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RESUMO

Trabalhos experimentais recentes têm confirmado as observações feiøs por vários

autores de que a presença de uma segunda fase mineral, em especial filossilicatos,

aumenta consideravelmente a dissolução durante a deformação por dissolução-

precipitação por pressão. Muitos autores consideram tal comportamento como

exchsivo dos minerais com estrutura em camadas, os quais possuem a habilidade de

reter a fase fluida aquosa, mesmo quando submetidos a grandes tensões normais. No

entanto, experimentos de dissolução em halita e silica têm mostrado que a capacidade

de retenção da fase fluida parece ser una característica das interfaces entre diferentes

fases (interfases), ao invés de uma exclusividade dos filossilicatos. Um outro fator

importante na dissolução do quartzo é a sua orientação cristalográfica. Observações em

tectonitos naturais indicam que determinadas orientações reticulares dos grãos de

quartzo, sob tensão diferencial, dissolvem mais facilmente que outras orientações.

Grande parte dessas observações têm sido feitas em quartzitos, havendo, portanto,

uma limitação para a suur aplicação a outros tectonitos de composição diferente, mas

deformados em condições semelhantes.

Estudos em tectonitos de formações ferríferas bandadas precambrianas

constituídos de quartzo, hematita e magnetita" provenientes de diferentes locais do

Quadrilátero Ferrífero (MG), mostraram que muitas microestruturas de dissolução

comumente encontradas em quartzitos também são comuns nesses tipos de rochas.

Tais observações são importantes no sentido de que, apesar de os óxidos de ferro

possuírem estruturas atômicas muito diferentes dos filossilicatos, eles praticamente

exercem o mesmo efeito nos processos de deformação por dissolução-precipitação por

pressão. AIém de participarem na dissolução do quartzo de uma maneira determinante,

são também dissolvidos e reprecipitados. Além do mais, as transformações de fase

magnetita para hematita de baixo gra.u metamórfico, comì¡mente observadas em alguns

dos tectonitos estudados, indicam que tais feições aumentam consideravelmente a

ductibilidade dessas rochas, através da liberação da energia de deformação acumulada

nos grãos. Para o estudo das transformagões da magnetita para hematita, (Capítulo 2)



foram selecionadas amosttas do setor sul da Sena do Cural. O mesmo conjunto de

amostras foi utilizado na análise da influência da presença dos óxidos de ferro e da

orientação cristalográfica na dissolução dos grãos de quartzo. Os resultados e

discussões referentes a esse estudo são apresentados no Capítulo 3.

A presença dos óxidos de ferro na deformação das formações ferríferas vai além

dos processos de dissolução. A determinação de orientações cristalogtí,ficas de eixos c

de quartzo em tectonitos deformados em condições metamórficas de fácies xisto verde,

zona de alta temperatura, (setor nordeste da Sena do Cunal, Piedade) mostraram que

as orientações preferenciais dos eixos c dependem do conteúdo em hematita presente

nos diferentes domínios composicionais (bandas composicionais). A apresentação e

discussão dos resultados desse estudo é feita no Capítulo 4. As microestruturas

presentes nos diferentes dominios composicionais indicam a operação de diferentes

mecanismos de deformação e recuperação dos grãos de quartzo. Dominios com

conteúdo em hematita entre l0 e 25Yo em volume possuem microestruturas indicativas

de migração de bordas de grãos. Já nos domínios cnm 50Vo vol. ou mais em hematita,

microestrutwas sugerem a atuação de mecanismos de recuperação por saltos de

discordâncias (dislocation climb) e de recristalização por rotação de subgrãos. A

atuação de diferentes mecanismos de recristalização produziram diferentes padrões de

orientações de eixos c de quartzo nos tectonitos estudados.

Microscopia eleffônica de varredura (MEV) foi empregada para determinar a

distribuição e caracte¡izar as estruturas dos poros nas bordas dos grãos de quartzo e

hematita, e, dessa form4 avaliar a distribuição da fase fluida intergranular (Capítulo

5). Para esse estudo, foram escolhidas amostras de tectonitos de formações ferríferas

deformados em condições metamórficas de facies anfibolito, provenientes da margem

leste do QF (flanco leste do Anticlinal de Mariana). Os resultados mostraram que a

distribuição da fase fluida aquosa é altamente anisotrópica, concentrando-se

especialmente em bordas de grãos normais a direção de extensão máxima Essa é a

direção preferencial do crescimento dos grãos de quartzo. Uma conclusão importante

do presente estudo é que a geraçäo de foliação penetrativa e as razões axiais

encont¡adas para o agregado não estão necessáriamente relacionadas ao campo de
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deformação local, podendo, no entanto, refletir o campo de tensão responsável pelas

anisotropias na distribuição da fase fluida e no crescimento anisotrópico dos grãos do

agregado.

