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RESUMO 

 

Goethita e lepidocrocite podem dar origem respectivamente à hematita e maghemita 

através de transformações topotaxiais. Esse tipo de transformação permite, por si só, 

explicar por que a hematita, o óxido mais estável do ponto de vista termodinâmico, não 

é obtido diretamente pela desidratação de lepidocrocite. As transformações topotáticas 

podem existir somente entre os sólidos que apresentam similaridades estruturais e 

cristalográficas. A análise dessas transformações pode ser dada através da utilização de 

técnicas de Microscopia Eletrônica, realizadas em EBSD, onde, pela interpretação dos 

polos dos eixos cristalográficos dos minerais analisados pode ser verificada a 

transformação em estado sólido entre óxidos e hidróxidos de ferro.  

 

Palavras chave: Óxidos de ferro; Oxihidróxidos de ferro; Transformações topotácticas; 

Estudos cristalográficos; Goethita. 
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ABSTRACT 

 

Goethite and lepidocrocite may give rise respectively to hematite and maghemite through 

topotaxial transformations. This type of transformation alone explains why hematite, the 

most thermodynamically stable oxide, is not directly obtained from the lepidocrocite 

dehydration. The toptactic transformations can exist only among solids that present 

structural and crystallographic similarities. The analysis of these transformations can be 

done through the use of Electronic Microscopy techniques, carried out the EBSD, where, 

by the interpretation of the poles of the crystallographic axes of the analyzed minerals, 

the solid state transformation between oxides and iron hydroxides can be verified. 

 

Keywords: Iron oxides; Iron oxyhydroxides; Topotactic transformations; Crystallographic 

studies; goethite. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os óxidos de ferro constituem os principais minerais encontrados nos 

depósitos ferríferos brasileiros e apresentam diferentes propriedades químicas, físicas 

e eletrocinéticas.  

Compreender os processos envolvidos na transformação é a chave para 

explicar o comportamento das fases de ferro e dos minerais que o constituem em uma 

variedade de campos de aplicação. Por exemplo, em geologia os campos de 

estabilidade para a existência de diferentes fases do ferro podem ser usados para 

estabelecer as condições do ambiente de formação. 

Com a análise dos dados obtidos pode ser verificada a transformação em 

estado sólido entre óxidos e hidróxidos de ferro. A presença de goethita no processo 

pode indicar ainda a temperatura de ocorrência dessas transformações. 

Na Ciência do Solo a presença de goethita é determinante para estudar os 

paleoclimas. Na indústria mineral a presença de minerias de óxido e hidróxido de ferro 

é determinante para o planejamento da usina de beneficiamento de minério. 

Nas Ciências Platenárias a presença da goethita formada a partir de 

transformações em estado sólido é importante por indicar que a sua formação se deu 

através de processos intempéricos, que por sua vez indicam que em dado momento 

houve a presença de atmosfera, o que poderia levar a cogitar a hipótese de existência 

de vida. 

Este trabalho tem como finalidade investigar as transformações que ocorrem 

entre os minerais de óxidos e hidróxidos de ferro combinadas com a observação das 

microestruturas relacionadas a esse processo. Bem como caracterizar os principais 

minerais envolvidos quanto a sua composição química e morfológica, e estabelecer 

aspectos de comparação entre as fases desses minerais e quanto às características 

cristalográficas desses produtos. São eles mais especificamente: a goethita (α-

FeOOH), a hematita (α-Fe2O3) e a magnetita (Fe3O4), que estão dentre as principais 

ocorrências naturais desses minerais. 
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Para isso fez-se o uso de técnicas de microscopia eletrônica, com a 

observação detalhada da morfologia dos minerais, bem como a apresentação da 

composição química e cristalográfica com a utilização do EDS (Espectroscopia por 

Dispersão de Energia de Raios X) e EBSD (Difração de Elétrons Retroespalhados) 

como acessórios ao MEV (Microscópio Eletrônico de Varredura), e microscopia ativa 

por luz refletida. 

 

1.1. Contexto e Problema 

Do ponto de vista científico e tecnológico, os óxidos de ferro representam 

características interessantes devido às suas propriedades magnéticas, elétricas, 

físico-químicas e morfológicas. 

Por sua natureza química e alta área superficial específica, atuam com 

eficiência na adsorção de agregados, cimentação de componentes do solo, e devido 

à substituição isomórfica do Fe por outros cátions metálicos eles se tornam excelentes 

minerais para a recuperação de áreas degradadas pela contaminação natural ou 

antrópica de solos, sedimentos, águas superficiais e subterrâneas (Sambatti et al., 

2002). 

Pela abundância no solo, grau de cristalinidade e substituição isomórfica, o 

óxidos e hidróxidos de ferro participam de todos os estágios de intemperismo, são 

importantes no que diz respeito à pedogênese, sendo que essas propriedades indicam 

sob quais condições ambientais se formaram. 

