais óticos de deformação cristal-plástica. Essas 

características presentes nas fibras das franjas e nos grãos da matriz sugerem que ambos podem exibir 

uma origem similar. É bem improvável, considerando as condições de deformação para o 

desenvolvimento dessas fibras, que os grãos de quartzo alongados sejam formados por deformação por 

deslizamento ao longo do plano prismático paralelo a [c], como esperado para agregados de quartzo 

deformados a temperaturas superiores (Mainprice et al., 1986). Assim, o cenário mais provável nesse 

caso seria aquele em que os grãos fibrosos precipitaram da solução e cresceram com uma relação 

consistente entre a direção de elongação e a orientação cristalográfica. Isso sugere que o hábito fibroso 
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dos grãos de quartzo da franja é uma característica original produzida em resposta ao campo de stress 

ativo. O crescimento de cristais em continuidade cristalográfica com a matriz adjacente de quartzo 

corresponde ao deslocamento controlado pela origem do quartzo fibroso nas franjas. 

Pode-se também interpretar que os grãos de quartzo tabulares ou equidimensionais, nos 

domínios da franja, tenham crescido livremente num espaço aberto. Urai et al., (1991) apresentaram 

um modelo para o comportamento do crescimento de cristais em veios, largamente confirmado por 

experimentos numéricos e por observações (Bons, 2001; Hilgers et al., 2001; Hilgers e Urai, 2002; 

Nollet et al., 2005), que pode ser aplicado para se explicar a formação desse tipo de grãos de quartzo 

nas franjas. De acordo com esse modelo, a competição entre grãos que crescem dentro de um espaço 

aberto pode normalmente formar agregados de cristais equidimensionais ou apenas fracamente 

alongados. Isso acontece quando o crescimento cristalino de todos grãos é mais lento que a taxa de 

abertura do espaço, resultando em um crescimento livre dentro de um espaço preenchido por fluido. O 

crescimento do cristal pode ser tanto isotrópico quanto anisotrópico. O crescimento isotrópico, 

independentemente da direção cristalográfica, produz grãos aproximadamente equidimensionais. No 

caso anisotrópico, o cristal cresceria rapidamente em apenas algumas direções cristalográficas. Isso 

produziria faces cristalinas euédricas e uma orientação cristalográfica preferencial que sobreviveria à 

competição de crescimento (Bons, 2001; Nollet et al., 2005). No entanto, os grãos equidimensionais 

de quartzo no domínio da franja mostram uma forte orientação cristalográfica preferencial (máximo ao 

redor do eixo Y), sem desenvolvimento de faces cristalinas euédricas, que são características não 

esperadas para policristais formados através do crescimento livre dentro de um espaço preenchido por 

fluido. 

No crescimento livre, os cristais crescem das paredes da rochas para o interior da cavidade 

aberta. A única interferência encontra-se entre os cristais crescentes. Cristais com orientação e posição 

favoráveis sobreviverão e serão capazes de evoluir para cristais maiores. Os cristais que sobrevivem 

apresentam a orientação de crescimento mais favorável. É mais comum que esses cristais exibam a 

direção de mais rápido crescimento perpendicular à superfície da parede do anteparo (Thijssen et al., 

1992). O desenvolvimento de orientação cristalográfica preferencial (crystallographic preferred 

orientation - CPO) é registrado em rochas quartzosas deformadas predominantemente por dissolução-

precipitação (dissolution-precipitation creep - DPC). Estimam-se que essas CPOs sejam o resultado da 

dependência da dissolução e do crescimento de grãos de quartzo em relação às suas direções 

cristalográficas (Hippertt, 1994; Stallard e Shelley, 1995; Takeshita e Hara, 1998). Experimentos (den 

Brok, 1992; 1996; Heildelbach et al., 2000) e observações em rochas quartzosas naturalmente 

deformadas (Becker, 1995) mostram a ocorrência dessa dependência. Modelagens realizadas por 

Tullis (1989) e simulações numéricas de Bons e den Brok (2000) mostram o desenvolvimento de uma 

CPO devido à DPC considerando-se uma anisotropia cristalograficamente controlada nas taxas de 
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dissolução e crescimento sob stress não-hidrostático. Baseando-se nesses resultados, estima-se que as 

direções cristalográficas que apresentam dissolução e taxas de crescimento mais lentas orientam-se 

perpendicularmente à direção de máxima extensão. Considerando o fato de que os grãos de quartzo 

crescem, em taxas mais rápidas, perpendicularmente à parede do substrato e que as taxas de 

crescimento mais rápidas são paralelas à direção cristalográfica [c], é pouco provável que o 

crescimento num espaço aperto preenchido por fluido apresentasse uma textura com CPO paralela à 

direção-Y da amostra (nesse caso, coincidente com a direção de encurtamento intermediária do 

elipsoide de strain finito). Além disso, esses grãos apresentam microestruturas e CPOs similares 

àquelas dos grãos equidimensionais da matriz. Isso torna a hipótese de crescimento cristalino livre em 

espaço aberto bastante improvável para os domínios da franja. Essas microestruturas podem ter sido 

produzidas por recristalização acomodada por dislocation creep, conforme discutido no tópico 

seguinte. 

5.6.2 - Deformação pós-cristalização das fibras de quartzo  

Enquanto a textura cristalográfica das franjas próximas ao clasto suporta o argumento que as 

fibras crescem ao longo de seus eixos-c, as franjas também mostram um ângulo considerável entre o 

máximo de orientação cristalográfica e o eixo de alongamento das fibras. Uma vez precipitadas, as 

franjas de quartzo estão sujeitas ao strain dentro da rocha, que aumenta proporcionalmente à distância 

clasto e fibra. Várias das fibras curvas são truncadas pela matriz. As fibras recristalizam-se em grãos 

alongados com bordas quase retas, que são ora aproximadamente paralelas, ora perpendiculares ao 

eixo maior da fibra. A textura de eixos-c mostra um máximo de orientação perpendicular ao 

comprimento da fibra. Sugere-se que esse domínio foi deformado pela combinação entre dissolução 

por pressão e deformação cristal-plástica da franja que, inicialmente aproximou-se ao clasto em 

comprimento. O truncamento de fibras sugere que houve dissolução de fibras de quartzo. A dissolução 

da franja perpendicularmente à foliação pode contribuir para a redução da espessura desta franja sem 

necessidade de extensão paralela da foliação, situação supostamente necessária para a deformação em 

volume constante. 

A textura dos eixos-c em altos ângulos com a foliação pode ser interpretada como o resultado 

tanto da rotação do retículo, como do deslizamento por glide no sistema basal <a> do quartzo (Christie 

et al., 1964; Schmid e Casei, 1986). Cristais de quartzo com o eixo-c aproximadamente paralelo à 

foliação estariam numa posição meta-estável para a ativação de um sistema de glide, com o plano de 

glide em paralelo à direção de encurtamento. 

Os grãos de quartzo com o eixo-c em um ângulo oblíquo com a foliação exibem planos 

favoráveis ao glide, inclinados em relação à direção de encurtamento do elipsoide de deformação, 

sendo assim sucetíveis à rotação. A rotação esperada das orientações dos eixos-c em um sistema de 
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glide basal<a> encontra-se fora do plano da foliação. Sugere-se que as orientações dos eixos-c com 

máximos a alto ângulo em relação ao eixo das fibras são produzidas por rotação do retículo 

cristalográfico. A textura de eixo-c em um alto ângulo com a foliação representa a posição final do 

retículo, cujos planos basais rotacionaram até uma posição de baixo ângulo com a foliação. 

Adicionalmente, um componente de deslizamento nos planos romboédricos poderia também ter 

controlado a textura cristalográfica nos agregados de quartzo distribuídos ao longo dos clastos. Isso é 

estimado pela disposição dos eixos-c entre a periferia e a parte central das figuras de polo. 

O componente de deslizamento no prisma-a também é sugerido, particularmente para os grãos 

com baixa razão axial ou equidimensionais, nos quais os máximos de orientação cristalográfica são 

assimetricamente distribuídos em torno da direção Y, nas figuras de polo (Schmid e Casei, 1986). 

Embora semelhantes padrões de distribuição dos eixos-c sejam mais comumente desenvolvidos 

durante processos de deformação a altas temperaturas, no caso estudado, a presença de água, 

comprovada pelas várias características de dissolução-precipitação, pode ter sido responsável pela 

ativação de múltiplos sistemas de deslizamento em agregados de quartzo. Esse fenômeno é bem 

conhecido desde o trabalho de Griggs e Blacic (1965), que comprovou a ação da água, ainda que em 

pequenas quantidades, na diminuição da resistência do quartzo à deformação cristal-plástica. Isso pode 

ter causado um decréscimo no stress crítico de cisalhamento necessário para ativar os sistemas de 

deslizamento supostamente ativados apenas em altas temperaturas. As bordas perpendiculares nos 

grãos de quartzo alongados podem ser interpretadas como as bordas de subgrãos perpendiculares ao 

plano de glide que evoluíram para bordas de grãos com o aumento da misorientation (Urai et al., 

1986; White, 1977). 

5.6.3 - Deformação progressiva do sistema clasto-franja  

As fibras de quartzo precipitaram nas sombras de strain do clasto com as direções de 

crescimento iniciais paralelas aos eixos-c. A deformação progressiva resultou na rotação do sistema 

clasto-franja e no crescimento curvo das fibras individuais. O quartzo mais jovem precipitado próximo 

ao clasto é adicionado aos grãos de quartzo antigos, em continuidade com a orientação cristalográfica 

já existente. Como as fibras crescem e se estendem além da sombra de pressão do clasto, encontram-se 

sujeitas ao campo de strain da matriz. O quartzo da franja torna-se então uma unidade competente por 

si própria. A deformação da franja procede através da rotação do retículo no sentido consistente com a 

deformação primariamente co-axial próxima aos clastos e pelo cisalhamento geral de componente 

adicional dextral fora do domínio do clasto. Os grãos fibrosos recristalizam-se por rotação de subgrão 

que segmenta a longa fibra em menores grãos alongados com duas bordas paralelas às bordas originais 

da fibra e outras duas bordas com alto ângulo em relação às bordas originais da fibra. 
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Como a recristalização procede, torna-se impossível identificar completamente a forma 

original dessas fibras. A franja é dissolvida por pressão como ilustrado pelas fibras truncadas e 

assume-se redução de volume. Nas fibras longas, o strain pode aumentar a deformação, além da já 

discutida rotação de retículo e recristalização, formando-se também cisalhamento estencional. O 

comprimento final da franja, como uma função da dimensão do clasto conforme ilustrado na Figura 

9.1, excede àquela comumente representada. O conjunto clasto e fibras é melhor descrito como uma 

camada de quartzo competente com uma inclusão central. Essa camada cresceu paralelamente à 

foliação sob uma direção de compressão máxima perpendicular, em um campo de deformação coaxial. 

A menos que a geometria do campo de deformação não mude, o fraturamento periódico ao longo da 

inferface clasto-franja seria capaz de estender essa camada indefinidamente. Tal franja de crescimento 

infinito é improvável de existir em qualquer rocha que possua algum componente de cisalhamento 

simples significante, tal como dobramento, pois o mesmo romperia as franjas longas. 

5.7 – CONCLUSÃO 

A observação das microestruturas e das orientações cristalográficas das fibras de quartzo ao 

redor dos porfiroclastos de magnetita nas rochas de formações-ferríferas resultou nas seguintes 

conclusões. 

(1) A formação e deformação das estruturas de franja envolvem a combinação de processos de 

microfraturamento, solução por pressão e deformação cristal-plástica. As fibras provavelmente 

nucleiam-se na borda do clasto e crescem inicialmente paralelas aos seus eixos-c. A natureza alongada 

das fibras e a relação consistente entre a direção de alongamento, orientação cristalográfica e curvatura 

podem ser interpretadas como resultado da mudança dos parâmetros de fluxo com respeito ao 

desenvolvimento da franja e da foliação nas paredes da rocha. As fibras de quartzo crescem da matriz 

em direção ao clasto. Essa continuidade cristalográfica com a parede adjacente da rocha dá-se em 

função da afinidade química entre as fibras e a matriz. Fibras são deslocamentos controlados entre o 

objeto central e a matriz e acompanham a direção de abertura. A deformação progressiva pode impor 

uma rotação na estrutura da franja levando à formação de fibras curvas, embora o quartzo precipitado 

seja adicionado em continuidade cristalográfica ao retículo já existente. 

(2) Próximo ao clasto, as fibras de quartzo são desprovidas de características de deformação. 

No entanto, além da região imediata à sombra de pressão, as fibras são sujeitas à deformação pela 

matriz da rocha. Os principais mecanismos de deformação são rotação de retículo e dislocation glide 

ao longo dos planos cristalográficos basais. O mecanismo de recuperação inclui recristalização com 

formação de subgrãos alongados, com bordas aproximadamente paralelas e perpendiculares ao eixo 

mais longo dos grãos. 
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(3) A rotação dos subgrãos resultaram em um agregado de grãos alongados recristalizados. 

Nos domínios distais, a recristalização pode ter sido extensiva, embora algumas fibras remanescentes 

ainda sejam reconhecidas. A franja por si só já se encontra sujeita à dissolução por pressão, levando ao 

truncamento das bordas com a matriz. 

(4) A franja cresce a partir do clasto, e continuaria crescendo até que as condições de 

deformação mudassem. A microfratura durante o crescimento de um incremento poderia estar presente 

em apenas um lado do clasto, levando ao desenvolvimento de uma franja assimétrica característica. 

Isso poderia também prevenir a rotação do clasto para uma posição final paralela à foliação. 
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CAPÍTULO 6 

VEIO DE QUARTZO PARALELO AO ACAMAMENTO CISALHADO 

COMO UM INDICADOR DE PROCESSOS DEFORMACIONAIS10 

Veios são, comumente, fraturas de extensão, preenchidas por minerais, tais como quartzo e 

calcita, possuindo texturas que se relacionam a processos de preenchimento (Twiss e Moores, 1992). 

Embora o processo de abertura controle a microestrutura inicial, o veio pode ser progressivamente 

deformado após a interrupção da abertura. A forma inicial dos grãos é proporcional ao processo de 

competição de crescimento do veio. Se a abertura é mais rápida do que o crescimento do cristal, os 

grãos crescem como se estivessem num espaço livre preenchido por fluido, com as microestruturas 

correspondentes (Hilgers e Urai, 2002). Por outro lado, se o crescimento do cristal é mais rápido do 

que a taxa de abertura, o grão cresce controlado pelo espaço da abertura. As microestruturas geradas 

nos veios são as respostas dos cristais originais à deformação. De fato, essas microestruturas não são 

apenas o resultado do crescimento de minerais durante a abertura do veio, porque veios já selados 

podem ainda ser retrabalhados por outros processos. Assim, o desenvolvimento morfológico dos veios 

sintectônicos durante o metamorfismo e deformação em zonas de cisalhamento de baixo grau não 

pode ser explicado somente através das teorias de crescimento de cristais fibrosos em uma fratura 

estática de extensão preenchida por fluido. A taxa de crescimento do cristal, a largura do incremento 

da abertura da fartura e a velocidade de crescimento do cristal vs. velocidade de abertura são cruciais 

para o controle da morfologia do cristal dos veios minerais (Mügge, 1928 em Hilger et al., 2002; 

Hilgers et al., 2001). No entanto, os processos que ocorrem depois do selamente dos veios são 

igualmente importantes para se interpretar a história deformacional das estruturas. 

Várias rochas metamórficas são compostas por veios monominerálicos que provavelmente 

registraram os diferentes estágios de deformação. Eventualmente, o completo estudo deformacional da 

rocha torna-se complexo em função do grande número de diferentes minerais, com diferentes 

comportamentos reológicos. No entanto, em veios monominerálicos, os processos deformacionais 

podem ser melhor observados pois o comportamento de uma fase única pode ser previsto e avaliado. 

Até agora, a abordagem de muitos trabalhos baseia-se na formação dos veios, mostrando uma 

importante informação para esclarecer a origem das rochas. A intenção deste trabalho é introduzir uma 

nova ferramenta no estudo da deformação de rochas, mostrando que veios também podem ser 

utilizados não somente para interpretar a origem, mas também para entender a evolução das rochas. O 

                                                      

10 Capítulo adaptado do artigo Sheared-bedding parallel quartz vein as an indicator of deformation processes (Paola Ferreira 

Barbosa, Leonardo Lagoeiro), Tectonophysics, XXX:XXX – XXX, 2012. 
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principal objetivo deste trabalho é investigar os processos de deformação dos veios após a interrupção 

da selagem. Muitas estruturas relacionadas à deformação e quartzo em vários veios de formações-

ferríferas bandadas no Brasil representam variações na textura do quartzo. Suas texturas e 

microestruturas são o resultado de uma evolução progressiva e uniforme, embora não se possa 

confirmar que esses veios representem uma sequência temporalmente relacionada. Eles se originaram 

durante o cisalhamento de metassedimentos ferruginosos não-deformados e relativamente isotrópicos, 

formados principalmente por óxido de ferro (magnetita e hematita) e quartzo. A observação de uma 

série de veios revelou microestruturas que são indicativas da ocorrência de três principais processos de 

deformação em quartzo: fraturamento, dissolução-precipitação e recristalização. 