No Capítulo 6, é feita uma discussäo geral na qual todos os resultados

apresentados nos capitulos anteriores são integrados com o intuito de dar uma visão

geral dos processos envolvidos no desenvolvimento das microestruturas e na produçãp

das orientações cristalográficas preferenciais. Para tanto, são consideradas as condições

de deformação para cada um dos locais de escolha das amostras, avaliando, dessa

maneir4 a influência de fatores prevalecentes na operação dos mecanismos de

defonnação. Tais fatores incluem o grau metamórfico (temperatura e pressão), a

presença de fase fluida aquosa intergranular e a presença da magnetita e hematita na

deformação por dissolução-precipiøção por pressão Qtressure solution) e por

plasticidade intracristralina ( dislocation creep).

As conclusões gerais do presente estudo estão enumeradas no Capítulo 7' (i)

Transformação da magnetita para hematita libera a energia de deformação acumulada

no retículo da magnetit4 eliminando, assim, grãos resistentes à deformagão (hard

grar'ræ), aumentando a ductibilidade do agregado; microfraturamento e dissolução ao

longo das interfaces { I 1 I } da magnetita e (0001) da hematita, resultando numa

drástica redução do tamanho dos grãos. (ii) Dissolução do quartzo é maior nas

interfases quartzo/óxido de ferro normais à direção de compressão mrixim4 mostrando

que essa não é uma característica exclusiva das interfases (001y(0001),

filossilicatos/quartzo; a dissolução dos grãos dg quartzo é seletiva e depende da

orientação cristalográfica dos grãos. Grãos orientados com eixos c paralelos a

compressão máxima dissolvem-se mais facilmente. Grãos lenticulares de quartzo com

orientação preferencial de forma e cristalográfica (eixo c) na direção da extensão

máxima são interpretados como resultantes da precipitação e do crescimento

orientado. (iii) Padrões de microestruturas e microhamas de eixos c de quartzo em

diferentes domlnios composicionais indicam que os mecanismos de deformação e

recristalização dos grãos de quartzo dependem do conteúdo em hematita. (iv) A

distribuição anisotópica da fase fluida resultante da anisotropia da energia inærfacial



da hematita e da ação da tensão diferencial, leva ao crescimento preferencial dos grãos.

A fase fluida acumula-se nas bordas normais à compressão mínim4 promovendo o

crescimento dos grãos nessa direção. Dessa forma, a anisotropia na distribuição da fase

fluida, e, como conseqüênci4 na dissolução e crescimento dos gtãos resulta na

formação de uma foliação penetrativa de grãos þlacas de hematita e grãos tabulares de

quartzo).



ABSTRACT

It is well known that phase transformation greatly enhances the ductility and may

have important rheological constrains in rocks. While enhanced ductility due to phase

transformation is considered to be more imþortant in the mantle, reaction-enhanced

ductility is believed to be mainly a crustal phenomenon. However, the study of

tectonites from a low temperature and high strain deformed Precambrian Iron

Formations (Itabira Formation, from Quadrilátero Ferrífero, MG) showed that the

phase transformation magnetite to hematite, in a presence of a large amount of

intergranular fluid phase, played an importaut role in the deformation of these crustal

rocks. The phase transformation occurs in response to the strain energy stored in the

magnetite grains arising from the increase of the dislocation densities aJong the

crystallographic planes { 1 I I ) . The formation of new hematite grains presumably

would reduce the strain energy just because they would at least initially be

dislocation-free, so the magnetite containing dislocations a¡d thus having moderate to

high strain energy would be replaced by dislocation-free hematite. The new

{ I I I X0001) interphase boundaries become planes of weakness along which the fluid

phase might penetrate, allowing the inner part of the gains to be in contact with the

fluid phase. Microfracturing and dissolution occur along the interphase { l1 I }(0001)

normal to the maximum compressive stress . Thus phase transformation,

microfraturing and dissolution a¡e close-related processes that lead to a grain size

reduction and to the production of a smooth and pervasive foliation.