Além da importância no rastreamento das mudanças climáticas ao longo do 

tempo geológico, esses minerais têm um uso extensivo na indústria, como pigmentos 

inorgânicos, matérias-primas para a indústria siderúrgica e precursores para a 

produção de ímãs permanentes (Cudennec & Lecerf, 2006). 

A goethita é o mineral de ferro mais comum tipicamente formada sob 

condições oxidantes, como produto de intemperismo de minerais portadores de ferro. 

A hematita é a principal fonte de ferro do mundo e o mais abundante mineral que o 

contêm.  A magnetita é igualmente um dos principais minerais de ferro, sendo um 

óxido da família dos espinélios (Oliveira et al., 2013). 
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Além disso, a hematita, apesar de ser utilizada para a obtenção do aço 

(principal produto comercial do ferro), também é utilizada, assim como a magnetita, 

como catalisador de processos químicos – responsável por aumentar a rapidez de 

uma reação sem ser consumida, podendo ser recuperada no final do processo 

(Figueiredo & Ribeiro, 1987).  

Análises de EBSD mostram que a hematita, goethita e magnetita possuem 

uma relação de orientação cristalográfica muito próxima, onde os polos dos principais 

planos cristalográficos coincidem. As semelhanças cristalográficas entre a goethita, 

hematita e a magnetita possibilitam uma relação topotaxial entre esses minerais. 

Através de transformações topotaxiais, por desidratações térmicas, a goethita 

e a lepidocrocita respectivamente dão origem à hematita e à maghemita. Esse tipo de 

transformação permite explicar por que hematita, o óxido mais estável do ponto de 

vista termodinâmico, não é obtido diretamente por desidratação de lepidocrocita. 

Transformações topotaxiais só podem existir entre sólidos que possibilitem relações 

estruturais. 

Nas condições de topotaxialidade, o deslocamento dos átomos é reduzido de 

modo que os processos de desidratação são realizados a uma temperatura 

relativamente baixa e, em seguida, relações vetoriais claras podem ser estabelecidas 

entre os parâmetros de cristais das duas estruturas. 

Transformações topotaxiais incluiam todas as reações químicas do estado 

sólido que levam a um material com orientações cristalográficas correlacionadas com 

as orientações do produto inicial. São descritas diversas reações que ocorrem nos 

óxidos de ferro hidratados como topotaxiais para abranger a definição incluindo 

transformações estruturais. As condições necessárias para topotaxialidade são: (1) 

uma semelhança tridimensional entre o reagente e o produto; (2) a maioria das 

posições atômicas permanecendo fixa. 

Hoje, dizem respeito a transformações onde todos ou alguns dos eixos de 

simetria do cristal original são retidos no produto. Passou a se referir como a 

conversão de um único cristal em um ou mais produtos, que têm uma orientação 

cristalográfica definida com relação ao cristal original, possuindo os requisitos 
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adicionais que ocorrem à conversão ao longo de todo o cristal e que haja acordo 

tridimensional entre as estruturas iniciais e finais (Shannon & Rossi, 1964). 

1.2. Objetivos 

Este trabalho tem como finalidade melhor caracterizar o que são e como são 

os óxidos e hidróxidos de ferro, neste caso, a goethita, hematita e magnetita, 

descrevendo-os morfologica, química, estrutural e cristalograficamente. Dar-se-á mais 

especificamente com amostras provenientes das Minas de Timbopeba e Águas 

Claras, localizadas no Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais. Em consequência, 

também será trabalhada a caracterização de transformações topotaxiais, relações 

pelas quais esses minerais se formam constantemente em ambientes de condição de 

metamorfismo de baixo grau. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Os Óxidos e Hidróxidos de Ferro 

A liberação de Fe e Al como resultado dos processos intempéricos conduzem 

na formação de óxidos anidros e hidróxidos cristalinos e amorfos no solo. Os óxidos 

de Fe atuam como elementos que inferem cor nas argilas havendo distinção de cores 

segundo seu estado de oxidação e grau de hidratação. São abundantes em solos 

formados em condições tropicais úmidas e nos que tiveram um enriquecimento 

relativo em Fe e Al devido à perda de sílica. Os minerais primários são decompostos 

durante os processos de intemperismo, liberando cátions e ânions que se recombinam 

para formar outros minerais mais estáveis (Costa & Bigham, 2009). 

Os óxidos de ferro ocorrem em maiores quantidades na fração argila dos 

solos. O tipo de óxido que ocorre no solo reflete as condições ambientais presentes 

na durante a sua formação. São originários da decomposição de minerais primários 

ferro-magnesianos, como olivinas, piroxênios e anfibólios e são encontrados, 

principalmente, em rochas magmáticas básicas como o basalto. O ferro liberado pode 

ser complexado pela matéria orgânica, incorporado na estrutura dos minerais que 

estão se formando por substituições isomórficas, precipitado sob a forma de 

oxihidróxidos ou ainda absorvido pelas plantas (Tremocoldi, 2003). 
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Os óxidos e hidróxidos de Ferro consistem no arranjo de íons Fe+2 e Fe+3,O-2, 

e OH-. Pelo fato dos ânions serem maiores do que os cátions, o arranjo dos ânions 

determina a estrutura cristalina a ser formada, bem como as suas condições de 

formação determinam o seu arranjo estrutural e o seu tamanho. A magnetita (Fe3O4), 

a goethita (α-FeOOH) e a hematita (α-Fe2O3) são alguns dos óxidos e hidróxidos de 

ferro mais comuns (Gonçalves, 1998). 

