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Resumo 

 
 O Quadrilátero Ferrífero (QF) situa-se na porção sul do Cráton São Francisco, e possui elevada 

importância econômica devido às ocorrências de mineralizações de ferro e ouro. Os depósitos de ferro do 

QF são classificados como do tipo lago superior de ordem mundial, e estão hospedados nos itabiritos da 

Formação Cauê. Os itabiritos são o produto metamórfico das formações ferríferas bandadas e que 

apresentam ampla distribuição no QF.  Sua idade de deposição ainda é uma questão contraditória, 

arqueana (2.65 Ga) para alguns autores, ou paleoproterozóica (2.42 Ga) para outros, isso se deve ao fato 

da pouca variação mineralógica desta litologia e elevado grau deformacional o que dificulta a ocorrência e 

identificação de minerais datáveis. Contudo, a Formação Cauê apresenta unidades correlativas com 

diversas bacias paleoproterozóicas no mundo, que são relacionadas a um grande evento de oxigenação da 

atmosfera terrestre. O objetivo deste estudo foi a caracterização mineralógica, petrográfica e químio-

estratigráfica dos diversos tipos de itabiritos ocorrentes na Formação Cauê na região do sinclinal Conta 

História. Para a realização deste estudo foram amostrados 3 testemunhos de sondagem disponibilizados 

pela Vale, nos quais a espessura dos itabiritos da Formação Cauê variou de 180 a 453 metros. Os itabiritos 

foram classificados de acordo com a literatura em silicosos, magnetíticos e anfibolíticos. Análises 

químicas via ICP-OES, ICP-MS e métodos titulométricos mostram que os itabiritos do sinclinal Conta 

História apresentam somatório dos teores de Fe2O3 e SiO2  entre 80 e 97 %, o que explica a mineralogia 

monótona observada com predominância de hematita, magnetita e seus processos de alteração e quartzo.  

Em geral, as amostras estudadas apresentam comportamento químico similares ás outras amostras de lago 

superior estudadas na literatura.  Observa-se enriquecimento supergênico de Fe, Ti e Al nos três 

testemunhos estudados, e em algumas amostras ocorre o enriquecimento de Fe em profundidade, o que 

sugere a atuação de uma solução hidrotermal atuando de modo a carrear a Si e possibilitando a 

concentração de Fe. Algumas amostras apresentam correlações positivas entre  Rb e Ba, Ba e Al2O3 e Ba e 

Zr, sobretudo nas amostras de itabirito anfibolítico, o que sugere a proveniência de uma fonte vulcânica 

félsica, ou contribuição clástica por depósitos continentais, que indica variações de profundidade 

intrabacinal na deposição.  O espectro dos ETR+Y apresenta enriquecimento dos ETRP em relação aos 

ETRL, que é característico das FFB do tipo Lago Superior no QF e nas ocorrências mundiais, além disso, 

as razões Eu/Sm>1 e Sm/Yb<1 além das anomalias positiva de Y e Eu são presentes em todas as amostras 

o que também é um comportamento característico sobretudo nos itabiritos do QF. Anomalias positivas de 

Eu indicam a participação de soluções hidrotermais de elevadas temperaturas durante os processos 

deposicionais das amostras deste estudo. As anomalias negativas verdadeiras de Ce (Ce/Ce<<<1) 

observadas indicam a existência de períodos de elevadas taxas de oxidação capazes de formar o Fe (III) e 

estabilização do Ce (IV).Os itabiritos analisados apresentam valores médios de Y/Ho = 44,80, que sugere 

a contribuição de águas continentais e marinhas durante os processos deposicionais de FFB de idades 

paleoproterozóicas médias a superiores.Tais informações sugerem que os processos deposicionais das 

FFB do sinclinal Conta História ocorreram ao longo de uma margem continental com variações 

plataformais, e consequentemente variações das condições redox e de temperatura. Outro aspecto que 

contribui para esse padrão são os possíveis movimentos de transgressão e regressão deste paleo-oceano.   
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Abstract 

 The Iron Quadrangle (IQ) is located in the southern portion of São Francisco Craton, and has high 

economic importance due to the occurrences of iron and gold ore. IQ iron deposits are classified as upper 

lake, and are hosted in Cauê Formation itabirite. Itabirites are the metamorphic product of banded iron 

formation and are widely distributed in IQ. Its age deposition still a contradictory issue, Archean (2.65 Ga) 

for some authors, or Paleoproterozoic (2.42 Ga) for other ones.  This occurs because of the little 

mineralogical variation of this lithology and high level óf deformation, which makes the occurrence and 

identification of datable minerals difficult. In the other hand, the Cauê formation presents correlative units 

with several Paleoproterozoic basins in the world, which are related to a great oxygenation event of the 

earth's atmosphere. The aim of this study was the mineralogical characterization, petrographic and chemo-

stratigraphic of the various types of itabirites occurring in Cauê Formation in the syncline Conta História 

region. For this study 3 drill core provided by Vale were sampled, in which the thickness of the itabirites 

Cauê Formation ranged 180-453 meters. Itabirites were classified according to the literature in siliceous, 

magnetite and amphibolitic. Chemical analysis via ICP-OES, ICP-MS and wet methods show that 

itabirites of Conta História syncline sum the Fe2O3 and SiO2 levels between 80 and 97%, which explains 

the monotonous mineralogy observed with predominance of hematite, magnetite and quartz. In general, 

the samples studied have similar chemical behavior to others Upper Lake samples studied in the literature. 

It is observed Fe, Ti and Al supergene enrichment in the three drill core, and some samples occurs Fe 

enrichment in depth, suggesting the operation of a hydrothermal solution acting to reduce Si and enabling 

the increase of Fe concentration. Some samples show positive correlation between Rb and Ba, Ba and 

Al2O3 and Ba and Zr, especially in amphibolite itabirite samples, which suggests a felsic volcanic source 

origin or clastic contribution by continental deposits, that indicates depth variations in the basin 

deposition. The spectrum REE + Y shows enrichment of HREE in relation to LREE, which is 

characteristic to Upper Lake BIF in IQ and world events. Besides, the ratio Eu / Sm> 1 and Sm / Yb <1 

beyond the Y and Eu positive anomalies are present in all samples which is also a typical behavior 

especially in the IQ itabirites. Eu positive anomalies indicate the participation of high temperatures 

hydrothermal solutions during the deposition process of the samples of this study. The true negative 

anomalies of Ce (Ce / Ce <<< 1) indicates the periods of high oxidation rates enabling to form Fe (III) and 

the stabilization of Ce (IV) .The analyzed itabirites have average values around Y / Ho = 44.80, that 

suggests the contribution of continental and marine waters during the depositional processes of 

Paleoproterozoic BIF’s. This information suggests that the BIF’s deposition process of Conta História 

syncline occurred along a continental margin with continental plataform variations, and consequently 

variations in redox and temperature conditions. Another aspect that contributes to this pattern is the 

possible movements of transgression and regression of this paleo-ocean. 
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CAPÍTULO 1 

NATUREZA DO ESTUDO 

 

1.1-INTRODUÇÃO 

 

O Quadrilátero Ferrífero localiza-se na borda sul do Cráton São Francisco (Almeida 1977) é 

uma importante província mineral da região sudeste do Brasil rica em depósitos de ouro e de minério 

de ferro. Tanto os depósitos de ouro (arqueanos) como as formações ferríferas bandadas (proterozóico 

inferior) da Formação Cauê são considerados reservas de classe mundial. 

As formações ferríferas bandadas (FFB) constituem a maior fonte de ferro do mundo e 

correspondem a rochas peculiares, que atraem a atenção de estudiosos desde sua descoberta. Segundo 

James (1982), as ocorrências das formações ferríferas bandadas se deu entre 3.8 – 1.9 Ga, um curto 

intervalo de tempo com características físico-químicas específicas, que foram capazes de gerarem 

rochas finamente bandadas compostas quase que exclusivamente por Fe, Si e oxigênio.   

Teorias sobre a fonte dessa grande quantidade de ferro são controvérsias, sendo creditada 

incialmente a erosão continental (Holland 1984, Beukes 1973) e, posteriormente questionada pela 

ideia da lixiviação de basaltos por fluidos hidrotermais, o que reflete em parte da assinatura 

geoquímica das FFB (Dymek & Klein 1988, Alibert & McCulloch1993, Manikyamba et al. 1993). 

Em termos composicionais além dos componentes maiores Fe, Si e O as FFB apresentam em 

menor proporção em sua constituição elementos como Al, Ti, K e Rb, refletindo possíveis 

contribuições terrígenas geralmente tufáceas, correspondendo às bacias Arqueano-Proterozóicas, 

localizadas hoje na África do Sul, América do Norte e Austrália evidenciando similaridades químicas 

e mineralógicas. 

Além da importância econômica, o estudo das FFB de idade proterozóica têm possibilitado o 

entendimento a despeito da evolução da atmosfera, biosfera e hidrosfera contribuindo para uma 

melhor compreensão da história evolutiva do planeta Terra (e.g. Dismukes et al. 2001, Bekker et al. 

2004, Liang 2006, Pufahl 2010). 

No Quadrilátero Ferrífero, as FFB são encontradas na Formação Cauê do Grupo Itabira, e 

aparentemente são de idade paleoproterozóicas assim como na Austrália, África do Sul e América do 

Norte, porém sofreram ao longo de sua evolução geológica, além de alterações mineralógicas, intensas 

modificações texturais (Rosière et al. 2001). A rocha predominante da Formação Cauê é o Itabirito 

podendo ser silicoso, dolomítico, anfibolítico e magnetítico (Amorim & Alkmim, 2011). 

Ainda são escassos os estudos geoquímicos a respeito das FFB do QF (e.g. Klein & Ladeira 

2000, Spier et al. 2007, 2008, Selmi et al. 2009, Alkikin, 2014), o que dificulta ainda mais a análise da 
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gênese dessas rochas que é de tanta importância para a economia mundial. Estudo 

quimioestratigráficos e uma refinada análise de elementos maiores, menores e traços (inclusive 

elementos terras raras) são de suma importância na construção de modelos genéticos das FFB. 

Estudos geocronológicos das formações ferríferas bandadas da Formação Cauê indicam uma 

idade de deposição entre 2.58Ga (Babinski et al. 1995)  (estudo em um zircão detrítico da Formação 

Moeda) e 2.42Ga (Hartmann et al. 2006) (dados da isócrona Pb-Pb de rochas dolomíticas da Formação 

Gandarela). Mais recentemente, Cabral et al.,(2012) dataram zircões em uma lente vulcânica em meio 

aos itabiritos obtendo uma idade de 2.65 Ga, que é mais antiga do que as anteriores propostas 

Apesar do aumento do número de publicações a despeito das características litogeoquímicas 

das formações ferríferas bandadas da Formação Cauê, ainda existem muitas questões em aberto, como 

por exemplo, a assinatura geoquímica, o entendimento da gênese dos diferentes tipos de itabiritos bem 

como a definição de uma coluna litoestratigráfica mais detalhada.  

O presente trabalho pretende contribuir para o entendimento de algumas destas questões ainda 

pendentes, a partir da investigação geoquímica dos elementos maiores, menores e traços dos itabiritos 

encontrados na Formação Cauê, mais especificamente na região do Sinclinal Conta História.  

 

1.2 OBJETIVOS E METAS 

 

Este projeto tem por objetivo geral contribuir, por meio de estudos químico-estratigráficos 

detalhados, para a busca do entendimento da gênese (processos e fontes) das formações ferríferas 

bandadas presentes na região do Sinclinal Conta História, na região centro-sudeste do Quadrilátero 

Ferrífero. 

Como objetivos específicos pode-se citar:  

a) Determinar as relações químio-estratigráficas dos elementos maiores e traços, inclusive terras 

raras, das formações ferríferas bandadas do Sinclinal Conta História; 

b) Reconhecer e descrever os diferentes minerais presentes em amostras de formação ferrífera 

bandada dos três furos de sonda da região do Sinclinal Conta História; 

c) Buscar entender a gênese e  paleoambiente deposicional  das formações ferríferas bandada na 

região do Sinclinal Conta História através do comportamento geoquímico dos elementos;  

d) Buscar comparar os resultados químico-mineralógicos do presente estudo com outros 

existentes no Quadrilátero Ferrífero e em outras formações ferríferas no mundo, dentre elas, 

Carajás (Brasil), Hamersley (Austrália), Chitradurga (Índia), Kuruman (África do Sul), Isua 

(Groelândia); 
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e) Subsidiar a indústria do minério de ferro com informações que permitam melhor compreender 

a presença de elementos-traço em minérios de ferro, os quais podem interferir no 

comportamento de tais materiais nos processos metalúrgicos.  

 

1.3- METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 

A área abordada no presente estudo situa-se na região do Sinclinal Conta História (Dorr, 1969), 

que se localiza na borda leste do Quadrilátero Ferrífero, no estado de Minas Gerais, próximo a cidade 

de Mariana (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1: Relevo do Quadrilátero Ferrífero (adaptado de Miranda, 2005) e as principais estruturas geológicas 

(Endo et al., 1991). A: Serra do Curral; B: Sinclinal Moeda; C: Sinclinal Gandarela; D: Chapada de Canga*; E: 

Sinclinal Alegria; F: Sinclinal Ouro Fino; G: Sinclinal Conta História; H: Sinclinal Dom Bosco.   

 

A área de estudo deste projeto situa-se pode ser acessada através da MG-129, a partir da cidade de 

Mariana, aproximadamente a 143 Km a sudeste de Belo Horizonte, como pode ser visto na figura 1.2. 

Para a realização deste trabalho foram selecionados 4 testemunhos de sondagem pertencentes à Vale, 

retirados da região do Sinclinal Conta História. As localizações dos testemunhos podem ser 

observadas na Figura 1.3, e as suas respectivas coordenadas UTM estão expressas na Tabela 1.1.  
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Tabela 1.1: Coordenadas dos testemunhos amostrados. 

ID UTM X UTM Y 

FDCT0092 654220.251 7761212.993 

FDCT0126 654579.965 7761766.620 

FDCTS011 655368,81  7764188,04 

 

 

Figura 1.2: Vias de acesso a região do Sinclinal Conta História. 
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Figura 1.3: Localização dos testemunhos estudados. 

 

Em relação a seus limites tectônicos o Sinclinal Conta História é interconectado com o Sinclinal 

de Alegria por uma rampa frontal NS, a norte, e com o flanco sudeste do Anticlinal de Mariana, a 

sudeste. Na sua porção sudoeste, o Sinclinal é delimitado pela zona de cisalhamento do Sistema 
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Fundão, por uma rampa obliqua sinistral (Endo, 1988). Este mesmo autor descreve a estrutura como 

sendo caracterizada por uma série de anticlinais e de sinclinais de eixo aproximadamente N50ºW-

S50ºE sobre as rochas do Supergrupo Minas, que estão distribuídas sobre toda extensão do Sinclinal 

(Figura 1.4). 

  

Figura 1.4: Mapa do Quadrilátero Ferrífero com suas principais estruturas (Extraído de CPRM, 2011); 

Dobras: 1 - Sinclinal Piedade, 2 - Homoclinal Serra do Curral, 3 - Anticlinal da Serra do Curral, 4 - 

Sinclinal Moeda, 5 -Sinclinal Dom Bosco, 6 - Anticlinal de Mariana, 7 - Sinclinal Santa Rita, 8 - 

Anticlinal Conceição, 9 - Sinclinal Gandarela, 10 - Sinclinal Vargem do Lima, 11 - Sinclinal dos 

Andaimes. Complexos granito-gnáissicos: 12 - Belo Horizonte, 13 - Bonfim, 14 - Bação, 15 - Santa 

Bárbara, 16 - Caeté. Falhas: 17 -Bem-Te-Vi, 18 -São Vicente, 19 - Raposos, 20 - Caeté, 21 - Cambotas, 

22 - Fundão, 23 - Água Quente, 24 - Congonhas, 25 – Sinclinal Conta História, 26 - Engenho. Cidades: 

BH - Belo Horizonte, CC - Cachoeira do Campo, IT - Itabirito, NL - Nova Lima, CA - Caeté, CG - 

Congonhas, OP - Ouro Preto.  

 

 

 

26 

Área de Estudo 
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1.3.1- Revisão bibliográfica 

Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre formações ferríferas bandadas, abordando as 

diferentes classificações encontradas no meio cientifico em relação a gênese e tipologia destas rochas. 

Fez-se um maior aprofundamento nas formações ferríferas bandadas hospedadas na Formação Cauê 

no Quadrilátero Ferrífero. 

 

1.3.2- Amostragem 

Foi realizada a amostragem e uma descrição detalhada de 3 testemunhos de sondagem cedidos 

pela companhia VALE na região do sinclinal Conta História de litotipos da Formação Cauê, Grupo 

Itabira (Figura 1.5). Os intervalos de amostragem foram de acordo com a variação das litofácies 

descritas. Foram coletadas 60 amostras de itabiritos em cerca de 840 metros de testemunhos de 

sondagem. 
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Figura 1.5: Mapa geológico simplificado da região do Sinclinal Conta História com as localizações dos 

testemunhos amostrados. 
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1.3.3- Trabalhos em laboratório 

 Os trabalhos em laboratório (Laboratórios DEGEO/EM/UFOP) ocorreram em duas etapa 

sdistintas, primeiramente pela confecção e estudo de lâminas delgadas e polidas e posteriormente pela 

preparação e análises de caráter geoquímico. Tais etapas foram as mesmas utilizadas por Alkmin 

(2014).   

 Confecção de lâminas 

 No intuito da caracterização mineralógica e petrográfica das amostras coletadas, foram 

descritas 29 lâminas delgadas e polidas através da utilização de microscopia por luz refletida e 

transmitida. Para os minerais que não foram possíveis descrever por microscopia ótica fez-se de uso de 

análises de microscopia eletrônica de varredura acoplada a espectrômetro de energia dispersiva 

(MEVEDS). Estas análises foram realizadas no MICROLAB/DEGEO/UFOP em um Microscópio 

Eletrônico JEOL, modelo JSM-5510, com EDS acoplado (Figura 1.6-A). Anteriormente às análises, as 

lâminas estudadas foram metalizadas por carbono em uma evaporadora de carbono JEOL JEE-4C 

(Figura 1.6-B). 

  

Figura 1.6: Fotografias dos equipamentos do MICROLAB/DEGEO/UFOP utilizados na caracterização de fases 

mineralógicas estudadas A) MEV-EDS  B) da evaporadora de carbono utilizada na metalização da lâmina 

estudada. 

 

Preparação das amostras para as análises químicas 

 Esta fase envolve os procedimentos de moagem, cujas amostras são reduzidas mecanicamente 

em um britador de mandíbulas aço-manganês (Figura 1.7-A). Os fragmentos dessa etapa passam por 

uma etapa de quarteamento (Figura 1.7-B) e posteriormente são pulverizados (panela de tungstênio, 

Figura 1.7-C). Em todas essas etapas tem-se um rigoroso processo de limpeza dos equipamentos para 

evitar contaminação. 



Leão, L. P. L., 2016 Estudo Químico e Mineralógico das Formações Ferríferas Bandadas da Área do Sinclinal... 

 

 
10 

  Figura 1.7: Processos de preparação das amostras: a) britagem no britador de mandíbulas, b) quarteamento e c) 

pulverização em panela de tungstênio. 

 

Realização das análises químicas 

 De posse das amostras preparadas foi realizada a segunda fase que consistiu na realização das 

análises químicas sendo:  

a) Análises por Espectrometria de Emissão Ópitca com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-

OES) para determinação dos elementos maiores (abundância maior que 1%) e menores (abundância 

entre 1% e 0,1%); 

b) Análises por Espectrometria de Massa com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS 

quadrupolo) para determinação dos elementos-traço, em especial os elementos terras raras (ETR).  

c) Análises de ferro ferroso e ferro total através da utilização do método titulométrico com 

certificação dos resultados utilizando material de referência certificado (IPT-21A), material de 

controle de qualidade confeccionado por Sampaio (2012) e duplicatas de amostras. 

 

Análises por Espectrometria de Emissão Ópitca com Plasma Indutivamente Acoplado 

(ICP-OES) 

O método ICP-OES é uma técnica instrumental amplamente utilizada para determinação e 

quantificação de metais, isto se deve ao fato do aparelho apresentar boa sensibilidade e limites de 

detecção muito baixos (LD), conferindo precisão e exatidão nos resultados obtidos. Outra 

característica deste método é a possibilidade da realização da determinação multielementar dos 

elementos químicos de interesse (Skoog et al. 2002).  

A obtenção dos resultados via ICP-OES é possível devido ao fato do aparelho possuir uma fonte 

de plasma que excita os átomos, fazendo com que estes emitam radiação nos comprimentos de onda 

característicos de cada átomo. O espectrômetro utilizado é da marca Agilent, modelo 725, em 



Contribuições às Ciências da Terra  Série M(XX), vol. , 115p.,2016 

 

 
11 

operação no Laboratório de Geoquímica do Departamento de Geologia/Escola de Minas/UFOP. Os 

elementos maiores analisados por este método foram o Al, P, Mn, Ca, Ti, Mg, Si, e os limites de 

quantificação destes estão listados na tabela 1.2. 

 

Tabela 1.2: Limite de quantificação do método analítico ICP-OES (%) (Extraído de Alkmin, 2014) 

 

Para realizar as análises via ICP-OES, primeiramente faz-se necessário a abertura das amostras 

seguindo um procedimento padrão por fusão em cadinhos de platina de aproximadamente 0,500g de 

amostra seca e pulverizada juntamente com 1,90g de uma mistura fundente, composta por carbonato e 

tetraborato de sódio respectivamente na proporção 2:1 em uma mufla a temperatura aproximada de 

1000ºC por 5 mintuos. Após a fusão, os cadinhos são transferidos ainda quentes para um béquer de 

300mL, onde foram adicionados 100mL de ácido clorídrico (HCL) na proporção 1:1 e posteriormente 

realiza-se o aquecimento em uma chapa em temperatura entre 150ºC a 230ºC para acelerar o processo 

do ataque ácido. Quando os cadinhos de platina estiverem completamente limpos, realiza-se um banho 

de gelo no béquer até que a solução esfrie e então esta  é transferida para um balão de 250 mL e 

aferida com água destilada. A solução final foi então levada ao ICP-OES para leitura dos elementos 

maiores e menores. As etapas dos procedimentos realizados são ilustradas na figura 1.8.  

 

Figura 1.8: Fotografias do procedimento de abertura de amostra para leitura via ICP-OES 

Análises por Espectrometria de Massa com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS 

quadrupolo) 
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O ICP MS é umas das técnicas mais importantes para realização de análise elementar devido 

aos seus baixos limites de detecção (LD) para a maioria dos elementos, ao seu alto grau de 

seletividade e à sua razoável precisão e exatidão (Skoog et al. 2002). O método possui uma fonte de 

plasma que induz a separação de partículas eletricamente carregadas em função da sua carga elétrica e 

massa. As análises foram realizadas no Laboratório de Geoquímica do Departamento de 

Geologia/Escola de Minas/UFOP em um espectrômetro Agilent Technologies 7700x, 2011 (Figura 

1.9).  

 

 

Figura 1.9: ICP MS, modelo Agilent Technologies 7700x, 2011 

 

A análise por espectrometria de massas envolve as seguintes etapas: i) atomização, ii) 

conversão de uma fração substancial dos átomos formados na etapa (i) em um feixe de íons, (iii) 

separação dos íons formados na etapa (ii), com base na razão massa-carga (m/z), em que m é a massa 

do íon, em unidades de massa atômica, e z é sua carga, e (iv) contagem do número de íons de cada tipo 

ou medida da corrente iônica produzida quando os íons da amostra atingem um transdutor adequado. 

Normalmente, as medidas quantitativas estão baseadas em curvas de calibração, nas quais a razão 

entre a contagem de íons para um analito e a contagem de um padrão interno é colocada em um 

gráfico em função da concentração (Skoog et al. 2002). 

Os elementos-traço analisados foram Sc, Cr, Ni, Cu, Ga, Nb, In, Sn, Cs, Ba, Rb, Sr, Zr, Hf, Bi, 

Th, U, La, Ce, Pr, Eu, Gd, Tb, Nd, Sm, Dy, Y, Ho, Er, Tm, Yb e Lu. Para se calcular os limites de 

detecção (LD) de cada elemento analisado determinou-se a média das concentrações dos elementos 

nos brancos de cada procedimento somados a três vezes o desvio padrão das mesmas. Os limites de 
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quantificação (LQ) foram calculados somando-se a média mais dez vezes o desvio padrão. Os valores 

dos LQ e LD dos elementos analisados estão listados na tabela 1.3.  

Tabela 1.3: Limites de detecção e de quantificação dos elementos-traço estudados via ICP-MS 

(mg/kg).

 

 

 Para a realização das análises das amostras via ICP-MS, foi utilizada abertura em frasco de 

teflon Savillex modificada para análises de minério de ferro utilizada por Sampaio (2012), (Figura 

1.10). O método consiste na digestão total de 0,100g de amostra em HCl, HNO3, HF, HClO4 e H2O 

ultrapuros. Inicialmente, mediu-se a massa de cerca de 0,100 g da amostra, em balança analítica, no 

interior de um frasco de teflon tipo Savillex. Foram adicionados a amostra 2,0 mL de água mili-Q, 0,5 

mL de HCl (30%), 0,5 mL de HNO3 (60%)e 2,0 mL de HF (40%). O frasco foi fechado e levado para 

chapa aquecedora por 48 horas a 120ºC. Após este processo de ataque ácido inicial, os frascos foram 

abertos e adicionados de 0,5 mL de HClO4 até a secagem completa, posteriormente nova adição de 

ácido, 1,0 mL de HNO3 até a secagem completa do mesmo em chapa aquecedora a 120ºC. Foram 

então adicionados 2,0 mL de HNO3 mais 2 gotas de HCl até secagem completa novamente. Após esta 

etapa os frascos são adicionados de 2,0 mL de HNO3 e 2,0 mL de água mili-Q e deixados em 

aquecimento a 120ºC fechados por 24 horas. A solução final foi diluída de 200 vezes (completa-se a 

massa da amostra com água mili-Q para 20 g) e nova doluição, agora de 10 vezes no momento da 

análise no ICP-MS. As condições instrumentais no momento de realização das análises em ICP-MS 

estão sumarizadas na tabela 1.4.   

 

Figura 1.10: Fotografias do método de abertura de amostras via Savilex modificada de Sampaio (2012) 
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Tabela 1.4: Condições Instrumentais ICP-MS, no momento de realização das análises. 