6.1 - LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

O Quadrilátero Ferrífero (QF) é uma das principais províncias metalogenéticas do mundo 

(Figura 6.1) e se localiza na porção sudeste do cráton São Francisco (Almeida, 1977). É considerado 

um terreno clássico arqueano-paleoproterozoico em que formações-ferríferas (FF) são associadas com 

terrenos granito-gnáissicos (e.g. Majumder et al., 1982; Klein e Beukes, 1989; Bau e Dulski, 1996; 

Adekoya, 1998; Taylor et al., 2001). O QF é composto predominantemente por rochas granítico-

gnáissicas de idades arqueanas e paleoproterozoicas, por cinturões de rochas verdes arqueano-

paleoproterozoicos e por sequências supracrustais neoproterozoicas (Chemale et al., 1994). As rochas 

estudadas ocorrem numa sequência químico-vulcanoclástica paleoproterozoica formada  

principalmente por rochas bandadas, de algumas centenas de metros de espessura, amplamente 

distribuídas ao longo de toda a área do QF (grupo Itabira, supergrupo Minas). 

Regionalmente, as rochas foram metamorfoseadas em condições de xisto-verde a anfibolito 

inferior (Herz, 1978) durante as orogenias Transamazônica [2,0 -1,7 Ga] e Panafricana-Brasiliana [1,0 

- 0,6 Ga] (Marshak et al., 1992). O metamorfismo regional ocorreu na presença de intensa atividade 

de fluidos (e.g. Chauvet et al., 1994; Chauvet et al., 2001; Hippertt, 1998) indicada pela típica 

mineralização de ouro nas zonas de cisalhamento. 

O evento mais pervasivo que afetou as rochas das formações-ferríferas do QF foi a Orogenia 

Panafricana-Brasiliana (Chauvet et al., 1994) que resultou na inversão, amplificação, translação e 

rotação das estruturas previamente formadas. Esse evento de deformação foi acompanhado por 

metamorfismo com um gradiente de xisto-verde inferior na parte oeste, para fácies anfibolito na parte 

leste. Embora essas formações-ferríferas sejam deficientes em minerais índex metamórficos, estudos 

nas rochas hospedeiras foram feitos para caracterizar o metamorfismo regional da região do QF (Pires, 

1995). 
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Durante o metamorfismo, a mobilidade química de Fe e Si influenciou a distribuição 

composicional dos minerais, resultando em bandas composicionalmente bem definidas entre os tipos 

litológicos básicos das formações-ferríferas do QF: itabirito e hematitito. 

As rochas estudadas ocorrem em uma zona de cisalhamento de baixo grau na parte sudeste do 

sinclinal Serra do Curral (retângulo na Figura 6.1) dentro de um domínio fracamente deformado da 

região do QF. O sinclinal Serra do Curral é um homoclinal, no qual apenas o flanco sul invertido 

aflora (Figura 6.1), formado durante a orogenia paleoproterozoica Transamazônica (deformação D1 de 

Marshak et al., 1992). As estruturas fold-and-thrust dos sinclinais e anticlinais regionais vergentes 

para NW, foram desenvolvidas durante esse evento e a Serra do Curral é uma dessas maiores 

estruturas. Várias zonas de cisalhamento paralelas ao acamamento foram produzidas durante o 

fechamento e reposicionamento dessas estruturas maiores. 

Na escala de afloramento, o resultado da deformação é bem heterogêneo (Figura 6.1). Nos 

domínios fortemente cisalhados, o bandamento original é isoclinalmente dobrado e transposto. Todos 

os indicadores cinemáticos, incluindo as foliações S-C, as dobras assimétricas e as sombras de pressão 

ao redor dos porfiroclastos, indicam um sentido de cisalhamento down-dip (Lagoeiro et al., 2011). 
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Uma série de veios de poucos milímetros a vários centímetros de espessura cresceu paralelamente às 

zonas de cisalhamento também paralelas ao acamamento. Esses veios são envoltos por uma matriz de 

óxidos de ferro (hematita e magnetita) e quartzo, em proporções variáveis. Nas rochas encaixantes, as 

associações metamórficas de sericita e clorita, em quartzitos e filitos, indicam condições de P-T de 

fácies metamórfica xisto-verde, com temperaturas em torno de 300º C (Herz, 1978; Marshak et al., 

1992; Rosière et al., 2001). 

6.2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

Todas as amostras foram orientadas no afloramento, utilizando-se os eixos X, Y e Z do 

elipsoide de strain finito como sistema de referência. Assume-se que o eixo-X seja paralelo aos grãos 

alongados de quartzo e aos cristais tabulares de hematita. Da mesma forma, adota-se o eixo Z em uma 

posição normal à foliação e o eixo-Y perpendicular ao plano-XZ (Figura 6.2). Na escala do 

afloramento (Figura 6.1), podem ser reconhecidas duas principais estruturas: 1) veios de quartzo e 2) 

matriz cisalhada pouco deformada. A matriz é formada por um agregado de magnetita, hematita e 

quartzo. A concentração variável desses minerais origina um bandamento composicional (Figura 6.2). 

A matriz cisalhada exibe uma foliação anastomótica peculiar na qual cristais tabulares de hematita 

envolvem os porfiroclastos de magnetita. Sombras de pressão assimétricas de quartzo (Figura 6.3a), 

pares de foliação S-C e dobras intrafoliais em S indicam um sentido de cisalhamento down-dip. Os 

veios lenticulares de quartzo são paralelos à foliação anastomótica (cisalhada). 

Seis amostras foram examinadas nas seções XZ e YZ para que se avaliasse a presença de 

poros e para que se analisasse a morfologia da borda de grão dos veios. De acordo com a inspeção 

ótica das microestruturas dos veios, dois principais grupos de grãos podem ser distintos: grãos 

hospedeiros e novos grãos (Figura 6.3b). Os grãos hospedeiros são mais antigos que os grãos novos e 

são, provavelmente, os grãos originais dos veios. Eles ocorrem principalmente como grandes e 

singulares cristais de forma tabular. Exibem extinção ondulante e subgrãos alongados, enquanto que 

os novos grãos são livres de ambas características. 

Para cada veio, um mapa de bordas de grãos foi manualmente desenhado para melhor 

representar as microestruturas (Figura 6.5 e 6.6). Em algumas amostras, a orientação dos eixos-c dos 

grãos de quartzo foi obtida através de uma platina universal acoplada a um microscópio ótico e 

representada em um sistema horizontal (E-W) ou vertical com relação ao estágio do microscópio. A 

platina universal pode ser inclinada até 50º e assim o eixo de mergulho entre 50º e 90º não pode ser 

medido. A mesma seção delgada utilizada para as análises óticas foram novamente polidas com pasta 

de diamante, de até 0,25 µm, e sílica coloidal para eliminação dos danos remanescentes na superfície 

da amostra. O polimento químico-mecânico final com sílica coloidal durou aproximadamente 4 horas. 
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Após o polimento, as amostras foram analisadas em um microscópio eletrônico de varredura 

(MEV, JEOL 5510) utilizando-se um difratômetro de elétrons retro-espalhados (electron 

backscattering diffractometer, EBSD, HKL-Oxford). Esses equipamentos estão disponíveis no 

Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

O microscópio eletrônico foi calibrado para 20 kV, com 20º de inclinação entre a superfície da 

amostra e o feixe de elétrons, em uma distância de trabalho de 35 mm. Durante a aquisição dos dados 

cristalográficos, um desvio angular principal (Mean Angular Deviation - MAD) de 3º foi usado, 

embora apenas pontos com MAD < 1º foram aplicados para os cálculos das figuras de polo. Os 

padrões de EBSD foram automaticamente coletados em intervalos de 10 µm e processados pelo 

programa Channel 5 (HKL-Orford). Os tons de cinza do mapa de contraste de bandas (Figuras 6.7a e 

6.8a) foram utilizados para revelarem os problemas de indexação dos padrões de EBSD: usualmente 

devido às bordas de grãos, regiões deformadas, contaminação ou presença de fases desconhecidas. 
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As projeções estereográficas dos dados de platina universal foram geradas utilizando-se o 

programa Spheristat v.2.2 (Pangaea Scientific). As figuras de polo (PF) e as figuras de polo inversas 

(IPF) foram produzidas através do programa PFch5 (Mainprice, 2007) e Channel 5 (HKL-Oxford), 

respectivamente. 

6.3 - RESULTADOS 

6.3.1 - Microestruturas  

Similarmente aos afloramentos, dois domínios distintos podem ser encontrados nas seções 

delgadas. Na matriz cisalhada, lentes de quartzo são amplamente distribuídas, ocorrendo como veios 

paralelos à foliação anastomótica, que é observada apenas nos domínios mais deformados. 

6.3.1.1 – Matriz 

A matriz é composta por misturas variáveis de magnetita/hematita e quartzo. Cristais isolados 

de magnetita podem ser encontrados na matriz de quartzo, geralmente em formatos subédricos a 

euédricos, entre 0,1 e 1,0 mm. Os grãos de quartzo são aproximadamente equidimensionais com 

bordas quase retas. Seus tamanhos (diâmetro) variam entre 0,1 e 0,3 mm. Eles também são oticamente 

livres de strain com algumas pequenas inclusões de óxidos de ferro. A orientação cristalográfica 

preferencial não é evidente com a inserção da placa de gipso (Figura 6.3a). 

Bandas com concentração de estruturas deformacionais (regiões cisalhadas) podem ser 

distinguidas pela presença de grãos fraturados de magnetita numa matriz foliada de grãos de quartzo. 

Cristais de magnetita ocorrem em fragmentos de formas e tamanhos variáveis (Figura 6.3a). Sombras 

de pressão de quartzo são encontradas ao redor dos clastos de magnetita (Figura 6.3a). As sombras de 

pressão são principalmente compostas de fibras e grãos tabulares de quartzo. O mesmo tipo de grãos 

também está presente em outras regiões da matriz. Alguns grãos únicos de quartzo ocorrem em lentes, 

assemelhando-se a ribbons, com um tamanho de grão que varia de 0,1 a 0,2 mm em comprimento e 

0,01 a 0,02 mm em largura. Suas razões axiais médias encontram-se em torno de 10:1 (razão X:Z). 

Grãos alongados de quartzo são geralmente retangulares e ocorrem em agregados com um padrão do 

tipo ‘tijolo de parede’. Os tamanhos de grãos variam entre 0,10 a 0,20 mm em comprimento e 0,03 a 

0,05 em espessura, com uma média de razão axial de 4:1. Grande parte dos grãos de quartzo são 

aparentemente livres de estruturas indicativas da atuação da deformação, embora poucos deles 

mostrem uma leve extinção ondulante e formação incipiente de subgrãos. 

Em função da orientação preferencial de forma (shape preferred orientation, SPO), os grãos 

de quartzo possuem uma forte orientação preferencial cristalográfica (crystallographic preferred 

orientation, CPO). Seus eixos-c encontram-se assimetricamente concentrados na direção-X (lineação 
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mineral macroscópica), ao longo do plano da foliação (plano-XY do elipsoide de strain finito) (ver 

Capítulo 5 para detalhes adicionais sobre a matriz). 

6.3.1.2 – Veios paralelos ao acamamento 

Diferentes tipos de veios paralelos ao acamamento podem ser identificados nas rochas 

quartzo-ferruginosas. Eles se diferenciam pela densidade e tamanho das microfraturas que os 

atravessam, assim como na proporção entre grãos novos e hospedeiros (Tabela 6.1). Seis tipos foram 

escolhidos para representar estágios no desenvolvimento e evolução de microestruturas e CPO durante 

sua deformação progressiva. 

                 

Os grãos hospedeiros representam os grãos mais antigos dos veios, com microfraturas 

preservadas, subgrãos e trilhas de inclusões fluidas. As microfraturas e os traços das bordas de grãos 

são orientados respectivamente a ~50º e ~20º com o sentido de cisalhamento (Figura 6.3b). O contato 

entre a matriz e o veio é truncado (Figura 6.3b) e marcado por uma concentração de óxidos de ferro 

(Figura 6.3c). Os grãos hospedeiros são comumente atravessados por trilhas de inclusões fluidas sub-

paralelas aos traços das microfraturas na seção XZ (Figura 6.3b). Na seção YZ (Figura 6.4f), o 

conjunto de poros circulares dentro do grão hospedeiro é uma evidência de percolação de fluido e 

reação. Os subgrãos nos grãos hospedeiros são alongados e seus eixos-c fazem ângulos de ~20º com o 

sentido de cisalhamento e com a direção da foliação. 

Dois grupos de novos grãos podem ser distintos: 1) grãos aproximadamente poligonais (Figura 

6.3c) com vários segmentos de bordas retos, encontrando-se a 120º (Figuras 6.4a e 6.4b) e 2) grãos 

com várias bordas irregulares, exibindo um formato típico de preenchimento (Figura 6.3d). O primeiro 

grupo é predominante e seus grãos são aproximadamente equidimensionais (razão axial ~ 2), com até 

0,30 mm em diâmetro (Tabela 6.2). Contrastando com os cristais hospedeiros, os novos grãos são em 

sua maioria livres de extinção ondulante e de subgrãos. Na seção não-polida YZ, os novos grãos 

exibem superfícies parcialmente dissolvidas (Figuras 6.4c e 6.4d) e poros de formas piramidais 

(Figura 6.4e). Distinguem-se seis diferentes tipos de veios de acordo com a variação da orientação 

cristalográfica do quartzo, das microestruturas e da ocorrência de grãos novos/hospedeiros. 
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Veio 1: esta estrutura é considerada o estágio mais jovem da transformação do veio. Nesse 

grupo, os veios são lenticulares com uma espessura máxima de alguns milímetros. A distância entre as 

paredes da fratura varia entre alguns a vários novos grãos de quartzo. Os grãos hospedeiros consistem 

de grandes cristais que são cortados por microfraturas (Figura 6.2). Duas partes dos grãos hospedeiros 

são separadas por microfraturas estreitas de forma aproximadamente tabular. As microfraturas são 

preenchidas com novos cristais de quartzo. Os subgrãos apresentam menos que 0,50 mm de diâmetro e 

exibem orientação cristalográfica similar ao grão hospedeiro (Figura 6.2). Suas bordas retas e longas 

são sub-paralelas à direção da foliação. Os grãos maiores (diâmetro > 1,00 mm) podem também ser 

observados dentro dos grãos hospedeiros, evidenciando bordas irregulares e orientação cristalográfica 

completamente distinta daquela do grão hospedeiro. 
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Veio 2: este segundo tipo de veio mostra dois grupos de microfraturas. O primeiro tipo é 

grande e irregular com grãos de quartzo de vários tamanhos. O segundo é uma fratura estreita de 

forma tabular na qual os grãos de quartzo de tamanhos menores predominam (Tabela 6.2). Embora em 

menor número, os grãos maiores, que correspondem aos fragmentos dos cristais hospedeiros, podem 

ainda ser vistos. Os grãos hospedeiros exibem características similares ao veio 1, tais como extinção 

ondulante, subgrãos alongados e trilhas de inclusões quase paralelas aos traços das microfraturas 

estreitas. Essas microfraturas tabulares encontram-se em alto ângulo com a interface veio-matriz e a 

um ângulo de aproximadamente 50º com os eixos-c dos grãos hospedeiros (Figura 6.2). 

Veio 3: os grãos hospedeiros maiores ainda são identificados por sua extinção ondulante e 

pelos subgrãos. Os novos grãos preenchem os espaços entre os grãos hospedeiros reliquiares, sendo 

facilmente distinguíveis pela ausência de sinais óticos de formação de subgrãos, ampla distribuição de 

tamanhos (Tabela 6.2) e bordas retas. Novos grãos isolados com uma orientação cristalográfica 

contrastante com respeito aos grãos hospedeiros também são esparsamente distribuídos no veio. 

Veio 4: alguns grãos hospedeiros maiores são separados por um agregado de grãos novos, 

aproximadamente equidimensionais (Tabela 6.2). Novamente, os grãos hospedeiros são identificados 

pelas suas microestruturas de deformação. Embora seus fragmentos estejam distantes em alguns 

milímetros, eles mantém aproximadamente a mesma orientação cristalográfica, que é facilmente 

observada pela orientação dos subgrãos. Em sua parte central, o veio torna-se mais fino e a estrutura 

assemelha-se a um pinch-and-swell. Os fragmentos remanescentes preservam parcialmente o aspecto 

tabular dos grãos hospedeiros originais. 

Veio 5:  esse tipo de veio provavelmente representa o último estágio antes da recristalização 

completa. Grãos hospedeiros permanecem como cristais isolados rodeados por agregados de quartzo 

recristalizado. Subgrãos nos cristais hospedeiros mantém a mesma forma e a mesma orientação 

cristalográfica, com uma orientação de eixo-c em ângulos em torno de 25º com a interface veio-

matriz. Os novos grãos mostram microestruturas similares aos veios descritos previamente (Tabela 

6.2). Eles são livres de qualquer característica ótica de deformação cristal-plástica. Suas bordas são 

retas e comumente se encontram a 120º. 

Veio 6: Não se observam remanescentes de grãos hospedeiros. O veio consiste de um 

agregado policristalino de novos grãos de quartzo (Tabela 6.2) quase completamente livres de 

extinção ondulante. Suas bordas são retas e várias se encontram em aproximadamente 120º. 
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6.3.1.3 – Orientação cristalográfica preferencial 

As figuras de polo (PF) dos eixos-c, no plano XZ, são exibidas nas Figuras 6.5 e 6.6. Algumas 

dessas PFs derivam de medidas de platina universal (veios 1 e 3, Figura 6.5; veios 4 e 6, Figura 6.6). 