Experimental work has confirmed the observations of several authors that a

second phase, especially layer silicates, greatly enhance the dissolution of quafiz.

Most of these observations have been performed on quartzites and this phenomenon

is attributed to the ability of the layered silicates to adsorb structured water on the

interfaces quarØmica even under high normal stress gradients. Although the iron

oxides have completely different crystal structures, optical and SEM observations in

the iron formation rocks indicate that they bring about the same effect. This might be

related to the effects of iron oxides on the wetting behavior of water. The presence of



iron oxides enhances wetting thereby enhancing dissolution. Furthermore wetting

behavior is usually crystallographically controlled, which is consistent with the

observations. Besides the wetting behavior of iron oxides, the dissolution of quartz is

strongly dependent on the crystallographic orientation. Extensive quartz c-axes

measurements performed for a wide range of quartz-iron oxide ratios showed that

quartz grains oriented with its c-axes at low angle to the maximum compressive stress

are more easily dissolved and tend to disappear as the dissolution proceeds. On the

other hand grains with its c-axes at high angle to the maximum compressive stress are

more resistant to the dissolution.

In chapter 1 the problems and the aims of the present study are defìned. ln

chapter 2 the evidences for the transformation and dissolution of magnetite are

reported. Then a microphysical model is presented to explain how the transformation

occurs and how it influences the dissolution ol the magnetite grains. Chapter 3

reports the microstructures and LPOs of quartz grains for several different quartz-

magnetite/hematite ratios. The evidences found in these rocks suggest that the

dissolution of quartz grains is enhanced by the presence of iron oxide and it is strongly

dependent on the orientation of quartz c-axes with respect to the shortening direction

(Z). All samples used for the studies reported in chapters 2 and f come from low

temperature and high strain iron formation rocks collected in a cross-section along the

southwestem part of the Serra do Cunal Syncline.

Chapter 4 presents the results of the study of quartz c-axis patterns taken in

several oriented samples of iron formation collected in cross-sections along the

northeastem part of the Sena do Curral Syncline (Sena da Piedade). Optical thin

sections of the iron formation rocks display a banded stn¡cture defined by platelike-

hematite-rich domains oriented parallel to the main foliation. The domain boundaries,

which defure the main foliation (S¿) are composed mainly of hematite platelets rich

layers (over 50 volume % of hematite). Quartz grains in hematite-rich-domains (50

vol.% of hematite) exhibit a quite equant shape. Intemally the domains are made up of

hematite platelets (10 vol.% of hematite) and tabular quartz grains. The elongate

hematite and the tabular grains define the intemal fabric (Ss), oblique to the main
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foliation (S¡). The specimens were selected according to the volume content of

hematite in different admixed layers. Layers containing 10, 25 and 50 volume % of

hematite were selected to perform the c-axis measurements. c-Axis patterns for

recrystallized grains reveal notable differences in the three selected domains studied.

The distinct types of microstructures observed in these domains indicate that the

mechanism of recovery (gra.in boundary migration recrystallization or dislocation

climb) is affected by the content of the hematite present in each domain'

Consequently, the operation of the different mechanisms of recovery was responsible

for the development of different c-axis patterns present in domains with different

hematite content. When recovery occurs dominantly by strain-induced grain boundary

migra.tion, as it does in quartz domains with hematite content of l0 or 25 vol.%

(quartz domains), the resulting c-axis prefened orientations are marked by a maximum

concenüation around the pole to the intemal foliation. Fundamentally, c-axis

distributions in these domains occur approximately parallel to the maximum

shortening direction (Z). When recovery occurs dominantly by dislocation climb

(leading to progressive subgrain rotation recrystallization), as it does in domains with

50% of hematite content (hematite domains), the c-axis preferred orientations are

defined by a maximum concentration asymmetrically distributed around the

intermediate shortening direction (Y).

Chapter 5 reports the study of the microstructures of gra.in borurdaries and the

distribution of pores via SEM microscopy in quartz-hematite iron formation rocks.

The samples studied were collected along a section of the Mariana Anticline.