 

 

Determinação de Ferro Total, Ferro Ferroso (Fe
2+

) pelo método titulométrico 

O método utilizado para a determinação do teor de ferro total segue o método de redução por 

cloreto de titânio III (TiCl3) que é baseado na Norma NBR ISO 9507 (ABNT 2003),(Figura 1.11). 

Primeiramente, faz-se a medição de 0,3800 a 0,4000 g de amostra, A amostra foi transferida para um 

erlenmeyer de 250,0 mL, ao qual são adicionados 10 gotas de cloreto estanhoso (SnCl2) e 20,0 mL de 

HCl concentrado. O erlenmeyer, contendo a amostra, é colocado em placa aquecedora a 100 - 120 ºC. 

Adicionam-se gotas de SnCl2  até que ocorra completa dissolução da amostra, a solução deve ficar 

com uma coloração amarelo-pálido. Em seguida, dilui-se a solução até, aproximadamente, 100,0 mL, 

com água destilada, e adicionam-se cerca de 10 gotas do indicador índico de carmim, homogeneizando 

a solução até que se observe uma coloração azulada. Posteriormente, adiciona-se gota a gota o TiCl3, 

agitando vigorosamente até que a solução fique descolorida, em seguida, adicionam-se 5 gotas de 

TiCl3 em excesso, evitando-se assim que o Fe
2+ 

se oxide a Fe
3+ 

pelo O2 do ar. Adicionam-se ainda 5 

gotas de indicador índico de carmim à solução. Deixa-se esfriar até que se chegue à temperatura 

ambiente. Adicionam-se gotas de dicromato de potássio (K2Cr2O7 1,0 g/L), sob agitação, até se obter  

uma coloração azul persistente. Em seguida, adicionam-se 20,0 mL da mistura ácida (H2SO4+ 
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H3PO4+C6H5NHC6H4SO3Na). Faz-se a titulação com solução de K2Cr2O7 0,01667 mol/L até que se 

observe a viragem do indicador (coloração violeta). Por último anota-se o volume gasto da solução de 

K2Cr2O7 para se determinar o teor de ferro total de acordo com as equações apresentadas abaixo.  

A determinação do teor de ferro total foi realizada a partir das equações: 

% Fe Total = Fc x VK2Cr2O7 / Ma 

Em que, 

% Fe Total = porcentagem de ferro total na amostra; 

Fc = fator de correção do ferro total; 

Ma = massa da amostra; 

VK2Cr2O7 = volume de K2Cr2O7 0,01667 mol/L gasto na titulação. 

Fc = % Fe x M / VK2Cr2O7 

Em que, 

Fc = fator de correção do ferro total; 

% Fe = porcentagem de ferro do material de referência utilizado; 

M = massa do material de referência utilizado; 

VK2Cr2O7 = volume de K2Cr2O7 0,01667 mol/L gasto na titulação. 
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Figura 1.11: Fotografias do procedimento de determinação do ferro total por redução com cloreto de titânio III. 

 

As reações envolvidas neste processo encontram-se na tabela 1.5 

 

Tabela 1.5: Reações envolvidas no processo de determinação do teor de ferro total. 

Reações Determinação do teor de ferro total 

Abertura Fe2O3 + 6 HCl  2 Fe
3+ 

+ 6 Cl
-
 + 3 H2O 

Redução com Sn 2 Fe
3+

 + Sn
2+

  2 Fe
2+

 + Sn
4+

 

Redução com TiCl3 TiCl3 + Fe
3+

 + H2O  Fe
2+

 + TiO
2+

 + 3 Cl
-
 + 2H

+
 

Oxidação do Fe
2+

 6 Fe
2+

 + Cr2O7
2-

 + 14 H
+
  2Cr

3+
 + 6 Fe

3+
 + 7H2O 

 

 

Para a determinação do teor de FeO, inicialmente mede-se a massa de, aproximadamente, 

0,5000 g da amostra, transferindo-a para um erlenmeyer de 500,0 mL. Adiciona-se cerca de 1,0 g de 
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bicarbonato de sódio (NaHCO3) ao erlenmeyer e depois 50,0 mL de HCl 1:1, pré-aquecido 

(aproximadamente a 80 ºC), ao erlenmeyer que deve ser tampado com rolha de saída de CO2 para 

evitar a entrada de ar. O sistema então é levado ao aquecimento em placa aquecedora entre 150ºC 

a200ºC por 30 minutos ou até a completa dissolução da amostra. Retira-se o erlenmeyer do 

aquecimento, tampa-se a saída de ar da rolha com um eppendorf, fazendo uma leve pressão, e deixa-se 

esfriar até temperatura ambiente. Acrescenta-se água destilada até cerca de 200,0 mL da marca do 

erlenmeyer, lavando bem as paredes do mesmo. Adicionam-se 20,0 mL de mistura ácida (H2SO4+ 

H3PO4+C6H5NHC6H4SO3Na), com auxílio de uma proveta. Titula-se a solução com K2Cr2O7 0,0033 

mol/L, até o ponto de viragem (coloração violeta persistente). Anota-se o volume gasto da solução de 

dicromato de potássio para determinação do teor de ferro ferroso a partir da equação abaixo. As etapas 

do ensaio de determinação do teor de FeO estão ilustradas na figura 1.12. 

 A determinação do teor de Fe
2+

 foi realizada a partir das equações: 

% Fe
2+

 = Fc x VK2Cr2O7 / Ma 

Em que, 

% Fe
2+

 = porcentagem de ferro ferroso na amostra; 

Fc = fator de correção do Fe
2+

; 

Ma = massa da amostra; 

V K2Cr2O7 = volume de K2Cr2O7 0,0033 mol/L gasto na titulação. 

Fc = % Fe x M / VK2Cr2O7 

Fc = fator de correção para determinação Fe
2+

; 

% Fe = porcentagem do material de referência utilizado; 

M = massa do material de referência utilizado; 

V K2Cr2O7 = volume de K2Cr2O7 0,0033 mol/L gasto na titulação. 

A determinação do teor de ferro férrico foi realizada por diferença dos teores de ferro total e 

ferro ferroso, dada pela equação: 

% Fe2O3 = (% Fe total - % Fe
2+

) x Fconv. 

Em que, Fconv. = 1,4298 representando o fator de conversão para Fe2O3. 
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Figura 1.12: Fotografias do procedimento de determinação do teor de FeO. 

 

As reações envolvidas encontram-se na tabela 1.6 abaixo. 

Tabela 1.6: Reações envolvidas na determinação do teor de ferro ferroso. 

Reações Determinação do teor de ferro ferroso 

Abertura FeO + 2 HCl  Fe
2+

 + 2 Cl
-
 + H2O 

Liberação de CO2 NaHCO3 + HCl  Na
+
 + Cl

-
 + H2O + CO2 
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 Foi determinada ainda a perda por calcinação (LOI) pela diferença de peso das amostras antes 

e depois do aquecimento em mufla a 1050° C. Inicialmente, mede-se a massa de 1,000 g da amostra 

pulverizada, em cadinho de porcelana, previamente calcinado, durante uma hora a 1000 ºC. O cadinho, 

contendo a amostra, é levado para a mufla a uma temperatura de 1000 ºC por uma hora. Por fim, após 

o resfriamento do cadinho em um dessecador, mede-se novamente a massa e anota-se o valor 

encontrado (Figura 1.13). A Perda por calcinação (LOI) pode ser determinada pela equação: 

Perda por calcinação = [(Ma – Mac) x 100] / Ma 

Em que, 

Ma = massa da amostra e Mac = massa da amostra calcinada. 

 

   

Figura 1.13: Procedimento para determinação da perda por calcinação. 

 

1.3.4- Etapa de tratamento e análise dos dados 

 Esta etapa consistiu na análise, interpretação e integração dos dados através da utilização dos 

softwares Pacote Office, ARC MAP e Minitab que possibilitarão a elaboração dessa dissertação, cujo 

principal objetivo é estabelecer correlações quimioestratigráficas entre os diferentes furos analisados.   
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CAPÍTULO 2 

FORMAÇÕES FERRÍFERAS BANDADAS 

 

2.1- DEFINIÇÕES DAS FORMAÇÕES FERRÍFERAS BANDADAS 

 

As formações ferríferas bandadas (FFB) constituem a maior fonte de ferro do mundo e 

correspondem a rochas peculiares, que atraem a atenção de estudiosos desde sua descoberta. Segundo 

James (1982), as ocorrências das formações ferríferas bandadas se deu entre 3.8 – 1.9 Ga, um curto 

intervalo de tempo com características físico-químicas específicas, tais que foram capazes de gerarem 

rochas finamente bandadas compostas quase que exclusivamente por ferro, silício e oxigênio.   

No que se diz respeito a fonte desta grande quantidade de ferro, observa-se na literatura teorias 

controvérsias, inicialmente sendo interpretada como um produto da erosão continental (Holland 1984, 

Beukes 1973), posteriormente tal teoria é questionada pela ideia da lixiviação de basaltos por fluidos 

hidrotermais, o que pode-se verificar em parte pela assinatura geoquímica das FFB (Dymek & Klein 

1988, Alibert & McCulloch1993, Manikyamba et al. 1993) 

 Os componentes maiores encontrados em maior abundância nas FFB são Fe, Si e O, porém 

são encontrados em menor proporção elementos de contribuições terrígenas como Al, Ti, K e Rb, 

atribuídos às bacias Arqueanas-Proterozóicas localizadas hoje na África do Sul, América do Norte e 

Austrália evidenciando similaridades químicas e mineralógicas. 

 O estudo geoquímico das FFB de idade proterozóica tem possibilitado o entendimento da 

evolução das condições da atmosfera, biosfera, hidrosfera e em geral da história evolutiva do planeta 

Terra (e.g. Dismukes et al. 2001, Bekker et al. 2004, Liang 2006, Pufahl 2010). 

 No Quadrilátero Ferrífero as FFB são encontradas na Formação Cauê do Grupo Itabira, e são 

de idade paleoproterozóicas assim como na Austrália, África do Sul e América do Norte, porém 

sofreram ao longo de sua evolução geológica, além de alterações mineralógicas, intensas modificações 

texturais (Rosière et al. 2001). A rocha predominante da Formação Cauê é o Itabirito podendo ser 

silicoso, dolomítico, anfibolítico e magnetítico (Amorim & Alkmim, 2011). 

 Estudos geoquímicos a respeito das FFB do QF ainda são escassos, o que dificulta uma 

interpretação sobre a gênese dessas rochas, uma vez que através da interpretação de dados 

quimioestratigráficos, química dos ETR e uma refinada análise dos elementos maiores e menores 

poderiam inferir sobre os processos e ambiente deposicionais destas rochas.  
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2.2-DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL 

O número de ocorrências de FFB conhecidas varia na casa dos milhares, porém as que foram 

estudadas em detalhe variam em torno de centenas (James, 1983).  

As FFB ocorrem em várias eras geológicas desde o 3.8 Ga (Isua Groelândia) até o Devoniano 

(Altai, Rússia). A determinação do volume inicial das FFBs é uma questão complexa e sujeita a 

incertezas, devido principalmente a atuação de fatores como erosão e magnitude de deformação. 

Porém, sabe-se que o maior volume de acumulação se deu na Era Paleoproterozóica, mais 

intensamente por volta de 2,45 G.a no período sideriano, sendo este processo interrompido antes de 

1.8 G.a (Gole & Klein, 1981; Trendall 2002). A disposição temporal da deposição das FFBs pode ser 

observada na Figura 2.1. 

  

 

Figura 2.1: Distribuição temporal das principais Formações Ferríferas do Mundo (Williams et al. 2004 em Klein 

2005). 

 

Essa distribuição característica ao longo do tempo geológico e o fim abrupto é um problema 

que ainda permanece aberto sem conclusões que satisfaçam todas as condições atmosféricas e 

químicas propícias para a formação das FFBs. No intuito de desvendar essa situação, James (1982), 

postulou algumas especulações: 

a) Durante o Arqueano e Proterozóico, havia um equilíbrio entre os oceanos e uma atmosfera 

com pouca disponibilidade de oxigênio, propiciando condições adequadas para a 

concentração de Fe
+2

 e sílica, oriundos de fontes vulcânicas marinhas e continentais 

intempéricas. 
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b) As orogenias marcaram o Arqueano superior, que foi procedido por um longo período de 

estabilidade crustal relativa, o que acarretou no surgimento de um relevo aplainado, o que 

propiciou a diminuição na intensidade intempérica e consequente diminuição de deposição 

de sedimentos clásticos nas bacias. 

c) No Proterozóico inferior, têm-se o surgimento de bacias intracratônicas e de margem 

passiva, devido à ação da tectônica extensional sobre os cratóns. 

d) Sucessivas transgressões marinhas ricas em nutrientes oceânicos podem ter propiciado a 

rápida evolução da biota, prováveis fonte de oxigênio. Devido a disponibilidade de 

oxigênio, foi favorecida em parte, a precipitação de ferro e sílica. Em ambientes 

plataformais rasos seriam depositadas as fácies oxidadas, devido a disponibilidade de 

oxigênio, enquanto no oceano profundo com pouca disponibilidade de oxigênio ocorreria 

a deposição das fácies sulfeto, carbonato e silicato, marcando uma forte relação entre 

condições locais e a deposição de ferro. 

De modo geral, é sabido que o fim aparentemente abrupto da deposição das formações 

ferríferas no Paleoproterozóico reflete uma mudança evolucionária na química da atmosfera e da 

hidrosfera (Knoll, 2003; Canfield, 2005). 

 Após o 1.8 G.a os únicos depósitos expressivos das formações ferríferas bandadas só foram 

ocorrer no Neoproterozóico, relacionados a sedimentos glaciogênicos. 

 A distribuição mundial das FFB expressivas pode ser observada na Figura 2.2.  

 

 

Figura 2.2: Maiores depósitos de formações ferríferas do mundo, incluindo BIF, GIF e tipo Rapitan 

(Modificado de Bekker et al. 2010). 
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2.3-EVOLUÇÃO DAS TEORIAS SOBRE AS FORMAÇÕES FERRÍFERAS 

BANDADAS 

São diversas as classificações existentes sobre as FFB, tal situação se deve a ocorrências 

dessas rochas em diversos países o que acarretou em diferentes pontos de vista cientifico, o que remete 

ainda mais a necessidade do estudo dessas rochas. As FFB’s primeiramente foram classificadas 

baseando-se no critério de sua composição mineralógica (James, 1954; James 1966), propriedades 

tectônica (Gross, 1965) e ambiente deposicional (Kimberley, 1978; Simonson, 1985).  

 James (1954) propôs o conceito original das FFB, divididas em fácies óxidos, silicatos e 

carbonáticas de acordo com a variação da profundidade da lamina d’água. Uma quarta divisão foi 

descrita por Fripp (1976), que incluía uma fase sulfetada contendo pirita [FeS2] e ou pirrotita [Fe1-x S] 

com caráter singenético, porém posteriormente foi sugerida a contribuição epigenética (Phillips et al., 

1984; Groves et al., 1987), resultante do retrabalhamento dos sedimentos por um fluído hidrotermal 

enriquecido em sulfetos.  

 As fácies óxidos consistem tipicamente em bandas alternadas de hematita [Fe2
3+

 O3] com a 

presença ou não de magnetita [Fe
2+

 Fe2
3+

 O4]. Os óxidos de ferro são dominantemente magnetita, 

porém são comuns a presença de siderita [Fe
2+

 CO3] e silicatos de ferro (James, 1966). 

 As fácies silicatos das formações ferríferas bandadas são dominadas pelos minerais greenalite, 

minnesotaite e stilpnomelane. Greenalite [(Fe
2+

, Mg)6 Si4 O10 (OH)8] e a minnesotaite [(Fe
2+

, Mg)3 Si4 

O10 (OH)2] são os minerais ferrosos análogos a antigorita e ao talco respectivamente, enquanto a 

stilpnomelane [K0. 6 (Mg, Fe
2+

, Fe
3+

)6 Si8 Al (O, OH)27.2-4H2O] é um filossilicato complexo. A 

variedade dos minerais primários como hidróxidos de ferro, carbonatos e cherts nas fácies silicatos das 

FFB’s pode ser descrita como um processo metamórfico particular de recristalização. 

 Formações ferríferas bandadas apresentam ainda uma fácies carbonática enriquecida por 

minerais como ankerita [Ca Fe
2+

 (CO3)2] e siderita, ambos com alta variedade composicional. A 

composição mineralógica total das fácies carbonáticas das FFB’s é relativamente simples, com 

proporções semelhantes de cherts e ankerita ou siderita, expressas em finas camadas estratificadas.  

FFB’s do tipo Algoma são relativamente de pequeno volume, contemporâneas e 

geneticamente relacionadas à formação de grandes províncias ígneas conhecidas como LIPS (Large 

Igneous Provinces), geradas através de plumas mantélicas. O conteúdo primário de ferro raramente 

ultrapassa 10
10

 tons (James and Trendall, 1982). Possuem extensão lateral menor do que 10 km e 

espessura em um range variando de 10-100 m (Goodwin, 1973; Appel, 1980; Condie, 1981). Os 

ambientes mais propícios para o desenvolvimento desse tipo de FFB são os arcos de ilha, bacas de 

retro arco (Veizer, 1983) e zonas de rifte intracontinentais (Gross, 1983). 
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 FFB’s do tipo Lago Superior são de grande extensão associadas a unidades sedimentares, com 

uma concentração de ferro superior a 10
13

 tons (James and Trendall, 1982). Possuem grande extensão 

lateral estendendo-se até 10
5
 km

2
 (Trendall and Blockley, 1970; Beukes, 1973). A deposição dos 

sedimentos ocorreu em condições marinho raso em sistemas de transgressão oceânica (Trendall, 1968; 

Beukes, 1983; Simonson, 1985; Simonson and Hassler, 1996), ou talvez em plataformas continentais 

em um sistema tectônico de margem passiva (Gross, 1965). 

 Clout & Simonson (2005), propuseram uma classificação para as FFB’s em regiões onde as 

características deposicionais não foram extintas pelos processos metamórficos, dividindo-as em: 

bandadas (BIFs) e granulares (GIFs) de acordo com a granulometria original. Observa-se que as BIFs 

foram depositadas como lama química e exibem todas as fácies caracterizadas por James (1954, 1966) 

já as GIFs preservam as texturas detríticas geralmente como areias bem selecionada, mas são só 

encontradas nas fácies óxido e raramente na silicato. Segundo os autores Beukes & Klein (1990), a 

maior parte dos clastos constituintes das GIFs assemelham-se a uma gênese por erosão e redeposição 

itrabacinal de lamas químicas como por exemplo as que formam as BIFs.     

 Devido a grande diversidade de classificações a despeito das FFB’s, existem diversos casos 

em que a rocha não se enquadra perfeitamente em nenhuma das classificações já desenvolvidas, 

devido a diversos fatores como variabilidade química, observações de campo entre outros. 

 

2.4- GEOQUÍMICA DAS FORMAÇÕES FERRÍFERAS BANDADAS 

 

As FFB’s contêm, em média 30% de ferro total (FeO + Fe2O3) em sua composição. Apesar de 

globalmente sua composição variar em concentrações dos elementos, a maior parte dos elementos 

traços apresenta coerência em escalas locais a regionais, mesmo para FFB de diferentes idades e fácies 

(Gole e Klein, 1981). Perda de elementos voláteis são ainda maiores em condições metamórficas, o 

que por sua vez acarreta em um enriquecimento de Fe (Gnaneshwar e Naqvi, 1994).  As FFB’s ao 

redor do mundo passaram por diferentes graus de processos metamórficos e ainda assim mantém certa 

homogeneidade química, o que levanta uma questão a despeito do comportamento dessas rochas aos 

processos metamórficos. Deste modo uma compreensão do comportamento geoquímico dos elementos 

maiores, menores, traços e Terras Raras das FFB’s, sob diferentes condições de pressão e/ou 

temperatura é vital para o melhor entendimento da gênese, aspectos texturais e mineralógicos. 

 Estudos de Lepp & Goldich (1964) indicam semelhanças químicas entre diversas FFB’s do 

pré-cambriano: 
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a) Formações ferríferas pré-cambrianas, salvo algumas exceções, apresentam um teor mais 

elevado de SiO2 e menor de Al2O3, P , Ti e elementos-traço que as formações ferríferas mais jovens 

(James ,1966).  

b) Apresentam teor de ferro uniforme, em torno de 30%, independente de sua idade, estrutura 

ou associação (Kimberly, 1979).  

c) Embora na distinção faciológica das formações ferríferas haja diferenças na composição 

química, estas diferenças se relacionam ao conteúdo de ferro do mineral dominante e não a diferentes 

ambientes deposicionais. 

d) Os principais minerais da ganga são quartzo e dolomita e possuem relação inversa de 

abundância. 

Em relação aos aspectos geoquímicos das fácies de James (1966), temos a fácies óxido 

englobando rochas hematíticas e magnetíticas pré-cambrianas com composição química simples sendo 

a sílica e o ferro os principais constituintes. Em contrapartida, a fácies silicato se diferem de formações 

ferríferas cambrianas pelos teores mais altos de sílica (SiO2) e menores de alumínio (Al2O3) e fósforo 

(P3O5) e englobam rochas constituídas por silicatos primários em maior proporção, sendo eles a 

chamosita, greenalita e a glauconita, juntamente com menores quantidades de minesotaita, cloritas 

férricas ou stilpnomelana sendo esse último mineral possivelmente de origem metamórfica, sendo 

observado nas amostras estudadas por James (1966) cherts recristalizados alternados em camadas com 

magnetita e siderita.   

 Segundo Eichler (1976), a composição química das formações ferríferas pré-cambrianas em 

diversas partes do mundo é composta em maior parte por sílica e óxidos de ferro, seguidos por 

alumina e álcalis, já os teores de cobre, chumbo, zinco, cobalto, fósforo e níquel quando presentes 

possuem teores muito baixos. Nas tabelas 2.1 e 2.2 observa-se os dados da compilação do autor das 

fácies carbonato e óxido de rochas em diversas regiões do mundo.  

As formações ferríferas de idades entre 3.8 e 1.8 Ga possuem constituição química 

semelhantes, sendo os elementos mais abundantes o ferro total com teores 20-40% e sílica (SiO2) 43-

56%, seguidos por CaO e MgO e Al2O3 com teores respectivamente entre 1,75-9,0 %, 1,2-6,7 % e 

0,09-1,8% (Klein, 2005). 

Davy (1983), em seus estudos sobre elementos-traço em formações ferríferas não é possível 

distinguir a abundância destes elementos quando se analisa as fácies individualmente.   
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Tabela 2.1: Composição química de formações ferríferas das fácies carbonato segundo Eichler (1976). 

 

Tabela 2.2: Composição química de formações ferríferas das fácies óxido segundo Eichler (1976).  

 

 

O estudo da geoquímica de elementos-traço e elementos terras raras (ETR) tem se mostrado 

uma ferramenta importante para a interpretação de processos geológicos, com a finalidade de inferir as 

condições de oxirredução para a precipitação das formações ferríferas (FFB's) (Lascelles, 2007).  

Elementos terras raras são elementos pouco móveis durante os processos pós-deposicionais 

sendo muito utilizados em estudos geoquímicos (Elderfield & Sholkovitz 1987, McLennan & Taylor 

1991, Murray et al. 1991), porém deve-se levar em consideração que os padrões de ETRs em rochas 

com alto grau intempérico podem ser completamente modificados, salvo neste caso a anomalia de 

Európio (Eu) (Nesbitt, 1979). 

Segundo Kato et.al. (1998), a abundância e a distribuição relativa em sedimentos e rochas de 

ETRs pode-se ser utilizada como uma ferramenta eficaz no entendimento dos ambientes geológico 
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deposicionais. São vários os trabalhos publicados a despeito do comportamento dos ETRs durante a 

gênese e deposição dos sedimentos marinhos modernos, sendo utilizados na tentativa de reconstrução 

paleogeográfica de ambientes deposicionais (Toyoda et al. 1990, Fagel et al. 1997, Elderfield & 

Sholkovitz 1987, Sholkovitz 1988, Bender et al. 1971, Piper & Graef 1974, Ruhlin & Owen 1986, 

Barrett & Jarvis 1988). 