Para todos veios, as orientações de eixo-c do grão hospedeiro são consistentes. Dessa forma, como o 

veio 1 é quase completamente composto de grãos hospedeiros, seu estereograma representa a CPO 

desse tipo de grãos. As PFs do veio 2 e 5 exibem o polo dos planos {0001}, que foram analisados via 

EBSD. A concentração dos polos gerada pelas análises de EBSD pode ser afetada pelo tamanho de 

grão. No entanto, a variação de distribuição de tamanho não é muito grande para os veios 2 e 5; dessa 

forma, é possível descrever essas PF em termos de pontos ao invés de grãos. Exceto para o veio 1, que 

é utilizado para representar a orientação cristalográfica dos grãos hospedeiros, todas as demais PFs 

mostram eixos-c dos novos grãos. 

Os eixos-c dos grãos hospedeiros no veio 1 (Figura 6.5) apresenta uma orientação preferencial 

a ~20º com o eixo-X do sistema de referência da amostra. As PFs do plano {0001} dos veios 2 e 3 

(Figura 6.5) também exibem uma orientação preferencial em torno do eixo-X. Nos veios 4 e 5 (Figura 

6.6), há uma tendência para os eixos-c se concentrarem ao longo do centro das PFs, embora as 

orientações do eixo-c em torno de X ainda estejam presentes, particularemente no veio 5. Essas 

orientações evidenciam a ocorrência de fragmentos remanescentes de grãos hospedeiros. A orientação 

preferencial de eixo-c próxima ao eixo-Y é atribuída aos novos grãos. No veio 6 (Figura 6.6), a 

orientação preferencial ao redor do eixo-X desaparece. Dois novos máximos são observados: um em 

torno do eixo-Y e outro a 45º do eixo-X. 

Para que se fornecesse um completo entendimento da evolução textural dos veios, PFs de <c>, 

<a>, {m}, {r} e {z} foram também plotadas para os veios 2 e 5, utilizando-se os dados obtidos via 

EBSD. Uma boa correlação é encontrada entre as medidas óticas e de EBSD dos eixos-c para ambos 

veios. 

6.3.1.4 – Textura cristalográfica do veio 2 

As texturas cristalográficas do veio 2 são exibidas na Figura 6.7. As microestruturas são 

discriminadas entre grãos hospedeiros e novos. Os novos grãos são distribuídos dentro de fraturas 

amplamente espaçadas que atingem até 1 mm de espessura (domínio de fratura espaçada) e fraturas 

com poucos micrômetros de espaçamento (domínio de fraturas estreitas). Ambos domínios são 

indicados na imagem de contraste de banda do veio 2 (Figura 6.7a). A textura de eixos-c dos grãos 

hospedeiros (Figura 6.7b) define um máximo único a 25º com a direção X. Os polos de {a}, {m}, {r} 

e {z} dos grãos hospedeiros são simetricamente distribuídos num padrão típico de um único cristal 
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trigonal (Figura 6.7b). Na PF inversa dos grãos hospedeiros, os planos romboédricos {r} dispõem-se 

no plano YZ. 

 

Os eixos-c dos novos grãos (Figura 6.7c) nos domínios de fratura espaçada são distribuídos ao 

longo de um pequeno círculo centrado na direção X. Com respeito às similariedades com as 

orientações dos eixos-c dos grãos hospedeiros, a textura dos eixos-c dos novos grãos é mais difusa e 

tende a se espalhar assimetricamente ao redor da direção X. Os polos dos planos cristalográficos {a}, 

{m}, {r} e {z} dos novos grãos (Figura 6.7c e d) exibem uma distribuição que se assemelha àquela 

dos cristais hospedeiros. No entanto, ao contrário dos pontos máximos observados para os cristais 

hospedeiros, os novos grãos exibem uma distribuição mais espalhadas dos seus polos. Polos para os 

planos {a} e {m} se distribuem ao longo de um grande círculo cujas normais são aproximadamente 

paralelas a <c>. Há também uma boa correspondência entre os máximos dos polos dos planos {a} e 

{m} dos grãos hospedeiros e novos. No entanto, para os planos romboédricos, embora as texturas 

cristalográficas exibam algumas similaridades na distribuição polar, os máximos não mostram o 
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mesmo grau de coincidência, particularmente para novos grãos em fraturas mais abertas (Figura 6.7d). 

De fato, nos domínios de fraturas espaçadas, os novos grãos tendem a exibir uma orientação 

cristalográfica mais difusa. 

Situação similar é observada quando as PF inversas são plotadas (setores triangulares nas 

Figuras 6.7b, c e d). Nos grãos hospedeiros, há uma tendência de paralelismo entre os polos dos planos 

romboédricos e a direção X da amostra (paralela ao alongamento mineral). No caso dos novos grãos, é 

o eixo-c que possui uma preferência pela direção X. Para os novos cristais nas fraturas espaçadas, 

também há uma pequena concentração de polos em torno dessa direção. Dessa forma, a grande 

diferença nas orientações cristalográficas do veio 2 deposita-se sobre os grãos hospedeiros e novos, 

independentemente se se encontram em fraturas estreitas ou espaçadas. 

6.3.1.5 – Textura cristalográfica do veio 5 

Três texturas cristalográficas são identificadas nos domínios espacialmente distintos do veio 5 

(imagem de contraste de banda, Figura 6.8a). Elas são agrupadas conforme grãos hospedeiros, novos 

grãos do domínio X e novos grãos do domínio Y. Os novos grãos são agrupados dessa forma porque 

seus eixos-c orientam-se preferencialmente na direção X ou na direção Y das PFs. Há três fragmentos 

de grãos hospedeiros, que preservam a mesma orientação cristalográfica. Embora esses remanescentes 

estejam espacialmente separados, suas PFs exibem uma textura típica de um cristal único. As 

orientações de eixo-c para os grãos hospedeiros e novos no domínio X são similares (Figura 6.8b e c). 

Elas possuem um máximo no plano XZ, que é paralelo a X. Os eixos-c dos novos grãos distribuem-se 

aproximadamente a 30º em torno do eixo-X em direção ao eixo-Z. Esta configuração proporciona uma 

assimetria geral para a distribuição dos eixos-c, consistente com o principal sentido de cisalhamento 

(Figuras 6.8b e c). Em contraste, os eixos-c para os novos grãos do domínio Y são distribuídos ao 

longo de uma guirlanda simples assimétrica, com um máximo próximo a Y (Figura 6.8d). 

As semelhanças entre os grãos hospedeiros e novos do domínio X são também observadas 

para as texturas dos eixos-a. Na PF dos grãos hospedeiros, o ponto máximo encontra-se próximo ao 

eixo-Z (Figura 6.8d) enquanto que, na PF dos novos grãos do domínio X, ele se encontra próximo ao 

eixo-Y. No domínio Y, os polos de {a} possuem um padrão difuso com um máximo próximo ao eixo-

X (Figura 6.8d).A PF do prisma de segunda ordem {m} exibe três concentrações distintas para os 

grãos hospedeiros com um máximo único próximo ao eixo-Y. Padrão similar é observado para os 

novos grãos no domínio X (Figura 6.8c). Similar ao plano {a}, polos de {m} distribuem-se em um 

grande círculo aproximadamente no plano YZ, embora seus máximos não se coincidam. Para os novos 

grãos do domínio X, o máximo se localiza na posição mediana entre os eixos Y e Z. A distribuição dos 

polos de {m} para os novos grãos do domínio Y (Figura 6.8d) exibe um padrão diferente. O máximo 
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de orientação está próximo a X e as concentrações características da distribuição de um cristal único 

não são observadas nos novos grãos do domínio Y (Figura 6.8d). 

 

As texturas de {r} e {z} para os grãos novos e hospedeiros do domínio X são similares, 

embora com CPOs diferentemente intensas (Figuras 6.8b e c). Por outro lado, para os novos grãos do 

domínio Y, as orientações cristalográficas são difusas e não coincidem com aquelas dos grãos 

hospedeiros. A PF inversa para grãos novos e hospedeiros do domínio X são similares, embora para os 

primeiros, o máximo de concentração seja centrado em <c>, mostrando uma distribuição ampla 

(Figura 6.8b e c). Inversamente, a direção-X dos novos grãos do domínio Y distribui-se entre os polos 

de {r} e {m} (Figura 6.8d). A maior concentração de orientações está entre ambas direções, com o 

ponto máximo no plano YZ, a menos de 45º com Y. Para os grãos hospedeiros, o ponto máximo de 

{m} também encontra-se no plano YZ, subparalelo a Y (Figura 6.8b). As PFs dos planos 

romboédricos positivo e negativo {r} e {z} dos grãos hospedeiros e novos do domínio X exibem três 

diferentes agrupamentos de orientação com diferentes máximos dominantes em cada um (Figuras 8b e 

c). A textura do domínio Y mostra um padrão difuso de concentrações de orientação para todas as 
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direções (Figura 6.8d), sendo impossível indentificar seus pontos máximos. Exceto para o plano 

romboédrico negativo {z} e para os eixos-c, todos os pontos máximos dispõem-se próximos ao plano 

XZ, a 80º com Y (Figura 6.8d). A PF dos eixos-c do domínio Y exibem um máximo próximo ao eixo-

Y enquanto que o ponto máximo para o plano romboédrico {z} é definido como uma simples 

intersecção a ~40º com XZ e ~50º com X (Figura 6.8d). 

6.3.2 - Misorientations  

Os dados do par eixo/ângulo de misorientation dos veios 2 e 5 foram representados tanto pelas 

PF inversas quanto pelos histogramas de frequência dos ângulos de misorientation11 (Figuras 6.9a e b). 

Ambas representações são complementares, embora o misorientation entre dois pontos adjacentes seja 

melhor representado pelo ângulo de rotação em que coincidem dois retículos (Randle, 1992; 1993; 

Mainprice et al., 1993; Lloyde et al., 1997; Lloyde, 2004). 

As PF inversas de misorientation são apresentadas como séries de diferentes figuras que 

cobrem diferentes intervalos de ângulos de misorientation. Esses intervalos são escolhidos para se 

verificar qual eixo de rotação está relacionado a cada pico de frequência do histograma de 

misorientation. Por convenção, em função dos problemas em se determinarem eixos de misorientation 

em baixo ângulo, apenas representações acima de 5º são usadas (Prior, 1999). Os misorientations 

equivalentes de quartzo são duplicados; há seis pares eixo/ângulo similares para os cristais 

pertencentes ao sistema trigonal (simetria de rotação 32). Neste trabalho, o valor de misorientation é 

considerado o menor ângulo de rotação para a coincidência de dois retículos, embora este ângulo não 

tenha necessariamente um significado (Heidelbach et al., 2000). Por outro lado, o ângulo de 

misorientation máximo entre dois cristais é um valor não trivial de 104,5º sobre {20-21} (He e Jonas, 

2008; Lloyd, 2004). 

Para as análises completas dos veios 2 e 5, apenas os misorientations entre pontos adjacentes 

foram calculados. Para ambos veios, um pico de ocorrência representativo de misorientation é 

observado em 10º com um decréscimo contínuo de frequência até 15 - 20º. A distribuição dos eixos de 

rotação para esse intervalo é relacionada às coordenadas do cristal e revela que este ângulo de rotação 

é descrito preferencialmente em torno do eixo-c (Figuras 6.9a e b). No veio 2, a distribuição de 

ângulos de misorientation é bimodal. Há um pico assimétrico em torno de 60º, com uma concentração 

de eixos de rotação ao redor de <c> (Figura 6.9a), que pode ser atribuído à presença de geminação do  

                                                      

11 O termo misorientation será mantido em inglês pela ausência de tradução em português que o distinga do termo também 
inglês, disorientation. 
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 tipo Dauphiné (Figura 6.10). Para altos ângulos de misorientation, há uma distribuição difusa de eixos 

de rotação, com uma pequena concentração ao redor dos polos de {r}. 

Em geral, a distribuição dos ângulos maiores de misorientation do veio 5 exibe dois máximos 

com o eixo de rotação concentrado em torno de <c> para ambas configurações. Ângulos de 

misorientation do intervalo de 80 - 95º ocorrem menos frequentemente que a distribuição randômica 

teórica (Figura 6.9b). Para os maiores valores (< 60º) de ângulo de misorientation (Figuras 6.9a e b), a 

concentração de eixos de rotação dispõe-se entre os polos dos planos prismáticos e romboédricos. 

Portanto, as diferenças entre os histogramas dos dois veios são relacionadas à ocorrência e distribuição 

dos picos. 

 

6.4 – UM MODELO PARA A EVOLUÇÃO DOS VEIOS 

Baseando-se em dados microestruturais e cristalográficos, tentou-se estabelecer quais 

mecanismos são envolvidos na transformação de veios compostos de grandes cristais em agregados 

policristalinos de novos grãos de quartzo. Não se pode especular sobre a formação do veio em si. O 

primeiro estágio do veio que pode ser observado naturalmente é totalmente composto por um cristal  
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único de quartzo deformado. De fato, não há nenhuma intenção de se criar uma linha de tempo da 

evolução do veio, com pontos fixos de deformação. As microestruturas foram agrupadas de acordo 

com a interpretação de como a deformação progressiva atuou durante a transformação do veio. 

Eventualmente, nos exemplos naturais, algumas etapas de deformação podem ter sido 

suprimidas ou ocorrido progressivamente ou ainda simultaneamente. O veio mais preservado (Figura 

6.11a) consistiria de alguns grãos de quartzo não-deformado (cristal hospedeiro) mergulhado em uma 

matriz de quartzo e minerais de óxido de ferro. Os eixos-c dos cristais hospedeiros originais são 

oblíquos ao plano da foliação (~20º), assimetricamente consistente com a precipitação de grãos 

acompanhada por deslocamento durante o cisalhamento. Baseando-se nas microestruturas dos veios, 

infere-se que a deformação foi acomodada pela formação de microfraturas a ~50 - 60º com o plano da 

foliação nos estágios iniciais de transformação do grão hospediero (Figura 6.11b baseada na Figura 

6.3b). Embora em ambientes naturais, o grupo de variáveis geológicas que podem afetar a nucleação 

da fratura seja relativamente vasto (pressão, temperatura, taxa de strain12, pressão de fluido e stress11), 

indiretamente pode-se deduzir o mecanismo desencadeador das microfraturas. Eles podem ser tanto o 

resultado de microfraturamento puramente elástico induzido por stress tectônico e termal ou a resposta 

à deformação cristal-plástica (Vollbrecht et al., 1999). Como os traços das microfraturas são 

subparalelos aos planos romboédricos dos grãos de quartzo hospedeiros (~40º com o eixo-c), estima-

se que o microfraturamento pode ter iniciado ao longo dos planos romboédricos do quartzo. Este 

comportamento dos grãos hospedeiros está compatível com vários trabalhos sobre fraturamento em 

quartzo (e.g. Anderson, 1945; Bloss, 1957; Bloss and Gibbs, 1963; Flörk et al., 1981; Vollbrecht et 

al., 1999). De acordo com Vollbrecht et al. (1999), o começo do microfraturamento pode estar 

concentrado nos planos de menor energia superficial; para quartzo natural, o menor valor de energia 

de superfície é atribuído aos romboedros {r} (Parks, 1984). 

Nas rochas hospedeiras, a atividade de fluidos é intensa (e.g. Chauvet et al., 1994; Chauvet et 

al., 2001; Hippertt, 1998) e pode ser observada pela presença de poros e bordas dissolvidas nos grãos 

de quartzo dos veios (Figura 6.4). O strain pode também ser acomodado em planos cristalográficos 

discretos, causando as geminações do tipo Dauphiné. Os dois picos proeminentes próximos a 60º em 

ambos histogramas de misorientation (Figuras 9a e b) são associados aos eixos de rotação em <0001>, 

representando bordas de geminação Dauphiné. Nas imagens de elétrons retroespalhados (Figura 6.10), 

o contraste das orientações cristalográficas dos grãos com bordas de geminação é claramente visto. 

Geminação mecânica do tipo Dauphiné pode ser induzida não somente em situações de alto stress, 

como o resultado de uma deformação por choque (Thomas e Wooster, 1951; Wenk et al., 2005; 

                                                      

12 Os termos stress e strain serão mantidos em inglês conforme discutido na nota de rodapé 8 do Capítulo 5. 



Barbosa,	  P.	  F.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Investigação	  dos	  processos	  formadores	  de	  bandamento	  composicional	  

 108 

Trepmann e Spray, 2005), porém também em baixo stress como observado em tectonitos naturais 

(Pehl e Wenk, 2005) e em experimentos (Tullis, 1970). 