According to the petrologica.l constrains, the metamorphic grade of the banded iron

formation of this part of the Quadrilátero Ferrífero may have reached the amphibolite

facies. The higher temperature and lower strain ráte metamorphism produced the

mineral assemblage quartz + hematite t kyanite + gamet in these banded iron

formation. Contrasting with the tabular hematite grains in the tectonites of the Sena da

Piedade, hematite g¡ains in tectonites of the Mariana Anticline show shapes very

similar to the micas in quartzite rocks. They are characteristically foliated and display

an excellent basal partition. The main goal of the study of this chapter is to infer the
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fluid distribution along grain bowrdaries and together with the gra.in boundaries

microstructures to evaluate the role of fluid distribution on the mechanisms and

kinetics of quartz gro\¡/th in these metamorphic rocks. All observations were

performed in oriented samples hence an attempted has been made to establish a

conelation between the fluid distribution and the principal compressive directions.

Grain boundary microstructures observed in different sections provided important

insights on the processes involved in the generation of these microstructures. The

different topographies observed along differently oriented boundaries and the

heûerogeneous distribution of pores along these grain boundaries indicate that fluid

geometry and distribution in these rocks are highly anisotropic. The inegular

topography of the quartz grain boundaries normal to the maximum elongation

direction (X), in addition to the numerous inclusions of tiny hematite grains indicate

that a significative grain growth occurred parallel to that direction, driven by reduction

ofthe total grain boundary area,

The purpose of chapter 6 is to assemble the information presented in the

preceding chapters in order to draw a broad idea about all the processes involved in

the deformation of the iron formation rocks and in the generation of the lattice

preferred orientations. In addition, a general approach is given to evaluate the influence

of the physical and chemical environment on the deformation mechanisms, such as

metamorphic grade (T and P, infened from mineral assemblages), intergranular fluid

phase and the presence ofa second phase, to assess the geological implications of the

results obtained.

In conclusion (Chapter 7) the present work has shown that (i) phase

transformation greatly enhances the ductility of rocks under crustal conditions, by

removing grains which are more resistant to the deformation. (ii) Dissolution is easier

at the interphase bormdaries (magnetite-hematite and quartz-iron oxides). This might

be related to the effects of iron oxide on the wettinþ behavior of water. (iii) The

dissolution-precipitation of quartz grains is strongly dependent on the

crystallographic orientation. This lead to the development of lattice preferred

orientations due to anisotropic dissolution/growth rates during solution-transfer creep.
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For quartz grains, both dissolution and growth parallel to the c-axis are faster than at

right angles, resulting in a formation of c-axis maxima parallel to the ma¡<imum

principal finite elongation direction (X) and c-axis minima parallel to the maximum

principal finite shortening direction (Z). (iv) The extensive measu¡ement of quafiz c-

axes showed that the lattice prefened orientations (LPOs) change significantly as a

fimction of the amount of admixed hematite in the layers. Layers with a low content

of hematite exhibit microshuctures indicative of grain boundary migration. On the

other hand, layers with high content of hematite show microstructures indicative of

subgrain formation. Thus quartz gxains are recovered and recrystallized by different

mechanisms as a function of the amount of hematite that, on its turn, result in

different patterns ofLPOs. (v) Based on the characterization of pore structures and

its distribution, evidences have been found for anisotropic grzin growth. The

anisohopic grain growh is a result of the anisotropic distribution of the fluid phase

due to a combination of the anisotropy of hematite and to the differential stress.

lnterphase boundaries normal to the maximum shortening direction (Z) are typically

pore-free. This might be indicative of the presence of a continuous high-diffusivity

fluid film along these boundaries. On the other hand, bowrdaries normal to the

ma>dmum elongation direction (X) display a very inegular topography and profuse

distribution of irregular pores, in which well-formed hematite and quartz grains are

frequently found. These features indicate that these boundaries are sites of fluid

accumulation and precipitation. The highest grain grou.th rates in the X-direction led

to the formation of grains with aspect ratios that exceed the value expected from

strain.



Capíúulo I

INTRODUÇÁO

1.1 REVISÃO GERAL E DETINIçAO DOS PROBLEMAS A SEREM

INVESTIGADOS

A interpretação dos processos e mecanismos de deformação na escala de grão em

zonas de deformação não-coaxial concentrada tem sido auxiliada nos últimos anos pelo

¡econhecimento de critérios microestruturais indicativos dos mecanismos, condições e

quadro cinemático dos eventos de deformação (White et al. 1980; Simpson & Schmid

1983; Lister & Snoke 1984). Feições tais como tamanho de subgrãos e de grãos

recristalizados e densidade de discordâncias (dislocations) também têm sido usadas

para estimar níveis de tensão diferencial envolvidos na deformação (Mercier et al.