Segundo os autores Bau e Dulski (1996a), Bolhar et al. (2004), Polat e Frei (2005) e Klein 

(2005), os ETRs apresentam baixa solubilidade e mobilidade em ambientes marinhos modernos, o que 

reflete o aporte destes elementos na composição da água do mar, resultando em concentrações 

heterogêneas. No intuito de melhor entendimento e integração dos resultados dos ETRs, os autores 

citados nesse parágrafo sintetizaram as principais características da distribuição dos ETRs no ciclo 

sedimentar moderno da seguinte forma: 

a) De acordo com Fryer (1983) a concentração dos ETRs nas águas oceânicas é muito baixa, 

sendo medida geralmente em parte por trilhão. De modo que as FFBs arqueanas 

apresentam um enriquecimento dos ETRs, em torno de 3 vezes enquanto as proterozóicas 

variam de 5 a 50 vezes, em ambas as idades, observa-se que os elementos terras raras 

leves (ETRLs) são enriquecidos em relação aos terras raras pesados (ETRPs). A anomalia 

do Európio (Eu) é positiva em FFBs arqueanas, e tende a desaparecer para as FFBs 

proterozóicas que proporciona a evidência que os oceanos arqueanos eram controlados por 

enormes quantidades de soluções hidrotermais, já para o Cério (Ce) são características 

anomalias positivas e negativas (Klein, 2005; Alexander et.al 2009) (Figuras 2.3 A e B) 

Segundo ainda Bolhar et al. (2004) e Bekker et al. (2010) pode-se citar como 

características das águas marinhas modernas as seguintes: anomalias positivas de 

Lantânio, Gadolíneo e Ítrio (La(SN), Gd(SN) e Y(SN)) e desfalque relativo dos elementos 

terras raras leves (ETRL) e elementos terras raras médios (ETRM), em relação aos 

elementos terras raras pesados (ETRP), isto é GdSN/YbSN<1 e LaSN/YbSN<1.; 

b) Os minerais formados junto com a deposição são considerados bons indicadores do caráter 

geoquímico da água responsável pelo processo da sedimentação, sobretudo no que tange a 

concentração dos elementos Eu e Ce (Bau 1993); 

c)  Os elementos terras raras pesados (ETRPs) formam complexos que ficam livres no 

processo da deposição, enquanto que os terras raras leves (ETRLs) concentram-se e 

entram nos sedimentos marinhos depositados por processos de adsorção  (Bolhar et al., 

2004), (Bekker et al., 2010); 

d) Ocorre um aumento na concentração dos ETRs durante a deposição, com o afastamento 

das fontes hidrotermais, o que também acarreta em uma diminuição da anomalia de Eu 

(Kato et al 1998); 
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e) Nos oceanos modernos, o elemento Cério (Ce), é oxidado para o estado de valência 4+, 

ficando insolúvel e sendo rapidamente incorporado aos sedimentos do fundo oceânico, 

principalmente em nódulos de Mn (Fryer 1977). Para os autores Planavsky et al. (2010), 

as anomalias de Ce devem ser calculadas utilizando a equação Ce/Ce*= (Ce(SN)/(0,5 

Pr(SN) + 0,5 La(SN))). Porém abundâncias anômalas de Ce calculadas pela forma anterior 

podem indicar valores errôneos, o que pode ser resultado de um enriquecimento anômalo 

de La e não são necessariamente uma consequência do comportamento anômalo do Ce 

(Bau & Dulski 1996). Para solução deste problema, os mesmos autores citados 

anteriormente propõem que seja usada a razão Pr/Pr*= (Pr(SN)/ (0,5Ce(SN) + 0,5 

Nd(SN)). Observa-se então que para valores anômalos negativos de CeSN irá resultar em 

(Pr/Pr*)SN >1, enquanto que  uma anomalia positiva de CeSN gera (Pr/Pr*)SN <1. A 

combinação da razão (Ce/Ce*)SN<1 e (Pr/Pr*)SN ≈1 indica uma anomalia positiva de 

LaSN. O desenvolvimento de anomalias de CeSN podem indicar ambientes oxidantes de 

alta capacidade de complexação enquanto que a existência de anomalias negativas de 

CeSN em formações ferríferas foi usado na argumentação a favor da presença de águas 

superficiais oxidantes no Proterozóico inferior (Segundo Bau & Dulski 1996); 

f) O Európio (Eu) ocorre em seu maior estado de oxidação (3+) sendo seu estado de valência 

não afetado durante o intemperismo e a sedimentação. Porém segundo Bau e Dulski 

(1996a), a intensidade da anomalia de Eu, está intimamente relacionada à temperatura dos 

fluídos hidrotermais:  

a. Temperaturas >250°C geram (Eu/Eu*) CN = >1; 

b. Temperaturas <250°C geram (Eu/Eu*) CN = <1;  

g) A partir da utilização das respostas geradas pelos ETRs, Klein (2005), atribuiu como fonte 

primária de Ferro e Sílica a atividade hidrotermal no fundo oceânico; 

h) Formações ferríferas pré-cambrianas sem contaminação clástica, independentemente de 

sua proveniência, idade e grau metamórfico, apresentam uma assinatura de ETR comum 

com as seguintes características:  

- (La/Sm)CN >1, (Sm/Yb)SN <1 e (Eu/Sm)SN >1 (Bau & Möller 1993);  

- razões Eu/Sm e amplitude da anomalia positiva de EuSN diminuem com o decréscimo 

da idade de deposição (Derry & Jacobsen 1990, Danielson et al. 1992, Bau & Dulski 

1996).  

i) Segudno Kato et al.(1998), a existência de anomalias positivas de Európio Eu/Eu* = 

(Eu(SN)/(0,66 Sm(SN) + 0,33 Tb(SN)))(Planavsky et al. 2010) em formações ferríferas 

arqueanas,  proporciona evidência que os oceanos arqueanos eram controlados por 

enormes quantidades de soluções hidrotermais; 

j)  Danielson et al. (1992) observaram a seguinte tendência para as anomalias de Eu: 
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-FFB mais velhas que 2,5 Ga. Mostram anomalias positivas de Eu, enquanto as mais 

novas não exibem estas anomalias;  

 

 

Figura 2.3: Distribuição média dos Elementos Terras Raras das FFB: (A) de Isua, Kuruman e Mozaan bem 

como a distribuição dos fluídos hidrotermais de elevada temperatura e a média da composição de águas rasas 

(<500 m) do pacífico (Alexander et al.,2008) ; (B) distribuição dos fluidos hidrotermais de elevadas temperaturas 

na água do mar e de Isua (Alexander et al., 2009). 

Os elementos geoquímicos Ítrio (Y) e Hólmio (Ho) possuem cargas iônicas e raio muito 

semelhante, podendo ser considerados elementos gêmeos idênticos. Apesar das semelhanças entre os 

elementos, em sistemas marinhos o Ho é eliminado duas vezes mais rápido que o Y nas partículas em 

suspensão (Nozaki; Zhang; Amakawa, 1997). Estudos de Alexander et.al. (2008) mostraram que em 

FFBs arqueanas e proterozóicas, o padrão de distribuição dos ETRs apresenta uma anomalia típica de 

Y, referente a águas marinhas, exibindo uma razão média de Y/Ho=43 (Figura 2.4). 

Variações nos padrões de ETRs de formações ferríferas não devem ser atribuídas somente a 

mudanças nos padrões de ETRs das águas oceânicas, mas também deve ser levado em conta as 

misturas variáveis de fontes de material como as fontes hidrotermais e de fases detríticas (Graf, 1978). 

Segundo Pufahl & Hiatt (2012), o estudo dos elementos traços (Cu, Cr, V, Cd, Mo, U, Y, Zn e 

ETRs) e razões dos isótopos estáveis (δ56Fe, δ 53Cr, δ 97/95Mo, δ 98/95Mo, δ 34S,Δ33S) de 

formações ferríferas, fosforitos e folhelhos negros, podem ser de grande auxilio no entendimento sobre 

o evento de oxidação da atmosfera, além de uma inferência a respeito das condições redox das água 

oceânicas antigas. 
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 Idade (Ga) 

 

Figura 1.4: Padrão de distribuição dos ETR e Y nas formações ferríferas (Planavsky et al., 2010). 

 

2.5-EFEITOS DOS PROCESSOS METAMÓRFICOS NAS FORMAÇÕES 

FERRÍFERAS BANDADAS 

A atuação dos processos metamórficos nas formações ferríferas bandadas resulta em 

transformações da assembleia mineralógica, que são evidentes nas fácies mais impuras, com o 

aumento de componentes terrígenos tais como a cristalização de clorita e anfibólios (Rosiere, 1981). A 

atuação de fluidos hidrotermais pode provocar severas transformações nas características primitiva das 

FFBs podendo-as serem parcialmente ou totalmente obliteradas.  

As FFBs segundo Klein (1983), em suas condições diagenéticas finais ou sobre atuação de 

baixo grau metamórfico, apresentam minerais dispostos em mesobandas (bandas ricas em quartzo e 

minerais ricos em ferro). A assembleia mineral é composta por: chert (quartzo recristalizado), 

magnetita, hematita, siderita, calcita, akerita, dolomita, greenalita, stilpnomelana, minnesotaita, 

ribeckita ferri-annita e sulfetos de ferro (pirita e pirrotita). Cloritas e talco, ambos ricos em ferro 

também podem ser encontrados em menor quantidade.  

Klein (1973) ao estudar amostras da porção central e sudeste da província de Labrador 

concluiu que o metamorfismo regional atuou nas FFB’s gerando uma perda de voláteis, 

principalamente CO2 e H2O. Em relação a SiO2, o metamorfismo em escala regional reflete a variação 

das escalas de chert e bandas ricas em SiO2. 

Quando submetidas a médio grau metamórfico as FFBs, apresentam anfibólios, sobretudo da 

série cummingtonita-grunerita (Klein, 1983).  
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Quando submetidas a alto grau de metamorfismo, as formações ferríferas são caracterizadas 

por assembléias minerais anidras, onde quantidades variáveis de orto e clinopiroxênios predominam 

(Klein 1983). 

 Kaufman (1996) analisou os efeitos metamórficos gerados por uma intrusão de diabásio a 

temperatura aproximadamente de 450 ºC nas FFB’s Kuruman, de idades Paleoproterozóicas na África 

do Sul, este metamorfismo de contato atuou gerando um enriquecimento do teor de ferro e uma 

profunda alteração nos estados de oxidação dos sedimentos, que foram intensificados em regiões onde 

ainda houve percolação fluidos hidrotermais. 

 

2.6-GÊNESE DAS FORMAÇÕES FERRÍFERAS BANDADAS 

Uma questão-chave no enigma de FFBs diz respeito à gênese das bandas ricas em ferro e ricas 

em sílica devidamente alternadas. Dado o ambiente marinho de deposição e profundidade interpretado 

para a maioria dos depósitos de FFB, é necessário algum mecanismo de transporte de ferro em sua 

“forma solúvel e, posteriormente, precipitando-o, em escala regional”. A química da litosfera 

Arqueana, reservatórios oceânicos e atmosféricos e a atividade dos ciclos biogeoquímicos que agem 

nestes podem muito bem divergir substancialmente do que são observados hoje. 

James (1954) definiu as FFBs como uma rocha sedimentar química, tipicamente bandada e/ou 

laminada, com conteúdo igual ou superior a 15% de ferro, e podendo apresentar camadas de chert, 

considerando a mineralogia, textura, estrutura, idade e rochas associadas. O autor caracterizou as FFBs 

em quatro fácies distintas: óxido, sulfeto, carbonato e silicato. Esse modelo sugere que as fácies sejam 

localizadas em um ambiente marinho, considerando o potencial de oxirredução do ambiente marinho 

sedimentar, e baseia-se nas condições físico-químicos nos quais os parâmetros Eh e pH, atingem 

situações de estabilidade favorecendo a precipitação dos principais minerais constituintes destas 

rochas em ambientes marinhos plataformais, talude e zona abissal com proximidade das fontes 

exalativas.  

Controverso ao modelo de James (1954), vários autores questionam a aplicação total do 

modelo, Trendall (1983), por exemplo, defende a utilização do modelo como uma descrição 

faciológica, mas não como um modelo genético. 

Outros modelos foram propostos baseados em outras características das FFBs. Gross (1973) 

apresentou a classificação das FFBs em dois tipos baseando-se nas características geotectônicas sendo 

tipo Algoma e Lago Superior. 

Veizer (1983) descreve as FFBs do tipo Algoma, apresentando um padrão geneticamente 

semelhante ao das Grandes Províncias Ígneas (Figura 2.5), oriundas de gigantes plumas mantélicas, 
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além de relacionar a deposição de Ferro com os depósitos exalativos do tipo VMS, arqueano e 

paleoproterozóico, próximos à região da cadeia meso-oceânica (MOR).    

Geneticamente as FFB tipo Lago Superior está relacionada ao grande evento de oxidação no 

sistema oceano-atmosfera, responsável pelos gigantes depósitos na África do Sul, Austrália, Brasil, 

Rússia e Ucrânia que são contemporâneos a eventos de magmatismo entre 2,4-2,3 Ga. Chemale et al, 

(1994) assumiram uma isócrona de idade dê 2,45 Ga para esses grandes depósitos. A deposição dos 

sedimentos ocorreu em condições marinho raso em sistemas de transgressão oceânica (Trendall, 1968; 

Beukes, 1983; Simonson, 1985; Simonson and Hassler, 1996), ou talvez em plataformas continentais 

em um sistema tectônico de margem passiva (Gross, 1965). 

No final do Neoproterozóico temos exemplos de formações ferríferas contidas nas bacias 

Raptan (Canadá), Macaúbas e Urucum (Brasil), associadas novamente a um período de mudanças 

climáticas globais, relacionadas neste caso a uma super-glaciação. 

 

Figura 2.5: Distribuição temporal das superplumas mantélicas e os depósitos minerais associados (Traudzido de 

Bekker et al., 2010). 
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Segundo Bekker et al. (2004), as questões mais relevantes em relação ao ambiente e gênese 

das FFBs estão relacionadas ao transporte e a precipitação de ferro e sílica em diferentes ambientes 

deposicionais em relação às condições físico-químicas de composição da água na qual estes minerais 

foram precipitados e, principalmente, sobre os processos diagenéticos e/ou bioquímicos que 

desencadearam a precipitação. 

James (1954) postula que o intemperismo dos continentes é a principal fonte de ferro destas 

rochas, sendo que a concentração de ferro nos oceanos deve-se a um grande período de oxidação 

atmosférica. Já segundo Kump & Seyfried Jr., (2005), atribuem a um fluxo hidrotermal rico em ferro. 

Uma questão importante é a respeito do comportamento do ferro e da sílica em solução, que 

vieram a formar as bandas alternadas características das FFBs. 

Comportamento do Fe em solução: 

Fe
2+ 

e Fe
3+ 

são as formas iônicas que possibilitam a migração de ferro, a partir de tal é notória 

a necessidade de uma análise do comportamento desses íons em solução. Grandes quantidades de Fe
3+

 

são estáveis em condições muito ácidas (pH=0-2). Um aumento no pH provoca a hidrólise e a 

precipitação do Fe
3+

 insolúveis em meio hidróxido.  A ocorrência de tais soluções ácidas fortes em 

algum momento do Pré-Cambriano, por exemplo, devido ao intemperismo da crosta, não podem ser 

explicados por processos físico-químicos, mesmo em um ambiente rico em CO2 (Belevtsev et al, 

1982). Ferro férrico também não é estável na presença de electrólitos, especialmente S2O4
-
. 

Soluções termo-ácidas são comumente encontradas em regiões de atividade vulcânica, no 

entanto, tais soluções são ricas em ferro ferroso, em vez de férrico, sendo o primeiro em solução, 

altamente suscetível à oxidação, devido à sua reação com rochas, diluição por águas meteóricas e do 

efeito tampão dos carbonatos e silicatos. 

A capacidade de ferro de migrar aumenta tremendamente na ausência de oxigênio livre. 

Quantidades apreciáveis de ferro podem ser dissolvidas em soluções ligeiramente ácidas para neutras. 

Sob tais condições, as alterações em parâmetros, tais como a pCO2, pressão ( profundidade da água), 

o pH e Eh (potencial redox) podem determinar se o ferro é precipitado como um carbonato, óxido, 

silicato ou outro sal. 

Comportamento da Sílica em solução: 

Em solução, a sílica existe como o monômero Si(OH)4. Em contraste com a espécie 

ferruginosa, a solubilidade da sílica é independente da acidez da solução, em torno de 80-100 mg/L em 

um pH variando entre 2-10. A sílica apresenta maior solubilidade em pH menores do que 5; em 

soluções térmicas de regiões vulcânicas chega-se encontrar 200-900 mg/L de SiO2 dissolvida 

(Zelenov, 1972).  
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Possíveis alterações no processo de precipitação de sílica incluem mudanças do pH e nas 

concentrações de íons, particularmente Mg
2+

, Na
+  

 Fe
2+

 (Belevtsev et al., 1982). 

 Em relação às fontes hidrotermais submarinas, são produzidas aparentemente por águas 

marinhas que circulam através de soleiras, lavas, diques e sedimentos vulvanoclásticos. A composição 

destes fluídos consiste em altas concentrações de íons metálicos e sílica dissolvida, que reagem 

rapidamente em contato com a água fria do oceano, supersaturando os elementos que são precipitados 

rapidamente como partículas coloidais, podendo estar associados a carbonatos em ambientes 

plataformais. (James, 1954; Parr; Yeats; Binns; 2003; Lascelles, 2007).  

 Outro aspecto muito importante a ser analisado na gênese das FFBs, é o alcance do ferro 

transportado em águas oceânicas em relação à sua fonte. A partir do modelo de oceano estratificado 

(stratified ocean model), de Klein e Beukes (1989), entende-se que no estado anóxico dos oceanos, o 

ferro possui um grande alcance de transporte podendo ser depositado distalmente das fontes termais. 

Em condições redox das águas oceânicas, o ferro é depositado em regiões proximais às fontes 

hidrotermais, geralmente como sulfetos e/ou óxidos, em uma lâmina d’água profunda associando-se às 

rochas máficas e ultramáficas. As FFBs depositadas em lâminas d’água rasa são depletadas em ferro e 

geralmente estão associadas a rochas carbonáticas, siliciclásticas e chert (Figura 2.6). 

  

 

Figura 2.6: Distribuição das fácies e distribuição espacial em relação à fonte vulcânica (Modificado de 

Catuneanu, 2006; compilado de Parr et al., 2003; Bekker et al., 2004; e Klein, 2005). 
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Em relação à fonte das formações ferríferas, a utilização das isócronas de Sm-Nd permite a 

distinção entre uma fonte derivada da crosta ou mantélica (Frei; Polat, 2007; Alexander et al., 2009; 

Frei et al. 2008). Segundo Frei et.al, (2008) a associação de Sm-Nd com elementos traços permite 

ainda uma associação de ambiente e gênese das FFB, tais elementos apresentam um comportamento 

do arqueano ao recente, condicionado pela distância da fonte vulcanogênica assim como eventuais 

contribuições detríticas. (Figura 2.7) 

 

 

 

 

Figura 2.7: Distribuição dos ETR no fundo oceânico e compartimentação tectônica (Modificado de Bau e 

Dulski, 1996a; Bekker et al., 2004; Frei 2007;  Alexander et al., 2009; Frei et al., 2008; Extraído de Silva Filho, 

2012). 

Pufahl (2010), apresenta um modelo de precipitação dos constituintes das FFB de acordo com 

os ambientes sub-óxido ou anóxido. Em ambientes sub-óxido ocorre à precipitação dos óxidos e 

hidróxidos de ferro e a sílica na forma de opala, que através da pressão exercida pelo soterramento 

continuo transformam-se em hematita e chert. Já em ambientes anóxidos precipitam os mesmos 

minerais do meio sub-óxido além da greenalita (silicato hidratado de Fe), que serão transformados 

respectivamente em magnetita, chert e minesotaita pela diagênese anóxida (Figura 2.7). 
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Figura 2.8: Modelo de deposição das BIFs em condições sub-óxidas (A) e anóxidas (B) (Traduzido de Pufahl 

2010). 

 

Em relação às FFB de idade neoproterozóicas Breitkopf (1988) e Young (1988), descrevem a 

contribuição de uma atividade hidrotermal como fonte das elevadas concentrações de ferro, além da 

associação direta com sedimentos glaciogênicos. Hoffman et.al. (1998) descreve as glaciações 

neoproterozóicas como uma das mais severas da história. A snow ball, como ficou conhecido esse 

período de glaciação acarretou em uma cobertura dos oceanos por camadas de gelo, tornando-os 

novamente estratificados e reativando antigos mecanismos que agiam no Paleoproterozóico (Klein & 

Beukes, 1992; Trendal, 2002, Klein & Ladeira, 2004). 

Em termos de constituição mineralógica, as FFB neoproterozóicas possuem uma mineralogia 

simples composta essencialmente por hematita com menores quantidades de chert (James & Trendall, 

1982; Beukes & Klein, 1992). 

 

2.7-IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DAS FORMAÇÕES FERRÍFERAS 

BANDADAS 

Mundialmente os maiores produtores de minério de ferro do mundo são a Ucrânia, Brasil, 

Austrália e China, sendo esse minério em sua grande maioria extraído de FFBs pré-cambrianas. Essas 

rochas possuem idades arqueanas e paleoproterozóicas, compostas por lâminas ou camadas de chert ou 

sílica, alternado com camadas de minerais óxidos de ferro, carbonatos, silicatos e sulfetos de ferro. 

Corpos de minério rico são caracterizados por teores em Fe >64% praticamente sem SiO2, 

Al2O3, P, álcalis etc.  
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Trabalhos recentes de Clout & Simonson (2005), propõem a divisão dos minérios de ferro 

hospedados nas FFB’s e nas FFG’s em três classes diferentes: 

(a)Formações Ferríferas Bandadas não enriquecidas ( 30-45% em peso de ferro); 

b) Minério formado por enriquecimento supergênico, martítico e gohetítico (56-63 % 

em peso de ferro); 

c) Minérios hematíticos de alto teor, formados por enriquecimento supergênico, porém 

sujeitos a modificações metamórficas ou hipogênicas (60-68% em peso de ferro); 

As FFB’s do tipo Lago Superior constituem os depósitos de ferro mais relevantes do mundo. 

A viabilidade econômica da sua exploração comercial é devida a enriquecimento de ferro superior a 

68% da massa total, como minério de hematita, goethita e martita (Clout & Simonson 2005). Em 

relação a esse processo de enriquecimento, existem teorias abordando o enriquecimento supergênico, 

hidrotermalismo ou fluídos basinais aquecidos (Pirjano, 2009). 

Segundo Morris (1998), o modelo de enriquecimento supergênico sugere que a hematita e a 

magnetita originais são enriquecidas através de processos supergênicos para uma assembleia mineral 

composta por hematita e goethita, com posterior alteração por processos metamórficos para o minério 

enriquecido em hematita. O modelo hidrotermal proposto por Barley et.al. (1999), atribui a interação 

de fluidos de alta temperatura (acima de 150º e possivelmente superior a 250º) com as formações 

ferríferas originais o que resulta em uma assembleia de magnetita-hematita-siderita. O aumento da 

oxidação em alta temperatura converte magnetita para martita e hematita microtabular, e remove 

sílica. Enquanto que o modelo hidrotermal sin-orogenico de Powell et al. (1999) propõe a expulsão de 

fluidos basinais aquecidos e meteóricos frios por um cinturão de empurrões e dobramentos, migrando 

através de falhas de baixo ângulo para foreland, de forma similar ao modelo proposto para minérios do 

tipo VMS. 

Beukes et al. (2008) reconhecem três processos genéticos para os depósitos de alto teor de 

hematita hospedados em formações ferríferas bandadas, compilados a partir do estudo de depósitos na 

África do Sul, Brasil, Índia e Austrália: supergênico; hidrotermal; e alteração hidrotermal-supergênico. 

 Os depósitos de minério de ferro supergênico como os encontrados em Maremane Dome 

(África do Sul) e Urucum (Brasil) desenvolveram-se em áreas onde discordâncias erosivas 

interceptaram as formações ferríferas enriquecidas em carbonato. O minério de alto teor é derivado da 

lixiviação do carbonato e chert durante o intemperismo, com os teores diminuindo em profundidade, 

na formação ferrífera inalterada. Hematita microcristalina se desenvolve na formação ferrífera, com 

minério conglomerático detrítico gerado a partir da erosão da base do minério sobreposto.  

 Os depósitos originados por atividades hidrotermais são geralmente associados com falhas de 

carácter extensional, que interceptaram folhelhos carbonosos que são a base das formações ferríferas 
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hospedeiras. Devido a lixiviação de sílica e carbonato e a oxidação de todo ferro para hematita têm se 

a formação de minérios de alto teor em ferro. As Formações Ferríferas Brockman, do Grupo 

Hamersley (Austrália), e Penge, do Supergrupo Transvaal (África do Sul) correspondem a depósitos 

hidrotermais. 

 O minério originado pela alteração hidrotermal e posterior enriquecimento supergênico, é 

caracterizado pela abundância de hematita friável em profundidade de perfis lateríticos, variando entre 

100 e 500 metros de profundidade. O minério é composto por hematita, especularita e martita. Corpos 

tabulares de hematita compacta ocorrem associados ao minério friável e predominam na porção 

inferior da formação ferrífera, enquanto corpos lenticulares menores de minério localizam-se no topo 

da sucessão. O exemplo mais importante desse tipo de depósito é em Carajás (Brasil).  

Vários depósitos econômicos de minério de ferro foram formados pela ação do intemperismo 

nas FFBs do pré-cambriano, incluindo as cangas que ocorrem na América do Sul e as limonitas 

pisolíticas fluviais, que são exploradas no oeste da Austrália (Hoppe et al. 1987). Em relação aos 

depósitos recentes, são constituídos em sua maioria por hidróxidos de ferro, como por exemplo, 

goethita, repleto de impurezas e baixo teor de ferro comparado com os depósitos pré-cambrianos. 

 Segundo Clout & Simonson (2005), em relação aos minérios hematíticos de alto teor, admite-

se a subdivisão em hematitas compactas e friáveis, que apesar da mineralogia simples (hematita e 

gohetita), possuem texturas, distribuição espacial além de variações entre depósitos complexas (Clout, 

2002). 
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CAPÍTULO 3 

GEOLOGIA DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO: FORMAÇÃO CAUÊ 

 

A região de estudo, o sinclinal Conta História, localiza-se no Quadrilátero Ferrífero e hospeda 

as rochas do Supergrupo Minas, dentre elas encontram-se os litotipos da Formação Cauê, que são as 

rochas investigadas neste estudo. Deste modo faz-se neste capítulo um breve relato da geologia 

regional do Quadrilátero Ferrífero e um aprofundamento maior na Formação Cauê.  

A complexa geologia do Quadrilátero Ferrífero (Figura 3.1) tem sido objeto de inúmeros 

estudos desde o século XIX, com os trabalhos pioneiros de Eschwege, Gorceix e Derby. No início do 

século XX, Harder e Chamberlin, em 1915, realizaram diversas pesquisas que possibilitaram 

estabelecer o esboço de coluna estratigráfica e, posteriormente, Dorr (1969) propôs a criação de um 

modelo de evolução geológica dos terrenos, o qual serviu como base para os diversos estudos que 

surgiram sobre o Quadrilátero Ferrífero. 

 

Figura 3.1: Mapa geológico simplificado do Quadrilátero Ferrífero (mod. Dorr 1969 e Endo 1997). 
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3.1- ESTRATIGRAFIA  

A geologia regional é definida, principalmente, por quatro grandes unidades litoestratigráficas 

(Figura 3.2) que são caracterizadas, da base para o topo, pelos complexos metamórficos, supergrupo 

Rio das Velhas, o supergrupo Minas e grupo Itacolomi; localmente, ainda ocorrem depósitos terciários 

e sedimentos recentes (Dorr 1969, Schorscher 1976, Ladeira 1980, Renger et al. 1994, Alkmin e 

Marshack 1998). Segundo Uhlein e Oliveira (2000), à exceção dos complexos metamórficos, cada 

uma das demais unidades litoestratigráficas representa um estágio evolutivo que se iniciou com a 

formação de uma bacia sedimentar, seguida de orogênese, formação de cadeia montanhosa e, por fim, 

o aplainamento do relevo devido à erosão, sendo que, a partir daí, novos ciclos se sucederam, 

envolvendo as mesmas etapas.  

 

Figura 3.2: Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (modificada de Alkmin e Marshack 1998). 