Observa-se que a recristalização progressiva ainda ocorre dentro dos grãos hospedeiros por 

rotação progressiva de subgrãos e por migração de bordas de grãos (Figura 6.11c). As taxas de 

migração podem ter sido elevadas pela presença de fluidos nas microfraturas. Como o resultado da 

recristalização nos limites dos fragmentos dos grãos hospedeiros, ou seja, nas paredes das fraturas, há 

uma expansão gradual da região preenchida com novos grãos em detrimento das áreas que são 

ocupadas com os grãos hospedeiros. Nesse ponto, o eixo-c dos grãos hospedeiros ainda é orientado a 

baixo ângulo com a foliação (~20º), enquanto que a orientação cristalográfica dos novos grãos exibe 

uma baixa dispersão. Como a proporção em área dos grãos hospedeiros decresce (Figura 6.11d), a 

orientação dos eixos-c dos novos grãos é ainda mais dispersa da orientação original dos grãos 

hospedeiros (~20º com a foliação). Novos grãos nas fraturas estreitas e espaçadas (Figuras 6.7c e d) 

não mostram diferenças significantes entre suas orientações cristalográficas. Essa similaridade sugere 

que os mecanismos ativos durante a formação de ambas CPOs são essencialmente os mesmos. Em 

função da tendência das fraturas estreitas tornarem-se progressivamente mais afastadas, é possível que 

a CPO dos novos grãos torne-se também mais dispersa, com os máximos dos principais planos 

cristalográficos dos grãos hospedeiros e novos não se coincidindo.  

Há um processo progressivo de criação de novos grãos pela formação e acentuação de bordas 

de baixo ângulo e subgrãos. Processo similar de recristalização durante o fraturamente de cristais 

únicos foi também observado em veios de quartzo deformados experimentalmente em condições 

correlatas (Trepmann et al., 2007). A recristalização por progressiva rotação de subgrãos seguida de 

deformação por difusão acomodada por deslizamento das bordas de grãos na presença de uma fase 

fluida (Lagoeiro e Fueten, 2008) pode aumentar a misorientation entre novos grãos e grãos 

hospedeiros. Parece que a fase fluida está presente durante todos os estágios da transformação do veio. 

Algumas trilhas de inclusões fluidas nos grãos hospedeiros são usualmente observadas nos veios de 

quartzo (Figura 6.3b). Além disso, os poros (Figura 6.4e) e as bordas de grãos dissolvidas (Figuras 

6.4c e d) entre os novos grãos poligonizados mostram que a atividade fluidica foi responsável por 

remover a sílica daquelas interfaces. Os novos grãos com as características de preenchimento de 

espaço (Figura 6.3d) são provavelmente precipitados desses fluidos enriquecidos, contribuindo 

progressivamente para a fraca orientação cristalográfica dos novos grãos. Dessa forma, sob 

metamorfismo de baixo grau (~300º), a migração de borda de grão é fortemente aumentada pela 

presença dessa fase fluida intergranular. 

Os grãos hospedeiros parecem ter sido transformados em menores fragmentos devido aos 

gradientes de strain que concentram a recristalização em suas bordas (Figura 6.11e). Primeiramente, a 
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deformação plástica acomoda-se em grãos que são orientados favoravelmente ao deslizamento basal. 

É bem conhecido que pequenas quantidades de água podem diminuir o stress de cisalhamento crítico 

necessário para se ativarem alguns deslizamentos em planos cristalográficos particulares (Okudaira et 

al., 1995). Assim, para esses grãos não-orientados para deslizamento basal, um sistema adicional pode 

ser ativado, tal como o prismático, para acomodar uma deformação adicional (Figura 6.11f), gerando 

uma concentração de eixos-c em torno da direção Y. 

Progressivamente, a espessura do veio tende a decrescer em função do processo de dissolução 

e precipitação que ocorre principalmente no contato da matriz com os limites do veio (Figura 6.3c). A 

presença de grãos hospedeiros atuaram como um objeto rígido capaz de manter a forma tabular do 

veio. Quando a ocorrência dessa fração torna-se menor que 50% de todo veio ou quando o grão 

hospedeiro torna-se completamente rodeado por novos grãos, a forma tabular original do veio é 

progressivalmente mudada para uma côncavo-convexa. 

Observam-se que alguns dos novos grãos exibem uma forte CPO com os eixos-c subparalelos 

ao eixo-X. Essa textura principal é o resultado da deformação por recristalização progressiva de novos 

grãos que contém muitas bordas de pequeno ângulo (>15º). Os pequenos ângulos de misorientation 

(Figura 6.9) são correlacionados à formação de subgrãos. Outros novos grãos com bordas de alto 

ângulo ( >15º) exibem uma textura secundária difusa com eixos-c espalhados em tordo de X e Y. Essa 

distribuição é o resultado da recristalização progressiva por migração de bordas dos novos grãos, 

assim como pela ativação de sistemas de deslizamentos adicionais no quartzo, assistido por atividade 

de fluido. 

O veio mais deformado é transformado completamente em um agregado de policristais com 

grãos de quartzo exibindo uma microestrutura poligonizada e uma CPO caracterizada pela 

concentração de eixos-c em torno do eixo Y. Não há fragmentos reliquiares de grãos hospedeiros 

nesses exemplos. Uma grande maioria dos novos grãos mostra bordas retas se encontrando em 120º 

(Figuras 6.3c e 6.4b) sugerindo que algum annealing e/ou crescimento de grãos pode ter ocorrido mais 

tarde ou posteriormente à deformação. 

O processo de annealing parece não modificar a CPO dos novos grãos (Figura 6.11h), e por 

essa razão, postula-se que houve um crescimento de grão discontínuo (Chiang et al., 1997; Stöckhert e 

Duyster, 1999) ou anormal (Atkinson, 1988). Esse processo pode levar a uma concentração de eixos-c 

em torno de Y por um crescimento seletivo de grãos. O intervalo no histograma de misorientation 

entre as bordas de grãos de alto e baixo ângulos pode ter sido causado pelo crescimento descontínuo 

de novos grãos, contrastando com o histograma de misorientation contínuo que é esperado para um 

crescimento normal de grãos. Espera-se o crescimento descontínuo de quartzo sob temperaturas 
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moderadas, em torno de 350 - 450º (Stöckher e Duyster, 1999), como observado em rochas 

quartzosas. Há pouca informação na literatura sobre os fatores que podem iniciar este fenômeno 

(Evans et al., 2001), porém é bem descrito que crescimento descontínuo de grãos tende a ocorrer 

quando há pelo menos um componente textural forte (Humphrey e Hatherly, 2004). Dessa forma, a 

principal CPO de vários novos grãos podem ter funcionado como a condição primeira para se induzir 

esse tipo de crescimento. Os demais novos grãos, que mostram bordas de alto ângulo (misorientation 

> 15º), promoveram a nucleação para esse processo. Eles mostram várias vantagens de crescimento 

sobre seus vizinhos que mostram menores ângulos de misorientation. Não se observa nesses veios 

uma distribuição de grãos forte e bimodal, fato corroborado pelas afirmações de que a razão máxima 

de tamanho do crescimento descontínuo é menor se a principal CPO tender a ser difusa (Humphreys e 

Hatherly, 2004). 

6.5 – CONCLUSÕES 

A evolução dos veios naturais estudados neste trabalho envolve a combinação e concorrência 

de vários mecanismos de deformação, transformação e recuperação de quartzo. Esses processos geram 

texturas e microestruturas distintas de acordo com a morfologia e orientação cristalográfica dos grãos 

nos quais eles são efetivos. Embora os veios estudados mostrem evidência de diferentes estágios de 

evolução microestrutural durante a deformação, eles não ocorreram necessariamente em momentos 

diferentes; os processos de deformação podem ter sido progressivos ou competitivos. 

Todos mecanismos predominam sob baixas temperaturas e baixa pressão confinante / alta 

pressão de fluido durante o cisalhamento dos veios de quartzo. Dessa forma, os resultados observados 

são consistentes com os seguintes processos: 

(1) Deslizamento nos planos basais, microfraturamento e geminação mecânica: o grão 

hospedeiro exibe extinção ondulante e subgrãos como o resultado do movimento de defeitos 

cristalinos e posterior recuperação por deslizamento nos planos basais durante o cisalhamento. O 

cristal de quartzo também pode fraturar-se ao longo dos planos que não acomodam a deformação por 

deslizamento intracristalino, ou pode apenas se flexionar por geminação mecânica (geminação do tipo 

Dauphiné). A recristalização progressiva ocorre principalmente ao longo das microfraturas, onde os 

subgrãos dos grãos hospedeiros evoluem para novos grãos com bordas de baixo ângulo (< 15º) e forte 

textura de eixo-c subparalela ao eixo X. As microfraturas podem também funcionar como um lugar de 

migração de fluido, com dissolução-precipitação de novos grãos. 

(2) Deslizamento nos planos prismáticos e migração de borda de grão: há um aumento de 

misorientation entre novos grãos, enquanto os grãos hospedeiros são progressivamente transformados 

em novos grãos. A presença de uma fase fluida pode diminuir o stress de cisalhamento necessário para 
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ativar o sistema de deslizamento prismático no quartzo. Adicionalmente, em temperaturas 

relativamente baixas, a migração de borda de grão pode ocorrer assistida por atividade fluida. Há uma 

dispersão da textura principal em torno de X para uma secundária em torno de Y, originando um novo 

grupo de grãos com bordas de grãos de alto ângulo (> 15º). 

(3) Recristalização estática seguida de crescimento de grão descontínuo: quando a temperatura 

é alta o suficiente para sobrepor a influência do stress diferencial mínimo durante a deformação, a 

recristalização estática é ativada. Assim, algumas bordas de alto ângulo de novos grãos podem migrar 

preferencialmente, promovendo a nucleação do crescimento descontínuo de grãos de quartzo. A 

orientação cristalográfica preferencial ao redor de X, que foi adquirida durante a deformação, é um 

prerrequisito para a ocorrência de crescimento descontínuo. O resultado desses processos é uma 

camada policristalina de quartzo, com forte orientação preferencial de eixo-c ao redor de Y. 
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CAPÍTULO 7 

NUCLEAÇÃO E CRESCIMENTO DE NOVOS GRÃOS EM VEIOS 

RECRISTALIZADOS DE QUARTZO 13 

Pequenos grãos minerais encontrados em zonas onde se concentram os efeitos da deformação 

são entendidos como o resultado da recristalização dinâmica. A orientação cristalográfica fortemente 

preferencial (CPO) e as microestruturas dos agregados recristalizados dinamicamente são evidências 

para a origem cristal-plástica dessas zonas. A recristalização dinâmica é considerada um processo que 

acompanha o dislocation creep14 e envolve a formação e migração de bordas de algo ângulo em 

resposta à deformação no mesmo mineral (Vernon, 1981; Urai et al., 1986). Contudo, a recristalização 

não produz novos minerais durante a deformação; esse mecanismo é conhecido como neocristalização 

(Urai et al., 1986). Modelos para descrever recristalização dinâmica são baseados em dois processos 

principais: 1) recristalização por rotação de subgrãos (Urai et al., 1986; White, 1977) e 2) 

recristalização por migração de borda de grão (Urai et al., 1986; Gordon e Vandermeer, 1966). Os 

modelos baseados em dislocation glide14 têm sido usados para explicar a geração de orientações 

cristalográficas preferenciais (CPO) determinadas para o quartzo (Jessell, 1988; Jessell e Lister, 1990). 

Estudos experimentais relatam CPOs em grãos hospedeiros não completamente recristalizados 

desenvolvidas por reorientação mecânica como o resultado de deslizamento intracristalino (Gleason et 

al., 1993). No entanto, grande parte das melhores CPOs em rochas foram determinadas em grãos de 

quartzo recristalizados. Não obstante, investigações de grãos dinamicamente recristalizados tanto em 

agregados experimentalmente (den Brok, 1992; Vernooij et al., 2006) quanto naturalmente 

deformados (van Daalen et al., 1999; Bestmann e Prior, 2003) mostram que a misorientation15 entre os 

grãos originais e recristalizados não pode ser facilmente explicada em termos de recristalização de 

borda de grãos e subgrãos. Dessa forma, outros processos podem exercer um importante controle na 

misorientation entre os grãos hospedeiros e os recristalizados. Três modelos são propostos para 

explicar o grande ângulo de misorientation observado entre os grãos hospedeiros e os grãos 

                                                      

13 Capítulo adaptado do artigo Nucleation and growth of new grains in recrystallized quartz vein: An example from banded 
iron formation in Iron Quadrangle, Brazil (Leonardo Lagoeiro, Paola Barbosa), Journal of Structural Geology, 32:595 – 604, 
2011. 

14 Os termos dislocation creep e dislocation glide serão mantidos em inglês pela facilidade de adequação aos conceitos 
originais. Dislocation creep é eventualmente traduzido como fluência de deslocações, mas não sempre. Dessa forma, para se 
evitar o uso exaustivo dos termos em português seguidos sempre de seus respectivos similares em inglês, adotaram-se apenas 
as terminologias na língua em que foram originalmente conceituadas. 

15 O termo misorientation será mantido em inglês pela ausência de tradução que o distinga do termo também inglês, 
disorientation. 
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recristalizados: 1) grãos recristalizados uma vez formados podem ser deformados por deslizamento de 

bordas de grãos assistido por transferência de massa por difusão (Bestmann e Prior, 2003; Lagoeiro e 

Fueten, 2008); 2) novos grãos precipitam em aberturas ou microfraturas (den Brok e Spiers, 1991; 

Hippertt e Egydio-Silva, 1996) e 3) novos grãos são fragmentos que foram rotacionados e separados 

dos grãos hospedeiros durante o deslizamento (den Brok, 1994; van Daalen et al., 1999; Vernooij et 

al., 2006). 

As amostras estudadas nesse artigo mostram características similares àquelas esperadas nesses 

três modelos citados. Microfraturas intracristalinas se desenvolvem em cristais únicos de quartzo 

encontrados em veios tabulares e lenticulares. No entanto, as microestruturas e orientações 

cristalográficas diferem um pouco daquelas descritas nos estudos prévios. Nos veios de quartzo 

estudados, espera-se entender como as microfraturas intracristalinas são nucleadas e como evoluem 

para um agregado de grãos de quartzo recristalizado. Também é investigado em detalhe o papel da 

recristalização dinâmica assim como de outros processos durante a deformação progressiva nas zonas 

de microfraturas, uma vez que esses agregados foram deformados em temperatura relativamente baixa 

(~300ºC) com participação de fluidos aquosos (Hippertt e Egydio-Silva, 1996; Lagoeiro, 1998). 

7.1 – CONTEXTO GEOLÓGICO E DESCRIÇÃO DAS AMOSTRAS 

O veio de quartzo estudado nesse trabalho provém de formações-ferríferas bandadas do 

Quadrilátero Ferrífero (QF) no sudeste do Brasil (ver capítulo 3 para detalhes adicionais do contexto 

geológico do QF). O QF é um terreno arqueano/proterozoico localizado na borda sudeste do cráton 

São Francisco (Almeida, 1977). É formado por sequências metavulcânicas e metassedimentares 

envolvidas por domos graníticos, gnáissicos e migmatíticos (Alkmim e Marshak, 1998). As sequências 

são dobradas e a foliação regional (S1/Sb) desenvolveu-se paralela aos planos axiais dos maiores 

sinclinais e anticlinais. Nas formações-ferríferas, a foliação regional (S1) mostra-se como um 

bandamento composicionalmente alternante (Sb) entre quartzo e óxidos de ferro (hematita e 

magnetita). Zonas de cisalhamento dúcteis desenvolvem-se principalmente paralelas a este 

bandamento composicional e são relacionadas ao deslizamento flexural que ocorre durante o processo 

de dobramento. As amostras de veios de quartzo provém dessas zonas de cisalhamento localizadas no 

flanco invertido do sinclinal Serra do Curral. Essa estrutura consiste de um sinclinal isoclinal com 

vergência para NE-SW. A foliação/bandamento axial mergulha com valores moderados para SE e a 

lineacão mineral, associado a um transporte tectônico no sentido de caimento do mergulho, tem 

direção NW-SE. A associação mineral (Pires, 1995) e as microestruturas (Hippertt, 1994) encontradas 

nas rochas encaixantes metapelíticas e quartzíticas (quartzo e sericita) indicam que a deformação 

ocorreu sob condição de fácies xisto-verde (~300º - 350ºC) e envolveu uma ampla participação de 

fluidos aquosos (Herz, 1978). 
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Os eixos longos do quartzo e da hematita definem uma lineação down-dip e foram usados para 

orientar as amostras no campo. Os veios de quartzo analisados são envoltos por uma matriz de óxido 

de ferro (magnetita e hematita) e quartzo e orientados paralelamente com a foliação/bandamento 

composicional. O bandamento composicional consiste de uma alternância entre camadas com 

proporções variadas de óxido de ferro e quartzo. A maioria dos veios de quartzo são compostos por 

fragmentos de cristais únicos (grãos hospedeiros) de poucos milímetros de espessura por vários 

milímetros de comprimento (Figura 7.1) conectados por agregados policristalinos granulares de 

quartzo (Lagoeiro e Fueten, 2008). Grãos de quartzo hospedeiros são alongados, aproximadamente 

paralelos à direção da lineação. Alguns veios de quartzo são compostos apenas por agregados 

granulares de forma lenticular, descritos como camadas puras de quartzo. Nesse estudo, apenas 

quartzo com ambos tipos de grãos: cristais únicos e agregados granulares foram selecionados para 

análises de orientação cristalográfica (textura) e de microestruturas. Embora várias amostras de veios 

tenham sido observadas microscopicamente, apenas três exemplos mais representativos (BIFQF01, 

BIFQF02, BIFQF03) foram escolhidos para estudos microestruturais e cristalográficos detalhados. 