1977; Twiss 1977,1980; Weathers er al. 1979; White 1979; Ord & Christie, 1984) e

as orientações cristalográficas preferenciais (OCPs), tendo sido utilizadas para inferir o

sentido de cisalhamento e para determinar os sistemas de deslizamentos

intracristalinos operativos durante a deformação (Lister 1977; Lister & Wiliams 1979,

1983; Law et al. 1984, i986). Em poucos casos, a conelação desses diferentes

aspectos da an¿íLlise estrutural é utilizada, principalmente o que diz respeito ao efeito

da orientação cristalográfica preferencial (OCP) na produção e estabilização de

microestruturas em tectonitos constituídos de quartzo (Knipe & Law, 1987).

Um outro aspecto que também tem sido raramente abordado na literatur4 nos

últimos anos, refere-se à influência das OCPs nos mecanismos de recristalização

dinâmica em minerais. Karato (1987) (olivinas) e mais recentemente Oleason et a/.

( I 993) (quarøo) demonstraram que os mecanismos de recristalização .dinâmica variam

com a temperatuÌa, taxa de deformação e conteúdo d" ugua e que o desenvolvimento

de OCPs depende dos mecanismos de recristalização.

Também têm sido pouco abordados os efeitos da presença de uma segunda fase

mineral na deformação do quartzo. Observações em tectonitos naturais indicam que a



dissolução por pressão de grãos de quartzo é acelerada na interface

quartzo/filossilicatos (e.g., Weyl 1959; Engelder & Marshak 1985; Houseknenecht &

Hathon 1987; Tada & Siever 1989; Schwarz & Stöckhert 1996). Experimentos em

halita/sllica e halita/argilo-mineraVsilica (Hickman'& Evans 1995) confirmaram tais

observações, indicando que interfaces entre diferentes minerais (interfases) aceleram a

dissolução do quartzo, e que a introdução de minerais com estruturas em camadas

pode intensificar ainda mais a dissolução. Um importante aspecto a enfatizar é que

esse efeito não é exclusivo dos minerais com estrutura em camadas (filossilicaûos),

como tem sido pensado; o que pode ser constatado nos experimentos realizados em

halit¿r/sílica (Spiers & Schutjens 1990; Hickman & Evans 1995). Além da influência

nos processos de dissolução, a presença de uma segunda fase tem um efeito inibidor na

migração de bordas de grãos (Wilson 1979; Olgaard & Evans 1986). lsso pode ser

facilmente verificado em rochas metamórficas nas quais camadas (níveis ou bandas) de

quartzo puro mostram grãos recristalizados de tamanho maior do que camadas

adjacentes contendo micas (Kronenberg 1981).

Trabalhos recentes (Tullis 1989; Becker 1995) têm demonstrado que a dissolução

do quartzo também depende da orientação cristalognifica de seus grãos em relação às

direções das tensões principais. Dados disponíveis indicam que a taxa de difusão de

íons em grãos de quartzo é mais rápida em paralelo ao eixo cristalográfico c. Essa é,

portanto, a direção de mais rápido crescimento dos grãos de quartzo. É de se esperar,

pela teoria do crescimento e dissolução dos cristais, que aquela seja também a direção

em que grãos de quartzo dissolvam mais facilmente.

Estudos em ciências dos materiais têm mostrado que transformações de fases

aumentam a ductibilidade de metais e cenâmicas. No entanto, tal processo é

normalmente classificado como umâ forma de superplasticidade (superplasticidade

induzida por transformação de fase). White & Knipe (1978) descreveram esse

fenômeno observado em rochas naturais como ductibilidade induzida por

transformação de fase, ao invés de usar o termo superplasticidade. Eles classificaram

as transformações em dois grandes tipos: (l) mudança de fase, e.g. transformação c-Þ

quartzo (Chaklader 1963: Coer & Paterson 1969); (2) reações metamórfìcas, e.g. novos