2.1.1. A Magnetita 

A magnetita é igualmente um dos principais minerais de ferro, sendo um óxido 

da família dos espinélios, é um mineral metálico com fórmula química Fe3O4, cristaliza-

se no sistema cúbico com parâmetro de rede a = 0,839 nm. Ela difere dos demais 

óxidos/hidróxidos de ferro, pois contém tanto ferro divalente quanto trivalente em sua 

estrutura. (Cornell & Schwertmann, 1996). Apresenta propriedades magnéticas, 

possui geminação polissintética e estrias nas faces octaédricas. Um terço do total de 

ferro ocorre como Fe (III) nos sítios tetraédricos, um terço de Fe (III) ocorre em 

coordenação octaédrica e um terço como Fe (II) ocorre em coordenação octaédrica, 

conforme demonstrado nas Figuras 1, 2 e 3. Com aquecimento (T~250°C) sob 

condições oxidantes, a magnetita forma maghemita (Schwertmann & Taylor, 1989). A 

transformação da magnetita para maghemita é acompanhada pela redução do volume 

da célula unitária feita através da substituição de Fe (II) com raio iônico de 0,074 nm 

para Fe (III) com raio de 0,065 nm. Ocorre em rochas magmáticas, podendo formar 

camadas devido a processos de diferenciação magmática. Pode ocorrer ainda em 

meteoritos ou em areias de praia. Está presente também em rochas metamórficas, 

por metamorfismo de contato ou regional. É comumente formada pela alteração de 

minerais que contém óxido de ferro (Oliveira et al., 2013). 
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Figura 1: Estrutura cristalina da magnetita 
(Oliveira et al., 2013) 

 

 
Figura 2: Estrutura cristalina da magnetita 
(Cudennec & Lecerf, 2005) 

 
 

 
 

 

Figura 3: Estrutura cristalina da magnetita (Cudennec & Lecerf, 2005) 

2.1.2. Goethita 

A goethita é o hidróxido de ferro mais comum, sendo tipicamente formada sob 

condições oxidantes como produto de intemperismo dos minerais portadores de ferro 

e possui estrutura cristalina do tipo (hcp), com oxigênio ocupando sítios e hidroxila 

formando planos paralelos à direção [100] e com Fe (III) octaédricos. É um mineral 

metálico, com fórmula química FeO(OH), pertencente ao sistema cristalino 

ortorrômbico, com dimensões de célula unitária de a = 0,4608; b = 0,9956 e c = 0,3021 

nm. Ocorre associada à limonita, hematita, pirita, gibsita e caulinita. Possui estrias 

longitudinais, cor de traço amarelo, e é solúvel em HCl (Henriques, 2012). 

Pode ocorrer associada ao quartzo, por alteração de sulfetos como pirita ou 

em inclusões em hematita, limonita e micas. Com aquecimento em temperaturas entre 
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250 e 350 ºC, a goethita se transforma em hematita. É o mais comum dos óxidos de 

Fe que ocorrem em ambientes pedogenéticos por se tratar da forma mais estável e 

ocorre em todas as regiões e climas. A goethita ocorre em solos formados a partir de 

rochas com baixa concentração de ferro em sua composição, em ambientes 

oxidantes. É formada nas primeiras etapas do intemperismo dos minerais primários e 

se acumula nos horizontes mais próximos à rocha. Possui a estrutura básica 

constituída por cadeias duplas de octaedros de Fe-O-OH, conforme Figuras 4, 5 e 6. 

A sua formação é favorecida em regiões de baixas temperaturas quando no processo 

de intemperização há um baixo fluxo de íons de ferro divalente (Fe2+) para o ambiente 

em condições de elevados teores de umidade, de matéria orgânica, de pH ácido e de 

elevados teores de alumínio trocável (Inda Jr., 2002). 

 
Figura 4: Estrutura cristalina da goethita 
(Oliveira et al., 2013) 

 
Figura 5: Projeção do eixo c da alongado da 
goethita (Cudennec & Lecerf, 2005) 

 
 

 
 

Figura 6: Estrutura cristalina da goethita (Cudennec & Lecerf, 2005) 
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2.1.3. Hematita 

A hematita é a principal fonte de ferro do mundo e o mais abundante mineral 

que o contém. O nome decorre do fato de que este mineral é vermelho ocre quando 

transformado em pó (cor do traço). O nome hematita originou-se do grego: hemos= 

sangue, em referência à cor vermelha do traço do mineral. É um mineral metálico com 

fórmula química Fe2O3 possui duas formas cristalinas, a mais comum é a forma 

hexagonal Fe2O3-α, e a outra é forma romboédrica maghemita Fe2O3-γ. Pertencente 

ao sistema cristalino trigonal, classe trigonal romboédrica, Possui geminação e estrias 

na face c cristalográfica, com elasticidade quando lamelar. A célula unitária é 

hexagonal com dimensões a = 0,5034 e c = 1,3752 nm. (Cornell & Schwertmann, 

1996). A estrutura da hematita pode ser descrita como arranjos do tipo (hcp) de íons 

oxigênio empilhados na direção [001] e apresenta sistema cristalino romboédrico, 

conforme Figuras 7, 8 e 9 (Couto, 2009). 