7.2 – MÉTODOS 

Todas as amostras investigadas (BIFQF01, BIFQF02 e BIFQF03) foram cortadas 

perpendicularmente ao bandamento de quartzo e óxido de ferro e paralelamente ao eixo maior de 

elongação dos grãos de quartzo. Esses planos e direções foram usados para orientar as amostras. O 

eixo-X foi posicionado paralelamente à direção de maior alongamento dos grãos de quartzo, o eixo-Z 

perpendicularmente à interface quartzo-óxido de ferro e o eixo-Y perpendicular ao plano XZ. 

Inicialmente, uma série de micrografias óticas dos veios foram obtidas com polarizadores 

cruzados e com a placa acessória lambda inserida (1/4 550nm) e montadas em um mosaico (Figura 

7.1). A partir desse mosaico, as bordas de grãos foram contornadas manualmente e posteriormente 

digitalizadas (Figura 7.1b). Um mosaico representativo do procedimento (BIFQV01) é apresentado na 

Figura (7.2). Essa figura também mostra o contorno das microestruturas do qual o tamanho de grão, 

razão axial e forma foram medidos utilizando-se o programa Image SXM (Barrett, 2005). 

7.2.1 - Platina universal 

Os eixos-c dos grãos de quartzo foram medidos através de uma platina universal adaptada a 

um microscópio ótico. A orientação da superfície da microfratura foi também medida pela mesma 

técnica. O segmento da microfratura foi levado à posição vertical com o estágio. Na posição vertical, o 

traço da fratura foi medido. Os eixos óticos do grão hospedeiro assim como dos novos grão de quartzo 

em ambos lados da superfície da fratura foram medidos na posição horizontal E-W e vertical com 

respeito  
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ao estágio do microscópio. No quartzo, apenas a orientação do eixo-c pode ser medida pela platina 

universal. Dessa forma, apenas o ângulo entre os eixos-c e o polo da borda da fratura pode ser 

determinado, não sendo possível de se determinar inequivocadamente a orientação cristalográfica do 

segmento da fratura. Não obstante, na simetria trigonal dos cristais de quartzo, grupos de planos 

cristalográficos diferindo apenas no sinal exibem o mesmo ângulo característico do eixo-c. Dessa 

forma, é razoável atribuirem-se ângulos específicos para se designarem os conjuntos de planos 

cristalográficos. As orientações das bordas de subgrãos foram obtidas utilizando o mesmo 

procedimento. Esse método tem sido aplicado para a determinação da orientação cristalográfica de 

interfaces de quartzo-quartzo por Kruhl e Paternell (2002). 

Embora a platina universal sirva como o único instrumento capaz de medir a orientação 

espacial de pequenos segmentos de borda e do eixo-c ao mesmo tempo com suficiente acuracidade, o 

método apresenta algumas limitações. A platina universal pode ser inclinada até 50º e dessa forma 

superfícies de fratura com ângulos de mergulho maiores que 50º com relação ao plano da seção polida 

não podem ser medidos. Essa característica restringe a seleção dos segmentos da superfície fraturada e 

podem mudar a probabilidade de ocorrência de um plano cristalográfico específico. Em geral, o efeito 

da limitação da inclinação da platina universal na distribuição de frequência de algumas orientações 

cristalográficas pode ser evitado medindo-se a superfície da fratura em seções YZ. O efeito restritivo 

nas medidas de platina universal e sua significância estatística serão verificados posteriormente. 

 

7.2.2 - Difração de elétrons retro-espalhados - EBSD  

Uma amostra (BIFQV03) foi usada para análise de difração de elétrons retroespalhados 

(EBSD; e.g. Prior et al., 1999) dos grãos hospedeiros e novos. A amostra foi seccionada usando uma 
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cortadeira de precisão e polida com pasta de diamante até 0,25 µm. O procedimento final de polimento 

levou aproximadamente 8 horas numa solução coloidal de sílica (20 nm).  

Para análise no microscópio eletrônico, a superfície da amostra foi inclinada a 70º com a 

horizontal, numa distância de trabalho de 33 mm (20 kV). O ângulo de desvio máximo de 2º foi 

utilizado para a aquisição de dados enquanto que, para o cálculo das figuras de polo, esse ângulo foi 

reduzido para 1º. Os padrões de EBSD foram coletados automaticamente a cada intervalo de 10 µm e 

processados utilizando-se o pacote de programas Channel 5 (HKL-Oxford). No mapa de orientações 

(Figura 7.4a), a cor de cada pixel corresponde à direção cristalina paralela à direção-X da amostra. No 

mapa de contraste de bandas, os tons de cinza relacionam-se à diferença de qualidade dos padrões de 

EBSD (Figura 7.4b). O mapa de padrão de qualidade ou de contraste reproduz danos na superfície, 

fraturas ou bordas de (sub)grãos, gerando uma imagem adicional das microestruturas. Por essa razão, é 

útil para se verificar a confiabilidade dos dados dos mapas. O ângulo de misorientation entre pontos 

adjacentes foi determinado selecionando-se o menor ângulo de rotação necessário para se coincidirem 

espacialmente dois retículos cristalinos (Wheeler et al., 2001). As distribuições de eixos de 

misorientation são apresentadas para os sistemas de referência da amostra e do cristal tanto para os 

grãos hospedeiros, quanto para os novos. A misorientation dos pontos vizinhos é representada para os 

valores baixos (2º - 5º) e altos ( > 10º). 

7.3 – RESULTADOS 

7.3.1 - Grãos hospedeiros  

Fragmentos de grãos hospedeiros são fortemente deformados, contendo várias bordas de 

subgrãos (ângulo de misorientation de até 10º). Em média, os subgrãos apresentam dimensões de 300 

µm de comprimento e 60 µm de espessura. Alongam-se aproximadamente a 15º - 20º com a direção-X 

de referência da amostra (Figura 7.3a), sendo perpendiculares ao eixo-Z, sugerindo-se uma forma 

placoide dos subgrãos (Figura 7.3a). Os grãos hospedeiros mostram uma orientação cristalográfica 

preferencial (CPO). As CPOs dos grãos hospedeiros consistem de um máximo de eixos-c na periferia 

da figura de polo, ~ 15º - 25º com a direção-X do sistema de referência da amostra (Figura 7.1, 

domínio I e Figura 7.4a e c). Os polos de {10-10} e {2-1-10} mostram padrões de distribuição 

similares. Os polos dos planos romboédricos {10-11} e {01-11} definem três máximos distintos. Os 

subgrãos e cristais hospedeiros exibem uma inclinação progressiva de seus retículos. As Figuras 7a e b 

mostram a distribuição dos eixos de misorientation com respeito aos sistemas de referência do cristal e 

da amostra. Os eixos de misorientation para valores altos e baixos são plotados separadamente. Os 

valores de misorientation dentro dos grãos hospedeiros são menores. Os eixos de misorientation 

concentram-se ao redor da direção-X, aproximadamente coincidente com a orientação preferencial dos 

eixos-c dos grãos hospedeiros. 
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Apenas alguns poucos segmentos de bordas foram observados dentro dos domínios dos grãos 

hospedeiros. Blocos de cristais únicos nesse domínio são separados por microfraturas de variadas 

espessuras. Microfraturas preenchidas dentro dos grãos hospedeiros são tracejadas por finas inclusões 

sólidas (óxidos de ferro) e fluidas (Figura 7.6a). Os polos dos segmentos retos dos cristais hospedeiros 

fraturados nos domínios proximais projetam-se no segmento SE do pequeno círculo, em uma abertura 

de ~70º, perfazendo ângulos de 35º a 65º com o eixo-c dos grãos hospedeiros (Figura 7.6b e c). Esses 

ângulos sugerem que as microfraturas podem ter se desenvolvido principalmente paralelas à direção 

de um dos planos romboédricos. As microfraturas também foram medidas na seção YZ (Figura 7.6d). 

Em função dos resultados da análise em ambos planos, estima-se que a inabilidade da platina em 

medir inclinações altas não alterou significativamente a probabilidade de ocorrência de diferentes 

planos cristalográficos (Kuntcheva et al., 2006). 

7.3.2 - Novos grãos  

Os novos grãos dentro das microfraturas são oticamente livres de sinais de deformação 

(Figuras 7.1 e 7.2). Não são observados subgrãos e extinção ondulante nas seções (Figura 7.7a). A 

dimensão dos novos grãos varia de acordo com a espessura da microfratura (Figura 7.7b). Em 

aberturas estreitas (Figura 7.2; domínio II), há apenas uma leve variação de tamanho de grãos (média 

de tamanho de 150 µm), contrastando com a distribuição de maiores grãos nas aberturas mais 

espaçadas (20 µm até 1 mm na parte central). No entanto, em ambos casos, tamanho de grão e forma 

são discrepantes em relação ao tamanho e forma dos subgrãos. Embora alguns novos grãos tenham 

bordas retas com configuração poligonal, outras tendem a mostrar bordas menos regulares, com 

contornos reentrantes e arredondados. Os novos grãos são em média aproximadamente 

equidimensionais em forma, com razão axial em torno de 1,3 (Figura 7.7c). 

Grãos levemente alongados podem também ser observados nesses domínios policristalinos 

particularmente nos largamente espaçados, como mostrado no domínio III da Figura 7.1. Seus eixos 

longos são orientados aproximadamente perpendicularmente à direção de encurtamento. A transição 

entre os grãos hospedeiros e novos é abrupta com diferença maior que 20º na orientação dos eixos-c 

(Figura 7.7d). Nas fraturas estreitas, novos grãos exibem eixos-c distribuídos em um pequeno círculo 

com ângulo de abertura de ~45º (domínio II nas Figuras 7.2 e 7.4d). As orientações de eixos-c dos 

novos grãos desviam-se daquelas dos grãos hospedeiros. No entanto, as orientações cristalográficas 

desses domínios tendem a ser mais dispersas e o máximo acentuado observado para os cristais 

hospedeiros não é visto para os novos grãos nas microfraturas estreitas. A distribuição dos eixos de 

misorientation não mostra uma clara tendência de concentração, independentemente do sistema de 

referência adotado (Figura 7.5c e d). 
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As orientações cristalográficas dos novos grãos nas aberturas espaçadas são mais espalhadas do que 

aquelas dos grãos hospedeiros e dos novos grãos nas microfraturas estreitas (domínio III, na Figura 

7.2). 

As figuras de polo (Figura 7.4e) ilustram uma dispersão das orientações de eixo-c de novos 

grãos em relação aos eixos-c dos grãos hospedeiros. Os polos dos planos prismáticos e romboédricos 

exibem uma distribuição espalhada que remetem àquelas dos grãos hospedeiros, ainda que sem uma 

concentração em um máximo como observado anteriormente. A única tendência clara para a 

distribuição dos eixos de misorientation nos grãos novos das microfraturas espaçadas ocorre para os 

valores de até 10º (Figuras 7.5e e f). Dois grupos de eixos de misorientation se distinguem 

aproximadamente por um ângulo de 90º de diferença e são observados para esse intervalo com 

respeito ao sistema de referência da amostra. No sistema de referência do cristal, os eixos de 

misorientation apresentam uma leve preferência pelas orientações compatíveis com os eixos-c nos 

ângulos até 10º. Para intervalos de misorientation maiores do que esse valor, não há preferência dos 

eixos por direção alguma do sistema de referência da amostra ou do cristal.  
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Novos grãos também ocorrem como pacotes isolados dentro do domínio dos grãos 

hospedeiros (Figura 7.8a). Similarmente aos novos grãos dentro das microfraturas, os grãos isolados 

também mostram uma orientação intracristalina uniforme, sendo assim livres de estruturas indicativas 

de strain. Suas dimensões variam em um amplo intervalo, de alguns micrômetros até milímetros em 

diâmetro (Figura 7.8b). São levemente alongados com os eixos maiores perpendiculares à direção de 

encurtamento, i.e. a 40º - 45º da borda do veio de quartzo (Figura 7.8c). Novamente, a dimensão dos 

grãos isolados, bem como sua forma, é inconsistente com aquelas dos subgrãos nos domínios dos 

grãos hospedeiros. 
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A transição entre o hospedeiro e o grão isolado, embora menos abrupta do que aquela 

mostrada entre os novos grãos nas microfraturas, também exibe uma ampla diferença de orientações 

(misorientation) (Figura 7.8d). As orientações cristalográficas dos cristais isolados também exibem 

uma ampla gama de distribuição (Figura 7.4f). Os eixos-c mostram um máximo de concentração 

próximo à lineação. Os polos dos planos prismáticos e romboédricos exibem uma distribuição 

aproximadamente similar àquela dos novos grãos nos domínios de microfraturas estreitas e espaçadas. 

 

No entanto, as orientações cristalográficas dos cristais isolados se espalham mais intensamente 

e a orientação cristalográfica evidente dos grãos hospedeiros não é mais discernível para os grãos 

isolados inseridos nos mesmos. Os eixos de misorientation são também pouco concentrados para 

ambos sistemas de referência (Figuras 7.5g e h). Apenas para os intervalos de até 10º, há uma leve 

preferência para os eixos de misorientation se concentrarem ao longo do eixo-Z do sistema de 

referência da amostra. No sistema de referência do cristal, esses eixos não mostram nenhuma 

preferência evidente por qualquer direção cristalográfica. 
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7.4 – DISCUSSÕES 

No modelo clássico para grãos dinamicamente recristalizados por rotação de subgrãos, estima-se que 

os subgrãos gradualmente desviem-se angularmente do grão parental. Eventualmente, as paredes dos 

subgrãos tornam-se bordas de alto ângulo (> 10º) que evoluem para bordas de grãos. Espera-se que o 

misorientation entre os grãos hospedeiros e novos seja pequeno (< 20º). Os novos grãos também 

devem apresentar tamanhos compatíveis com aqueles dos subgrãos. No entanto, nas amostras 

estudadas há uma discrepância entre o tamanho dos subgrãos e novos grãos. Os novos grãos são 

menores ou maiores do que os subgrãos do grão hospedeiro, mas raramente de tamanhos similares. A 

orientação cristalográfica dos novos grãos exibe um misorientation progressivo em relação ao cristal 

hospedeiro. Os ângulos de misorientation entre os grãos novos e hospedeiros podem ser maiores que 

50º. Portanto, modelos alternativos devem ser considerados para explicar esses altos valores angulares 

entre os grãos novos e hospedeiros.  
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Dois modelos parecem ser adequados para explicar as microestruturas e orientações 

cristalográficas observadas, nomeados como modelo de microfraturamento e modelo de precipitação 

dos novos grãos. No modelo de microfraturamento (Sander, 1911; Griggs e Bell, 1938; den Brok, 

1992; 1994; van Daalen et al., 1999; Vernooij et al., 2006), as microfraturas iniciam-se e os 

fragmentos subsequentemente rotacionam. Nas amostras do trabalho, o fraturamento ocorreu 

preferencialmente ao longo do traço de alguns planos romboédricos nos veios de quartzo deformados. 

Os grãos hospedeiros não estão favoravelmente orientados para deslizamento no plano basal. Como os 

eixos-c estão em baixo ângulo com a borda entre o veio de quartzo e a matriz, o deslizamento inicia-se 

ao longo dos planos basais, levando à formação de subgrãos alongados paralelos ao eixo-c. A 

orientação cristalográfica previne qualquer deslizamento adicional no plano basal ou em qualquer 

outro sistema de deslizamento convencional. Dessa forma, microfraturas podem desenvolver-se em 

ângulos de ~40º - 50º com o eixo-c dos grãos hospedeiros, possivelmente estimuladas pela presença de 

soluções aquosas.  

Algumas fraturas são seladas após pequena rotação, permanecendo visíveis como trilhas de 

fluidos e inclusões de óxidos de ferro. O movimento adicional ao longo das fraturas pode levar à 

formação de fragmentos que são progressivamente rotacionados. De acordo com esse modelos, novos 

grãos são considerados como fragmentos quebrados que são selados após a rotação. O deslocamento 

progressivo, provavelmente facilitado pela presença de fluidos, aumenta o misorientation entre os 

grãos hospedeiros e os fragmentos fraturados. Grandes deslocamentos levam a elevados valores de 

misorientation e à formação de novos grãos. Os novos grãos parecem ter crescido paralelos à direção 

de máxima extensão. Isso pode ser deduzido a partir da forma levemente alongada (razão axial ~ 1,3) 

dos novos grãos nesses domínios. Esta orientação é ideal para o glide no plano basal no caso da 

deformação por dislocation creep em baixa temperatura (Schmid e Casey, 1986). Assim, os grãos 

recristalizados podem ter sido deformados adicionalmente por glide apesar de apresentam uma 

uniformidade ótica de orientação. 

A presença de inclusões sólidas e fluidas ao longo das fraturas e dos fragmentos selados 

fortalecem a interpretação de que a deformação deu-se por microfraturamento. Este modelo de 

recristalização por microfraturamento foi proposto para explicar as microestruturas e orientação 

cristalográfica em estudos de quartzo deformado experimentalmente (den Brok, 1992; 1994; Vernooij 

et al., 2006), assim como em fibras de quartzo naturalmente deformadas (van Daalen et al., 1999). 