 

De maneira sintetizada pode-se descrever as unidades litoestratigráficas do Quadrilátero 

Ferrífero como:  
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Complexos Metamórficos 

Os complexos granito-gnáissicos metamórficos Bonfim, Santa Rita, Caeté, Belo Horizonte, 

Santa Bárbara e Bação representam o embasamento cristalino, de idade arqueana. Estes complexos são 

constituídos por rochas gnáissicas polideformadas de composição tonalítica a granítica, e subordinada 

mente por granitos, granodioritos, anfibolitos e intrusões máficas a ultramáficas (Herz 1970, Cordani 

et al. 1980, Ladeira et al. 1983, Teixeira et al. 2000). 

     Supergrupo Rio das Velhas 

O Supergrupo Rio das Velhas é constituído por rochas metavulcano-sedimentares e 

peridotíticas, magmas primitivos toleíticos típico de fundo oceânico, dividido nos grupos Maquiné e 

Nova Lima. Esta unidade possui um caráter metamórfico de fácies xisto-verde até anfibolito, estão 

muito deformadas e constitui uma típica sucessão greenstone belt.  

O vulcanismo félsico do Supergrupo Rio das Velhas tem idade de 2.776 Ma, sendo 

contemporâneo ao plutonismo granítico dos complexos metamórficos Caeté e Bonfim. Machado et al. 

(1992) sugerem a existência de uma crosta continental mais antiga que 2.776 Ma no Quadrilátero 

Ferrífero, com base em zircões herdados com idade de 3.029 Ma. A intrusão de rochas máficas e 

ultramáficas ocorreu em torno de 2675 Ma (Endo & Machado, 2002). 

Grupo Nova Lima 

O Grupo Novo Lima divide-se em duas subunidades: uma peridotítica denominada Quebra 

Osso e uma vulcano-sedimentar (Baltazar & Raposo 1993). 

A subunidade peridotítica Quebra-Osso é representada por komatiítos e metaperidotitos com 

textura spinifex e cúmulos preservadas, serpentinitos, talco-clorita xisto, formações ferríferas e brechas 

sedimentares. 

A subunidade vulcanossedimentar é representada por metamáficas e metaultramáficas, xistos 

de composição variada, quartzitos, tufos máficos e formações ferríferas. 

Durante a orogenia Rio das Velhas (Neo-Arqueano Inferior), no ciclo Jequié (2,78 Ga a 2,56 

Ga), o Grupo Nova Lima foi metamorfisado em condições de fácies anfibolito (Endo & Machado, 

2002).   

Grupo Maquiné 

O Grupo Maquiné é constituído por quartzitos, quartzitos ferruginosos, micáceos, 

magnetíticos, quartzitos com cloritas, meta-conglomerados, xistos e turmalinitos.  
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Segundo Alkmim & Marshak (1998), as rochas do Supergrupo Rio das Velhas juntamente 

com as rochas plutônicas representem um típico terreno granito-greenstone do Arqueano. 

 A deposição do Grupo Maquiné e a colocação de enxame de diques máficos são de idade 2,66 

Ga e ocorreram em regime direcional transpressional sinistral. Após este evento segue-se o 

metamorfismo e deformação do Grupo Maquiné e colocação de plútons graníticos por volta de 2,61 

Ga a 2,55 Ga (Endo & Machado, 2002). 

Supergrupo Minas 

 O Supergrupo Minas compreende uma megasequência metassedimentar do paleoproterozóico. 

Historicamente foi denominada como Série Minas por Dorr (1969), sendo dividida em três grupos, da 

base para o topo: Grupo Caraça, Grupo Itabira e Grupo Piracicaba.   

Grupo Caraça 

O Grupo Caraça compreende metassedimentos clásticos que possuem granulação variando e 

fina a grossa, filitos a quartzitos respectivamente, que foram depositados durante um período de 

transgressão marinha. 

Grupo Itabira 

 Segundo Dorr II (1969) entende-se pelo Grupo Itabira uma sequencia predominantemente 

marinha de ambiente variando de raso a profundo. Este grupo é composto pelas Formações Cauê e 

Gandarela, respectivamente topo e base estratigráfica, mesmo que não haja um limite de separação 

nítido entre estas unidades. 

Entende-se Formação Cauê como uma das unidades economicamente mais importantes devido 

às reservas de minério de ferro, sendo utilizada como camada index no estudo da estratigrafia do 

Supergrupo Minas (Dorr 1969). Segundo Dorr (1958) a Formação Cauê é composta por Itabiritos, que 

se originaram dos processos metamórficos de baixo a médio grau que atuaram nas Formações 

Ferríferas Bandadas do tipo Lago Superior, filitos dolomíticos, hematita-filitos e mármores. Esta 

unidade estratigráfica varia em espessura de poucos até 1.000 metros (Dorr, 1969). Este pacote 

rochoso se sobrepõe a Formação Batatal com um contato transicional, e de mesmo modo no topo com 

a Formação Gandarela.   

A Formação Gandarela é representada por mármores e mármores dolomíticos, e compreende 

uma unidade de grande importância econômica, pois constitui a unidade encaixante de importantes 

depósitos minerais como topázio, ouro, barita e outros, apresentando com isso uma grande 

disponibilidade de cálcio e magnésio (Gandini 1994).  
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 Grupo Piracicaba 

O Grupo Piracicaba compreende metassedimentos clásticos de granulometria variando de fina 

a grossa, que foram depositados em ambientes de transgressão marinha. Compreende as formações 

Cercadinho, Fecho do Funil, Taboões e Barreiro. 

 A Formação Cercadinho é constituída por quartzitos, quartzitos ferruginosos, filitos prateados 

e lentes de sericita e clorita xisto.   

Formação Fecho do Funil é representada por filitos dolomíticos, dolomitos argilosos e 

silicosos, e filitos.  

Grupo Sabará 

O Grupo Sabará de Gair (1958) constitui a unidade mais jovem do Supergrupo Minas e 

posiciona- se no topo do Grupo Piracicaba. 

Geocronologicamente representa a unidade paleoproterozóica do Quadrilátero Ferrífero, sendo 

composta por sedimentação essencialmente terrígena. A base do Grupo Sabará é normalmente 

assinalada por um filito conglomerático. As rochas típicas são tufos, vulcanoclásticas, 

metaconglomerados e diamictitos, apresentando matriz comumente clorítica e xistosa (Barbosa 1967, 

Dorr 1969, Renger et al., 1994). O Grupo Sabará pode representar turbiditos derivados de terrenos 

vulcânicos (Alkmin e Marshak, 1998) 

Grupo Itacolomi 

O Grupo Itacolomi foi descrito por Dorr (1969) como uma sequencia de rochas supracrustais 

metamorfizadas que capeiam o Supergrupo Minas, sendo constituído por quartzitos, filitos e 

metaconglomerados, cortadas localmente por diques de rochas básicas. 

Diques Máficos 

Segundo Silva (1992) e Silva et al. (1995), no Quadrilátero Ferrífero, podem ser evidenciados 

quatro eventos geradores de diques máficos, cada um deles com feições estruturais, petrográficas e 

geoquímicas próprias, idades variam de 1,7-1,5 Ga a 120 Ma. Os diques seccionam todas as estruturas 

pré-cambrianas e possuem a textura de parcial a totalmente preservada. Os diques metamorfisados 

apresentam assembléias mineralógicas características de fácies xisto verde, e a variação na 

composição química dos minerais plagioclásio e anfibolito está intimamente relacionada com a 

variação na magnitude de deformação, pelo menos naqueles pouco ou não deformados, o quimismo 

original está preservado. Os diques máficos apresentam caráter subalcalino, filiação toleítica, com 

acentuado enriquecimento em ferro, e a afinidade química com basaltos intra-placa continental. As 
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variações nas concentrações de elementos traços incompatíveis indicam fontes mantélicas 

heterogêneas ou processos de contaminação crustal.  

 

Coberturas Recentes 

Silva et al. (1995) definem as coberturas recentes existente no Quadrilátero Ferrífero como: 

 Formação Fonseca: sedimentos Cenozóicos da bacia de Fonseca. Ocorrem na porção 

oriental do Quadrilátero Ferrífero, a sudeste da serra do Caraça. São siltitos, argilitos, 

arenitos e linhito, com conglomerado basal, sendo recobertos por superfície de canga. 

 Coberturas detrito-lateríticas: cenozóicas, paleocênicas a pliocênicas, representadas por 

solos lateríticos residuais, material areno-argiloso, concreções ferruginosas e 

concentrações supergênicas de óxidos de ferro. 

 Depósitos elúvio-coluviais: cangas lateríticas e alguns depósitos lacustres de mesma 

idade representados por argilito, arenito e linhito. 

 Depósitos alúvio-coluviais e residuais antigos: cenozóicos, neógenos a quaternários; são 

depósitos de argila, mudstone, cascalhos e depósitos residuais de bauxita. 

 Depósitos alúvio-coluviais e residuais recentes: depósitos cenozóicos.  

 

3.2- AMBIENTE TECTÔNICO DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO  

Do ponto de vista geotectônico, o Quadrilátero Ferrífero está inserido no limite meridional do 

Cráton do São Francisco, o qual corresponde a uma unidade tectônica de idade arqueana, que foi 

retrabalhada durante o Ciclo Brasiliano (Almeida 1977).  

 As rochas do embasamento (gnaisses, migmatitos e granitóides), ocorrem em domos (e.g. 

Bação, Bonfim, Caeté, Belo Horizonte e Santa Rita), envolvidos por sinclinais (e.g. Moeda e Dom 

Bosco) e uma grande estrutura homoclinal (homoclinal da Serra do Curral que contem o Supergrupo 

Rio das Velhas e o Supergrupo Minas). Ocorrem zonas de cisalhamento no contato entre as rochas 

supracrustais e as do embasamento ao redor dos domos (Romano, 1989).  

 Estruturas de domos e calhas ocorrem de maneira dominante no mapa do Quadrilátero 

Ferrífero. Observam-se dois conjuntos de estruturas. O primeiro conjunto apresenta estruturas 

dobradas em escala regional com trend para NE (Sinclinal Gandarela, Anticlinal de Conceição e 

Sinclinal de Itabira). Enquanto o outro set é atribuído ao período do Neoproterozóico relacionado com 

a orogenia Brasiliana, incluindo falhas de empurrão com vergência para W. Observa-se ainda trama 
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tectônica de caráter penetrativo (xistosidade, foliação milonítica, clivagem de crenulação, lineações 

minerais e de intercessão), relacionadas ao retrabalhamento de estruturas pré-existentes pela orogenia 

brasiliana.   

 Alkmin & Marshak (1998) atribuem a deformação das rochas do supergrupo Minas e do 

membro Itacolomi aos seguintes eventos deformacionais principais: 

Evento Arqueano 

1) Evento Compressional (D1): Foi responsável pela geração de dobras de tamanhos variados, 

zonas de cisalhamento e direção SE para NW ao longo das falhas de empurrão, o trend 

estrutural da Serra do Curral é reconhecido como uma estrutura cuja posição original foi 

preservada. A deformação heterogenia e progressiva é caracterizada juntamente com a 

progressão do metamorfismo.  

2) Evento (D2): É composto por falhas reversas e zonas de cisalhamento geradas em resposta ao 

evento compressional N-S, que afetou a região sul do QF e gerou dobras abertas em escala 

macro e mesoscópica, apresentando um eixo com direção E-W.   

 

Evento Transamazônico 

3) Evento (D3): Caracterizado por falhamentos e dobramentos, em resposta ao evento 

compressional E-W. As estruturas geradas mais notáveis são as falhas de empurrão geradas na 

borda leste com orientação N-S. Durante este evento o bloco superior do domo Bação foi 

envolvido na deformação, alterando as estruturas pré-existentes dos sinclinais Moeda e Dom 

Bosco. Por essa razão o uplfit/anticlinal Mariana sobre o Rio das Velhas pode ser interpretado 

como a evolução de uma grande nappe nucleada por rochas do embasamento. 

4) Evento (D4): Esta deformação é resultante da tectônica distensional que permitiu o 

soerguimento de blocos do embasamento granítico-gnáissico. Este soerguimento estruturou a 

serra do Curral e as sinclinais Moeda, Dom Bosco, Santa Rita e Gandarela. Zonas de 

cisalhamento normais desenvolveram-se nos contatos dos domos com as rochas circundantes.  

 

Um quinto evento D5, é definido por Baltazar e Zuchetti, 2005 como: 

Evento Brasiliano (Porção Oriental do Quadrilátero Ferrífero) 

5) Evento (D5): A deformação D5 é representada regionalmente por uma foliação de direção 

NW, NS e NE, e mergulhos medianos para leste. A atitude dessa foliação é relacionada a 

rampas frontais e oblíquas dos fronts de empurrão, com movimento de massa de leste para 

oeste e que são as estruturas marcantes desta fase. Entre as megaestruturas relacionadas 
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destacam-se o sistema de cisalhamento Fundão-Cambotas, formado pela articulação das falhas 

do Fundão e das Cambotas, e pela falha da Água Quente na serra do Caraça. 

As estruturas citadas acima no texto são representadas na figura 3.3. 

 

Figura 3.3: Mapa do Quadrilátero Ferrífero com suas principais estruturas (Extraído de CPRM, 2011); 

Dobras: 1 - Sinclinal Piedade, 2 - Homoclinal Serra do Curral, 3 - Anticlinal da Serra do Curral, 4 - 

Sinclinal Moeda, 5 - Sinclinal Dom Bosco, 6 - Anticlinal de Mariana, 7 - Sinclinal Santa Rita, 8 - 

Anticlinal Conceição, 9 - Sinclinal Gandarela, 10 - Sinclinal Vargem do Lima, 11 - Sinclinal dos 

Andaimes. Complexos granito-gnáissicos: 12 - Belo Horizonte, 13 - Bonfim, 14 - Bação, 15 - Santa 

Bárbara, 16 - Caeté. Falhas: 17 -Bem-Te-Vi, 18 -São Vicente, 19 - Raposos, 20 - Caeté, 21 - Cambotas, 

22 - Fundão, 23 - Água Quente, 24 - Congonhas, 25 - Engenho. Cidades: BH - Belo Horizonte, CC - 

Cachoeira do Campo, IT - Itabirito, NL - Nova Lima, CA - Caeté, CG - Congonhas, OP - Ouro Preto. 

 

3.3-AS FORMAÇÕES FERRÍFERAS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO: 

FORMAÇÃO CAUÊ DO GRUPO ITABIRA EM DETALHES 

 Uma das questões mais delicadas em relação às Formações Ferríferas da Formação Cauê é a 

respeito da idade de deposição dos sedimentos, visto a homegeniedade e simplicidade litológica 

dificultando o estudo de minerais datáveis como zircão.    

 O controle estratigráfico nos permite inferir um intervalo de deposição entre 2.580 Ga a 2.050 

Ga, que foram as idades obtidas por Machado et al. (1992) da deposição do Supergrupo Minas (Base 
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da Formação Moeda) e o topo da Formação Sabará respectivamente através da metodologia U-Pb em 

zircões. Datações dos carbonatos estromatolíticos da Formação Gandarela revelaram uma idade de 

2419 +/- 19 Ma (Pb-Pb) (Babinski et al. 1995) e a Formação Cauê sobrejacente (de aproximadamente 

300 m de espessura), teria sua deposição ocorrida entre 2.520 e 2.420 Ga quando se considera uma 

taxa de deposição de aproximadamente 3m/Ma (Trendall et al. 1990) da sequência de formações 

ferríferas da Bacia de Hamersley.  

 Hartmann et al. (2006), argumentam que idade deposicional da Formação Cauê fica entre 

2,58±0,007 Ga e 2,42±0,019 Ga, uma vez que foram identificadas como as idades máxima e mínima 

de deposição do quartzito da Formação Moeda e carbonatos da Formação Gandarela, respectivamente, 

através de datações de zircão nessas litologias. Cabral et al. (2012) dataram zircões em intercalações 

consideradas rochas metavulcânicas em meio aos itabiritos e obtiveram a idade de 2.65 Ga. 

  

3.3.1 Metamorfismo 

Os processos metamórficos atuantes nas formações ferríferas do QF podem ser, determinados 

de acordo com a associação mineral, intercalação mineral, sequencia de formação e análise da 

paragênese mineral. Dessa maneira as BIFs Arquenas e Proterozóicas sofreram por diferentes graus 

metamórficos (fácies Xisto verde e Anfibolito), com um gradiente de temperatura ascendente em 

direção a leste. Herz (1978) e Pires (1995) propuseram um zoneamento metamórfico para a área do 

QF. O grau metamórfico assim como gradiente da temperatura aumenta em direção a leste, sendo 

observadas fácies xisto verde no oeste e fácies anfibolitos na região leste. Pires (1995) classifica as 

assembleias minerais ocorrentes no QF, com uma temperatura em torno de 300ºC na borda oeste e 

600ºC na borda leste assim como a pressão variando respectivamente de 3 a 5 kbar. 

A região do QF também é caracterizada por um zoneamento deformacional e metamórfico de 

oeste para leste (Figura 3.4). No domínio W observa-se a predominância de rochas de baixo grau 

metamórfico (fácies xisto verde), cujo padrão dos afloramentos é controlado pelo número de 

megasinclinais e anticlinais, cujas estruturas primárias são preservadas nas formações ferríferas. No 

domínio leste registra-se o pico metamórfico (fácies anfibolitos média) e as rochas são deformadas por 

uma série de falhas de empurrão e transcorrentes com idades relativas contrastantes. A diferença 

observada entre os domínios W e E, parece ser o registro da superposição das estruturas nos dois 

distintos episódios deformacionais, Paleoproterozóico e Neoproterozóico, preferencialmente no limite 

E do QF devido à proximidade dos cinturões Neoporoterozóicos (Chemale et al. 1994; Almeida et al. 

2000).     
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Figura 3.4: Mapa simplificado do QF mostrando as diferentes zonas metamórficas (Rosière et al. 2001). 

 

Estudos comprovaram por diferentes métodos que o elevado grau metamórfico da borda leste 

do QF decresce para a borda oeste assim como a isógrada da estaurolita. Baseados nessa isógrada, 

pesquisadores dividiram o QF em duas regiões distintas. Na parte oeste, a temperatura variava em 

torno de 350ºc, enquanto que na borda leste a associação mineral silimanita+estaurolita sugere uma 

temperatura na casa dos 500ºC. 

  

3.3.2- Tipologia das Formações Ferríferas no Quadrilátero Ferrífero 

 

 De acordo com Rosière & Chemale Jr (2000), no Quadrilátero Ferrífero podem ser encontrado 

os seguintes tipos de formações ferríferas: itabiritos, hematita filitos, Fe – dolomitos e, 

subordinadamente, filitos piritosos. Os autores classificam os itabiritos como “formações ferríferas 

bandadas metamórficas, deformadas e oxidadas”, sendo difícil relacionar essas características com as 

fácies óxidos propostas por James (1954), visto que esse conceito foi desenvolvido baseado, sobretudo 

em critérios sedimentares.  

 Em termos de composição mineralógica, os itabiritos da Formação Cauê apresentam-se 

relativamente monótonos, sendo hematita o principal óxido observado sob diferentes formas como 
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martita, hematita granoblástica e especularita, devido a diferentes condições metamórficas (Rosière et 

al. 2001a). Magnetita ocorre como kenomagnetita (Kullerud et al. 1969). Quartzo, dolomita e 

anfibólios sãos os principais minerais de ganga, que permitiram aos autores Rosière & Chemale Jr 

(2000), a definição de 3 tipos distintos de itabiritos: quartzo-itabirito, itabirito dolomítico e itabirito 

anfibolítico (Tabela 3.1). 

 

 Pires (1995) realizou uma descrição mineralógica detalhada dos itabiritos da Formação Cauê, 

observando vários outros minerais acessórios com ocorrência menos relevantes, tais como 

filossilicatos (sericita, clorita, muscovita), além de cianita, talco, pirofilita, granada, estaurolita), 

biotita, apatita, caolinita, cloritóide, fuchsita, flogopita, crisotila, stilpnomelana, titanita e apatita.  

 

Tabela 3.1: Constituição Mineralógica dos diferentes tipos composicionais de formações ferríferas (Rosière & 

Chemale Jr (2000) e Pires, 1995). 

 

  

 Apesar da pequena variação composicional dos minerais, os eventos tectônicos atuantes na 

região proporcionaram uma grande variedade de texturas nas FFBs da Formação Cauê (Rosière et al. 

2001a). O desenvolvimento de plaquetas de especularita, mineral cuja distribuição é caracterizada por 

clivagens de tipos e morfologia variada, possibilitou a definição de distintos tipos tectônicos, com 

diferentes micro-estruturas e tramas que são diferenciados na Tabela 3.2 (Rosière & Chemale Jr 2000). 
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Tabela 3. 2: Características principais dos tipos tectônicos (Rosière & Chemale Jr 2000). 

  

 Os diferentes tipos composicionais dos Itabiritos da Formação Cauê estão condicionados 

segundo Rosière & Chemale Jr (2000) a três fatores: 

 

a) Composição original dos sedimentos na bacia: afetado diretamente pelos 

processos metamórficos deformacionais, o que dificulta uma real avaliação da 

distribuição dos elementos na bacia. Sabe-se porém que a presença de anfibólios é 

condicionada pela presença de material terrígeno, e que houve uma diminuição da 

disponibilidade de Fe na bacia associado à diminuição da lâmina d’água e 

deposição dos carbonatos da Formação Gandarela; 

b) Estruturação tectônica: a diferença reológica existente entre as FFB em relação 

aos sedimentos sobre e subjacentes dos Grupos Caraça e Piracicaba, resultou em 

uma estruturação complexa nas FFB com a formação de dobras e zonas de 

cisalhamento, alterando diversas características sedimentares e diagenéticas, 

chegando a formar ferro-tectonitos; 

c) Metamorfismo e processos hidrotermais: além das reações metamórficas que 

refletiram, sobretudo na mudança mineralógica, os itabiritos do Quadrilátero 

Ferrífero passaram por um intenso processo de oxidação e atividade hidrotermal, 

ocasionando como, por exemplo, a progressiva martitização da magnetita (Rosière 

1981), microestruturas indicativas de mobilização sintectônica de Fe (Lagoeiro, 

1998), a presença de cristais de hematita de habitus e morfologia atípica, 
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caracterizando pseudomorfismo provavelmente em silicatos dentre outras (Pires, 

1995, Rosière et al. 2001a); 

 

3.3.3- Descrições Tectônicas 

 As descrições das características tectônicas descritas abaixo baseiam-se no trabalho dos 

autores Rosière & Chemale Jr (2000), e estão descritas na Tabela 3.2. 

  No Quadrilátero Ferrífero os principais tipos de itabiritos encontrados podem ser classificados 

como Fe-tectonitos constituindo protomilonitos e milonitos. As rochas apresentam foliação bem 

desenvolvida, minerais estirados, sombras de pressão, lamelas de germinação mecânica, bandas de 

cisalhamento e boudins de foliação. A intensidade deformacional dos tectonitos ocorre discretamente 

na porção oeste do Quadrilátero Ferrífero, aumentando a intensidade de ocorrência em direção a leste 

e nordeste da região. 

 A hematita nos Fe-tectonitos cresce na forma de especularita, tal mineral está diretamente 

associado à intensidade da deformação em condições dúcteis formando foliações de morfologia 

variável, variando de espaçado até o tipo contínuo, com total transposição da estruturação “primária”, 

herdada dos jaspilitos, produzindo um bandamento tectono–metamórfico de morfologia regular, com a 

presença de dobras intrafoliais, isoclinais, sem raiz. 

Em falhas e zonas de cisalhamento rúpteis desenvolvem-se brechas e cataclasitos. Brechas são 

constituídas de fragmentos de hematita compacta ou itabirito em matriz de quartzo, carbonato ou 

hematita. A hematita da matriz é comumente lamelar e a presença de talco, caulim, óxido de manganês 

além de acessórios como turmalina, epidoto juntamente com eventual mineralização de ouro (Olivo et 

al. 1995) são indicativos de alteração hidrotermal associada. Esses tectonitos rúpteis dão origem ao 

minério conhecido como blue dust. 

Rosière & Chemale Jr., 1991 propuseram uma sequencia de cristalização para a grande 

maioria dos depósitos de ferro do QF, dependendo do grau metamórfico e aspectos estruturais das 

rochas: 

Magnetita I é o mineral mais antigo e aparece em corpos em áreas preservadas da deformação. 

A magnetita aparece sob luz reflectida, na maioria das vezes, como carater isotrópico. 

Hematita I (martita I) ocorre predominantemente em rochas menos deformada. 

 A hematita II ocorre em minérios deformados e é caracterizada como cristais hipidiomorphos 

para idiomorphos, hematita II é comum em zonas de cisalhamento. 
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Hematitas III e IV são um produto da recristalização durante as três fases subseqüentes de 

deformação (D1, D2, D3) na borda leste do Quadrilátero Ferrífero. A temperatura permitiu a 

recristalização e a reorientação dos cristais de hematita, gerando uma nova clivagem de crenulação. 

Isto também conduziu a uma forte forma e orientação cristalográfica observada na segregação. 

3.3.4- Estudos Geoquímicos Prévios   

Os primeiros trabalhos sobre a geoquímica das FFB’s da Formação Cauê no Quadrilátero 

Ferrífero foram realizados por Gair (1962), na região de Nova Lima e Rio Acima, cujos resultados 

estão exibidos na tabela 3.3. 

Tabela 3.3: Composição química da fácies carbonática da Formação Cauê (Gair 1962), extraído de Alkmin 

(2014). 

 

No intuito de diferenciar e classificar quimicamente os Itabiritos da Formação Cauê no QF, 

Dorr II (1969), realizou um estudo geoquímico identificando os seguintes tipos: Normal (silicoso), 

dolomítico e o anfibolítico. Estas tipologias se distinguem essencialmente pelo teor de ferro e sílica 

que pode ser observado na tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4: Composição dos principais tipos do Itabirito Cauê segundo Dorr II (1969), extraído de Alkmin 

(2014). 

 

 

Uma das primeiras investigações dos elementos menores e traços, das FFB do Quadrilátero 

Ferrífero foram realizadas por Kessler & Müller (1988), ao analisarem 192 concentrados de minérios 
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de ferro e formações ferríferas do Quadrilatero Ferrífero. Os resultados obtidos estão exibidos nas 

tabelas 3.5 e 3.6.  

 

Tabela 3.5: Concentrações (ppm) de elementos menores e traços em concentrados de óxido de ferro de minérios 

e itabiritos do  QF (Kessler & Müller 1988), extraída de Alkmin (2014). 

 

Tabela 3.6: Concentração dos elementos menores e traços (ppm) (Rahner 1987 in Kessler & Müller 

1988). 