grãos fomados em rochas de barxo grau metamórfìco. Os efeitos micromecânicos

resultantes dos mecanismos de transformação de fases são: (1) perda de coesão nas

interfases; (2) aumento do número de defeitos pontuais; (3) aumento na taxa de

recuperação. O último mecanismo implica o aumento da taxa de difusão. O aumento de

ductibilidade, devido as transformações de fases, é importante em condições tais como

as encontradas no manto. Ductibilidade promovida por reações metamórficas (mais

importante'em níveis crustais superiores) tem sido associada à liberação de fluidos e a

produção de novos grãos livres de deformação. No entanto, o amolecimento (softening)

também pode resultar de reações metamórficas que não envolvem liberação de fase

fluida. Um exemplo é encontrado nas transformações de magnetita para hematita sob

condições metamórficas de fácies xisto-verde (Lagoeiro 1998). Nesse caso, as

transformações são induzidas pela energia de deformação armazenada nos grãos de

magnetita causada pelo aumento da densidade das discordâncias. A energia de

deformação é liberada através da formação de novos grãos de hematita livre de

disco¡dâncias, e, portanto, com energia de deformação mais baixa. Tais grãos são mais

macios (soft gralns) e, conseqüentemente. menos resistentes que os grãos originais de

magnetita (hard grains), podendo, portanto, acomodar mais facilmente novos

incrementos de deformação.

Um outro aspecto importante que também deve ser considerado nas an¡llises

microestruturais, principalmente na formação de foliação em tectonitos, consiste na

dissolução e no crescimento anisotrópico de grãos de quartzo. Dependendo dos

mecanismos envolvidos na dissolução e crescimento dos grãos, uma va¡iedade de

microestruturas podem ser produzidas. Portanto, é necessário compreender o papel da

água (ou outa fase fluida aquosa) (Tullis & Yund 1982; Urai et al. 1986; Karato 1989;

Karato & Masuda 1989), i.e., sua distribuição e transporte ao longo de poros

intergranulares, pa¡a que os processos responsáveis pela formação das microestruturas

e foliações possam ser interpretados. Com base em estudos microestruturais em

agregados de quartzo deformados em experimentos, Karato & Masuda (1989)

encontraram evidências para formação de foliação de forma de grãos por crescimento

anisotrópico dos grãos de quartzo. O crescimento anisotrópico dos grãos resulta da



distribuição anisotrópica da água, causada pela tensão diferencial aplicada. Portanto, a

foliaçâo resultante desse mecanismo está relacionada à orientação da tensão aplicad4

ao invés de à deformação finita. Quando o crescimento anisotrópico de grãos é

importante, a razão axial dos grãos excedera os valores esperados para a deformação.

Grãos com razão axial elevadas de até 20: l, encontrados em a.lguns tectonitos, podem

resultar do crescimento anisotrópico de g¡ãos, associado ou seguido da recristalização

por migração progressiva de subgrãos ao longo de bordas normais à tensão

compressiva máxima.

1.2 OBJETIVOS

No presente estudo, realizado em amostrâs de tectonitos de formações ferriferas

bandadas (quartzo + hematita + magnetita) de diferentes locais do Quadrilátero

Ferrífero (QF), os aspectos acima enfatizados, i.e., o papel da transformação de fases

na deformação, a influência de uma segwrda fase (magnetita e/ou hematiø) na

dissolução do quartzo, além do controle exercido pela orientação cristalográfica na

dissolução do quartzo, bem como a avaliação do papel dos mecanismos de

recristalização na produção de orientações cristalográficas preferenciais, serão

abordados em diferentes partes. A primeira delas (CapÍtulo 2) coresponde ao estudo

da transformação da magnetita para hematita e sua influência nos processos de

dissolução da magnetita e precipitação de hematita. Na segunda parte (Capítulo 3)

será abordado o papel da magnetita/hematita na dissolução do quartzo. Além desse

aspecto, será também avaliada a influência das OCPs na dissolução, precipitação e

crescimento dos grãos de quartzo. Os estudos referentes à primeira e segunda partes

foram realizados em amostras de tectonitos com quartzo e magnetita. A terceira parte

(Capítulo 4) consiste no estudo das variaçõps das OCPs de eixos c de quartzo em

ñrnção do conteúdo em volume de hematita presente em diferentes domínios

composicionais, em tectonitos com quartzo e hematita tabular. A quarta seção

(Capítulo 5) corresponde ao estudo da distribuição da fase fluida intergranular e seu

efeito na cinética de rrlgação de bordas de grãos de quartzo, em tectonitos com



quartzo e hematita especular foliada. Após a apresentação e discussão dos resultados

nas respectivas partes acim4 será feita uma discussão geral (Capítulo 6), ressaltando

os principais processos envolvidos na deformação, levando em consideração as

condições (temperatura e pressão de acordo com as associações minerais das rochas

encaixantes) sob as quais os diversos tectonitos foram deformados. Em seguid4 serão

apresentadas as conclusões finais (Capltulo 7).