A disparidade observada na dimensão dos grãos das microfraturas espaçadas, particularmente nas 

regiões centrais, é dificilmente explicada por esses mecanismos de formação de subgrãos e 

crescimento de grãos. Uma explicação possível seria um crescimento normal desses grãos por 

recristalização estática durante um período de annealing, depois de cessada a deformação. No entanto, 
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a recristalização estática teria eliminado as estruturas de deformação ótica observadas nos cristais 

hospedeiros. No entanto, não é o caso das amostras estudadas. Além disso, o fato de que os grãos 

hospedeiros são deformados e os grãos de quartzo recristalizados não são deformados, pode também 

ser explicado por recristalização parcial não importando se dinâmica (sin-cinemática) ou estática (pós-

cinemática). 

Outra explicação alternativa poderia ser a precipitação de novos grãos através de uma solução 

localizada nas microfraturas e espaços. De fato, o tamanho de grão e a orientação dos novos grãos 

próximos às bordas dos cristais hospedeiros em microfraturas mais amplas são similares àqueles das 

microfraturas mais estreitas. Essas microfraturas podem ter iniciado como fraturas estreitas, evoluindo 

em função de um mecanismo de fraturamento e rotação de fragmentos que explicariam as 

similaridades entre as microestruturas de ambos conjuntos de grãos. Com a deformação progressiva, a 

espessura das microfraturas estreitas aumenta, tornando-as dificilmente reconhecíveis como 

microfraturas; novos grãos precipitam nos espações entre os fragmentos quebrados. A orientação 

cristalográfica dos novos grãos nos espaços mais amplos é menos concentrada em relação à orientação 

dos eixos-c dos grãos novos nas fraturas estreitas. 

O desenvolvimento de novos grãos em grupos isolados aparenta ser incompatível com o 

modelo de microfraturamento. A geometria desses grãos e a diferença na orientação cristalográfica 

dos cristais hospedeiros sugerem que os novos grãos podem ter sido nucleados com uma orientação 

cristalográfica que não foi necessariamente dependente daquela dos grãos hospedeiros. Dessa forma, 

sugere-se que esses novos grãos tenham crescido por precipitação a partir de uma solução em 

pequenas aberturas ou microfraturas dentro dos grãos hospedeiros similarmente aos experimentos de 

dissolução/precipitação (den Brok e Spiers, 1991) e aos quartzitos naturalmente deformados (Hippertt 

e Egydio-Silva, 1996). 

A forma levemente alongada (razão axial ~1,3) dos novos grãos sugere que um crescimento 

subsequente pode ter sido auxiliado por migração de borda de grão assistida pela presença de uma fase 

fluida (Drury e Urai, 1990; Mancktelow e Pennacchioni, 2004) relativamente rápido perpendicular à 

direção de máximo encurtamento. 

7.5 – CONCLUSÕES 

Os dados microestruturais e as informações cristalográficas remetem às seguintes conclusões: 

(1) Microfraturas desenvolvem-se preferencialmente a 35º - 65º com o eixo-c dos grãos 

hospedeiros. Após pequena rotação, essas microfraturas podem ter sido seladas e podem agora traçar 

nos grãos hospedeiros trilhas de inclusões fluidas e sólidas. O microfraturamento adicional leva ao 
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desenvolvimento de microfraturas planares paralelas ao traço de um dos planos romboédricos nos 

limites dos domínios de grãos hospedeiros. 

(2) Novos grãos podem ter se desenvolvido ao longo das microfraturas iniciais por 

fraturamento e rotação progressiva de fragmentos. Cristais maiores, encontrados no centro das 

microfraturas mais espaçadas, que apresentam um contraste de orientação cristalográfica tanto para os 

grãos hospedeiros quanto para os grãos novos das microfraturas estreitas, podem ter sido 

desenvolvidos por precipitação de uma solução e crescimento posterior assistido pela presença de 

fluidos. 

(3) Grãos hospedeiros tem seu eixo-c orientado em baixo ângulo com o eixo-X da figura de 

polo, uma orientação de difícil deslizamento para os planos basais. Por outro lado, os novos grãos 

desenvolvem-se com seus eixos-c paralelos à direção de incremento extensional que corresponde à 

orientação de fácil deslizamento ao longo dos planos basais para grãos novos. Esses grãos crescem 

com maior facilidade e deformam-se adicionalmente por glide, o que explicaria o leve alongamento 

dos novos grãos perpendicularmete à direção de encurtamento. 

(4) Os novos grãos isolados podem ter sido precipitados e cresceram a partir de uma solução 

similarmente para aquele modelo proposto para o desenvolvimento de novos grãos nas regiões centrais 

dos espaços das microfraturas espaçadas. 



CAPÍTULO 8 

TEXTURA CRISTALOGRÁFICA DA TRANSFORMAÇÃO 

MAGNETITA-HEMATITA16 

Hematita e magnetita são os principais constituintes das formações-ferríferas da região do 

Quadrilátero Ferrífero. Diferentemente da magnetita, os cristais de hematita são estáveis sobre 

diferentes condições de fO2 em função da presença de ferro férrico (Otake et al., 2007), enquanto a 

magnetita possui ferro em ambos estados de oxidação, Fe3+ e Fe2+ (Fleet, 1981). A diferença entre a 

estabilidade dos dois minerais, sobre diferentes condições de oxidação, promove uma conversão 

natural de hematita para magnetita (Mücke, 2003; Mücke e Cabral, 2005). Durante a oxidação da 

magnetita, os retículos trigonais e cúbicos dos dois óxidos envolvidos na reação são ligados por 

relações específicas topotaxiais (Heizmann et al., 1981). No Quadrilátero Ferrífero e em outras 

formações-ferríferas mundiais, a transformação de magnetita para hematita é bastante comum (Floran 

e Papike, 1978; Morris, 1980; Mücke e Annor, 1993; Rosière et al., 2001). Magnetita como o 

resultado da transformação da hematita por exemplo é um óxido de ferro bastante comum em várias 

formação-ferríferas típicas de ocorrência mundial. Por outro lado, hematita também é abundante em 

formações-ferríferas secundárias, originadas da transformação da magnetita (Otake et al., 2007). 

As três amostras analisadas nesse trabalho provém de uma sequência metassedimentar de 

formações-ferríferas do Quadrilátero Ferrífero que foi regionalmente deformada por dobramento e 

transposição do bandamento composicional original (Alkmim e Marshak, 1998). A deformação deu-se 

sob metamorfismo regional de fácies xisto-verde a fácies anfibolito (Herz, 1978; Pires, 1995), e a 

observação direta da deformação nas formações-ferríferas encontra-se também na transformação da 

magnetita para hematita sem nenhuma evidência de fases maghemíticas metaestáveis. A presença 

extensiva de uma fase fluida é indicada pela ocorrência de veios de quartzo associados a horizontes 

ricos em óxidos de ferro (Lagoeiro, 1998) e rochas filoníticas (Hippertt, 1998). 

No passado, a investigação da transformação de fases dos óxidos de ferro e microestruturas 

correlatas foi conduzida apenas num aspecto qualitativo através do uso do microscópio petrográfico. 

Técnicas tais quais microscopia eletrônica e difração de raios-X tornaram-se úteis em análises desse 

tipo. Com esses métodos, a descrição da diferenciação de fases pode ser baseada no retículo cristalino 

mineral e não exclusivamente nas propriedades óticas, que em alguns casos são subjetivas. 

                                                      

16 Capítulo adaptado do artigo Crystallographic texture of the magnetite-hematite transformation: Evidence for topotactic 

relationships in natural samples from Quadrilátero Ferrífero, Brazil (Paola Barbosa, Leonardo Lagoeiro), American 

Mineralogist, 95:118 – 125, 2010. 
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Atualmente, embora vários métodos analíticos de textura sejam capazes de avaliar a orientação 

cristalográfica de cristais unitários (Leiss et al., 2000; Randle e Engler, 2000), a técnica de difração de 

elétrons retroespalhados (EBSD) tem a vantagem de medir a orientação cristalográfica completa na 

escala do volume de interação amostra-feixe. 

No contexto da transformação da magnetita para hematita, é crucial que se obtenha a posição 

espacial do grão analisado em relação à textura global do agregado. Assim, os principais objetivos 

desse trabalho são: 1) descrever as texturas cristalográficas mais frequentes desenvolvidas durante a 

transição progressiva de fases magnetita-hematita e 2) determinar, quando possível, a relação genética 

entre ambos minerais, particularmente quando os agregados de hematita não apresentam uma ligação 

direta com cristais de magnetita. Isto é importante para se compararem as orientações cristalográficas 

das regiões transformadas e não-transformadas, podendo ser útil para se avaliar a extensão da 

orientação cristalográfica atribuída à transformação em si ou à deformação imposta sobre os novos 

cristais crescidos, ou ainda, à combinação de ambas situações. 

8.1 – MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

Amostras polidas de formações-ferríferas do Quadrilátero Ferrífero foram analisadas num 

microscópio eletrônico de varredura (MEV), equipado com um EBSD (HKL-Oxford). A aceleração de 

voltagem utilizada foi de 20 keV a uma distância de trabalho de 35 mm. Como os minerais analisados 

são compostos basicamente de óxido de ferro, não foi necessária a aplicação de camadas de material 

condutor sobre as amostras. O estágio do MEV foi controlado manualmente para se selecionarem as 

áreas de interesse em que características peculiares de transformação de fases foram encontradas. Nas 

áreas escolhidas, os padrões de difração foram coletados numa rede densa de espaçamento de 1 µm. 

Cada padrão de difração foi automaticamente adquirido e processado utilizando o programa Flamenco, 

do pacote Channel 5 da HKL-Oxford. Foram escolhidas entre 5 e 6 bandas de difração, utilizando-se a 

rotina da transformada de Hough. Assim, é selecionada a orientação reticular mais apropriada que gera 

uma banda de difração, dentro de uma tolerância angular (também conhecida como mean angular 

deviation - MAD, desvio angular médio) de 3º. Depois disso, conforme o limite de tolerância, a 

orientação reticular pontual medida é adotada ou abandonada, reiniciando-se um novo ponto de 

indexação. 

Dessa forma, para cada quadro coletado da amostra, uma imagem de elétrons retroespalhados 

é gerado, pela qual a área analisada é selecionada. Esta escolha foi baseada na presença de 

microestruturas que pudessem indicar a transformação de fase de magnetita para hematita. Os mapas 

de orientação, produzidos pelo programa Flamenco durante a aquisição dos padrões de difração, foram 

processados pelo programa Tango (também do pacote Channel 5). Inicialmente, os pontos mal 

indexados ou não indexados (também conhecidos como soluções nulas) foram mostrados em um mapa 
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de soluções nulas e reduzidos por correção de pico de medidas não indexadas individuais relativas aos 

pontos adjacentes. Em seguida, uma série de três extrapolações de padrões indexados com sucesso 

para as medidas adjacentes não indexadas foi executada. O grupo de pontos indexados dos mapas 

cobriram áreas próximas a 95% da respectiva imagem de elétrons retroespalhados, ou seja, um bom 

nível para se observar a microestrutura realística da transformação de fase. 

Depois que as imagens foram processadas, o mapa de fase foi gerado, assim como o mapa de 

orientação cristalográfica. No mapa de fases, os diferentes minerais foram coloridos de diferentes 

formas: azul para hematita e vermelho para magnetita. O mapa de orientação foi baseado no 

componente da figura de polo inversa permitindo que a orientação cristalográfica fosse rapidamente 

interpretada em termos do sistema de coordenada da amostra (e.g. o eixo-Z da amostra, que é 

perpendicular ao plano da foliação da amostra de rocha). Esses mapas exibem a orientação 

cristalográfica global da área analisada. 

Diferentemente, a figura de polo pode ser usada para identificar a presença de um eixo 

cristalográfico de uma fase particular orientado preferencialmente ao longo de uma direção 

predefinida. As figuras de polo foram criadas utilizando-se o programa Mambo (pacote Channel 5) 

para os planos: {111} e {110} para magnetita; {0001} e {11-20} para hematita. Os polos foram 

exibidos nas figuras de polos através de ponto e áreas de máxima densidade de ocorrência, mostrando 

a intensidade de concentração de polos, relativo à distribuição randômica, isto é, múltiplos de 

densidade uniforme (M.U.D). Nessas análises, para os cálculos de contorno, apenas pontos com um 

desvio angular médio igual ou menor do que 1º foram empregados. 

8.2 – RESULTADOS E INTERPRETAÇÕES 

A caracterização textural dos agregados de hematita e magnetita é baseada na orientação 

cristalográfica dos principais planos de anisotropia desses minerais e na correlação dos elementos 

microestruturais da rocha, tais como superfícies de foliação. Para hematita e magnetita, os principais 

planos de investigação correspondem, respectivamente ao plano basal {0001} e prismático {11-20}, e 

octaédrico {111} e dodecaédrico {110}. Eles são planos importantes para o estudo dos aspectos 

cristalográficos da transformação considerada nesse trabalho porque suas normais correspondem às 

direções de empacotamento atômico compacto para os dois minerais de óxido de ferro. 

Fundamentalmente, a foliação é o elemento estrutural mais proeminente das rochas descritas. Por essa 

razão, a caracterização textural foi feita usando esse plano como base para o sistema de referência das 

amostras. Assim, a relação entre os planos basal e octaédrico, assim como entre ambos e a foliação, é 

investigada. 



Barbosa,	  P.	  F.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Investigação	  dos	  processos	  formadores	  de	  bandamento	  composicional	  

 132 

Baseando-se nas observações microestruturais da transformação magnetita-hematita, 

identificaram-se, em três amostras distintas, as relações microestruturais e texturais da transformação 

de grandes cristais de magnetita em agregados de menores cristais de hematita. Para melhor entender o 

aspecto mais importante das transformações, foram analisados três casos em que os estágios mais 

relevantes da transformação são preservados. 

8.2.1 - Amostra A  

No primeiro caso estudado, os aspectos microestruturais e cristalográficos da transformação 

das fases óxido de ferro são mais diretos. A evidência dos estágios iniciais da transformação de fases 

entre magnetita e hematita pode ser observada em cristais únicos de magnetita que parecem ter 

crescido substituindo o agregado já existente de grãos de hematita fortemente orientados da matriz 

foliada. Enquanto que, nos grãos remanescentes de magnetita, essa relação não foi bem desenvolvida 

em função da oxidação extrema dos grãos antigos. Nos novos cristais de magnetita, descritos na 

amostra A, a transformação de fase é mostrada no seu começo, sendo frequentemente possível de se 

observar a morfologia inicial e bem preservada do cristal. Nos porfiroblastos euédricos de magnetita, a 

transformação se dá principalmente ao longo das bordas de grãos e ao longo dos planos octaédricos, 

indicando um controle cristalográfico da transformação (Davis, 1968). A coincidência entre o polo do 

plano basal da hematita e o plano octaédrico da magnetita é evidenciado no contexo dos dois grãos de 

magnetita. 

A área analisada é composta de grandes cristais de magnetita bem formados (~5 mm de 

diâmetro da circunferência inscrita) inseridos numa matriz de pequenos grãos preferencialmente 

orientados de hematita tabular (~ 50 µm de diâmetro). Os grãos de magnetita têm bordas retas e quase 

sempre formas euédricas. A região onde ocorre a transforamção entre ambos minerais é facilmente 

observada no mapa de fases (Figura 8.1a), com magnetita em vermelho e os novos cristais de hematita 

em azul. A maioria desses novos cristais ocorre em proximidade à borda da magnetita ou seguindo os 

planos octaédricos {111}. Os cristais de magnetita estão frequentemente em contato com outros 

grandes cristais de magnetita, embora as bordas entre hematita e magnetita sejam também comuns. No 

mapa de fases e no mapa de figura de polo inversa das Figuras 8.1a e 8.1b, a borda entre os dois 

grandes cristais de magnetita é delimitada pela linha branca. No mapa de fases (Figura 8.1b), números 

designam regiões de predominância de grandes cristais de magnetita, 1 e 3, e de agregados de 

hematita, 2.  

Nota-se que a hematita na matriz tende a ocorrer em agregados com uma orientação 

preferencial evidente. A orientação espacial do retículo dos cristais de magnetita e hematita pode ser 

observada pelo mapa de figura de polo inversa mostrado na Figura 8.1b. A correspondência entre 

orientação e cor é mostrada nas figuras de polo inversa (Figura 8.1b) em que a direção-Z, ou a normal  
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de alongamento máximo do grão, foi fixada como referência para qual os planos {111} e {0001} 

foram projetados. Para hematita, quando o polo do plano basal {0001} é orientado paralelo à direção-

Z da amostra, o cristal será mostrado em vermelho no mapa de figura de polo inversa. Para 

magnetita,quando os cristais estão azuis, os planos octaédricos {111} são orientados paralelos à 

direção-Z da amostra. 

Os dois grandes cristais de magnetita apresentam diferentes orientações cristalográficas, como 

pode ser visto pelas cores diferentes (Figura 8.1b). As orientações cristalográficas da hematita e 

magnetita em ambos cristais são observados nas figuras de polo correspondentes. Região 1 representa 

a área de um grande cristal de magnetita. Os polos dos planos octaédricos {111} e dodecaédricos 

{110} são bem concentrados, refletindo o retículo de um único cristal. Os máximos para a orientação 

cristalográfica dos planos basais {0001} e prismáticos {11-20} de hematita dentro do grande cristal de 

magnetita (Figura 8.1c) são bem definidos. Na matriz, número 2, é notável que há um forte 

espalhamento de polos dos planos basais {0001} e prismáticos {11-20} da hematita (Figura 8.1d) que 

se orientam preferencialmente em torno do polo da foliação (Z) e na direção-X (direção da lineação). 