Na produção de Fe2O3 através da oxidação da magnetita, podem ser obtidos 

Fe2O3-α e Fe2O3-γ; esta diferenciação se faz muito importante, pois na redução do 

Fe2O3-α à Fe3O4 ocorre o efeito da transformação anisotrópica da estrutura de 

espinélio invertido (cfc) para (hc), o que normalmente implica na formação de 

microtrincas (Henriques, 2012). 

Pode estar associada à limonita, siderita ou magnetita. Ocorre em várias 

rochas como granitos, sienitos, traquitos, andesitos, oriundo da cristalização 

magmática; em pegmatitos ou granitos pegmatóídes, devida a processos 

pneumalíticos. Ocorre em rochas metamórficas, como hematita quartzitos, em 

camadas com grande espessura. Forma também massas irregulares, por 

concentração devido ao intemperismo de rochas ricas em ferro. Pode ocorrer como 

produto de sublimação em conexão com as atividades vulcânicas, em depósitos 

metamórficos de contato e, como mineral acessório, nas rochas ígneas feldspáticas, 

tais como o granito. Forma-se em condições opostas às da goethita, em climas 

quentes e úmidos, predominantemente de rochas com alta concentração de minerais 

ferro-magnesianos. A goethita e hematita são estáveis em solos oxidados e instáveis 

em condições de redução (Couto, 2009). 
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Figura 7: Estrutura cristalina da hematita 
(Oliveira et al., 2013) 

 

 
 
Figura 8: Projeção do eixo c da alongado da 
hematita (Cudennec & Lecerf, 2005) 

 
 

 
 
 

Figura 9: Estrutura cristalina da hematita (Cudennec & Lecerf, 2005) 

 

2.2. Depósitos Minerais de Ferro no Brasil 

Os principais depósitos minerais de ferro no Brasil estão distribuídos em dois 

núcleos: a Província Mineral do Quadrilátero Ferrífero no Cráton São Francisco e a 

Província Mineral Carajás no Cráton Amazonas. Em ambas as Províncias os minérios de 

ferro encontram-se hospedados em formações ferríferas bandadas (banded iron 

formations – BIFs), constituídas de itabiritos (Couto, 2009). 

2.2.1. O Quadrilátero Ferrífero 

O Quadrilátero Ferrífero está localizado na borda sul do Cráton São Francisco e 

é constituído de rochas arqueanas, do Supergrupo Rio das Velhas, e proterozóicas, dos 

Supergrupos Minas e Espinhaço, conforme demonstrado na Figura 10 (Dorr, 1969; 

Docegeo, 1988). 
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Figura 10: Mapa geológico simplificado do Quadrilátero Ferrífero (DOCEGEO, 1988). 

O Quadrilátero Ferrífero é uma região que apresenta uma forma quadrangular 

estruturalmente formada por sinclinais onde afloram os sedimentos plataformais do 

Supergrupo Minas separados por estruturas antiformais irregulares com terrenos 

arqueanos do tipo greenstone do Supergrupo Nova Lima, e domos de rochas 

cristalinas Arqueanas e Proterozóica, conforme demonstrado na Figura 11 (Noce, 

1995). 
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Figura 11: Modelo Digital de Terreno (base de dados: Prodemge, MG; resolução 27m) 

Perfaz uma área de aproximadamente 7000 km2 e estende-se entre Ouro 

Preto a sudeste, e Belo Horizonte a noroeste (Figura 12). Seu embasamento é 

composto de gnaisses tonalítico-graníticos de idade arqueana (> 2.7 bilhões de anos). 

Acima do embasamento encontram-se dispostas três unidades de rochas 

metassedimentares supracrustais: o Supergrupo arqueano Rio das Velhas, o 

Supergrupo proterozóico Minas e o Grupo proterozóico Itacolomy (Roeser & Roeser, 

2010). 
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Figura 12: Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrífero (Modificado de Alkmim & Marshak, 1998). 