 

 

Klein & Ladeira (2000) realizaram uma caracterização geoquímica das FFBs em 4 localidades 

da região oeste do QF: Serra da Piedade, Pico do Itabirito, Águas Claras e Mutuca. Foi realizada uma 

análise das características petrológicas e geoquímicas de 16 amostras de FFBs, coletadas em diferentes 

localidades no Supergrupo Minas (Paleoproterozóico). Baseado na análise dos perfis dos Elementos 
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Terras Raras e correlação com a combinação dos Ni+Cu+Co, foi postulado que a origem das FFB do 

Quadrilátero Ferrífero está relacionada com a precipitação de sedimentos marinhos Paleoproterozóicos 

juntamente com a atuação de fluidos hidrotermais. 

Junqueira et.al (2007) realizaram um estudo a respeito das FFB’s hospedadas em zonas 

mineralizadas em ouro na região do município de Raposos, no Quadrilátero Ferrífero, e a partir de 

análises geoquímicas obtiveram um especetro dos Elementos Terras Raras normalizados pelo PAAS 

com forte anomalia positive de Eu e ausência de variação entre os ETRP e ETRL para as diferentes 

facies de FFB’s estudadas sulfetadas, silicáticas. Os autores corroboram que a anomalia de Eu foi 

mantida durante todo o processo de alteração sofrido pelas FFB’s de Raposos, sugerindo uma 

proximidade a uma fonte marinha hidrotermal (Dymek and Klein, 1988). 

Spier et.al (2007), investigaram os itabiritos quartzosos e dolomíticos das porção NE do QF, e 

baseados na concentração dos elementos traços e padrão de distribuição dos ETRs propuseram uma 

origem similar à proposta por Klein & Ladeira (2000), porém com a menor ou nenhuma participação 

de sedimentos terrígenos. Baseados na diferença de distribuição dos padrões dos ETR nos itabiritos 

quartzosos e dolomíticos, os autores sugerem que tais rochas resultaram de soluções aquosos de 

diferentes composições, sendo superfície marinha (itabirito dolomitico) e fundo oceânico (itabirito 

quartzoso). 

Spier et al., (2008), estudaram minérios compactos e friáveis de alto teor na mina de Águas 

Claras, QF. Os minérios estudados apresentam uma composição química e mineralógica bem simples, 

sobretudo constituídos quase que inteiramente por Fe2O3 e impurezas (MnO) alocadas nos poros do 

minério friável, o que para os autores, é mais um argumento a favor da utilização de estudo dos 

elementos maiores e traços no intuito do entdimento da gênese das FFB’s no QF. Apesar dos estudos 

de Lagoeiro et.al. (2004), associarem a presença dos elementos Na, K, Li, Be, e P nos minérios de alto 

teor na porção leste do quadrilátero ferrífero, mais especificamente nas adjascências a mina de Águas 

Claras a fluidos hidrotermais devido a intrusão de corpos graníticos, os resultados obtidos por Spiet et 

al. (2005) não indicam esta contribuição devido a baixa concentração destes elementos, o que indica 

que a formação dos minérios de alto teor ocorreram por enriquecimento supergênico sem a presença 

destes fluidos. O espectro dos ETR YPAAS dos minérios friáveis é praticamente idêntico ao dos 

itabiritos dolomíticos, mesmo quando são analisados separadamente as partes porosas das bandas 

maciças. Para os minérios compactos  observou-se um forte decréscimo dos ETR pesados em relação 

aos ETR médios, o que sugere uma origem diferente dos minérios friáveis. 

Selmi et.al (2009) estudou diversas amostras de FFBs no QF, realizando uma divisão entre 

itabiritos e hematitas, e demonstrou que existe uma tendência dos ETR pesados concentrarem mais na 

região leste do que nas amostras da região oeste, sendo que estas tendem a ser empobrecidas em ETR. 



Contribuições às Ciências da Terra  Série M(XX), vol. , 115p.,2016 

 

 

57 

As maiores concentrações ETRs pesados foram observadas nas amostras coletas na porção SE do QF. 

A média da concentração dos ETR tanto para os itabiritos e hematitas das FFB mostram maior 

concentração na região de Itabira (alta deformação) do que na região de Gandarela (deformação 

intermediária) e do que no setor oeste (baixa deformação).  

 Alkmim (2014) realizou um estudo quimioestratigráfico (elementos maiores, menores traço, 

incluindo terras raras) de amostras da Formação Cauê em testemunhos de sondagem nas regiões de 

Serra Azul extremo noroeste do QF e Serra do Gandarela leste do QF. A autora descreve que a 

alteração supergênica mobilizou os elementos maiores, menores até a profundidade de 140m, e os 

elementos traços, incluindo os Terras Raras até a profundidade de 90m. A resposta do espectro dos 

Elementos Terras Raras nas diferentes amostras de itabiritos da Formação Cauê, normalizados pelo 

PAAS (McLenan 1989) apresentam como características comuns o enriquecimento dos Elementos 

Terras Raras Pesados em relação aos Leves, anomalias positivas de Eu e Y, anomalias positivas e 

negativas de Ce. Segundo ainda Alkmin (2014), os estudos geoquímicos sugerem que os itabiritos da 

Formação Cauê se formaram devido à interação de diversas fontes como clástica, hidrotermal e 

vulcânica. 
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CAPÍTULO 4 

MINERALOGIA E PETROGRAFIA DOS DIFERENTES TIPOS DE 

ITABIRITOS DO SINCLINAL CONTA HISTÓRIA 

 

 Foi realizado um estudo petrográfico e mineralógico sistemático das amostras coletadas, 

considerando as diversas feições e processos de alteração.  

 As amostras coletadas para este estudo como dito anteriormente foram cedidas pela Vale, e de 

posse dos dados dos testemunhos foram elaboradas três colunas (Figura 4.1) que mostram as 

disposições das litologias em profundidade. As descrições cedidas pela empresa eram baseadas em 

aspectos petrográficos macroscópicos e compacidade, sendo os itabiritos diferenciados em friáveis, 

semi-compactos, compactos, aluminosos e anfibolíticos. No intuito de relacionar as amostras 

estudadas com as classificações feitas anteriormente, estas foram reclassificadas em itabiritos 

silicosos, itabiritos anfibolíticos e itabiritos magnetíticos. 

Testemunho de Sondagem FDCT-0092 

O testemunho do Furo FDCT0092 (Figura 4.1) possui um comprimento total de 180,45m, de 

onde foram coletadas 14 amostras. Inicia-se com uma camada de 12,45 m de canga e termina em 

itabirito magnetítico, registrando assim apenas litologias da Formação Cauê. A boca do furo está 

localizada na região da charneira do Sinclinal Conta História, nas seguintes coordenadas UTM 

654.220,251 e 7.761.212,993 (Figura 1.5).  

O litotipo predominante com uma espessura total de 98,84m é o itabirito silicoso perfazendo 

cerca de 55% de toda extensão do furo. As amostras desta litologia apresentam-se friáveis próximas a 

superfícies e observa-se um aumento da compacidade destas em profundidade. Os pacotes de itabiritos 

magnetítico apresentam espessura total de 46.9m, cerca de 36% de todo furo. São encontrados em 

pronfudidades superiores a 100m com compacidade variando de compacto a semi-compcato. As 

amostras de itabirito anfibolítico formam um pacote único com 20,75m de espessura, cerca 12% de 

todo furo. Esta litologia é encontrada com baixa compacidade (muito friável) e com forte coloração 

amarelo ocre.   

Testemunho de Sondagem FDCT-0126 

O testemunho do Furo FDCT0126 (Figura 4.1) possui um comprimento total de 202.8m, de 

onde foram coletadas 13 amostras. Assim como o FDCT-0092 a boca deste furo também se localiza na 

região de charneira do Sinclinal Conta História (Figura 1.5) nas coordenadas UTM 654.579,965 e 
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7.761.766,620. Inicia-se com uma camada de 3m de aterro (camada de solo) e termina com um pacote 

de itabirito anfibolítico.  

Assim como no FDCT-0092 a litologia predominante é o itabirito silicoso com uma espessura 

total de 103.6m, perfazendo 51% de toda extensão do furo. Esta litologia apresenta-se em sua grande 

maioria com textura friável, poucos metros apresentam-se compacto. Os pacotes de itabirito 

magnetítico possuem cerca de 56m de espessura, perfazendo 27,6% de todo o furo. Ao contrário do 

FDCT-0092 são encontrados em profundidades inferiores a 50m, fortemente magnéticos, com 

compacidade variando de friável nas amostras mais superficiais e semi-compactos para as mais 

profundas. Os itabiritos anfibolíticos quando somados totalizam 42m de espessura, cerca de 20% de 

toda a extensão do furo. São encontrados muito friáveis, desagregáveis ao toque, forte colaração ocre 

marcando fácies hidratadas de itabirito.   

Testemunho de Sondagem FDCTS-0011 

 O testemunho do Furo FDCTS-0011 (Figura 4.1) possui um comprimento total de 453,3m de 

onde foram coletadas 30 amostras para o estudo. Ao contrário dos outros 2 furos, este localiza-se na 

região do flanco inverso do Sinclinal Conta História (Figura 1.5) nas coordenadas 655.368,81  e 

7.764.188,04. Inicia-se com uma camada de 27m de itabirito silicoso e é finalizado em um pacote de 

35m de filito da Formação Batatal. 

 Assim como os FDCT-0092 e FDCT-0126 a litologia predocimante deste furo é o itabirito 

silicoso com uma espessura total de 238m, perfazendo 52,5% de toda extensão do furo. Do memso 

modo observado nos furos anteriores essa litologia é observada friável próxima a superfície e mais 

compacta em profundidades maiores. Os pacotes de ibtairito magnetítico quando somdos totalizam 

161m, cerca de 36% da  extensão do furo, apresentam-se quase sempre com boa compacidade. O 

itabirito anfibolíico é observado em um único pacote com 18,6m de espessura, 4% de toda extensão do 

furo e assim como nos outros 2 furos apresenta-se muito friável.  

 Diferentemente dos outros 2 furos foram coletadas amostras de filto da Formação Batatal que 

ocorrem na base do furo com uma espessura amostrada de 35,3m. Esta litologia apresenta coloração 

cinza-azulado, granulometria fina e muito friável. 

 Pode-se verificar que em termos de compacidade e conservação de minerais, texturas e 

estrututras as amostras do FDCTS-0011 estão melhores preservadas do que as dos FDCT-0092 e 

FDCT-0126, o que pode ser explicado pelo posicionamento destes furos. FDCTS-0011 encontra-se no 

flanco inverso enquanto os outros dois na zona de chaneira que é caracterizada pela intensa percolação 

de fluídos e maiores tensões deformacionais. 
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Figura 4.1: Disposição vertical das litologias nos testemunhos estudados. 

Em termos de composição mineralógica os itabiritos apresentam-se relativamente monótonos, 

sendo a hematita o principal óxido observado sob diferentes formas como martita, hematita 

granoblástica e especularita de acordo com as condições metamórficas (Rosière et al. 2001a). A 

magnetita ocorre na forma de kenomagnetita (Kullerud et al. 1969). Os principais minerais de ganga 

observados são quartzo, dolomita e anfibólios, tais ocorrências destes minerais serviram de base para 

os autores Rosière & Chemale Jr (2000) diferenciarem os itabiritos em três tipos: quartzo-itabirito 

(itabirito silicoso), itabirito dolomítico e itabirito anfibolítico. Amorim & Alkmim (2011) ainda 

incluem o tipo itabirito magnetítico como presente no QF.  

Alkmim (2009) afirma que o itabirito silicoso é o tipo predominante no QF, enquanto os 

outros tipos ocorrem como lentes internas a Formação Cauê. O itabirito do tipo anfibolítico é mais 

comum na região leste do QF, enquanto o dolomítico é mais frequente na porção oeste, refletindo 

possivelmente as zonas faciológicas da bacia proterozóica Cauê. Em menor proporção observa-se 

também o itabirito manganesífero, associados à porção basal da Formação Cauê. O itabirito 

magnetítico frequentemente é encontrado intemperizado como formação ferrífera do tipo goetítica 
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com intensa coloração ocre. Nas raras lentes frescas, exibe coloração esverdeada, magnetismo muito 

forte e é constituído por magnetita, martita, grunerita-cummingtonita, quartzo, dolomita, 

stilpnomelana e hematita subordinada. A presença do mineral stipnomelana no itabirito magnetítico 

(Pickard 2002, 2003), junto com as estruturas macroscópicas e composição química diferenciada 

sugerem, segundo Pires et al. (2015), uma contribuição vulcânica na gênese desta litologia.     

 Foram confeccionadas lâminas delgadas polidas que foram analisadas via microscopia de luz 

transmitida e refletida.  

 

4.1-ITABIRITO SILICOSO  

 Esta litologia corresponde em termos de compacidade aos itabiritos friáveis, semi-compactos e 

compactos com baixo magnetismo a inexistente. Em escala macroscópica é caracterizada por bandas 

alternadas de quartzo e hematita bem marcadas, com exceção nas raras passagens onde a rocha exibe 

um aspecto brechado (IB), resultante do padrão irregular das bandas de hematita, de sílica e de 

material silte-argiloso e limonítico. As bandas de hematita possuem cor cinza-escuro-azulada, já as 

bandas de sílica predominam de cor branca-acinzentada, por vezes, amarelada enquanto que as bandas 

de material silte-argiloso e limonítico exibem cor marrom-ocreada a ocre-avermelhada.  

         

Figura 4.2: Amostras de Itabirito Silicoso: (A) Itabirito Silicoso com aspecto brechado, presença de argilo 

minerais intra-bandas e material hidratado na cor ocre indicativo de limonita; (B) Itabirito Silicoso variando de 

friável a compacto.  

I.B 

A B 
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 Em escala microscópica as amostras de itabirito silicoso apresentam textura 

predominantemente granoblástica, o contato entre os grãos variando de poligonal, serrilhado e 

interlobado em algumas poucas seções. A composição mineralógica é simples, sendo composta 

essencialmente por cristais euédricos, subédricos e anédricos de hematita lamelar (100um-1000um) 

que encontram-se orientados juntamente com as bandas de quartzo. Cristais euédricos a subédricos de 

kenomagnetita (<500um) são observados intensamente martitizados, sobretudo em amostras 

compactas encontrada em profundidades superiores a 100 metros. O quartzo (50um-200um) apresenta-

se na forma de cristais subédricos com contatos serrilhados entre os grãos, formando assim as bandas 

claras e escuras bem definidas. Observa-se ainda a presença isolada de argilo-minerais desenvolvidos 

entre os cristais de quartzo (Figuras 4.3 e 4.4).       

 

Figura 4.3: Cristais de hematita lamelar e kenomagnetita em meio aos cristais de quartzo. 
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Figura 4.4: Argilo-minerais preenchendo os espaços vazios entre os cristais sub-édricos de quartzo.  

 Outro aspecto importante é a presença de material limonítico, resultado da alteração da 

hidratação dos óxidos de ferro, que sob a luz transmitida apresenta coloração marrom-ocreada e em 

alguns pontos avermelhada, como pode ser observado na seção sob luz transmitida da figura 4.5.  
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Figura 4.5: Bandas de material limonítico e de quartzo.  

 

4.2-ITABIRITO MAGNETÍTICO  

 Corresponde aos itabiritos semi-compactos e compactos com magnetismo variando de 

moderado a alto. O litotipo é caracterizado pela alternância de bandas claras ricas em quartzo com 

minerais opacos e por bandas compostas por quartzo, anfibólios e carbonatos, sendo estes dois últimos 

em menor proporção, e poucos minerais opacos. Diferencia-se do itabirito silicoso pela menor 

liberação de sílica e pelo aumento da atividade magnética que se deve ao fato da maior proporção de 

cristais de magnetita em relação aos de hematitas. As amostras frescas são encontradas em 

profundidades elevadas o que confere menor grau de oxidação e maior conservação dos cristais de 

magnetitas, como pode ser observado na figura 4.6.  
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 Figura 4.6: Amostras de Itabirito Magnetítico, maior grau de compacidade e menor liberação de sílica. 

 Em escala microscópica observa-se uma rocha de granulação fina com textura 

granolepdoblástica. Os cristais de magnetita (100um-1000um) variam de euédricos a subédricos e são 

encontrados também sob a forma de kenomagnetita, que se encontra martitizada, porém tal processo é 

menos intenso do que o observado no itabirito silicoso. Porções de hematitas tabulares também são 

observados. Cristais de maghemita são observados, sendo bem caracterizada por uma coloração cinza-

azulado (Figuras 4.7, 4.8 ).  
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Figura 4.7: Amostra de Itabirito Magnetítico, em destaque o cristal subédrico de magnetita martitizado. Bandas 

de hematita tabular também são observadas.  

 

Figura 4.8: Amostra de Itabirito Magnetítico, cristal de magnetita martitizado em níveis de kenomagnetita 

(Kmg) e maghemita (Mgh) além de hematitas tabulares e quartzo. 
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 Outro fato característico do itabirito magnetítico são a presença de grãos euédricos a 

subédricos de magnetita, que são mais preservados do que no itabirito silicoso.   

 

Figura 4.9: Amostra de Itabirito Magnetítico, cristais euédricos a sub-édricos de magnetita. 

 

Figura 4.10: Amostra de Itabirito Magnetítico, sob a luz transmitida observa-se presença de massas orientadas 

de argilo-minerais juntamente com os cristais de quartzo e os minerais de óxido de ferro. 
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 Além dos minerais opacos observa-se cristais subédricos de quartzo (10 a 100 um) e massas 

de argilo-minerais que conferem a textura lepdoblástica à litologia (Figura 4.10).  

4.3-ITABIRITO ANFIBOLÍTICO 

 Esta litologia corresponde a um material muito hidratado e pouco resistente (friável) de cor 

ocre com uma estrutura bandada e pouco magnético (Figura 4.11). Composto por hematita, 

argilominerais, quartzo, anfibólio. Esta litologia pode ser um indicador, de uma fase hidratada dos 

itabriitos da região, uma vez que se observa grande concetração de óxi-hidróxidos de ferro como 

limonita e goethita.  

 

 

Figura 4.11: Amostra de Itabirito Anfibolítico muito alterado, cor ocre e baixo grau de compacidade. 

  

 Devido ao fato desta litologia se encontrar muita alterada pouco foi preservado para análise 

microscópica, na única seção delgada que foi possível de confeccionar (Figura 4.12) pode-se observar 

que o principal óxido de ferro é a goethita, e devido aos processos de oxidação e hidratação dos 

minerais de ferro, os cristais de quartzo podem ser observados com uma coloração amarelada. Não foi 

observado em escala microscópica cristais de anfibólio, o que pode ser explicado pelo elevado grau de 

alteração da rocha.  
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Figura 4.12: Amostra de Itabirito Anfibolítico, destaque para as bandas de óxido e hidróxido de ferro com 

coloração ocre. 
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CAPÍTULO 5 

GEOQUÍMICA: RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 5.1- Testemunho de Sondagem FDCT-0092 

 

  5.1.1- Elementos Maiores e Menores:  

 As amostras analisadas deste testemunho apresentam teores de SiO2 0,57 a 56,53%, Fe2O3 

48,88 a 91,16% e Al2O3 variando de valores abaixo do LQ até um máximo de 4,92%. Os valores de 

CaO foram abaixo do LQ enquanto os óxidos MgO, MnO, P2O5 e TiO2 apresentaram teores abaixo 

de 1 %, conforme é exibido na tabela 5.1. 

 Quando os dados são colocados em diagramas binários (Figura 5.1), observa-se uma clara 

separação entre os tipos de itabiritos analisados.  

 O diagrama binário entre o Fe e SiO2 (Figura 5.1-A) mostra correlação negativa muito forte 

com um valor de correlação de Pearson igual -0,94. Pode-se observar ainda clara separação entre as 

litologias, onde o itabiritos silicosos apresentam menores teores de SiO2 e consequentemente maiores 

teores de Fe2O3 quando comparados com as amostras de itabirito magnetíticos que apresentam padrão 

inverso. A única amostra de itabirito anfibolítico analisado neste testemunho apresenta um 

comportamento particular fora da reta da linha de tendência do diagrama. Os elevados teores destes 

elementos refletem na monotonia das associações minerais observadas nas amostras analisadas. 

Observa-se correlação positiva moderada entre Fe2O3 e TiO2 (Figura 5.1-D) com valor de correlação 

de Pearson igual a 0,74 o que reflete uma afinidade de enriquecimento entre esses elementos e ainda 

enriquecimentos relativos em MgO e Al2O3 (Figura 5.1-B-C) o que pode indicar variaçõ es de fases 

minerais nas amostras. 
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Figura 5.1: Diagramas binários do FDCT-0092: (A) %SiO2 x %Fe2O3; (B) - MgO x Fe2O3; (C) Al2O3 x Fe2O3;  

(D)– TiO2 x Fe2O3. 

 

 Em uma seção vertical (Figura 5.2) quando confronta-se o comportamento do Fe2O3 e SiO2 

observa-se claramente dois comportamentos distintos sendo: 

 i) o aumento significativo do teor de Fe2O3 em direção a superfície, o que evidencia o 

enriquecimento supergênico deste elemento em relação a SiO2, do mesmo modo observa-se aumento 

da concentração de TiO2.  Esse comportamento caracteriza desta maneira as amostras de itabirito 

silicoso e de canga que se encontram em menores profundidades; 

 ii) o aumento do teor de SiO2 em profundidade superando o teor de Fe2O3 a partir de 150,4 

metros de profundidade e mantendo esse comportamento até o fim do testemunho refletindo no 

posicionamento vertical das amostras de itabirito magnetítico. 

 iii) diminuição da taxa de perda por calcinação com aumento da profundidade.    
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Figura 5.2: Perfil do FDCT-0092 e variação da % de SiO2 e  Fe2O3 e ∑ETRS+Y.   

 

 5.1.2- Elementos Traços 

 Foram analisados 17 elementos traços e as amostras analisadas apresentam baixas 

concentrações destes elementos sendo inferiores a 20 ppm, como pode ser observado na tabela 5.2. Foi 

realizada a média das concentrações destes elementos por litologia, de modo a se tornar mais claro o 

comportamento destes elementos nos diferentes tipos de itabiritos analisados. O somatório dos 

elementos traços analisados nas amostras de itabirito magnetítico foi de 29,75 ppm, nas amostras de 

itabirito anfibolítico teve-se um somatório de 84,23 e por fim as amostras de itabirito silicoso 

apresentam um somatório de 46,50 ppm. O diagrama da figura 5.3 mostra a concentração dos 

elementos traços nos três tipos de itabiritos analisados. As amostras de itabirito magnetítico e silicoso 

apresentam comportamentos muito semelhantes embora o itabirito mangetítico seja mais enriquecido 

nestes elementos, enquanto que as de itabirito anfibolítico apresentam comportamento diferenciado 

com concentrações superiores de Ba (8,50 ppm), Zr (12,16 ppm), V (20,65 ppm), Cr (13,8 ppm), Cu 
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(9,96 ppm) e Pb (3,67 ppm). De modo geral as amostras analisadas apresentam enriquecimento em Ba, 

Zr, Cu, Zn. 

 Em relação as variações dos elementos traços analisados, em profundidade observa-se a 

diminuição das concentrações de Ga, Hf, Nb, Pb, Sc, Th, V, Zn e Zr.  

 Isoladamente são notáveis os valores de 17,32 ppm de Zn na amostra 740,  20,49 ppm de Ba 

na amostra 741 e 24,15 ppm de Cu na amostra 752.  

 

Figura 5.3: Espectro das médias das concentrações dos elementos traço por litologia do FDCT-0092.  

 

 5.1.3- Elementos Terras Raras 

 A abundância dos elementos terras rara e Y (ETR+Y), assim como a média da concentração 

destes elementos por litologia analisada estão listadas tabela 5.3. Em geral o somatório destes 

elementos por amostra analisada é pequeno variando de 3,9 a 16,6 ppm com uma média geral de 12,08 

ppm. A média do somatório dos ETR+Y nas litologias analisadas foi  de 13,20 ppm no itabirito 

silicoso, 15,45 no anfibolítico e 9,60 ppm no magnetítico. A variação do somatório destes elementos 

em profundidade é exibida na figura 5.2, onde observa-se uma diminuição ao longo da profundidade 

nas amostras de IS, um aumento nas amostras de IANF e nova diminuição nas amostras de IM. 

 Os padrões dos ETR+Y normalizados pelo Post-Arquean Australian Shale (PAAS) 

(McLennan 1989), apresentam um enriquecimento dos elementos terras raras pesados (ETRP) em 

relação aos leves (ETRL). Todas as amostras possuem (Eu/Sm)S>1 e (Sm/Yb)S<1 (Tabela 5.3). O 

diagrama de distribuição dos ETR+Y exibido na figura 5.4 exibe um comportamento semelhante das 

litologias analisadas, com anomalias positivas de Eu e Y nas 3 litologias e anomalia positiva de Ce no 

itabirito silicoso e anfibolítico mas negativa no magnetítico. Todas as amostras analisadas possuem 

razões de Eu/Eu*>1 (Planavsky 2010) com valores médios  respectivamente 1,54 para IS, 1,49 para 

IANF e 1,69 para IM o que comprovam a positividade da anomalia de Eu. Do mesmo modo, observa-
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se razões Ce/Ce* (Bau & Dulski 1996), maiores que 1 para o IS com exceção das amostras 742 e 746, 

e maiores que para o  IANF comprovando a anomalia positiva deste elemento para estas litologias, e 

razão Ce/Ce* igual a 0,67 no IM confirmando a anomalia negativa. A abundância do La em ambiente 

marinho mascara possíveis anomalias de Ce na água do mar e em seus precipitados químicos, para 

distinção entre anomalias verdadeiras de Ce ou de La Bau & Dulski (1996) propõem a construção de 

um diagrama (Pr/Pr*)SN Vs (Ce/Ce*)SN como pode ser observado na figura 5.5-A. Das amostras 

analisadas 7 caem na zona de anomalia positiva de Ce apenas (III a) sendo as amostras de IS e IAN 

como descrito acima, uma na zona sem anomalia de Ce ou La (I), três na zona de anomalia positiva de 

La apenas e duas na zona de anomalia negativa de Ce apenas. 

 

 

Figura 5.4: Espectro das médias das concentrações dos elementos terras rara  por litologia do FDCT-0092.  