Os planos octaédricos {111} e dodecaédricos {110} dos cristais de magnetita da matriz são 

randomicamente distribuídos. Uma similar situação daquela do cristal 1 ocorre com o cristal de 

magnetita 3. Há quatro máximos relativos à orientação dos polos do plano basal {0001} e planos 

prismáticos {11-20} da hematita interna (Figura 8.1e). A figura de polo correspondente aos planos 

octaédricos {111} da magnetita mostra quatro fortes máximos, que são coincidentes com os polos da 

hematita (marcados pelas setas pretas). 

Os cristais de hematita dentro do cristal de magnetita são os resultados do processo de 

transformação direta, notados através de uma inspeção detalhada no interior do grande cristal de 

magnetita (Figura 8.2a). O mapa da Figura 8.2b exibe bordas, em preto, de até 3º de desvio de 

correlação de retículo de {111}Mt || {0001}Hm, enquanto as bordas pretas evidenciam a mesma 

relação para {110}Mt || {11-20}Hm. Embora um grande desvio possa ser descrito para ambas 

correlações de retículo (Figura 8.2c), até 55º para {111}Mt || {0001}Hm e até 30º para {110}Mt || {11-

20}Hm, o ângulo de desvio mais frequente dessas correlações é inferior a 5º, delimitados pela linha 

tracejada no histograma. Assim, a coincidência de orientação entre os planos {111} e {0001} e {110} 

e {11-20} e a presença de bordas de baixo ângulo com correlação de retículo específica de {111}Mt || 

{0001}Hm e {110}Mt || {11-20}Hm são evidências diretas para oxidação como o principal processo 

responsável pelo crescimento de novos grãos das hematitas internas. 

8.2.2 - Amostra B  

Cristais reliquiares de magnetita são observados em bandas enriquecidas com minerais de 

óxido de ferro e quartzo. A foliação é incipiente e restrita a algumas partes da amostra. As 
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microestruturas e texturas relacionadas se referem à relação entre os retículos da magnetita cúbica 

original e os cristais trigonais novos de hematita. Foi mostrado por Lagoeiro (1998) que o processo de 

oxidação de grãos naturais de magnetita ocorre ao longo dos planos octaédricos {111}. 
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Isso leva a uma coincidência entre os polos {0001} da hematita e {111} da magnetita e 

consequentemente, entre os polos {11-20} e {110} da magnetita. A coincidência entre as direções 

cristalográficas referidas funciona como uma boa evidência para a transformação de magnetita para 

hematita por oxidação progressiva. 

Na figura 8.3, os grãos antigos de magnetita mostram a mesma cor em ambos mapas pois 

possuem uma única orientação cristalográfica. A figura de polo dos planos octaédricos {111} e 

dodecaédricos {110} (Figura 8.3d) mostram quatro e seis máximos, respectivamente, devido à 

simetria cúbica dos cristais de magnetita. Grãos remanescentes de magnetita foram selecionados e 

analisados. Um grão reliquiar de magnetita representativo é mostrado na Figura 8.3b, podendo ser 

reconhecido pela cor vermelha. Os grãos preservados de magnetita têm formas irregulares. Ao seu 

redor, há vários cristais menores com bordas irregulares. Alguns são ainda magnetita (mesmo código 

de cores do mapa de figura de polo inversa), porém outros já estão completamente transformados em 

hematita. 

Por outro lado, a orientação cristalográfica dos grãos de hematita apresenta um máximo 

distinto nas figuras de polo relativo aos planos basais (0001) e várias orientações dispersas relativas ao 

plano prismático (11-20). Se a orientação cristalográfica dos grãos de hematita ao redor do fragmento 

de magnetita é analisado, dois padrões distintos podem ser identificados. Adjacente aos grãos de 

magnetita (Figura 8.3b), os agregados de hematita mostram uma orientação de (0001) ao redor de um 

máximo único (Figura 8.3e), identificado pelas setas pretas. Longe da borda, a direção <0001> é mais 

dispersa e novos três máximos são formados. Essas novas orientações cristalográficas são bem 

diferentes daquelas dos cristais de hematita adjacentes ao cristal de magnetita. Além disso, orientações 

cristalográficas dos polos de {0001} e {11-20} para os grãos de hematita longe dos fragmentos de 

magnetita não coincidem com os polos de {111} e {110}. 

Assim, os vários grãos reliquiares de magnetita cuja orientação cristalográfica foi medida 

representam pequenos fragmentos de um ou de vários grãos com orientação cristalográfica similar 

desde que a maior parte dos polos de {111} sejam coincidentes (Figura 8.3). Os novos grãos de 

hematita, produtos da oxidação progressiva dos cristais de magnetita, cresceram com seus planos 

basais (0001) paralelos aos planos octaédricos do retículo da magnetita. Os cristais de hematita 

adjacentes aos antigos cristais de magnetita mostram uma concentração máxima de polos dos seus 

planos basais paralelos aos planos octaédricos da magnetita, como mostrado nas figuras de polo da 

Figura 8.3e (grãos adjacentes). Quando os grãos não adjacentes de hematita são analisados, observa-se 

que não há tal coincidência para aquelas direções cristalográficas (Figura 8.3f, grãos não adjacentes). 

Na verdade, os planos basais da hematita são orientados ao longo da direção-X. Dessa forma, as 

orientações cristalográficas dos dois grupos mostram significantes diferenças. Baseando-se na  
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observação de ambos grupos de figuras de polos, sugere-se que os grãos de hematita herdam a 

orientação do antigo cristal de magnetita durante a oxidação progressiva e transformação, 

compartilhando o plano octaédrico pré-existente para construir o novo retículo trigonal (Davis, 1968; 

Lagoeiro, 1998). 

Assim, um processo subsequente provavelmente atuou durante o crescimento de novos cristais 

de hematita (e.g. deslizamento das bordas de grãos). À medida que esses grãos se separaram do grão 

parental original, os grão não adjacentes de hematita podem ter também herdado a orientação de 

outros grãos de magnetita que estivessem ao redor. 

8.2.3 - Amostra C  

A amostra analisada na Figura 8.4 mostra um agregado de hematita, magnetita e alguns grãos 

de quartzo. A foliaçao de grãos tabulares de hematita preferencialmente orientados é a principal 

microestrutura. A direção da foliação é alinhada paralelamente à lineação (direção-X) da amostra; Z 

corresponde ao polo da foliação. 

Usualmente, os cristais de quartzo estão presentes nessa amostra, principalmente em bandas 

enriquecidas que se alternam com bandas ricas em óxido de Fe onde grãos de hematita tabular e 

fragmentos dispersos de magnetita são encontrados na foliação. O bandamento composicional 

resultante é uma característica típica das rochas de formações-ferríferas conhecidas como itabiritos 

(Figura 8.4a). 

A relação durante a transformação de magnetita para hematita não é tão direta quanto aquela 

dos casos previamente discutidos. Os grãos de magnetita analisados são pequenos e equidimensionais, 

embora alguns poucos grãos alongados possam estar esparsamente distribuídos pela foliação de 

cristais tabulares de hematita (Figura 8.4b). 

As orientações cristalográficas da magnetita e da hematita da amostra analisada são 

evidenciadas nas figuras de polo das Figuras 8.4d, e, f e g. Nas figuras de polo, a direção-X coincide 

com a direção de alongamento máximo (o maior eixo dos grãos inequidimensionais) e a direção-Z é 

perpendicular ao plano da foliação. Os polos dos planos basais {0001} dos cristais de hematita (Figura 

8.4f) e dos planos octaédricos {111} da magnetita (Figura 8.4d) são também preferencialmente 

orientados perpendicularmente ao plano da foliação. O plano prismático {11-20} da hematita é sub-

paralelo ao plano da foliação (Figura 8.4g) enquanto o plano dodecaédrico da magnetita {110} é 

distribuído ao longo de círculos (Figura 8.4e). Baseando-se exclusivamente na orientação do retículo 

do fragmento remanescente de magnetita e nos cristais de hematita da matriz, não é possível atribuir, 

para os últimos, uma origem direta através da transformação dos grãos originais de magnetita. No 

entanto, como sugerido pela relação observada no primeiro caso, é possível atribuir-se uma origem  



Contribuições	  às	  Ciências	  da	  Terra	  –	  Série	  X,	  vol.	  XXX,	  xxp.,1965	  

 139 

 



Barbosa,	  P.	  F.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Investigação	  dos	  processos	  formadores	  de	  bandamento	  composicional	  

 140 

para o agregado de hematita da matriz baseada na progressiva oxidação dos cristais parentais de 

magnetita e sucessivo aumento de misorientation (ver nota de rodapé 15, capítulo 7) grão original-

matriz. A orientação do retículo da hematita mais jovem é progressivamente controlada pela 

deformação imposta durante o desenvolvimento da foliação. Uma coincidência completa assumida dos 

retículos durante uma transformação in situ é sobreposta pelo progressivo deslocamento do retículo 

entre ambas orientações conforme atua a deformação. 

Assim, nesta área analisada, estima-se que a orientação cristalográfica dos cristais de hematita 

dependa predominantemente do desenvolvimento da foliação e subordinamente da orientação 

cristalográfica herdada dos cristais de magnetita durante a transformação. 

8.3 – CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS 

Vários tipos de microestruturas de transformação entre magnetita e hematita puderam ser 

encontradas nas amostras naturais de rochas de formações-ferríferas. Em algumas delas (Figuras 8.1, 

8.2 e 8.3), é bem direta a observação do processo direto de oxidação da magnetita responsável pela 

formação de novos grãos de hematita. Em outros contextos microestruturais (Figura 8.4), o grão 

original de magnetita não pode ser reconhecido e a relação torna-se mais complexa. Assim, é 

necessário discriminar-se a relação cristalográfica no agregado para que se estabeleça uma conexão 

entre o grão parental mais antigo e os cristais mais jovens neoformados. Baseando-se na observação 

microestrutural e cristalográfica da transformação magnetita-hematita, conclui-se que: 

(1) Os aspectos irregulares dos grãos de magnetita encontrados nas rochas estudadas podem 

ser usados como indicadores da transformação magnetita-hematita, tendo em vista que o processo de 

transformação inicia-se preferencialmente nas bordas e ao longo dos planos cristalográficos {111}. 

(2) A orientação do retículo dos novos grãos de hematita é principalmente controlada pela 

orientação original do retículo da magnetita. Isso acontece quando o novo grão de hematita é um 

produto direto da oxidação da magnetita. Os planos basais da hematita herdam a orientação dos grãos 

parentais de magnetita. Esse fato é particularmente observado para transformações in situ dentro dos 

grãos ou ao longo de suas bordas. 

(3) Seguindo as ideias de Heizmann et al. (1981), os ciclos sucessivos de redução e oxidação, 

embora decrescam a precisão da orientação mútua da hematita e magnetita, não elimina a correlação 

cristalográfica entre ambos retículos. Se a magnetita foi a última fase formada, provavelmente haveria 

uma coincidência entre a orientação cristalográfica de {111} dos cristais de magnetita da Figura 8.1 e 

{0001} da hematita da matriz. Porém isso não ocorre. Dessa forma, conclui-se que, nesse caso, a 

hematita foi a fase que se formou por último. 
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(4) Longe dos grãos parentais de magnetita, os planos cristalográficos {111} da magnetita e 

{0001} da hematita não se coincidem. Atribui-se essa diferença ao fato de ambos minerais não 

guardarem entre si, nesse caso, nenhuma relação de adjacência geométrica. O misorientation entre os 

retículos cristalinos da magnetita parental e da hematita neoformada aumenta em consequência da 

deformação imposta na matriz foliada, portanto o plano basal {0001} dos cristais de hematita alinham-

se paralelamente ao plano da foliação. 

Em suma, a orientação cristalográfica da hematita nas amostras analisadas é controlada pela 

presença de fragmentos reliquiares de magnetita e pela influência da foliação. Em agregados 

irregulares de ambos minerais e na ausência de uma foliação bem formada, a orientação da hematita é 

controlada pelos planos octaédricos dos grãos antigos de magnetita em função do crescimento 

orientado de cristais tabulares de hematita. Por outro lado, nas amostras estudadas, onde a foliação é a 

estrutura dominante, os grãos de hematita tendem a se alinhar em forma e orientação cristalográfica ao 

longo da direção da foliação. Assim, ambos fatores contribuem para a geração de um agregado 

orientado de hematita e magnetita. 
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CAPÍTULO 9 

TRANSFORMAÇÃO MAGNETITA-HEMATITA: UMA 

COMPARAÇÃO ENTRE OBSERVAÇÕES NATURAIS E SINTÉTICAS 

O sistema de óxido de ferro pode ser utilizado como marcador das condições redutoras ou 

oxidantes em sistemas fechados (Ohmoto, 2003), no entanto, rochas naturais também exibem tais 

reações, ainda que o sistema natural seja tipicamente aberto (Barbosa e Lagoeiro, 2010). Ainda que 

haja a diferença entre tais sistemas, é preciso que se investigue se guardam entre si algum tipo de 

semelhança entre os produtos das reações do ponto de vista textural. Para isso, são comparados dois 

casos particulares descritos da reação natural magnetita > hematita e da reação sintética hematita > 

magnetita e apresentados os resultados preliminares de tais observações. 

9.1 – MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

O trabalho baseia-se na observação do padrão gerado por reações de transformação do 

sistema hematita-magnetita. O padrão da transformação natural de cristais de magnetita em hematita é 

comparado ao padrão desenvolvido por cristais de hematita durante procedimentos experimentais de 

redução. Os métodos utilizados são apresentados a seguir.  

9.1.1 - Transformação natural 

As transformações naturais foram observadas em octaedros euédricos de magnetita, com até 

1 cm de lado, parcialmente hematitizados. Três superfícies foram preferidas para análise. A primeira é 

coincidente com a face octaédrica dos cristais, tendo sido utilizada aquela já naturalmente 

desenvolvida durante o crescimento do mineral. As duas superfícies adicionais estudadas são 

aproximadamente paralelas aos planos 110 e 100 de um octaedro. Para isso, foram realizados cortes 

que pudessem espacialmente representar uma superfície relativamente paralela a esses planos 

determinados. 

Os cristais foram fixados e cortados em uma cortadeira Isomet de baixa rotação (marca 

Buehler). A posição dos planos escolhidos baseou-se nas faces e vértices observados nos cristais 

naturais. Claramente não refletem acuradamente os planos cristalográficos homônimos, porém servem 

como boas aproximações de faces naturalmente desenvolvidas em cristais de magnetita (Figura 9.1). 

Três cristais foram selecionados com base na sua isometricidade. 
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No primeiro cristal (Figura 9.1a) a superfície aproximadamente paralela ao plano (100) foi 

exposta através de um corte perpendicular ao eixo a da magnetita, exibindo um plano de geometria 

quadrada. Já a superfície adjacente ao plano (110) deu-se por um corte igualmente oblíquo aos dois 

eixos a do cristal de magnetita, expondo uma seção aproximadamente hexagonal (Figura 9.1b). 

Enquanto isso, a superfície correlacionada ao plano octaédrico (111) foi observada apenas através da 

face já naturalmente exposta do cristal de magnetita (Figura 9.1c). 

Cada um dos três cristais foi embutido em resina epóxi com cura a frio e posteriormente 

polidas. O polimento adotado corresponde àquele utilizado para análises de espectrometria de elétrons 

retroespalhados (EBSD). Para isso, uma série granulodecrescente de pastas de diamante (9, 3, 1, ¼ 

µm) é utilizada, seguida de sílica coloidal. O tempo de polimento varia conforme a amostra, embora a 

carga empregada seja constante e de 3 lbs.  

9.1.2 - Transformação sintética 

O procedimento aplicado de escolha de superfícies aproximadamente paralelas a planos 

cristalográficos de alta simetria é relativamente simples para cristais octaédricos e cúbicos. Contudo, 

esse tipo de método, para minerais que se cristalizam em hábitos distintos dos anteriormente citados, 

torna-se complexo. Cristais de hematita cristalizam-se comumente em prismas achatados de seis lados, 

tipicamente com faces basais e romboédricas bem desenvolvidas. Tendo em vista que o estudo baseia-

se na transformação de fases entre os minerais hematita e magnetita, opta-se pela escolha de planos 

que mostrem relações de epitaxialidade durante essas reações. Assim, para os cristais de hematita, 

foram estudadas superfícies aproximadamente paralelas aos planos basais (0001) e aos planos{10-10} 

e{11-20} dos prismas naturais. 