O Supergrupo Minas possui até 6000 m de espessura e é composto 

principalmente de metassedimentos pelíticos e quartzosos discordantes acima do 

cinturão verde Rio das Velhas. Dentre os seus quatro grupos, o de Itabira é o mais 

significativo em termos econômicos, contendo os minérios de ferro, localmente 

denominados itabiritos, internacionalmente conhecidos como banded Iron Formations 

(BIF´s) minérios bandeados do tipo Lake Superior, além do minério de ferro disposto 

nas rochas de origem Arqueanas. As espessuras das camadas das BIF’s variam entre 

0.2 mm a aproximadamente 2.0 mm. No Quadrilátero Ferrífero dominam os minérios 

de fácies silicatada com os minerais hematita e quartzo, subordinadamente ocorrem 

minérios de fácies carbonatada com hematita e calcita/dolomita, conforme 

demonstrado na Figura 13 (Roeser & Roeser, 2010). 

As ocorrências abundantes destas BIF´s fizeram do Quadrilátero a maior 

jazida de ferro do Brasil durante as décadas de sessenta e setenta. Atualmente 

encontram-se cerca de trinta minas em exploração. A maior parte do minério é 

transportada via férrea ao porto de Vitória no Espírito Santo. Porém, boa parte do 

minério é transportado de uma maneira quase única na América do Sul realizada pela 

companhia SAMARCO hoje pertencente ao grupo VALE, onde a polpa do minério é 

bombeado por um mineroduto da mina ao referido porto. Os principais clientes dos 

minérios nacionais são China, Japão e o mercado europeu (Roeser & Roeser, 2010). 
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Figura 13: Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (modificada de Chemale Jr. et al., 1994). 

O Supergrupo Minas inclui quatro Grupos: Caraça, Itabira, Piracicaba e 

Sabará (Dorr, 1969). A seqüência mais espessa de formações ferríferas bandadas 

com corpos de minério de alto teor economicamente exploráveis pertencem ao Grupo 

Itabira constituído por itabiritos, dolomitos ferruginosos e filitos hematíticos 

(Eschwege, 1833) 

O Metamorfismo e a deformação modificaram diversas características 

primárias dos sedimentos originais. Além de alterações mineralógicas, intensas 

modificações texturais entre as quais o desenvolvimento de uma orientação 

preferencial cristalográfica e morfológica de seus constituintes minerais que dificulta a 

identificação de estruturas e processos pré- deformacionais (Rosière & Chemale Jr., 

1994). 

 O Grupo Itabira é dividido em uma unidade inferior, a Formação Cauê, onde 

predominam itabiritos, e uma superior, a Formação Gandarela, com rochas 

carbonáticas (dolomitos e mármores dolomíticos e calcíticos), filitos e formações 
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ferríferas bandadas, sem que haja separação nítida entre elas, ocorrendo de forma 

intercalada tanto na vertical como na lateral (Pires, 1995). 

2.3. A Origem das Amostras 

2.3.1. Mina Timbopeba – Ouro Preto/MG 

 A jazida de Timbopeba pertence à Companhia Vale do Rio Doce está 

localizada a cerca de 30 km da cidade de Mariana (MG), situada no município de Ouro 

Preto. Os depósitos ferríferos são distinguidos em dois grandes corpos de minério 

denominados Corpo Sul composto por lentes de hematita, intercaladas por itabiritos 

silicosos, e o Corpo Norte apresentando itabiritos silicosos, anfibolíticos e carbonático-

anfibolíticos (Silva & Brandão, 1998). 

 Como principal constituinte do minério, a goethita ocorre com frequência, 

cimentando os cristais de outros minerais. Sua formação é decorrente do processo de 

alteração supergênica, caracterizado pela lixiviação não seletiva de diversos 

elementos, presentes em minerais mais susceptíveis aos processos de oxidação, e 

da precipitação de hidróxidos de ferro nas cavidades geradas pela lixiviação. Dos 

óxidos de ferro remanescentes ao processo supergênico, destaca-se a magnetita, que 

ocorre em cristais desde quase totalmente preservados a fortemente martitizados. Em 

segundo lugar, ocorre a hematita granular a lamelar cujas evidências indicam que sua 

formação ocorreu durante o processo metamórfico que também gerou a magnetita 

(Silva & Brandão, 1998). 

2.3.2. Mina Águas Claras – Serra do Curral/MG 

 A Mina de Águas Claras está situada na porção noroeste do Quadrilátero 

Ferrífero, no estado de Minas Gerais, a sul da Capital Belo Horizonte, como mostram 

as Figura 14 e 15. Os minérios tem origens distintas envolvendo processos 

hipogênicos e supergênicos, e tem sido formados a partir do itabirito dolomítico. 

Ocorrem dois tipos principais de minério de alto teor: friável e compacto. Além de 

hematita, goethita e quartzo remanescente, contém criptomelano, holandita e 

pirolusita supergênica. A ocorrência de ferrihidrita e minerais de manganês é uma 

indicação de que o Fe+2 e o Mn+2 originalmente presentes foram oxidados pelas 

soluções que lixiviaram e promoveram a concentração residual de hematita. A 

identificação de ferrihidrita, mineral típico de intemperismo, é uma evidência de que a 
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dissolução ocorreu pela ação de água subterrânea. Esse mineral é meta-estável e 

transforma-se em hematita em temperaturas a partir de 4ºC (Schwertmann et al., 

1985), a menos que esteja associado a minerais de manganês como é o caso na Mina 

de Águas Claras (Spier, 2005). 