 

 As amostras analisadas apresentam razão Y/Ho variando entre 27 e 52. Segundo Planasvsky 

(2010) a razão de Y/Ho da água do mar fica entre 60 e 90, já para águas continentais essa razão se 

aproxima dos valores crustais entre 26 e 27. Bau, (1996) sugere influência de água continental no 

período de deposição das amostras com razões Y/Ho<30. Quando correlacionamos Y/Ho Vs 

(Eu/Eu*)SN em um diagrama binário (Figura 5.5-B) observa-se que para quase todos as anomalias 

positivas de Eu têm-se razões Y/Ho>30, salvo as amostras 743, 745 e 747. 
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Figura 5.5: (A) Correlação Ce/Ce* x Pr/Pr* (Bau & Dulski 1996) para as amostras do furo FDCT-0092 

exibindo os seguintes padrões: I- sem anomalias de Ce ou La, IIIa- anomalia positiva de Ce, IIIb- anomalia 

negativa de Ce, IIa- anomalia positiva de La e IIb anomalia negativa de La; (B) Correlação entre Eu/Eu* e Y/Ho.  
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Tabela 5.1: Elementos Maiores 

e Menores FDCT-0092 

 

 

 

 

 

Tabela 5.2: Elementos traços FDCT-0092 

ICP OES (% WT) Via Úmida 

Amostra Prof (m) Litologia Al2O3 CaO MgO MnO P2O5 SiO2 TiO2 Fe Total Fe II FeIII FeO Fe2O3 PPC Total (%) 

740 6.2 IS 1.529 <LQ 0.037 0.122 0.210 1.358 0.052 60.840 0.218 60.622 0.281 86.677 10.409 100.394 

741 25.8 IS 0.857 <LQ 0.022 0.044 0.163 0.870 0.039 64.200 0.443 63.757 0.570 91.159 6.755 99.909 

742 49 IS 4.919 <LQ 0.025 0.016 0.129 7.413 0.023 57.332 0.227 57.104 0.293 81.648 6.255 100.428 

743 53.5 IS 4.890 <LQ 0.074 0.036 0.109 13.927 0.025 55.911 0.240 55.671 0.309 79.598 3.111 101.771 

744 84.5 IS 0.144 <LQ 0.590 0.019 0.030 28.610 0.009 53.779 0.143 53.636 0.184 73.330 0.850 103.582 

745 96.1 IANF 0.129 <LQ 0.608 0.020 0.037 29.244 0.013 36.277 0.185 36.092 0.238 51.605 14.800 96.456 

746 114.8 IS 0.354 <LQ 0.037 0.222 0.570 4.465 0.046 59.047 0.044 59.003 0.057 84.363 10.822 100.879 

747 119.5 IS 0.088 <LQ 0.017 0.017 0.071 50.755 0.013 36.836 0.139 36.697 0.179 49.600 2.031 102.592 

748 135.3 IS 0.041 <LQ 0.008 0.004 0.063 55.215 0.012 35.131 0.159 34.972 0.204 50.003 1.381 106.728 

749 150.4 IM 0.022 <LQ 0.009 0.008 0.114 41.132 0.008 42.724 0.233 42.490 0.300 60.753 3.462 105.508 

750 151.9 IM <LQ <LQ 0.056 0.007 0.054 54.289 0.012 35.727 1.224 34.503 1.575 49.333 1.159 104.911 

751 158.7 IM <LQ <LQ 0.012 0.004 0.029 54.719 0.010 34.786 0.723 34.063 0.931 48.703 3.161 106.638 

752 173.3 IM 0.060 <LQ 0.047 0.014 0.171 55.535 0.021 36.667 1.985 34.682 2.554 48.223 2.367 106.443 

753 178.3 IM <LQ <LQ 0.418 0.013 0.040 51.142 0.011 37.137 2.945 34.192 3.788 48.887 3.108 103.619 

ICP-MS(ppm) 

Amostras Prof (m) Litologia Ba Cr Cu Ga Hf Nb Ni Pb Rb Sb Sc Sn Th U V Zn Zr 
740 6.2 IS 1.173 8.435 7.798 1.930 0.241 0.771 3.421 3.985 0.071 1.446 2.128 0.317 0.787 1.157 10.471 17.322 8.458 
741 25.8 IS 20.496 3.989 6.243 1.377 0.166 0.584 2.972 2.843 1.044 1.351 1.419 0.248 0.725 0.365 6.148 11.091 6.123 
742 49 IS 1.784 1.777 12.570 0.738 0.078 0.420 2.396 2.022 0.296 1.649 0.709 0.245 0.326 0.200 4.076 8.195 3.008 
743 53.5 IS 1.430 3.972 6.124 0.790 0.134 0.495 2.256 1.259 0.158 3.062 1.087 0.289 0.354 0.202 4.617 5.473 5.910 
744 84.5 IS 1.314 1.635 3.803 0.542 0.033 0.217 1.963 1.055 0.248 2.095 0.116 0.761 0.065 0.044 1.328 2.885 1.554 
745 96.1 IANF 8.504 13.729 9.954 1.823 0.359 0.931 3.189 3.679 0.362 1.259 1.465 0.358 0.866 0.484 20.647 4.460 12.166 
746 114.8 IS 4.429 7.849 9.001 0.480 0.173 0.297 10.349 4.236 0.093 3.308 1.534 0.148 0.360 0.493 4.699 12.324 6.032 
747 119.5 IS 1.487 0.835 3.604 0.201 0.020 0.114 1.829 1.276 0.190 1.835 0.084 0.164 0.051 0.093 1.016 3.838 0.778 
748 135.3 IS 2.503 0.919 1.530 0.164 0.015 0.213 1.767 0.816 0.425 2.581 0.084 0.165 0.039 0.049 1.538 2.741 0.675 
749 150.4 IM 1.400 3.849 5.219 0.223 0.014 0.090 2.479 0.976 0.083 2.334 0.123 1.380 0.120 0.045 2.431 0.556 0.591 
750 151.9 IM 1.292 6.092 8.876 0.205 0.007 0.110 2.444 0.658 0.193 2.322 0.111 0.254 0.036 0.026 2.143 5.618 0.282 
751 158.7 IM 1.040 1.553 2.483 0.162 0.008 0.114 1.928 0.487 0.207 2.007 0.060 0.213 0.024 0.017 1.948 6.804 0.388 
752 173.3 IM 1.223 5.337 24.150 0.171 0.007 0.153 2.618 0.886 0.148 1.237 0.099 4.117 0.022 0.017 2.062 5.254 0.301 
753 178.3 IM 1.175 2.939 3.926 0.174 0.007 0.122 2.469 0.822 0.141 1.226 0.089 0.367 0.020 0.016 1.937 13.259 0.265 

Média IM   1.226 3.954 8.931 0.187 0.009 0.118 2.388 0.766 0.154 1.825 0.097 1.266 0.044 0.024 2.104 6.298 0.366 
Média IANF   8.504 13.729 9.954 1.823 0.359 0.931 3.189 3.679 0.362 1.259 1.465 0.358 0.866 0.484 20.647 4.460 12.166 

Média IS    4.791 4.793 6.736 0.894 0.135 0.449 3.349 2.352 0.321 2.065 0.958 0.299 0.397 0.343 6.060 7.592 4.967 
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Tabela 5.3: Elementos terras raras FDCT-0092 

Amostra 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 Média Média  Média  

Prof (m) 6.2 25.8 49 53.5 84.5 96.1 114.8 119.5 135.3 150.4 151.9 158.7 173.3 178.3 IS IANF IM 

Litologia IS IS IS IS IS IANF IS IS IS IM IM IM IM IM       

La (ppm) 1.863 2.082 1.758 0.834 0.403 2.353 5.415 0.399 0.302 
2.069 1.051 0.641 0.894 0.917 

1.632 2.353 1.114 

Ce (ppm) 5.509 5.450 4.104 2.543 1.484 5.486 7.735 1.474 0.823 
1.936 1.260 1.093 0.993 1.060 

3.640 5.486 1.268 

Pr (ppm) 0.484 0.515 0.519 0.203 0.102 0.409 1.062 0.135 0.081 
0.272 0.176 0.137 0.142 0.150 

0.388 0.409 0.175 

Nd (ppm) 1.979 2.100 2.281 0.845 0.450 1.593 4.535 0.621 0.357 
1.138 0.829 0.657 0.649 0.637 

1.646 1.593 0.782 

Sm (ppm) 0.430 0.419 0.472 0.200 0.090 0.347 0.903 0.160 0.081 
0.203 0.161 0.141 0.132 0.143 

0.344 0.347 0.156 

Eu (ppm) 0.127 0.136 0.156 0.063 0.034 0.115 0.336 0.057 0.031 
0.083 0.071 0.063 0.061 0.063 

0.118 0.115 0.068 

Gd (ppm) 0.433 0.479 0.545 0.218 0.119 0.402 1.113 0.193 0.150 
0.344 0.288 0.217 0.226 0.223 

0.406 0.402 0.260 

Tb (ppm) 0.069 0.074 0.085 0.040 0.020 0.070 0.171 0.034 0.024 
0.056 0.047 0.041 0.040 0.040 

0.065 0.070 0.045 

Dy (ppm) 0.437 0.468 0.545 0.246 0.131 0.458 1.138 0.241 0.154 
0.447 0.370 0.293 0.285 0.292 

0.420 0.458 0.337 

Ho (ppm) 0.098 0.110 0.122 0.055 0.033 0.109 0.284 0.055 0.040 
0.125 0.106 0.081 0.077 0.078 

0.100 0.109 0.093 

Y  (ppm) 3.155 4.048 4.129 1.518 1.246 3.267 12.211 1.532 1.542 
6.538 5.306 3.505 3.753 3.768 

3.673 3.267 4.574 

Er  (ppm) 0.313 0.349 0.401 0.180 0.108 0.349 0.930 0.178 0.140 
0.421 0.356 0.280 0.265 0.261 

0.325 0.349 0.317 

Tm  (ppm) 0.048 0.050 0.063 0.029 0.036 0.056 0.142 0.028 0.023 
0.066 0.053 0.041 0.040 0.040 

0.052 0.056 0.048 

Yb  (ppm) 0.331 0.327 0.424 0.198 0.113 0.377 0.939 0.197 0.163 
0.378 0.350 0.272 0.262 0.290 

0.336 0.377 0.310 

Lu  (ppm) 0.053 0.054 0.077 0.034 0.024 0.062 0.169 0.030 0.029 
0.065 0.063 0.049 0.048 0.046 

0.059 0.062 0.054 

 ∑  (ppm) 15.328 16.661 15.682 7.208 4.393 15.453 37.082 5.335 3.939 14.142 10.489 7.511 7.867 8.008 13.203 15.453 9.603 

Y/Ho  32.272 36.813 33.748 27.385 37.985 29.877 43.023 28.061 38.721 52.397 50.050 43.285 48.440 48.530 34.751 29.877 48.540 

Eu/Eu* 1.464 1.545 1.565 1.440 1.621 1.496 1.725 1.563 1.454 1.611 1.672 1.724 1.741 1.736 1.547 1.496 1.697 

Ce/Ce* 1.336 1.214 0.984 1.425 1.690 1.277 0.742 1.437 1.210 0.573 0.668 0.850 0.632 0.649 1.255 1.277 0.674 

Pr/Pr* 0.859 0.894 0.989 0.808 0.721 0.800 1.041 0.832 0.881 1.062 0.989 0.937 1.018 1.058 0.878 0.800 1.013 

Eu/Sm 1.520 1.664 1.701 1.628 1.936 1.697 1.911 1.821 1.982 2.108 2.255 2.314 2.396 2.286 1.754 1.697 2.257 

Sm/Yb 0.660 0.651 0.565 0.511 0.405 0.468 0.489 0.414 0.253 0.273 0.234 0.263 0.256 0.250 0.520 0.468 0.255 
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5.2- Testemunho de Sondagem FDCT-0126 

 

 5.2.1- Elementos Maiores  

 As amostras analisadas deste testemunho apresentam teores de SiO2 2,96 a 58,26%, Fe2O3 

42,75 a 87,35% e Al2O3 não ultrapassando 2,5 %. Apenas a amostra 762 apresenta porcentagem de 

CaO acima do LQ enquanto os outros óxidos analisados, MgO, MnO, P2O5 e TiO2 apresentaram teores 

abaixo de 1% . Os resultados estão exibidos na tabela 5.4. 

 O diagrama binário apresentado na figura 5.6-A entre Fe2O3 e SiO2 mostra a forte correlação 

negativa entre estes óxidos com um valor de correlação de Pearson igual -0,98. Destaca-se ainda as 

amostras 754 e 755 com teores de Fe2O3 acima de 87%. As figuras 5.6-B-C-D exibem a relação entre 

o Fe2O3 e MgO, Al2O3 e TiO2 respectivamente.  

 

 

Figura 5.6: Diagramas binários do FDCT-0126: (A) %SiO2 x %Fe2O3; (B) - MgO x Fe2O3; (C) Al2O3 x Fe2O3;  

(D)– TiO2 x Fe2O3. 

  

 A seção vertical exibida na figura 5.7, exibe o mesmo comportamento do testemunho FDCT-

0092, onde observa-se uma diminuição do teor de Fe2O3 e o aumento do teor de SiO2 junto com 

aumento da profundidade.  
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Elementos Traços 

 A média do somatório dos elementos traços analisados deste testemunho é de 55,73 ppm, 

sendo superior a do FDCT-0092. Destacam-se as amostras 754 com 62,82 ppm e somatório destes 

elementos igual a 159,88 ppm e a 755 com 28,55 ppm de V e somatório igual a 109,35 ppm, estes e os 

resultados de todas outras amostras analisadas encontram-se na tabela 5.4.  

 

 Figura 5.7: Perfil do FDCT-0126 e variação da % de SiO2 e  Fe2O3 e ∑ETRS+Y.  

 

 As amostras de itabirito silicoso obtiveram valor médio igual a 69,60 ppm, as de itabirito 

anfibolítico igual a 35,31 ppm e as de itabirito magnetítico igual a 50,28 ppm.  O diagrama da figura 

5.8 exibe o comportamento dos elementos traço em cada litologia analisada, onde observa- se um 

padrão de comportamento muito semelhante entre elas, com picos de Ba, Zn, Pb e Sb e vales de Sc, Th 

e U.    
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 Em relação a profundidade observa-se um empobrecimento de praticamente todos elementos 

analisados salvo Zn, V, Cr e Cu. 

 

Figura 5.8: Espectro das médias das concentrações dos elementos traço por litologia do FDCT-0126. 

 

Elementos Terras Raras 

 Os valores das concentrações dos elementos terras rara e Y (ETR+Y), assim como a média da 

concentração destes elementos por litologia analisada estão listadas tabela 5.6.  O somatório destes 

elementos variou muito de uma amostra a outra com valor mínimo de 8,71 ppm e máximo de 86,3 

ppm. A média do somatório para IS foi de 49,42 ppm, 50,28 ppm para IANF  e 56,08 ppm para IM. 

Observa-se um enriquecimento do somatório dos ETR+Y na maioria das amostras ao longo da 

profundidade (Figura 5.7), padrão inverso do apresentando pelas amostras do FDCT-0092 que 

apresenta empobrecimento em profundidade.   

 O espectro dos ETR+Y (Figura 5.9) exibe um comportamento muito semelhante entre as 

litologias estudadas, com anomalias negativas de Ce e positivas de Eu e Y, além do enriquecimento 

dos ETRP em relação ETRL. Todas as amostras possuem (Eu/Sm)S>1 e (Sm/Yb)S<1, o mesmo foi 

observado no FDCT-0092. As anomalias positivas de Eu são comprovadas com razões de 

(Eu/Eu*)SN>1 observadas em todas as amostras sendo a média desta razão para IS igual a 1.61, para 

IANF igual a 1,61 e 1,71 para IM.  
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Figura 5.9: Espectro das médias das concentrações dos elementos terras rara por litologia do FDCT-0126. 

  

 Com exceção da amostra 754 que apresenta razão Ce/Ce* igual 1.61, todas as outras amostras 

apresentam valores de (Ce/Ce)SN*<1. O diagrama da figura 5.10-A mostra que apenas a amostra 754 

possui somente anomalia positiva de Ce e apenas a amostra 757 apresenta somente anomalia positiva 

de La, enquanto que todas as outras amostras possuem apenas anomalia negativa de Ce.  

 As razões Y/Ho das amostras variam de 36 a 64, de modo que quando estas são dispostas no 

diagrama (Eu/Eu*)SN Vs Y/Ho (Figura 5.10-B) observa-se que para todas as amostras com razão de 

Y/Ho>30 têm-se  (Eu/Eu*)SN>1.  
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Figura 5.10: (A) Correlação Ce/Ce* x Pr/Pr* (Bau & Dulski (996) para o furo FDC-0126; (B) Correlação entre 

Eu/Eu* e Y/Ho.  
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Tabela 5.4: Elementos Maiores FDCT-0126 

ICP OES  Via Úmida 

Amostra Prof (m) Lito Al2O3 CaO MgO MnO P2O5 SiO2 TiO2 Fe Total Fe II FeIII  FeO Fe2O3  PPC Total (%) 
754 12.8 IS 2.237 <LQ 0.051 0.740 0.284 4.264 0.081 61.303 0.079 61.224 0.102 87.538 4.602 99.898 
755 26.45 IS 1.497 <LQ 0.014 0.070 0.408 2.166 0.113 61.052 0.159 60.893 0.204 87.065 8.793 100.329 
756 38 IS 0.084 <LQ 0.006 0.003 0.031 37.582 0.008 45.096 1.153 43.944 1.483 62.830 3.227 105.250 
757 53 IM 0.459 <LQ 0.012 0.004 0.065 2.963 0.019 64.927 3.004 61.923 3.865 88.537 4.283 100.206 
758 74.9 IANF 0.068 <LQ 0.015 0.003 0.079 38.680 0.008 44.577 0.265 44.312 0.340 30.358 5.403 105.137 
759 78 IS 0.075 <LQ 0.021 0.012 0.200 41.315 0.014 41.001 1.016 39.984 1.308 57.170 5.463 105.577 
760 88.3 IM 0.055 <LQ 0.023 0.004 0.127 49.125 0.013 36.371 0.364 36.007 0.468 51.483 5.046 106.344 
761 105.1 IM 0.060 <LQ 0.012 0.011 0.252 45.075 0.014 38.987 1.164 37.823 1.497 54.080 5.424 106.425 
762 113.75 IM 0.027 0.062 0.027 0.006 0.171 58.265 0.011 32.110 1.775 30.335 2.283 43.373 3.727 107.952 
763 142.6 IS 0.220 <LQ 0.010 0.007 0.091 29.977 0.016 44.397 0.110 44.287 0.142 63.321 6.587 100.371 
764 157.6 IANF 0.093 <LQ 0.014 0.036 0.142 46.227 0.013 37.300 0.192 37.109 0.246 53.058 6.895 106.726 
765 173.25 IS 0.242 <LQ 0.031 0.012 0.063 52.210 0.027 32.281 2.382 29.899 3.064 42.750 3.611 102.017 
766 193 IANF 0.443 <LQ 0.005 0.012 0.125 29.232 0.011 45.391 2.131 43.260 2.742 61.853 6.030 100.454 

Tabela 5.5: Elementos Traços FDCT-0126 

ICP-MS (ppm) 

Amostra Prof (m) Lito Sc V Cr Ni Cu Zn Ga Rb Zr Nb Sn Sb Ba Hf Pb Th U 
754 12.8 IS 2.648 14.695 9.983 7.344 6.796 11.965 1.858 0.959 12.818 1.091 0.376 11.129 62.821 0.389 12.434 1.360 1.203 
755 26.45 IS 2.228 28.527 10.568 6.753 9.543 17.861 2.551 0.279 16.216 1.791 0.543 9.161 4.738 0.479 4.952 1.732 0.937 
756 38 IS 0.029 1.510 0.775 1.457 4.871 4.618 0.214 0.094 3.027 0.138 0.157 4.739 0.433 0.070 0.696 0.041 0.284 
757 53 IM 0.257 3.442 1.715 2.505 6.709 7.322 0.479 0.492 2.324 0.255 0.219 4.306 4.949 0.063 1.279 0.249 0.157 
758 74.9 IANF 0.070 1.697 0.808 2.768 2.493 3.401 0.198 0.132 1.656 0.186 0.122 2.486 1.401 0.037 0.498 0.055 0.064 
759 78 IS 0.131 1.798 0.962 4.043 1.576 16.537 0.239 0.084 1.380 0.144 0.083 3.013 1.582 0.028 0.506 0.081 0.193 
760 88.3 IM 0.159 3.231 1.714 4.258 4.457 23.760 0.216 0.121 1.334 0.050 0.319 2.690 1.410 0.021 0.631 0.053 0.051 
761 105.1 IM 0.114 2.542 1.908 7.344 19.028 20.709 0.237 0.118 0.951 0.075 3.261 6.655 1.949 0.021 1.003 0.067 0.088 
762 113.75 IM 0.112 2.461 2.449 5.286 10.403 25.647 0.255 0.151 0.859 0.111 0.419 3.272 1.592 0.015 0.726 0.045 0.038 
763 142.6 IS 0.278 3.484 2.303 3.309 8.691 7.414 0.411 0.196 3.277 0.277 0.172 2.565 1.129 0.082 2.532 0.165 0.261 
764 157.6 IANF 0.192 2.342 1.831 3.741 2.844 19.055 0.262 0.228 1.994 0.193 0.113 2.368 3.455 0.042 7.766 0.082 0.136 
765 173.25 IS 0.618 7.791 3.067 4.467 3.044 12.584 0.413 0.347 5.170 0.519 0.147 1.086 2.711 0.093 4.291 0.229 0.174 
766 193 IANF 0.558 3.214 2.262 6.903 6.546 12.380 0.360 0.357 2.428 0.215 0.276 2.102 1.383 0.056 1.517 0.134 0.526 

Média IS X X 0.989 9.634 4.610 4.562 5.753 11.830 0.948 0.326 6.981 0.660 0.246 5.282 12.236 0.190 4.235 0.601 0.509 
Média IM X X 0.161 2.919 1.947 4.848 10.149 19.360 0.297 0.221 1.367 0.123 1.054 4.231 2.475 0.030 0.910 0.104 0.084 

Média IANF X X 0.273 2.417 1.633 4.471 3.961 11.612 0.273 0.239 2.026 0.198 0.170 2.319 2.080 0.045 3.260 0.090 0.242 
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Tabela 5.6: Elementos Terras Raras FDCT-0126 

Amostra 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 Média Média Média 

Prof (m) 12.8 26.45 38 53 74.9 78 88.3 105.1 113.75 142.6 157.6 173.25 193 IS IM IANF 

Litologia IS IS IS IM IANF IS IM IM IM IS IANF IS IANF 
   

La (ppm) 2.716 3.710 0.781 1.725 1.455 5.208 1.240 5.763 1.849 3.125 10.574 4.992 6.208 3.422 6.079 2.644 

Ce (ppm) 8.990 5.283 0.940 2.466 1.196 3.558 1.151 3.293 1.342 3.271 8.961 5.099 4.835 4.523 4.997 2.063 

Pr (ppm) 0.608 0.863 0.163 0.370 0.302 0.878 0.212 0.677 0.364 0.512 1.925 0.964 1.257 0.665 1.161 0.406 

Nd (ppm) 2.471 3.925 0.739 1.672 1.443 4.059 1.014 2.988 1.684 2.242 8.711 4.461 5.438 2.983 5.197 1.839 

Sm (ppm) 0.514 0.777 0.155 0.320 0.272 0.713 0.220 0.481 0.310 0.426 1.525 0.900 1.136 0.581 0.978 0.333 

Eu (ppm) 0.175 0.291 0.061 0.126 0.127 0.320 0.125 0.210 0.133 0.185 0.603 0.388 0.457 0.237 0.396 0.148 

Gd (ppm) 0.588 1.165 0.250 0.525 0.531 1.415 0.375 1.048 0.555 0.699 2.436 1.585 1.949 0.950 1.639 0.626 

Tb (ppm) 0.095 0.185 0.043 0.088 0.088 0.222 0.064 0.162 0.092 0.120 0.385 0.261 0.336 0.154 0.269 0.101 

Dy (ppm) 0.634 1.226 0.334 0.636 0.635 1.622 0.472 1.193 0.665 0.896 2.778 1.997 2.651 1.118 2.021 0.742 

Ho (ppm) 0.158 0.323 0.100 0.174 0.169 0.450 0.135 0.383 0.183 0.260 0.792 0.590 0.794 0.313 0.585 0.219 

Y  (ppm) 6.283 13.767 4.366 7.843 6.085 24.028 7.585 24.605 9.051 13.311 42.351 31.196 39.785 15.492 29.407 12.271 

Er  (ppm) 0.528 0.988 0.333 0.554 0.561 1.436 0.462 1.302 0.617 0.893 2.582 2.014 2.812 1.032 1.985 0.734 

Tm  (ppm) 0.083 0.138 0.053 0.082 0.086 0.202 0.072 0.169 0.093 0.135 0.365 0.310 0.424 0.153 0.292 0.104 

Yb  (ppm) 0.560 0.834 0.339 0.512 0.551 1.222 0.479 0.966 0.615 0.873 2.242 2.038 2.687 0.978 1.827 0.643 

Lu  (ppm) 0.097 0.144 0.062 0.090 0.102 0.223 0.095 0.185 0.111 0.161 0.402 0.372 0.514 0.176 0.339 0.120 

∑  (ppm) 24.499 33.619 8.719 17.183 13.603 45.555 13.701 43.426 17.665 27.107 86.632 57.167 71.283 32.778 57.172 22.994 

Y/Ho 39.740 42.674 43.637 45.073 36.080 53.407 56.251 64.246 49.370 51.195 53.488 52.882 50.103 49.426 50.282 56.086 

Eu/Eu* 1.593 1.570 1.533 1.548 1.692 1.654 2.159 1.538 1.617 1.693 1.617 1.643 1.521 1.614 1.610 1.715 

Ce/Ce* 1.614 0.681 0.608 0.712 0.416 0.379 0.512 0.364 0.376 0.589 0.455 0.534 0.398 0.734 0.423 0.491 

Pr/Pr* 0.741 1.073 1.095 1.044 1.186 1.210 1.084 1.184 1.238 1.080 1.180 1.116 1.288 1.052 1.218 1.138 

Eu/Sm 1.752 1.922 2.017 2.027 2.406 2.309 2.914 2.238 2.198 2.245 2.033 2.214 2.067 2.076 2.169 2.344 

Sm/Yb 0.466 0.473 0.233 0.318 0.251 0.297 0.233 0.253 0.256 0.246 0.346 0.224 0.215 0.323 0.270 0.265 
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5.3- Testemunho de Sondagem FDCTS-0011 

 5.3.1- Elementos Maiores e Menores  

 Diferentemente dos outros 2 testemunhos analisados, o FDCTS-0011 apresenta na sua base 

uma amostra de filito da Formação Batatal (FB) com elevado teores de Al2O3 (20,59%), SiO (52,93 %) 

e baixo teor de Fe (5 %). 