Todas as amostras de hematita foram produzidas a partir de um único espécimen euédrico de 

hábito prismático. Foram realizadas seções quadradas de até 0,5 cm de lado. As superfícies relativas 

aos planos basais foram obtidas através de cortes aproximadamente paralelos às faces das bases do 

prisma (Figura 9.2a). Já as seções hipoteticamente representativas de superfícies paralelizadas em 

relação aos planos {11-20} e {10-10} foram geradas ortogonais às faces basais dos prismas de 

hematita e oblíquas entre si (Figura 9.2b e c). Embora as aproximações utilizadas evidenciem que os 

cortes não são perfeitamente paralelos aos planos cristalográficos de interesse, as observações são 

pertinentes. As três superfícies descritas, sendo aproximadamente perpendiculares entre si, promovem 

uma observação tridimensional do comportamento da amostra durante as reduções. 
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As reduções foram realizadas em pressão ambiente, com o auxílio de um forno Deltech 

VTHN-C, em atmosferas de CO / CO2 e H2 / Ar. O esquema de disposição da amostra bem como os 

elementos básicos do forno são representados na Figura 9.3. O forno é equipado com elementos de 

aquecimentos em “u” compostos de material cerametálico consistindo de uma combinação entre  

dissiliceto de molibdênio (MbS2) e dióxido de silício (SiO2). As condições de cada procedimento de 

redução ao forno com auxílio de gases e os resultados respectivos são listados na Tabela 9.1.  

 

Diversos experimentos foram realizados até a obtenção de superfícies reduzidas, 

homogêneas e coesas. As tentativas de obtenção de um padrão ótimo de redução não são descritas 
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nesse trabalho. As temperaturas e gases basearam-se nas curvas de estabilidade já previstas para os 

óxidos de ferro  

As seções utilizadas foram previamente polidas com solução de alumina de 1 µm e com 

sílica coloidal. O polimento inicial foi necessário para que se evitasse a reação preferencial ao longo 

dos sulcos gerados pelo disco de diamante durante o corte das seções. Após o procedimento de 

redução ao forno, algumas amostras foram novamente polidas para melhor observação da distribuição 

espacial da reação. 

9.2 – RESULTADOS 

Os resultados foram obtidos através de análises texturais e morfológicas de superfícies 

naturalmente e sinteticamente transformadas de magnetita e hematita, respectivamente. 

9.2.1 – Resultados naturais: transformação de magnetita para hematita 

Três cristais octaédricos de magnetita foram analisados em diferentes superfícies {111}, 

{110} e {100} como mostrado na Figura 9.4. A área analisada (111) é uma face do cristal octaédrico e 

os planos (110) e (100) foram as superfícies geradas após o corte do cristal de magnetita em duas 

metades (Figura 9.1). Após a análise e processamento dos dados adquiridos dos cristais, mapas de 

figura de polo e figura de polo inversa foram gerados em uma área de cada superfície, orientadas 

conforme o plano XY. Depois disso, para cada superfície analisada, figuras de polo dos planos {111} 

e {110} da magnetita foram comparadas com as figuras de polo dos planos {11-20} e {0001} da 

hematita para se avaliar o grau de coincidência entre os mesmos em função das diferentes orientações 

escolhidas. 

Na superfície (111), cristais de hematita crescem com morfologia mais ou menos lamelar 

(Figura 9.4, mapa de fases em azul). Há pequenos restos de magnetita (Figura 9.4, mapa de fases em 

vermelho) misturados aos cristais de hematita. A orientação cristalográfica dos minerais pode ser 

observada em relação ao plano Z (ou XY) através do mapa de figura de polo inversa (Figura 9.4). Há 

uma coincidência entre os pólos dos planos {111} da magnetita e {0001} da hematita que pode ser 

observada em suas respectivas figuras de polo. 

Nas superfícies paralelas aos planos cristalográficos{100} e {110}, a ocorrência de 

magnetita predomina sobre a de hematita, sendo descrita uma possível transformação de fases entre os 

dois minerais. Não é possível visualizarem-se grãos únicos de hematita. Por outro lado, a magnetita 

ainda se mostra como um monocristal. As figuras de polo de {0001} e {11-20} da hematita 

apresentam máximos difusos, evidenciando uma textura típica de um agregado policristalino. Não há 

uma coincidência notável entre os polos da hematita e da magnetita na superfície 100. No entanto, a  
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coincidência entre a distribuição dos polos {110} da magnetita e {11-20} da hematita na superfície 

110 é clara. (Lagoeiro, 1998; Barbosa e Lagoeiro, 2010). Assume-se que o crescimento da hematita na 

superfície {111} seja um exemplo de uma epitaxia ao invés de uma topotaxia que é claramente 

presente na transformação de magnetita para hematita nas superfícies 110 e 100. 

O desenvolvimento de uma morfologia definida de cristais de hematita no caso da superfície 

111 induz-se a acreditar que o crescimento mineral não é devido à oxidação da superfície da 

magnetita. A superfície do mineral atua como um substrato para nucleações epitaxiais de hematita fora 

dos planos octaédricos do cristal de magnetita. 

9.2.2 -  Resultados sintéticos: transformação de hematita para magnetita 

Conforme os resultados apresentados na Tabela 9.1, as estruturas mais características da 

transformação entre magnetita-hematita foram obtidas durante a reação com a mistura H2 – Ar. As 

reações com CO e CO2 foram, em sua maioria, muito intensas, desagregando o cristal inicial de 

hematita. Aquecimentos acima de 800º C geraram um grande número de poros e fraturas na superfície 

de amostra, embora nenhum tipo de transformação foi observada em experimentos de atmosfera 

ambiente. 
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A principal estrutura observada nas amostras que sofreram algum tipo de reação durante os 

experimentos de aquecimento em atmosfera controlada parece ser proporcional aos planos 

cristalográficos da hematita. Nas superfícies aproximadamente paralelas ao plano basal da hematita, 

estruturas triangulares se desenvolvem, compondo padrões levemente anastomóticos (Figuras 9.5a e 

b). 

 

Por outro lado, nas superfícies perpendiculares aos planos basais da hematita desenvolvem-se linhas 

retas paralelizadas, contínuas ou não, que cortam toda a superfície da amostra. Esses sulcos não se 
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confundem com supostos riscos gerados durante o polimento prévio da superfície analisada, devido ao 

caráter aleatório dos mesmos (Figuras 9c e f). O processo de aquecimento por si só já é responsável 

pela geração de poros e fraturas nas superfícies paralelas e perpendiculares aos planos basais da 

hematita. Contudo, sob uma atmosfera rica em gases redutores, é comum que as reações deem-se ao 

longo dessas bordas (Figuras 9d e e). Em regiões com poros agigantados (Figura 9.5f) é comum o 

desenvolvimento de núcleos circulares em que se dá a redução da hematita para magnetita. Embora os 

resultados obtidos por todas as amostras apresentam algum tipo de estrutura representativa 

diretamente ou indiretamente das reações entre hematita e magnetita, as amostras 17, 18 e 19 

apresentaram as estruturas mais facilmente observáveis.  

9.2.2.1 – Amostras das séries 17 e 18 

Inicialmente, as amostras de prefixo 17 e 18 (Figura 9.6) foram aquecidas até 750º C por 

aproximadamente 5 horas em atmosfera ambiente. Em seguida, sob temperatura constante, foram 

submetitas a uma atmosfera de H2-Ar através da injeção desses gases em um fluxo de 300cc / min 

durante meia hora. Posteriormente, uma descarga de Ar puro foi acionada até o decréscimo da  

 



Contribuições	  às	  Ciências	  da	  Terra	  –	  Série	  X,	  vol.	  XXX,	  xxp.,2012	  

 153 

temperatura até 600º C. Até a temperatura ambiente, as amostras foram resfriadas lentamente, 

conforme as características específicas da cerâmica do tubo do forno. 

As superfícies paralelas às faces basais dos cristais de hematita não apresentaram estruturas 

com padrões geométricos proporcionais aos planos cristalográficos dos cristais (Figuras 9.6a, b e c). 

Essas amostras não foram polidas após os experimentos. Pequenos grãos são localizados logo acima 

da superfície da hematita, sugerindo que tenham sido formados durante as reações de redução do 

mineral. 

As faces das amostras aproximadamente paralelas aos planos {11-20} da hematita 

desenvolvem fraturas proeminentes, que eventualmente se disseminam ao longo de grandes distâncias 

na amostra. São aproximadamente paralelizadas entre si, com pequenos degraus (Figuras 9.6d e e). 

Sulcos paralelos distribuem-se constantemente ao longo de toda a superfície da amostra. Quando essas 

regiões são observadas em aumentos superiores a 5.000 vezes, é possível que se observe uma 

morfologia mineral peculiar, sem bordas bem definidas, similar a uma massa que cresce ao longo dos 

sulcos (Figuras 9.6e e f). Os planos supostamente paralelos a {10-10} e perpendiculares a (0001) das 

amostras da série 17, após o experimento, exibem duas direções preferenciais de geração do mesmo 

tipo de “massa” anteriormente descrita para as superfícies sub-paralelas a {11-20}. Mesmo em 

aumentos progressivamente maiores não é possível individualizarem-se essas estruturas em supostos 

grãos (Figuras 9.6g, h e i) como observado nas superfícies dos planos basais (Figura 9.6c). 
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A principal estrutura desenvolvida nas superfícies analisadas da amostra 18 são bordas 

ligeiramente triangulares distribuídas ao longo de linhas aproximadamente anastomóticas (Figuras 

9.7). A observação dessas feições não é inédita, tendo em vista já terem visualizadas oticamente 

anteriormente (Figura 9.5). 
9.2.2.1 – Amostras da série 19 

As amostras da série 19 (Figura 9.8) foram submetidas a procedimentos experimentais 
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descritos para aquelas das séries 17 e 18. No entanto, diferem-se por terem sido previamente polidas 

com sílica coloidal para remoção de qualquer resquício marcante de riscos gerados durante o corte e 

desbastes das superfícies geradas. 

No grupo de micrografias entre a) e f) da Figura 9.8, observam-se pequenos grãos que são 

desenvolvidos sem padrão marcado, distribuídos ao longo de agrupamentos. Algumas regiões 

apresentam geometria nitidamente aleatória. No entanto, conforme o aumento progressivo da imagem, 

torna-se possível observarem-se bordas nesses pequenos grãos, crescidos em estruturas semelhantes a 

grumos. As amostras não foram posteriormente polidas, sendo portanto representativas da camada 

gerada através da redução das amostras de hematita para magnetita. 

Já no grupo de estruturas representado pelo intervalo de micrografias de g) a l) da Figura 9.8, 

são observadas estruturas semelhantes às descritas anteriomente para superfícies perpendiculares às 

faces basais dos cristais de hematita. Linhas paralelas e retas cortam toda a superfície da amostra, ao 

longo das quais desenvolve-se uma fase geometricamente distinta da amostra originalmente 

homogênea de hematita. Ainda que as análises sejam feitas em aumentos em torno de 5.000 vezes, não 

é possível que se observem bordas capazes de individualizarem grãos nessas regiões. 

9.3 – DISCUSSÕES E CONCLUSÃO 

Ainda que preliminares, as observações naturais e sintéticas obtidas em vestígios de 

transformação de fase entre hematita e magnetita são bastante coerentes. Embora as análises texturais 

das amostras sintéticas não tenham sido realizadas em função da possibilidade da retirada da 

superfície reagida durante o polimento, as evidências indiretas são consistentes com àquelas descritas 

para oxidações naturais. 

O aspecto irregular observado nas superfícies {111} das magnetita oxidadas naturalmente 

são semelhantes à distribuição ligeiramente anastomótica da redução da hematita em suas superfícies 

aproximadamente paralelas aos planos (0001). Da mesma forma, os planos perpendiculares aos planos 

basais da hematita e paralelos aos planos dodecaédricos da magnetita, quando oxidados ou reduzidos, 

desenvolvem padrões retilíneos típicos do aproveitamento de planos cristalográficos específicos dos 

óxidos anteriormente citados. 

Os resultados obtidos através da redução de cristais de hematita em laboratório mostram que 

esse procedimento pode ser útil para a descrição de padrões de transformação observados 

naturalmente. Cristais naturalmente transformados exibem estruturas complexas pois são o resultado 

da combinação de diversos processos geológicos, bem como de diferentes variáveis ambientais, fato 

esse que impossibilita uma correta estimativa do estado inicial da microestrutura observada. Por isso 
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as análises em cristais experimentalmente reduzidos ou oxidados permitem que se conheça o estado 

inicial do cristal transformado, bem como sua condição posterior, facilitando o entendimento da 

evolução da microestrutura dos óxidos de ferro durante os processos de transformação de fases. 

Obviamente, os resultados sendo preliminares, exigirão novas análises cristalográficas mais 

específicas. No entanto, ainda que superficiais, as análises comprovam que estudos laboratoriais no 

sistema Fe-O permitem a obtenção de resultados satisfatórios para estudos texturais e cristalográficos 

dos minerais envolvidos nesse processo. 

 



CAPÍTULO 10 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É evidente que o bandamento composicional observado nas formações-ferríferas do 

Quadrilátero Ferrífero (QF) tem características marcantes de um bandamento tectono-metamórfico. 

Ainda que a origem sedimentar para essa litologia seja amplamente aceita, as estruturas primárias são 

raramente preservadas. Dessa forma, ao se investigar o bandamento das FFs do QF, tornou-se 

necessário investigarem-se os processos deformacionais aos quais a litologia foi submetida durante 

todo tempo geológico. O objetivo geral do projeto foi portanto alcançado, tendo em vista que alguns 

desses processos foram detalhadamente estudados. 

As estruturas escolhidas como representativas de oscilações composicionais entre bandas 

ricas em quartzo e bandas ricas em óxidos de ferro das FFs do QF mostraram-se bastante úteis para o 

entendimento dos processos deformacionais atuantes. Embora o bandamento clássico do QF seja 

formado apenas por oscilações periódicas e regulares entre bandas quartzosas e ferruginosas, algumas 

microestruturas mais particulares foram mais interessantes para os estudos tectônicos, registrando em 

si elementos texturais que melhor refletem processos deformacionais. 

O método escolhido para caracterização textural mostrou-se satisfatório. O uso do EBSD 

como ferramenta para os estudos microestruturais e cristalográficos das formações-ferríferas do QF 

revelou estruturas e aspectos até então não observáveis por técnicas óticas e/ou eletrônicas 

convencionais. Certamente, a microscopia ótica, através do uso de polarizadores giratórios e da platina 

universal, contribuiu para as análises, funcionando como ferramenta auxiliar na validação e 

complementação dos dados de EBSD. 

O método experimental de redução ao forno de cristais de hematita permitiu boa comparação 

entre os resultados naturais e sintéticos de transformações similares. Um dos grandes problemas de 

estudos experimentais é a geração de produtos que possam ser realmente aproveitáveis do ponto de 

vista da interpretação de sistemas naturais. Em alguns casos, as considerações necessárias para que os 

resultados obtidos nos experimentos sejam aplicáveis aos resultados observados na rocha naturalmente 

deformada são tão extensas que invalidam os dados obtidos. No caso das hematitas reduzidas ao forno 

em atmosferas ricas em H2 e CO/CO2, houve grande aproximação entre os produtos finais de 

transformações naturais e sintéticas do sistema Fe-O. 

Através do estudo do sistema clasto-franja, descrito no capítulo 5, foi possível caracterizar o 

comportamento e remobilização da fase quartzosa durante a evolução dos processos deformacionais. 

A análise da textura desenvolvida pelo agregado cristalino que cresceu progressivamente ao redor do 
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clasto de magnetita parcialmente transformado em hematita permitiu que se avaliassem os processos 

responsáveis por esta remobilização de quartzo em fibras, nas regiões de alívio de deformação. Na 

verdade, o processo de remobilização de quartzo também pode ser descrito nos capítulos 6 e 7 através 

do estudo de diferentes veios de quartzo concordantes com as camadas composicionalmente distintas 

em formações-ferríferas do QF. Ainda que a origem do veio não tenha sido abordada nesses estudos 

de caso, a evolução dessas estruturas permitiu que se avaliassem os processos deformacionais atuantes 

posteriormente ao crescimento do veio. Já nas bandas ricas em óxidos de ferro, os processos de 

remobilização são acompanhados, e talvez controlados, pelos processos de transformação de fase entre 

hematita e magnetita. 

É possível portanto, que dissolução-precipitação, cristalização, recristalização e 

transformação de fases do sistema Fe-O sejam os processos dominantes que atuaram durante o 

desenvolvimento do bandamento tectono-metamórfico do QF. Obviamente, há outros processos 

responsáveis pela sua formação além daqueles cobertos pelos três grandes grupos de estruturas 

descritos nesse trabalho. No entanto, de longe cobrem a maioria das estruturas observáveis nessas 

rochas. O significativo intervalo de condições de metamorfismo entre os dois extremos do QF permite 

que tais mecanismos sejam atuantes nas rochas da região. Ainda que os limites de metamorfismo no 

QF esbarrem em contextos locais de deformação, há um crescimento mais ou menos regular de 

temperatura em direção ao limite leste do QF, tornando possível que se observe também a maior 

atuação de mecanismos dúcteis de deformação nessa mesma direção. 

O estudo de estruturas indicativas de deformação do QF, a partir de técnicas modernas de 

análise, abre portanto um vasto caminho de abordagem científica. Outros aspectos poderão ser 

avaliados em trabalhos posteriores nas microestruturas escolhidas: 1) morfologia e origem das 

inclusões observadas nos veios de quartzo; 2) caracterização textural também das sombras de pressão 

assimétricas; 3) caracterização de processos experimentais de oxidação de magnetita; ou ainda em 

microestruturas das formações-ferríferas potencialmente importantes do ponto de vista deformacional 

tais como dobras microscópicas e estruturas de transformação de fases de sistemas mais complexos 

como hematita-magnetita-goethita. 
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