 

Figura 14: Localização da Mina Águas Claras – Serra do Curral/MG (Spier, 2005). 

 

Figura 15: Vista geral da Mina Águas Claras – Serra do Curral/MG (Spier, 2005). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os métodos aplicados no desenvolvimento do trabalho incluíram 

caracterização microscópicas por irradiação de elétrons e luz refletida. 

Foi realizada a descrição geral das espécies minerais envolvidos no trabalho 

quanto aos seus aspectos morfológicos e suas propriedades no que diz respeito à 

mineralogia, morfologia e cristalografia.  

3.1. Preparação das Amostras 

As amostras são provenientes da Mina de Timbopeba, no município de Ouro 

Preto, e da Mina Águas Claras, localizada na Serra do Curral, ambos no Estado de 

Minas Gerais. 

Foi observado que as goethitas ocorrem com duas texturas diferentes, desta 

forma, para a melhor caracterização neste trabalho, foi separada uma com textura 

granular sobre as fraturas de magnetita (denominada G1), e outra com textura mais 

fina, orientada com os grãos de hematita, que cresce preenchendo fraturas e 

envolvendo os grãos de magnetita e hematita da matriz (denominada G2). 

Duas áreas principais das amostras foram selecionadas. A primeira área 

consiste na borda de um grão de magnetita parcialmente transformado para hematita 

e goethita G1. A segunda área é basicamente composta por goethita G1 e G2, 

hematita e uma pequena quantidade de magnetita. A fase predominante é goethita 

G2 e a região analisada está localizada entre dois grãos de magnetita, cuja a borda 

de um deles é a primeira área citada anteriormente. 

A amostra foi cortada em cubos de 1 cm3, em seguida montada em moldes 

de resina epóxi e polida com pastas de diamante de 9.0, 6.0, 3.0, 0.25 e 0.1 μm e 

finalmente com sílica coloidal durante 24 horas até que a superfície ficasse 

perfeitamente plana. 

3.2. Análise das Amostras 

No que se refere à caracterização microscópica foi feita uma revisão 

bibliográfica dos trabalhos já publicados sobre o tema em questão, juntamente com a 
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análise de dados utilizando o Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) onde foi 

observada a morfologia 3D dos grãos com o objetivo de avaliar as características 

físicas dos seus constituintes.  

O funcionamento do Microscópio Eletrônico de Varredura se dá pela análise 

da área por incidência de feixe de elétrons, que varre a superfície da amostra ponto a 

ponto, por linhas sucessivas, sendo que o feixe de elétrons não atravessa o material 

examinado. A partir da interação do feixe de elétrons com a superfície analisada, o 

sinal é transmitido do detector para uma tela catódica cuja varredura é sincronizada 

com a do feixe incidente no material. A imagem gerada a partir do sinal captado na 

varredura pode apresentar diferentes características uma vez que representa o 

resultado da amplificação do sinal obtido da interação entre o feixe eletrônico e o 

material amostrado (Duarte et al., 2003). 

Dentre os sinais obtidos dessa varredura os mais utilizados para a formação 

da imagem são aqueles originários dos elétrons secundários e dos elétrons 

retroespalhados, conforme demonstrado na Figura 16. 

 

Figura 16: Representação esquemática da interação do feixe de elétrons com a superfície da 

amostra. (Figura adaptada de Duarte et al. 2003) 

Os elétrons secundários (SE) são resultantes de baixa energia (<50eV) e são 

capazes de formar imagens de alta resolução (3-5nm). Por apresentarem um livre 

caminho médio de 2 a 20nm, somente aqueles gerados junto à superfície do material 
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podem ser reemitidos para os detectores. Portanto, o contraste da imagem é formado 

pelo relevo físico da amostra (Reed, 2005). 

Os elétrons retroespalhados (BSE) possuem energia variante de 50eV até o 

valor da energia do elétron primário. Os elétrons retroespalhados com o valor da 

energia próximo à dos elétrons primários resultam de uma colisão elástica e são 

provenientes de camadas superficiais da amostra. São esses que formam a maior 

parte do sinal obtido. A imagem gerada pode trazer informações quanto à topografia, 

pelo contraste através do relevo, e da composição, pelo contraste em função do 

número atômico dos elementos constituintes (Reed, 2005). 

Além desses aspectos, o MEV pode ser combinado com os acessórios EDS 

(Espectroscopia por Dispersão de Energia de Raios X) e EBSD (Difração de Elétrons 

Retroespalhados), que permitem a determinação da composição química e do arranjo 

cristalográfico dos constituintes mineralógicos, respectivamente. O EBSD em conjunto 

com a química identifica fases minerais distintas que apresentam mesma composição 

química. (Maliska)  

A Difração de Elétrons Retroespalhados (EBDS) é responsável por fornecer a 

análise cristalográfica do mineral, pois determina a orientação cristalina de forma 

pontual ou em áreas específicas. Um feixe de elétrons é incidido sobre a amostra a 

ser analisada de modo a diminuir o percurso dos elétrons retroespalhados e fração 

dos elétrons absorvidos. As figuras de difração são capturadas por uma tela de 

fósforo, a imagem é processada e comparada com padrões pré-estabelecidos. A 

largura das bandas de difração está relacionada com a distância interplanar e os 

ângulos entre as bandas correspondem ao ângulo entre os planos cristalinos. 