 Em relação aos itabiritos os teores de SiO2 das amostras variam de 27 a 70%, enquanto os 

teores de Fe2O3 variam de 38 a 76%. Os valores de Al2O3 variam de <LQ até pouco mais de 1%. Os 

valores de MgO, MnO, P2O5 e TiO2 não superaram 0,5% e nenhuma amostra apresentou valor de CaO 

superior ao LQ. Os resultados de todas as amostras estão exibidos na tabela 5.7. 

 Assim como nos outros 2 testemunhos existe forte correlação negativa entre Fe2O3 e SiO com 

valor de correlação de Pearson igual -0,91 essa correlação pode ser observada no diagrama da figura 

5.11-A. As figuras 5.11-B-C-D exibem uma fraca correlação negativa entre o Fe2O3 e MgO, Al2O3 e 

TiO2 respectivamente.  

 

Figura 5.11: Diagramas binários do FDCT-0011: (A) %SiO2 x %Fe2O3; (B) - MgO x Fe2O3; (C) Al2O3 x Fe2O3;  

(D)– TiO2 x Fe2O3 

  

 Foi elaborada uma seção vertical (Figura 5.12) onde observa-se uma diminuição do teor de 

Fe2O3 e o aumento do teor de SiO2 em profundidade, embora uma variação menor do que foi 

observado nos furos anteriores.  
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Elementos Traços 

 A média do somatório dos elementos traços analisados nos itabiritos é de 65,19 ppm, sendo 

superior às dos 2 testemunhos anteriores. O somatório dos traços na amostra de filito foi de 904,72 

ppm, sendo muito superior às amostras de itabirito. Em média o itabirito silicoso apresenta somatório 

dos elementos traços igual a 58,87 ppm, já o de itabirito magnetítico é 75,26 ppm e por fim o de 

itabirito anfibolítico é de 78,38 ppm. A amostra 343 apresenta elevadas concentrações dos elementos 

Ba (157,83 ppm), Cu (28,38 ppm) e Zn (18,26 ppm) em relação as outras amostras.  Destaca-se 

também a amostra 345 com 41,80 ppm de Ba, 50,91 ppm de Ni, 30 ppm de Zn e 26,7 ppm de Sb.  

Quando plotados em um diagrama (Figura 5.13), observa-se que um comportamento semelhante das 

amostras de itabirito salvo os elementos Zr, Rb e U. A curva referente à amostra de filito apresenta um 

comportamento particular que destoa das amostras de itabirito. As concentrações destes elementos nas 

amostras analisadas estão dispostos na tabela 5.8. 

 

Figura 5.12: Perfil do FDCTS-0011 e variação da % de SiO2 e  Fe2O3 e ∑ETRS+Y.  
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Figura 5.13: Espectro das médias das concentrações dos elementos traço por litologia do FDCT-0011. 

 

Elementos Terras Raras 

 Os valores do somatório das concentrações dos elementos terras rara e Y (ETR+Y) variam de 

1,57 até 37,43 ppm, com uma média geral de 9,72 ppm. Analisando as médias por litologia têm-se 

9,94 ppm para IS, 9,29 para IM e 14,31 para IANF. A figura 5.12 exibe o comportamento do 

somatório dos ETR+Y em profundidade, e observa-se um relativo aumento dessas concentrações. A 

amostra de filito apresenta valores muito superiores aos de itabirito com um somatório de ETR+Y 

superior a 100 ppm (Tabela 5.8). 

 Observa-se na figura 5.14 o espectro dos ETR+Y, onde observa-se enriquecimento dos ETRP 

em relação aos ETRL para todas as litologias analisadas, anomalias positivas de Eu, e anomalias 

negativas e positivas de Ce. A amostra de filito apresenta comportamento oposto ao das amostras de 

itabiritos.  
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Figura 5.14: Espectro das médias das concentrações dos elementos terras rara por litologia do FDCT-0011.  

  

 Assim como os outros testemunhos todas as amostras de itabiritos analisadas apresentam 

(Eu/Sm)S>1 e (Sm/Yb)S<1, salvo a amostra de filito que apresenta (Sm/Yb)S>1. As anomalias 

positivas de Eu são presentes em todas amostras que possuem (Eu/Eu*)SN>1. Em relação ao Ce 

observa-se anomalias positivas com (Ce/Ce)SN*>1 e negativas com Ce/Ce)SN*<1.  Quando dispostos 

no diagrama da figura 5.15-A observa-se que apenas uma amostra apresenta anomalia positiva de Ce 

apenas, enquanto que a grande maioria situa-se nos quadrantes de anomalias positivas de La apenas 

(IIa), anomalias negativas de Ce apenas (IIIb) e algumas amostras ainda no quadrante sem anomalia de 

Ce ou La. Em relação aos outros testemunhos observa-se maior diversidade em relação a estas 

anomalias.  

 As razões Y/Ho variam entre 14 e 36, com a grande maioria das amostras com valores 

inferiores a 30 de Y/Ho. Quando dispostos no diagrama da figura 5.15-B (Eu/Eu*)SN Vs Y/Ho 

observa-se a disposição das amostras, e apesar dos valores de (Eu/Eu*)SN>1 presente em todas as 

amostras estas possuem valores menores de Y/Ho<30 que indicam maior ou exclusivamente 

contribuição de águas continentais, sendo este comportamento diferente dos observados nos 

testemunhos anteriores.  
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Figura 5.15: (A) Correlação Ce/Ce* x Pr/Pr* (Bau & Dulski 1996) para o furo FDCTS-0011; (B) Correlação 

entre Eu/Eu* e Y/Ho.  
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Tabela 5.7: Elementos Maiores FDCTS-0011 

ICP OES Via Úmida 

Amostra Prof (m) Lito Al2O3 CaO MgO MnO P2O5 SiO2 TiO2 Fe Total Fe II FeIII FeO Fe2O3 PPC Total % 

317 14 IS 0.212 <LQ 0.012 <LQ 0.021 27.703 0.017 53.513 0.115 53.398 0.148 76.513 1.319 104.478 

318 27 IS 0.188 <LQ 0.020 <LQ 0.020 42.907 0.012 36.722 0.201 36.521 0.258 52.505 2.557 95.653 

319 34 IM 0.060 <LQ <LQ <LQ 0.045 45.711 0.013 40.650 0.355 40.294 0.457 58.121 4.039 103.950 

320 45 IS 0.163 <LQ 0.013 <LQ 0.023 47.538 0.011 35.893 1.117 34.776 1.437 51.320 2.749 99.069 

321 57 IM 0.266 <LQ 0.011 0.002 0.046 70.306 0.020 30.450 0.170 30.281 0.219 43.538 1.090 114.188 

322 73 IS 0.225 <LQ 0.011 0.000 0.042 60.213 0.020 33.201 0.185 33.016 0.239 47.471 3.786 107.982 

323 97 IS 0.213 <LQ 0.010 0.002 0.027 42.326 0.015 41.122 0.476 40.645 0.613 58.796 6.409 101.389 

324 108 IS 0.796 <LQ <LQ 0.004 0.037 69.588 0.022 28.420 0.152 28.268 0.196 40.635 0.780 111.083 

325 119 IS 0.725 <LQ 0.007 0.021 0.043 58.449 0.035 34.866 0.229 34.637 0.295 49.852 0.970 109.131 

326 134 IS 0.443 <LQ 0.007 0.010 0.026 45.147 0.014 35.182 0.185 34.997 0.238 50.304 0.850 95.951 

327 152 IS 0.327 <LQ 0.008 0.020 0.021 45.539 0.012 39.318 0.265 39.053 0.341 56.217 0.889 102.144 

328 164 IS 0.133 <LQ 0.000 0.003 0.045 68.623 0.013 29.859 0.357 29.502 0.459 42.692 1.809 111.509 

329 194 IM 0.472 <LQ <LQ 0.013 0.024 45.113 0.014 43.117 0.480 42.637 0.618 61.648 1.269 107.284 

330 201 IM 0.055 <LQ 0.005 0.026 <LQ 38.986 0.006 43.261 0.960 42.302 1.235 61.855 1.158 100.934 

331 211 IM 0.101 <LQ 0.016 0.009 <LQ 39.343 0.008 42.784 0.302 42.482 0.389 61.172 1.840 100.649 

332 225 IS <LQ <LQ <LQ 0.004 0.000 44.723 0.007 35.430 0.207 35.222 0.267 50.657 1.309 95.391 

333 234 IS 0.449 <LQ 0.006 0.008 0.056 65.761 0.026 31.494 0.185 31.309 0.239 45.030 1.260 111.336 

334 252 IS 0.158 <LQ <LQ 0.004 <LQ 44.942 0.012 40.604 0.165 40.439 0.213 58.056 0.500 103.172 

335 263 IS 0.044 <LQ <LQ 0.010 <LQ 40.632 0.006 42.858 0.119 42.739 0.153 61.279 1.440 101.971 

336 274 IS 0.149 <LQ 0.010 0.009 <LQ 47.942 0.011 39.302 0.326 38.976 0.420 56.194 0.859 104.316 

337 285 IS 0.198 <LQ 0.027 0.010 <LQ 43.672 0.013 41.311 0.183 41.128 0.236 59.066 0.430 102.986 

338 298 IM 0.168 <LQ 0.019 0.008 0.021 49.181 0.010 38.110 0.194 37.916 0.250 54.490 0.570 103.896 

339 309 IM 0.170 <LQ 0.027 0.009 <LQ 47.515 0.009 38.049 0.219 37.830 0.281 54.402 0.510 102.132 

340 332 IANF 0.143 <LQ <LQ 0.006 0.021 44.703 0.014 40.671 0.170 40.501 0.218 58.152 1.099 103.038 

341 355 IM 0.063 <LQ <LQ 0.282 0.056 52.805 0.012 36.251 0.115 36.136 0.148 51.831 1.259 105.050 

342 376 IS 0.214 <LQ <LQ 0.006 0.035 66.046 0.018 29.268 0.091 29.178 0.116 41.848 0.290 108.167 

343 388 IS 0.531 <LQ 0.008 1.975 0.036 44.414 0.056 40.741 0.055 40.686 0.071 58.252 0.840 105.272 

344 397 IM 0.480 <LQ 0.008 0.130 0.020 39.974 0.022 40.921 0.183 40.737 0.236 58.508 0.909 99.142 

345 413 IM 1.015 <LQ 0.086 0.047 0.214 62.638 0.023 26.821 0.099 26.721 0.128 38.348 5.328 102.372 

346 447 FB 20.592 <LQ 1.527 0.148 0.023 52.929 0.677 43.589 4.279 39.310 5.505 62.324 6.580 138.220 
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Tabela 5.8: Elementos Traços FDCTS-0011 

ICP-MS(ppm) 

Amostra Prof (m) Lito Ba Sc Zr V Cr Ni Cu Zn Rb Nb Pb Th U Ga Sb Sn 

317 14 IS 1.949 0.158 0.000 2.921 2.471 1.968 9.778 10.775 0.171 0.200 1.318 0.137 0.056 0.235 6.548 1.182 

318 27 IS 7.536 0.269 0.000 2.292 2.315 1.806 6.985 10.883 0.837 0.085 1.086 0.105 0.081 0.239 4.700 0.677 

319 34 IM 3.102 0.139 0.000 1.737 0.999 1.385 2.258 11.038 0.101 0.091 0.970 0.042 0.042 0.122 3.776 0.481 

320 45 IS 6.279 0.187 0.000 2.219 2.950 2.296 5.059 12.413 0.388 0.106 0.970 0.072 0.052 0.189 1.520 0.474 

321 57 IM 24.847 0.504 0.000 3.712 2.336 2.031 3.495 10.179 3.627 0.184 2.874 0.195 0.099 0.297 2.121 0.512 

322 73 IS 4.489 0.372 0.364 4.129 2.603 2.136 64.025 10.200 2.648 0.124 3.689 0.124 0.237 0.328 1.779 0.524 

323 97 IS 7.072 0.556 0.305 4.705 2.789 2.536 7.409 19.455 3.532 0.180 2.286 0.221 0.157 0.505 1.926 0.532 

324 108 IS 2.863 0.372 0.652 3.111 2.683 2.269 26.125 14.089 0.079 0.201 1.354 0.216 0.076 0.287 1.191 0.455 

325 119 IS 4.180 0.417 1.685 5.436 4.975 4.353 10.696 16.937 0.350 0.305 3.586 0.372 0.110 0.370 1.167 0.595 

326 134 IS 4.776 0.317 0.000 3.092 2.535 2.172 5.808 6.123 0.098 0.123 3.934 0.168 0.085 0.238 1.582 0.358 

327 152 IS 6.521 0.192 0.000 2.989 1.882 2.311 32.265 23.682 0.273 0.051 12.285 0.239 0.105 0.250 2.439 1.049 

328 164 IS 3.413 0.177 0.000 2.095 1.302 1.510 7.611 20.122 0.074 0.099 10.591 0.082 0.081 0.150 0.900 0.349 

329 194 IM 7.981 0.231 0.000 3.489 2.370 1.909 5.788 16.425 0.656 0.128 3.913 0.209 0.147 0.349 2.825 0.312 

330 201 IM 11.047 0.000 0.000 1.360 1.679 0.944 2.105 10.841 0.258 0.131 3.616 0.068 0.047 0.118 4.808 2.084 

331 211 IM 9.952 0.000 0.000 1.560 3.683 1.637 5.039 10.759 0.148 0.121 3.432 0.078 0.092 0.150 1.480 0.379 

332 225 IS 5.106 0.000 0.000 1.288 5.007 2.273 1.830 14.805 0.144 0.148 1.778 0.055 0.027 0.105 2.166 1.134 

333 234 IS 12.961 0.324 1.989 4.479 3.271 2.731 3.995 10.658 1.480 0.145 1.739 0.288 0.108 0.442 1.022 0.431 

334 252 IS 9.661 0.155 0.000 2.123 4.079 1.885 5.520 10.428 0.122 0.165 0.939 0.097 0.065 0.177 1.501 0.596 

335 263 IS 9.333 0.000 0.000 1.628 0.885 1.957 3.175 8.017 0.183 0.064 0.777 0.055 0.137 0.114 1.621 1.007 

336 274 IS 9.915 0.183 0.000 1.698 3.597 2.589 4.008 22.365 0.133 0.140 1.050 0.124 0.066 0.144 0.891 0.419 

337 285 IS 11.750 0.150 0.000 1.947 1.456 1.378 6.311 19.136 0.389 0.073 0.767 0.148 0.048 0.192 0.851 0.387 

338 298 IM 7.117 0.000 0.000 1.424 2.210 1.603 3.882 22.917 0.125 0.173 0.837 0.123 0.041 0.172 0.713 1.921 

339 309 IM 11.043 0.138 0.000 1.590 2.565 1.417 2.689 6.172 0.178 0.127 0.971 0.105 0.027 0.150 0.760 1.061 

340 332 IANF 3.818 0.306 0.000 2.069 2.185 6.205 14.947 44.769 0.000 0.101 1.975 0.225 0.089 0.213 0.782 0.694 

341 355 IM 25.274 0.139 0.000 1.607 3.260 4.640 9.486 14.497 0.290 0.104 1.639 0.122 0.065 0.218 1.567 2.154 

342 376 IS 6.445 0.237 0.000 2.621 2.230 1.470 2.634 17.571 0.152 0.140 1.294 0.242 0.094 0.240 2.566 0.335 

343 388 IS 157.830 0.525 2.034 5.214 7.988 5.083 28.386 18.256 0.894 1.812 2.951 0.561 0.148 0.809 2.903 0.480 

344 397 IM 9.279 0.466 1.859 3.100 8.763 4.014 3.454 10.664 0.367 0.181 1.788 0.384 0.151 0.475 1.712 0.551 

345 413 IM 41.805 1.092 156.632 1.628 9.797 50.911 11.595 30.043 12.094 0.174 7.511 1.477 7.228 1.428 26.736 0.298 

346 447 FB 281.808 12.134 70.508 75.894 107.759 72.820 37.929 21.524 159.024 9.272 1.785 20.499 5.311 17.821 7.814 2.820 

Média IS X X 15.115 0.255 0.391 2.999 3.056 2.374 12.868 14.773 0.664 0.231 2.911 0.184 0.096 0.279 2.071 0.610 

Média IM X X 15.145 0.271 15.849 2.121 3.766 7.049 4.979 14.353 1.784 0.141 2.755 0.280 0.794 0.348 4.650 0.975 

Média IANF X X 3.818 0.306 0.001 2.069 2.185 6.205 14.947 44.769 0.001 0.101 1.975 0.225 0.089 0.213 0.782 0.694 
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ICP-MS (ppm) 

Amostra Prof(m) Lito La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Y Er Tm Yb Lu ∑ Y/Ho Eu/Eu* Ce/Ce* Pr/Pr* Eu/Sm Sm/Yb 

317 14 IS 0.193 0.417 0.052 0.223 0.051 0.018 0.062 0.010 0.070 0.019 0.311 0.056 0.010 0.070 0.010 1.572 16.385 1.679 0.888 1.000 1.854 0.370 

318 27 IS 0.401 0.860 0.125 0.596 0.147 0.054 0.206 0.036 0.265 0.072 1.945 0.233 0.038 0.262 0.039 5.278 26.889 1.529 0.761 0.996 1.895 0.285 

319 34 IM 0.374 0.702 0.094 0.428 0.099 0.045 0.168 0.030 0.247 0.071 2.326 0.247 0.041 0.286 0.047 5.203 32.677 1.694 0.823 0.989 2.342 0.176 

320 45 IS 0.419 0.799 0.103 0.441 0.093 0.035 0.117 0.020 0.147 0.040 1.107 0.129 0.020 0.122 0.019 3.610 27.717 1.665 0.871 1.012 1.937 0.388 

321 57 IM 0.832 1.494 0.171 0.714 0.162 0.069 0.215 0.037 0.269 0.067 1.668 0.226 0.037 0.260 0.044 6.266 24.754 1.834 0.943 0.975 2.208 0.317 

322 73 IS 1.278 3.664 0.596 2.747 0.787 0.306 0.865 0.164 1.034 0.221 4.527 0.633 0.094 0.566 0.084 17.566 20.480 1.730 0.724 1.062 1.998 0.707 

323 97 IS 1.807 3.787 0.537 2.295 0.501 0.197 0.685 0.121 0.843 0.222 7.398 0.711 0.109 0.708 0.120 20.043 33.256 1.635 0.825 1.055 2.016 0.359 

324 108 IS 0.767 1.145 0.119 0.441 0.086 0.034 0.106 0.020 0.160 0.042 0.852 0.146 0.026 0.197 0.033 4.176 20.116 1.676 1.050 0.983 2.044 0.223 

325 119 IS 1.571 2.364 0.247 0.987 0.188 0.071 0.219 0.033 0.203 0.042 0.818 0.128 0.021 0.145 0.021 7.059 19.296 1.800 1.010 0.952 1.926 0.662 

326 134 IS 1.099 1.623 0.161 0.641 0.125 0.049 0.144 0.021 0.147 0.031 0.468 0.095 0.015 0.105 0.018 4.743 14.991 1.881 1.037 0.929 2.001 0.610 

327 152 IS 0.883 1.441 0.139 0.559 0.106 0.041 0.141 0.022 0.161 0.036 0.746 0.116 0.018 0.130 0.018 4.557 20.433 1.752 1.047 0.909 2.013 0.411 

328 164 IS 0.909 1.484 0.190 0.784 0.183 0.081 0.266 0.048 0.349 0.095 3.433 0.316 0.055 0.355 0.065 8.611 36.263 1.794 0.892 1.029 2.291 0.261 

329 194 IM 1.134 2.094 0.215 0.873 0.183 0.076 0.234 0.040 0.283 0.066 1.265 0.213 0.035 0.243 0.038 6.991 19.305 1.801 1.011 0.934 2.118 0.383 

330 201 IM 1.035 1.601 0.162 0.688 0.139 0.057 0.204 0.035 0.242 0.070 2.668 0.234 0.039 0.282 0.054 7.511 38.083 1.680 0.995 0.909 2.116 0.251 

331 211 IM 0.333 1.604 0.099 0.442 0.129 0.060 0.195 0.039 0.305 0.082 2.331 0.276 0.048 0.338 0.060 6.341 28.377 1.741 1.215 0.675 2.395 0.193 

332 225 IS 0.474 0.738 0.091 0.425 0.100 0.047 0.163 0.031 0.263 0.070 2.239 0.243 0.039 0.286 0.051 5.261 31.969 1.732 0.850 0.942 2.401 0.178 

333 234 IS 4.566 9.001 1.165 5.320 1.143 0.518 1.418 0.208 1.136 0.218 5.046 0.531 0.066 0.372 0.053 30.762 23.166 2.134 0.838 0.977 2.327 1.562 

334 252 IS 0.255 0.631 0.053 0.227 0.050 0.023 0.074 0.013 0.110 0.033 0.830 0.103 0.017 0.118 0.020 2.557 25.268 1.825 1.085 0.823 2.319 0.214 

335 263 IS 0.291 0.720 0.089 0.406 0.101 0.046 0.135 0.027 0.204 0.051 1.311 0.177 0.029 0.208 0.036 3.831 25.555 1.801 0.860 0.961 2.333 0.246 

336 274 IS 0.640 1.261 0.165 0.749 0.170 0.074 0.228 0.040 0.272 0.070 1.611 0.226 0.036 0.252 0.043 5.836 23.042 1.860 0.835 0.987 2.250 0.343 

337 285 IS 0.501 1.196 0.111 0.493 0.096 0.040 0.128 0.021 0.157 0.040 1.010 0.138 0.022 0.153 0.025 4.131 25.212 1.832 1.016 0.852 2.162 0.318 

338 298 IM 0.726 1.115 0.162 0.734 0.150 0.063 0.187 0.028 0.190 0.047 1.281 0.152 0.025 0.176 0.028 5.065 27.123 1.960 0.786 1.031 2.155 0.431 

339 309 IM 0.857 2.345 0.235 1.091 0.243 0.102 0.304 0.049 0.330 0.083 2.380 0.272 0.041 0.277 0.055 8.666 28.647 1.908 0.956 0.863 2.165 0.445 

340 332 IANF 1.546 3.754 0.405 1.880 0.514 0.201 0.577 0.104 0.672 0.155 3.362 0.468 0.076 0.518 0.087 14.319 21.734 1.757 0.919 0.895 2.003 0.505 

341 355 IM 1.438 2.351 0.260 1.157 0.279 0.117 0.334 0.058 0.375 0.095 2.612 0.289 0.050 0.353 0.059 9.827 27.630 1.878 0.928 0.926 2.159 0.401 

342 376 IS 2.413 3.031 0.376 1.495 0.311 0.131 0.407 0.069 0.466 0.111 2.281 0.356 0.057 0.419 0.071 11.994 20.599 1.822 0.927 1.037 2.155 0.378 

343 388 IS 6.325 8.394 1.111 4.559 0.958 0.396 1.240 0.194 1.260 0.304 10.569 0.923 0.139 0.904 0.154 37.431 34.727 1.861 0.879 1.049 2.122 0.539 

344 397 IM 2.005 2.290 0.386 1.631 0.314 0.149 0.445 0.066 0.452 0.110 3.748 0.349 0.052 0.367 0.063 12.428 34.134 2.107 0.748 1.138 2.432 0.436 

345 413 IM 1.693 2.735 0.395 1.787 0.440 0.210 0.669 0.124 0.953 0.277 12.478 1.027 0.191 1.425 0.271 24.675 45.075 1.849 0.789 1.027 2.458 0.157 

346 447 FB 41.982 78.110 8.539 29.850 5.231 1.149 4.210 0.533 2.517 0.457 10.354 1.287 0.190 1.266 0.205 185.880 22.672 1.252 1.054 1.039 1.129 2.099 

Média 

IS 
X X 1.377 2.364 0.302 1.299 0.289 0.120 0.367 0.061 0.403 0.096 2.584 0.292 0.045 0.298 0.049 9.945 27.052 1.785 0.913 0.973 2.124 0.451 

Média 

Im 
X X 1.043 1.833 0.218 0.954 0.214 0.095 0.296 0.051 0.365 0.097 3.276 0.329 0.056 0.401 0.072 9.297 33.848 1.845 0.919 0.947 2.255 0.319 

Média 

IANF 
X X 1.546 3.754 0.405 1.880 0.514 0.201 0.577 0.104 0.672 0.155 3.362 0.468 0.076 0.518 0.087 14.319 21.734 1.757 0.919 0.895 2.003 0.505 
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5.4- DISCUSSÕES 

  

 Os resultados obtidos a partir dos estudos mineralógicos e químicos das formações ferríferas 

bandadas, aqui na forma dos itabiritos da Formação Cauê na região do sinclinal Conta História, 

possibilitam uma série de discussões sobre a gênese e evolução destas litologias, desde as condições 

ambientais durante os processos diagenéticos bem como as distâncias de possíveis fontes termais que 

possam ter contribuído para este processo.   

 5.4.1- Elementos Maiores e Menores 

 Em relação aos elementos maiores e menores, observa-se um comportamento muito 

semelhante entre os três testemunhos analisados, e como estes apresentavam as mesmas variações 

litológicas foi calculado as médias destes elementos para as três litologias (IS, IM e IANF) cujos 

resultados são confrontados com outros presentes na literatura (Tabela 5.10). De modo geral observa-

se um mesmo comportamento para os resultados analisados, com elevados teores de SiO2 e Fe2O3 

(Figura 5.16). Como era de esperar o resultado de itabirito dolomítico do QF (Spier et al. 2007) 

apresenta maior teor de CaO e MgO em relação aos outros. O itabirito anfibolítico deste estudo 

apresenta maior teor de Fe2O3 e menos SiO2 do que o IANF de Dorr II (1969). A média das amostras 

de itabirito silicoso deste estudo apresentam elevado teor de Fe2O3 e baixo de SiO2 em relação aos 

dados comparados, com valores semelhantes aos da mina de Águas Claras (Klein & Ladeira 2000). Já 

a média das amostras de itabirito magnetítico deste estudo assemelham-se ás amostras de Carajás 

(Lindenmayer 2001) e da Serra da Piedade (Klein & Ladeira 2000), sendo estas caracterizadas por 

maior compacidade e retenção de SiO2.    