(Maliska) 

A Espectroscopia por Dispersão de Energia de Raios X (EDS) consiste em 

medir a quantidade de raios-X característicos emitidos em uma região da amostra 

analisada que é bombardeada por um feixe de elétrons. As linhas de raios-X são 

específicas do número atômico da amostra, e a sua quantidade de energia pode 

identificar o elemento que está emitindo radiação. Essa técnica pode ser utilizada 

juntamente com o MEV na varredura de uma amostra, ou ainda pontualmente. A 

interpretação dos espectros pode ser facilitada pela presença de uma base de dados 

que contém para cada elemento as energias e a intensidade das raias que as 
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produziram. Portanto é possível localizar para cada energia do espectro uma lista dos 

elementos possíveis naquele domínio. É importante lembrar que os elementos com 

quantidade inferior a 0,2% em massa não podem ser detectados, tampouco elementos 

leves como hidrogênio (H), lítio (Li) e berílio (Be) (Dedavid et al., 2007). 

3.3. Tratamento de Dados 

Os dados foram processados no pacote de software Channel 5. As amostras 

foram analisadas ao longo de planos XZ. As figuras de polo, mapas de orientação e 

dados de misorientação foram utilizados para avaliar a coincidência dos planos 

cristalográficos e direções dos óxidos e hidróxidos de ferro. 

 

4. RESULTADOS 

Através de análises realizadas no Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 

com EBSD de Oxford / HKL, as figuras dos pólos, os mapas de orientação e os dados 

de desorientação foram utilizados para avaliar a coincidência dos planos 

cristalográficos e das direções dos óxidos e hidróxidos de ferro. 

Para observar a ocorrência de transformações topotaxiais entre os minerais 

estudados nas amostras naturais, foi procurado quais planos e direções coincidem ou 

não de acordo com as observações e os planos e direções observado de cada mineral 

analisado. 

As análises realizadas em EBSD mostram que hematita, goethita e magnetita 

possuem uma relação de orientação cristalográfica muito próxima nos clastos de 

magnetita, onde os polos {0001} da hematita coincidem com os polos {001} da goethita 

(G1) e {111} da magnetita, conforme demonstrado nas Figuras 17 - 22. 
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Figura 17: Localização da área analisada na amostra. 

 
 

 

 
Figura de polos da Hematita (-3m). 
Conjunto de dados completo 4182 
pontos de dados. Projeção 
equivalente de área no hemisfério 
superior. 

 
 
Figura de polos da Magnetita (m3m). 
Conjunto de dados completo 3625 
pontos de dados. Projeção 
equivalente de área no hemisfério 
superior. 

 
 
Figura de polos da Goethita G1 
(mmm). Conjunto de dados completo 
797 pontos de dados. Projeção 
equivalente de área no hemisfério 
superior. 

 
 
Figura de polos da Goethita G2 
(mmm). Conjunto de dados completo 
325 pontos de dados. Projeção 
equivalente de área no hemisfério 
superior. 

Figura 18: Diagrama de polos do minerais analisados na Área 1, mostrando a coincidência dos polos 

{0001} da hematita com os polos {111} da magnetita e {001} da goethita (G1). Detalhe para a não 

coincidência do polo da goethita G2 com os demais polos dos minerais analisados. 
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Figura 19: Distribuição do ângulo de misorientação dos minerais analisados na Área 1. 

 
 
 

Hematita (-3m) 801 pontos 
de dados. Projeção de área 
equivalente no hemisfério 
superior. 

Magnetita (m3m) 21 pontos 
de dados. Projeção de área 
equivalente no hemisfério 
superior. 

Goethita G1 (mmm) 115 
pontos de dados. Projeção 
de área equivalente no 
hemisfério superior. 

Goethita G2 (mmm) 10 
pontos de dados. Projeção 
de área equivalente no 
hemisfério superior. 
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Figura 20: Localização da área analisada na amostra. 

 

 
 

 
Figura de polos da Hematita (-3m). 

Conjunto de dados completo 2830 
pontos de dados. Projeção 
equivalente de área no hemisfério 
superior. 

 
Figura de polos da Magnetita 

(m3m). Conjunto de dados 
completo 31 pontos de dados. 
Projeção equivalente de área no 
hemisfério superior. 

 
Figura de polos da Goethita G1 

(mmm). Conjunto de dados 
completo 725 pontos de dados. 
Projeção equivalente de área no 
hemisfério superior. 

 
Figura de polos da Goethita G2 

(mmm). Conjunto de dados 
completo 1714 pontos de dados. 
Projeção equivalente de área no 
hemisfério superior. 
  

Figura 21: Diagrama de polos dos minerais analisados na Área 2, mostrando a coincidência dos polos 

{0001} da hematita com os polos {111} da magnetita e {001} da goethita (G1). Detalhe para a não 

coincidência do polo da goethita G2 com os demais polos dos minerais analisados. 
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Figura 22: Distribuição do ângulo da misorientação dos minerais analisados na Área 2. 

 
 
 

5. DISCUSSÃO 

As figuras dos dados obtidos de hematita, magnetita e goethita G1 mostraram 

claramente a existência de paralelismo entre os seus planos. Assim, há evidências da 

transformação topotaxial entre os óxidos e hidróxidos de ferro com essas relações. 

Esse fato explica o comportamento oxi-hidróxidos de ferro durante o processo 

de desidratação quando em temperaturas relativamente baixas. 

Mais especificamente, este trabalho demonstrou que transformações entre a 

hematita, magnetita e a goethita G1 ocorrem sem grandes modificações a nível 

Hematita (-3m) 363 pontos 
de dados. Projeção de área 
equivalente no hemisfério 
superior. 

Goethita G2 (mmm) 46 
pontos de dados. Projeção 
de área equivalente no 
hemisfério superior. 

Goethita G1 (mmm) 72 
pontos de dados. Projeção 
de área equivalente no 
hemisfério superior. 
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estrutural. O arranjo (hcp) dos ânions da goethita G1 é praticamente conservado após 

a transformação.  

Como por exemplo, a transformação em goethita não modificou 

significativamente as camadas de ânions na estrutura da hematita. Portanto, existem 

relações de orientação cristalográfica entre as duas fases. 

A Magnetita e a hematita apresentam uma relação de transformação 

topotaxial que tem sido investigada por Lagoeiro (1998) e Barbosa & Lagoeiro (2010) 

em amostras naturais do Quarilátero Ferrífero (Minas Gerais). Essa transformação 

entre óxidos e hidróxidos de ferro pode ser explicada pelo fato de que os dois minerais 

têm empacotamento atômico similar, sendo que os planos da magnetita são paralelos 

aos planos basais de hematita, ou seja, há simetria dos cristais observadas nas fases. 

Nas condições de topotaxialidade o deslocamento dos átomos é reduzido de 

modo que os processos de desidratação são realizados a uma temperatura 

relativamente baixa e, em seguida, relações vetoriais claras são estabelecidas entre 

os parâmetros de cristais das duas estruturas. 

Foi possível observar também que no que diz respeito a orientação dos planos 

da goethita G2, aquela com textura mais fina, orientada com a hematita, preenchendo 

fraturas e envolvendo os grãos da matriz, não apresentou coincidências tão próximas 

dos seus polos com os das outras fases, sendo a única fase não relacionável com as 

demais. O que poderia ser uma evidência de que a goethita G2 possui um mecanismo 

de crescimento distinto da goethita G1, essa relacionada com a hematita e a 

magnetita.  

Outra evidência estaria nos dados de desorientação para esta fase que 

mostra a maioria dos seus picos em ângulos baixos, talvez pelo fato de que essas 

desorientações são causadas pelo ajustamento durante o crescimento, o que seria 

uma provável indicação da existência de um outro tipo de crescimento, provavelmente 

formada a partir de processos hidrotermais. Nesse caso a goethita G2 seria a última 

fase formada, crescendo por fraturas de dissolução e enchimento de precipitação nos 

grãos de magnetita e poros da matriz de hematita 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

  Com base nos resultados discutidos acima foi possível concluir que 

transformações entre óxidos e hidróxidos de ferro, quando em condições ambientais 

de baixo metamorfismo, são realizadas através de transformações topotaxiais, que 

são possíveis somente quando há semelhanças estruturais e cristalográficas entre os 

reagentes e produtos, e são caracterizadas por conservar pelo menos um dos polos 

dos eixos cristalográficos do reagente. 

 Transformações topotaxiais dessa natureza são muito comuns em diversos 

tipos de ambientes, principalmente aqueles controlados pelo alto índice de 

intemperismo. Nessas condições óxidos e hidróxidos de ferro interagem entre si. 

 Também foi possível observar que a goethita provavelmente é formada através 

de dois mecanismos de crescimento diferentes. O primeiro seria por transformação 

topotaxial da hematita e/ou magnetita sem fases intermediárias, caracterizando a 

presença de fases meta-estáticas, e não estáticas. Em outro mecanismo a goethita 

seria formada por dissolução e precipitação causada pela percolação de fluidos 

hidrotermais durante eventos de metamorfismo, nesse caso seria posterior à todas as 

outras fases. 

 Por fim, com a evidência de formação da goethita através de transformações 

topotaxiais, é possível concluir esse tipo de transformação ocorre em ambientes sob 

condições de baixa temperatura, pois a temperatura estabilidade da goethita se dá em 

torno de 300ºC. 
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