 

Figura 5.16: Comparação do padrão de distribuição da média dos elementos maiores das formações ferríferas do 

sinclinal Conta História com o padrão das formações ferríferas de outras regiões. 
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Tabela 5.10: Elementos Maiores de diversos tipos de FFB’s encontrados na literatura. 

Tipo Bibliografia SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO TiO2 P2O5 PPC 

Itabirito Silicoso (QF) 
Dor II 1969 

44.700 0.500 37.900 - - - - 0.050 - 

Itabirito Anfibolítico 47.800 0.500 29.400 
 

1.600 3.200 - 0.080 - 

1 (QF) 
Barbora e Grossi Sad 1973 

44.700 0.500 55.000 0.230 - - 0.040 0.110 - 

2 (QF) 0.400 1.230 50.500 0.320 8.330 14.750 0.010 0.090 - 

Itabirito dolomítico (QF) 
Spier et al 2007 

1.010 0.320 48.980 0.280 10.330 14.360 0.020 0.120 22.770 

Quartzo Itabirito (QF) 41.740 0.180 55.710 0.010 0.140 0.460 0.010 0.130 0.590 

Média Itabirito Silicoso (QF) 
Alkmin 2014 

40.250 0.200 56.720 0.010 0.100 0.020 0.010 0.070 1.900 

Média Itabirito Goetítico (QF) 38.770 1.100 57.490 0.150 0.040 0.030 0.040 0.120 3.930 

Média Itabirito Serra da Piedade (QF) 
Klein e Ladeira 2000 

45.930 0.160 52.890 <0.01 0.040 0.070 0.020 0.070 - 

Média Itabirito Silicoso Águas Claras (QF) 65.360 0.120 31.680 0.030 0.750 1.210 0.010 0.080 - 

Média F. Óxido Kuruman Klein & Beukes 1989 46.470 0.070 22.720 0.090 2.360 2.900 0.020 0.110 - 

Média Lago Superior 
Gole e Klein 1981 

47.100 1.500 28.200 - 1.930 2.240 - 0.020 - 

Média Tipo Algoma 48.900 3.700 24.900 - 2.000 1.870 - 0.050 - 

Média Lago Superior Beukes et al. 2008 47.300 1.070 43.100 0.440 5.680 3.030 0.040 0.100 - 

Média FFB Carajás Lindenmayer et al. 2011 44.800 0.140 55.300 0.010 0.100 0.010 0.010 0.010 1.600 

Média Itabirito Silicoso (QF) 

Este Trabalho 

33.141 0.877 65.085 0.113 0.045 <0.01 0.029 0.126 4.065 

Média Itabirito Magnetítico (QF) 44.300 0.221 54.666 0.033 0.049 0.062 0.014 0.091 2.616 

Média Itabirito Anfibolítico (QF) 38.217 0.175 57.605 0.015 0.161 <0.01 0.012 0.081 4.703 

  

5.4.2- Elementos Traços 

 As médias das concentrações elementos traços das litologias de cada testemunho são dispostos 

no diagrama da figura 5.17, onde observa-se um comportamento muito semelhante entre estas, como 

picos de Ba, Zn, Cu, Pb e Sb e vales de U e Th. A média de IANF do FDCTS-0011 apresenta 

comportamento discordante com as outras litologias, apresentando valores nulos para Zr e Rb.  

 

Figura 5.17: Comparação do padrão de distribuição da média dos elementos traços dos diferentes tipos de 

itabiritos do sinclinal Conta História.  
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 Quando comparados com os dados da literatura (Tabela 5.11) observa-se que as amostras 

deste estudo são empobrecidas em praticamente todos os elementos. Os resultados do tipo Algoma 

(Gole & Klein 1981) apresentam as maiores concentrações de elementos traços, como por exemplo 

330 ppm de Zn, muito superior à média do QF que não ultrapassa 50 ppm. Em relação aos outros 

resultados do QF apresentados na tabela 5.11 as amostras deste estudo apresentam-se também 

empobrecidas em elementos traços, ressaltam-se as elevadas concentrações de Cr, Cu, Rb, Zn e Ba nas 

amostras de Águas Claras e Serra da Piedade (Klein & Ladeira 2000).     

 Segundo Frei et al. (2008), o estudo dos elementos traço podem inferir na determinação de 

possíveis áreas fontes de diferentes contextos geológicos e tectônicos.  Observa-se correlação positiva 

em partes das amostras entre Rb e Ba, Ba e Al2O3 e Ba e Zr (Figuras 5.18-A-B-C), sobretudo nas 

amostras de itabirito anfibolítico, o que sugere a proveniência de uma fonte vulcânica félsica, ou 

contribuição clástica por depósitos continentais em uma parte mais rasa da bacia Minas.   

 

 

Figura 5.18: Diagramas binários: (A) Rb x Ba; (B) – Ba x Al2O3; (C) Zr x Ba;  
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Tabela 5.11: Elementos Traços de diversos tipos de FFB’s encontrados na literatura. 

Tipo Bibliografia Sc Cr Ni Cu Rb Sr Zr Nb Ba Th U V Zn 

Média Tipo Algoma 

Gole & Klein 1981 

8.00 
118.0

0 

103.0

0 

149.0

0 
- - - - 

190.0

0 
- - 

109.0

0 

330.0

0 

Média Tipo Lago Superior 
18.0

0 

112.0

0 
37.00 14.00 - - - - 

160.0

0 
- - 42.00 40.00 

Média Fácies Óxido Kuruman 
Klien & Beukes 

1989 
0.13 3.20 30.00 <15 

23.2

0 
7.90 

19.0

0 

7.0

0 
<30 

0.0

7 

0.1

0 
<150 25.00 

Média Tipo Lago Superior McClung 2006 6.40 - 18.00 12.00 
36.0

0 

25.0

0 

38.0

0 

3.0

0 

108.0

0 

3.0

0 

1.7

0 
26.00 26.00 

Média Itabirito Serra da Piedade 

(QF) Klein & Ladeira 

2000 

0.26 
127.7

5 
19.50 36.00 

32.7

5 
9.50 3.50 

6.2

5 
58.25 

0.0

8 

0.8

2 
- 42.00 

Média Itabirito Silicoso Águas Claras 

(QF) 
0.18 

116.6

7 
12.67 29.33 

20.6

7 
7.68 2.33 

7.0

0 
58.33 

0.1

0 

0.6

9 
- 37.00 

Itabirito (QF) Selmi et al. 2009 - - 11.30 3.90 0.50 4.60 3.00 
1.3

0 
13.30 - - 20.60 2.00 

Média Itabirito dolomítico (QF) 

Spier et al 2007 

<1.0

0 
52.90 10.00 7.00 <1 

29.8

0 

14.0

0 

0.8

0 
12.90 

0.5

0 

2.1

0 
- - 

Média Quartzo Itabirito (QF)  <1 <20 10.50 <1 <1 5.00 
12.0

0 

0.8

0 
15.40 

0.1

0 

1.6

0 
- - 

Média FFB Carajás 
S. Fabre et al. 

2011  
- 7.40 5.60 6.60 - 1.60 1.01 - 12.00 

0.1

0 
- 37.60 - 

Média Itabirito Silicoso 

Este Trabalho 

0.73 4.15 3.43 8.45 0.44 - 4.11 
0.4

5 
10.71 

0.3

9 

0.3

2 
6.23 11.40 

Média Itabirito Magnetítico 0.18 3.22 4.76 8.02 0.72 - 5.86 
0.1

3 
6.28 

0.1

4 

0.3

0 
2.38 13.34 

Média Itabirito Anfibolítico 0.68 5.85 4.62 9.62 0.20 - 4.73 
0.4

1 
4.80 

0.3

9 

0.2

7 
8.38 20.28 

 

 5.4.3- Elementos Terras Raras 

 As médias das concentrações dos ETR+Y foi calculada e os resultados mostram que todas as 

litologias analisadas apresentam enriquecimentos ETRP em relação aos ETRL, anomalias positivas de 

Eu e Y, positivas e negativas de Ce e La. Quando comparadas com dados presentes na literatura 

(Tabela 5.12), observa-se que em geral as FFB apresentam baixo  ∑ETR +Y (<50 ppm),  e as mesmas 

características descritas acima, como pode ser observado na figura 5.19  ̧ salvo o comportamento da 

amostra de Carajás (S. Fabre et al. 2011) que apresenta comportamento inverso, ou seja com depleção 

dos ETRP em relação aos ETRL. A FFB do tipo Lago Superior (McClung 2006) apresenta elevado 

teor de Y, (25 ppm) e Zr (38 ppm) em relação aos outros resultados, o que sugere proveniência clástica 

ou uma fonte vulcânica félsica, além disso mostra-se enriquecida em ETR+Y em relação as demais 

FFB analisadas. O mesmo padrão é observado para o valor médio de itabirito anfibolito deste estudo, 

sugerindo um processo diagenético composto por maior contribuição clástica em relação aos outros 

tipos de itabiritos analisados.   
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Figura 5.19: Comparação do espectro de distribuição dos ETR+Y dos itabiritos do sinclinal Conta História com 

o padrão das formações ferríferas de outras regiões. 
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Tabela 5.12: Elementos Terras Raras de diversos tipos de FFB’s encontrados na literatura 

Tipo 

ID 

(QF

) 

QI 

(QF) 

Itabirito 

(QF) 

Média 

IS (QF) 

Média 

IG (QF) 

BIF  

(Groelând

ia) 

Kuruman 

(África do Sul) 

Média 

LS 

Média 

Carajás 

Médi

a IS 

Médi

a IM 

Média 

IANF 

Bibliog

rafia 

Siper et al. 
2007 

Selmi et 
al. 2009 

Alkmin 2014 
Dauphas 

2007 
Bau & Dulski 

1996 
McClun
g 2006 

S. Fabre et 
al. 2011  

Este Trabalho 

La 
2.65

0 

1.40

0 
3.760 1.607 3.219 2.507 1.900 2.160 1.900 2.144 1.600 3.326 

Ce 
4.21

0 

2.32

0 
5.150 2.671 6.870 3.302 3.130 3.690 4.200 3.509 1.721 4.746 

Pr 
0.53

0 
0.32

0 
0.909 0.356 0.705 0.360 0.370 0.380 0.500 0.451 0.266 0.659 

Nd 
2.40

0 
1.59

0 
4.480 1.579 2.767 1.443 1.600 2.680 1.800 1.976 1.192 2.890 

Sm 
0.57

0 

0.42

0 
0.430 0.347 0.587 0.309 0.350 0.400 0.400 0.405 0.234 0.613 

Eu 
0.22

0 

0.15

0 
0.378 0;147 0.239 0.248 0.140 0.170 0.200 0.158 0.104 0.237 

Gd 
0.74

0 
0.54

0 
0.860 0.456 0.745 0.523 0.490 0.550 0.080 0.574 0.394 0.873 

Tb 
0.13

0 

0.09

0 
0.140 0.080 0.130 0.079 0.080 0.120 0.500 0.093 0.065 0.148 

Dy 
0.86

0 

0.56

0 
0.780 0.536 0.894 0.607 0.580 0.660 0.060 0.647 0.481 1.050 

Ho 
0.20

0 
0.12

0 
0.160 0.136 0.227 0.152 0.170 0.370 0.220 0.170 0.136 0.283 

Y 
7.44

0 

4.22

0 
6.000 5.052 7.645 7.950 7.270 25.000 2.700 7.249 6.707 12.012 

Er 
0.63

0 

0.35

0 
0.440 0.467 0.784 0.470 0.520 0.620 0.220 0.550 0.460 0.934 

Tm 
0.10

0 
0.05

0 
0.095 0.074 0.127 0.069 0.080 0.090 <LQ 0.084 0.069 0.141 

Yb 
0.62

0 

0.30

0 
0.430 0.510 0.910 0.492 0.550 4.300 0.100 0.538 0.451 0.907 

Lu 
0.10

0 

0.05

0 
0.080 0.088 0.153 0.083 0.100 0.100 <LQ 0.095 0.082 0.163 

Y/Ho 
37.2
00 

35.1
67 

37.500 37.147 33.678 52.303 42.765 67.568 12.273 
42.76

9 
49.20

2 
42.452 

 ∑ETR 

+Y 

21.4

00 

12.4

80 
24.092 13.959 26.002 18.594 17.330 41.290 12.880 

18.64

2 

13.96

5 
28.981 

Ce/Ce

* 

0.81

7 

0.80

0 
0.643 0.815 1.052 0.780 0.858 0.931 0.992 0.822 0.600 0.738 

Pr/Pr* 
0.97

1 
0.95

3 
1.046 1.006 0.951 0.970 0.969 0.686 1.070 0.998 1.062 1.030 

Eu/Eu

* 

1.65

3 

1.57

3 
3.158 1.806 1.767 3.260 1.712 1.594 2.267 1.665 1.725 1.615 

Eu/Sm 

(SN) 

1.98

3 

1.83

5 
4.517 2.177 2.092 4.124 2.056 2.184 2.569 2.007 2.280 1.987 

Sm/YB 

(SN) 

0.46
7 

0.71
1 

0.508 0.346 0.328 0.319 0.323 0.047 2.032 0.383 0.264 0.343 

 

 

5.4.4- Geoquímica e análise das condições de paleoambiente  

  

 Para muitos autores as FFB’s são sedimentos químicos formados pela precipitação de ferro e 

sílica, devido a uma solução de águas marinhas e fluidos hidrotermais. Os sedimentos terrígenos 

presentes são considerados impurezas depositados pela ação de ventos, rios ou até mesmo por 
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atividade vulcânica (Kimberley, 1979; Klein and Beukes,1989; Arora et al., 1995; Isley, 1995; Kato et 

al., 1998). 

  Dalstra (2008) e Rosiere (2008) consideram as dorsais meso-oceânicas como as possíveis 

fontes de ferro, que seria liberado durante as atividades tectônicas. Outros autores consideram como 

fonte do Fe, SiO2 e a grande maioria dos elementos traços a lixiviação por fluidos hidrotermais dos 

basaltos e komatiitos do assoalho oceânico (Dymek and Klein, 1988; Beukes and Klein, 1990; 

Shimizu et al., 1990; Klein and Beukes, 1992; Bau and Moller, 1993; Kato et al., 1998).   

 Holland (1984) considera os sedimentos continentais como fonte exclusiva de Fe e SiO2. Esta 

ultima teoria é contradita por diversos estudos que indicam que os baixos conteúdos de ETR’s nas 

formações ferríferas bandadas, bem como as anomalias positivas de Eu, estão relacionados a 

deposição destes elementos, junto com Si e Fe sob forte influência de soluções hidrotermais 

(Manikyamba, 1993). Outro aspecto relevante é que tanto as FFB’s quanto os depósitos hidrotermais 

apresentam a mesma assinatura dos ETR’s que consiste em uma depleção dos elementos terras leves 

(ETRL) em relação aos pesados (ETRP) (Derry and Jacobsen, 1990; Danielson et al., 1992). A 

absorção dos ETR’s pelos sedimentos precipitados por fluidos hidrotermais é proporcional à 

concentração dos ETR’s presentes nas fases fluidas, de modo que estes elementos são retirados 

rapidamente dessas soluções possibilitando a rápida incorporação do Eu pelo precipitado em relação 

aos outros ETR’s (Olivzrez and Owen, 1991).  

 Segundo Bau et al.,(1996) a intensidade da anomalia de Eu está relacionada com a 

temperatura de soluções hidrotermais, de modo que temperaturas superiores a 250ºC gerariam 

Eu/Eu*>1, enquanto que temperaturas mais baixas gerariam Eu/Eu*<1, deste modo anomalias 

positivas de Eu indicam proximidades de fontes termais, enquanto anomalias negativas indicam a 

deposição dos sedimentos em uma porção mais distal a fonte, ou até mesmo fontes com menores 

temperaturas. Para as FFB’s observa-se Eu/Eu*>1 que podem estar relacionadas à proximidades dos 

eixos de dorsais meso-oceânicas como já foi descrito anteriormente. Deste modo, observa-se nas 

amostras analisadas neste estudo um padrão inverso entre Eu/Eu* e ∑ETR (Figura 5.20-A), ou seja, 

quanto maior o ∑ETR menor será a razão Eu/Eu* e menor a temperatura das soluções hidrotermais 

participantes no processo deposicional, do mesmo modo ocorre com a relação entre Eu/Eu* e Eu/Sm 

(Figura 5.20-B).  Quando comparados com dados da literatura observa-se que com exceção de Carajás 

todas as FFB apresentam razão Eu/Eu*> 1, Eu/Sm>1 e Sm/Yb<1, em que Carajás apresenta Sm/Yb>1.  

 Dentro da perspectiva dos ETR’s, deve-se considerar ainda as possíveis anomalias de Ce*, que 

caso sejam negativas sugerem um ambiente com presença de águas superficiais com teor de oxigênio 

alto suficiente para estabilização do Ce (IV) e sobretudo formação do Fe (III) (Bau & Dulski 1996).  

Outra questão importante é a distinção entre anomalias positivas ou negativas de Ce de anomalias 

positivas ou negativas de La, de modo que uma anomalia negativa de CeSN resulta inevitavelmente 
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em (Pr/Pr*)SN >1, enquanto que  uma anomalia positiva de CeSN gera (Pr/Pr*)SN <1. A combinação 

da razão (Ce/Ce*)SN<1 e (Pr/Pr*)SN ≈1 indica uma anomalia positiva de LaSN. Observa-se que as 

amostras deste estudo possuem tanto anomalias positivas e negativas de La e Ce (Figura 5.20-C), o 

que pode sugerir uma variação nas condições redox do ambiente deposicional, algumas amostras não 

apresentam anomalias de Ce e La, o que sugere ambiente de oxidação intermediária possivelmente em 

porções mais profundas da bacia.  

 As amostras dos itabiritos do Conta História apresentam razões Y/Ho variando entre 15 e 65, 

onde para água do mar essa razão é entre 60 e 90 e para águas continentais entre 25 e 27 (Frimmel 

2009) ou seja valores intermediários que sugerem mistura de fontes proximais e distais durante a 

deposição. Quando comparadas às razões Y/Ho de FFB de outras localidades, observa-se valores 

semelhantes.  

    

 

Figura 5.23: Diagramas binários: (A) Eu/Eu* versus ΣETR; (B) Eu/Eu* versus Eu/Sm; (C) (Ce/Ce*)SN versus 

(Pr/Pr*)SN (Bau & Dulski 1996).   

 Quando os três testemunhos analisados são comparados em função dos resultados químicos 

obtidos pode-se chegar as seguintes constatações:  

 i) comportamento semelhante dos elementos maiores para os três tipos de litologias 

analisadas, com enriquecimento supergênico de Fe2O3, correlação positiva entre Fe2O3 e TiO, aumento 

da concentração de SiO2 em profundidade; 
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 ii) maior concentração de SiO2 nas amostras de itabirito magnetítico dos três testemunhos; 

 iii) comportamento semelhante entre as mesmas litologias dos três furos analisados em relação 

aos elementos traços analisados, salvo a excessão das amostras de itabirito anfibolítico do FDCTS-

0011, que se apresentam depletadas em Zr e Rb; 

 iv) presença de anomalias positivas de Eu em todos os tipos de itabiritos analisados nos três 

furos, com maior razão Eu/Eu* nas amostras de itabirito magnetítico; 

 v) variações das razões Ce/Ce*, anomalias positivas de Y, e mesmo padrão de variação das 

razões Y/Ho; 

 vi) a média do somatório dos ETR’s é maior no FDCT-0126 do que nos outros dois 

testemunhos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 As formações ferríferas bandadas da região do sinclinal Conta História encontram-se 

metamorfisadas na forma de itabiritos da Formação Cauê. Essas litologias foram distinguidas entre 

itabiritos silicosos, anfibolíticos e magnetíticos de acordo com suas respectivas compacidades, 

mineralogia, hidratação e atividade magnética.  

 As amostras de itabirito estudadas apresentam baixa variabilidade mineralógica, o que é 

característico desta litologia. Os itabiritos silicosos possuem como principais características a baixa 

atividade magnética, menor compacidade, textura granoblástica, predominância de hematitas tabulares 

e predominância de cristais anédricos de magnetita. As amostras de itabirito magnetítico foram 

observadas em elevadas profundidades, apresentam de moderada a elevada atividade magnética, semi-

compactas a compactas, menor liberação de sílica, cristais euédricos a subédricos de magnetita e a 

presença de argilo minerais que conferem a textura granolepidoblástica para a litologia. O itabirito 

anfibolítico apresenta como principal característica a coloração ocre devido à elevada oxidação e 

hidratação, observa-se como principal óxido de ferro a goethita.  

 O posicinionamento estrutural dos testemunhos analisados pode ser relacionado ao grau de 

conservação das amostras, uma vez que as amostras do FDCT-0092 e FDCT-0126 estão localizadas na 

zona de charneira do sinclinal Conta História e apresentam-se muito friáveis e com texturas 

obliteradas, ao passo que as amostras do FDCTS-0011 que se localizam no flanco inverso do sinclinal 

estão mais preservadas com melhor compacidade e presernvação de texturas e minerais. 

 Apesar do elevado grau de alteração das FFB da região do sinclinal Conta História foi possível 

estabelecer várias correlações similares entre as FFB da região e com outras amostras de FFB de lago 

superior do mundo e do QF.  

 Quimicamente observa-se que as FFB do sinclinal Conta História são compostas quase que 

exclusivamente por Fe, Si e O, onde os teores de Fe2O3 e SiO2 quando somados variam entre 80 e 97 

% e os teores médios de Fe variam entre 30 e 65 %, tais características determinam a mineralogia 

monótona observada com predominância de hematita, magnetita e seus processos de alteração e 

quartzo. Quando analisadas separadamente observa-se que o itabirito silicoso possui maiores teores de 

Fe, seguidos pelo anfibolítico e o magnetítico, de modo inverso têm-se os teores de SiO2. Os três 

testemunhos analisados apresentam enriquecimento supergênico de Fe, Ti e Al, com expressivo 
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aumento do teor de Fe em superfície advindo da diminuição de SiO2.  Todavia, observa-se em algumas 

amostras enriquecimento de Fe em profundidade, o que sugere a atuação de uma solução hidrotermal 

atuando de modo a carrear a Si e possibilitando a concentração de Fe. As amostras de itabirito 

anfibolítico apresentaram os maiores de índices de PPC indicando maior hidratação entre os demais, o 

que é concordante com dados da literatura sobre essa litologia, assemelhando ao itabirito anfibolítico 

de Serra Azul (Alkmin 2014). O itabirito silicoso do sinclinal Conta História apresenta concentrações 

de SiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, TiO2 e PPC muito semelhantes ao itabirito silicoso da Serra 

do Gandarela, (Alkmin 2014) e enriquecido em Fe2O3 em relação ao itabirito silicoso de Águas Claras 

(Spier 2007). O itabirito magnetítico do sinclinal Conta História possui maior concentração de Fe2O3 

do que o itabirito magnetítico de Serra Azul (Alkmin 2014).   

 As pequenas concentrações de elementos traço encontrados nos itabiritos do sinclinal Conta 

História são concordantes com outros resultados observados nos itabiritos do QF, e algumas amostras 

exibem comportamentos que sugerem contribuições de fontes vulcânicas félsicas, ou contribuição 

clástica que indica variações de profundidade intrabacinal na deposição.   

 Observando-se as variações dos ETR ao longo do perfil, nota-se que a estabilização de suas 

concentrações começa a ser sentida a partir das profundidades superiores a 70m. Entretanto, tantos os 

ETRL quanto os ERTP, tidos como elementos mais imóveis, foram mobilizados, provavelmente sob 

efeito da percolação de fluidos em sub-superfície, como descrito por Nesbitt (1979) e Bau (1993). 

 O espectro dos ETR+Y apresenta enriquecimento dos ETRP em relação aos ETRL, que é 

característico das FFB do tipo Lago Superior no QF e nas ocorrências mundiais, além disso, as razões 

Eu/Sm>1 e Sm/Yb<1 além da anomalia positiva de Y são presentes em todas as amostras o que 

também é um comportamento característico, sobretudo nos itabiritos do QF. 

 Não foi observado o padrão de enriquecimento supergênico dos ETR’s como proposto por 

Alkmin 2014, nas amostras de itabirito da região de Serra Azul (QF) e do sinclinal Gandarela (QF). 

 As anomalias positivas de Eu indicam a existência de soluções hidrotermais de altas 

temperaturas no paleo-oceano em que ocorreram os processos diagenéticos das FFB deste estudo. 

Todavia as variações observadas nas razões Eu/Eu* podem indicar variações no espaço, intensidade e 

tempo de atuação das fontes termais de fundo oceânico. Vale ressaltar que as razões Eu/Eu*>1 são 

características tanto das FFB do tipo Algoma, Carajás e do tipo Lago Superior, sendo esta última à 

estudada neste trabalho, ou seja, essa relação não deve ser utilizada exclusivamente como critério 

distintivo entre os tipos de FFB.  

 Ficou claro com as análises das razões Ce/Ce* e Pr/Pr* variações das condições redox durante 

a deposição dos sedimentos, sobretudo as intensas anomalias negativas verdadeiras de Ce 
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(Ce/Ce<<<1) indicam a existência de períodos de elevadas taxas de oxidação capazes de formar o Fe 

(III) e estabilização do Ce (IV).    

 As razões Y/Ho das amostras do FDCTS-0011 são as menores entre os três testemunhos 

analisados, variando entre 14 e 37, além disso, muitas amostras apresentam Ce/Ce*<<1 o que sugere 

maior contribuição detrítica e ambiente mais oxidante em relação aos outros. Tal constatação sugere 

novamente as variações das condições diagenéticas das FFB ao longo de todo QF.  

 Os itabiritos analisados apresentam valores médios de Y/Ho = 44,80 que sugere a contribuição 

de águas continentais e marinhas. Este valor médio e a anomalia positiva de YSN segundo Planavsky et 

al. (2010) sugere idades paleoproterozóicas médias a superiores para os processos diagenético destas 

FFB. 

 Tais informações sugerem que os processos deposicionais das FFB do sinclinal Conta História 

ocorreram ao longo de uma margem continental com variações plataformais, e consequentemente 

variações das condições redox e de temperatura. Outro aspecto que contribui para esse padrão são os 

possíveis movimentos de transgressão e regressão deste paleo-oceano, como já foi sugerido por 

Alkimin (2014). 
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