1.3 ESCOLIIA DAS AMOSTRAS E LOCALIZAÇAO

Diversas amostras de tectonitos de formações feníferas orientadas foram coletadas ao

longo de seções, em diferentes localidades no QF. Com base nas estruturas observadas

em afloramentos e nas características mineralógicas e microestruturais, amostras

coletâdas ao longo de hês seções foram escolhidas para estudos microestruturais e de

orientação cristalogtifica preferencial. A primeira seção conesponde ao setor SW da

Sena do CurraÌ (SC na Fig. 1.1). Nesse local, foram coletadas as amostras utilizadas

nos estudos da tansformagão de fase magnetita para hematita e de sua influência na

dissolução dos óxidos de ferro (Capítulo 2). Dessa mesma seção, vieram as amostras

para avaliação da presença de óxido de feno e controle cristalogriífico na dissolução e

crescimento de grãos de quartzo (Capítulo 3). As características ma¡cantes nessas

rochas são: a presença de grandes porfiroclastos de magnetita (em cujas faces normais

à direção de extensão máxima, grãos fibrosos curvos assimétricos de quartzo foran

desenvolvidos); grãos tabulares de quartzo truncados por grãos de magnetita; e grâos

lenticulares de quartzo q)ja razão axial pode atingir 20:1. Estruturas sedimentares

preservadas nas rochas encaixantes, além da associação mineral encontrada em rochas

granitóides próximo ao local onde as amostras foram coletadas, indicam condições de

metamorfismo de fácies xisto-verde (zona de baixa temperatur4 Yardley 1989).

A segunda seção corresponde ao setor norte da Sena do Curral (Serra da piedade -

SP Fig. 1.1). Nessa seção as rochas são constituídas por quartzo e hematita tabular

(razão axial em tomo de 3: I ). Sua ca¡acterística distintiva é a vanqão do conteúdo em

volume de hematita nas diferentes bandas' (domínios) composicionais. As
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Microestruturas e as orientações cristalogrríficas de eixos c de quartzo variam nos

diferentes domínios composicionais, tornando essas rochas ideais para o estudo da

influência do conteúdo em hematita nos mecanismos de recristalização e,

sonseqüentemente, na formação de orientações cristalográficas preferenciais de eixos c

de grãos de quartzo (Capíúulo 4). A ausência de minerais indicadores de

metamorfismo dificulta a estimativa do grau metamórfico para ess¿rs rochas. No

entånto, com base exclusivamente nas microestruturas, o metamorfismo nesse local

pode ter alcançado a fácies xisto-verde, zona de alta temperatura.

A terceira e última seção (Anticlinal de Mariana - AM, Fig. I .1) está localizeda no

flanco oeste do Sinclinal de Mariana. A presença de granadas e cianiøs como minerais

acessórios nas formações ferríferas e associações minerais em rochas encaixarites

indicam que o metamorfismo nessas rochas pode ter chegado a facies anfibolito (zona

de baixa temperatura). Nessas rochas, a hematita ocone na fo¡ma de grãos foliados

(semelhante à forma das micas) especulares. Grãos de quartzo são praticamente liwes

de feições óticas de deformação pkística intracristalina. Em médi4 os grãos são pouco

alongados (razão axial em torno de 2:1). No detalhe, as bordas dos grãos de quartzo

(normais à compressão mínima) apresentam formas onduladas ou lobadas indicativas

de migração de bordas. O co¡rjunto de microestruturas encontradas nessas rochas

permitiu a sua escolha para o estudo da distribuição da fase fluida intergranular, e de

sua influência no crescimento anisotrópico dos grãos de quartzo (Capitulo 5).

I.4 METODOLOGIA UTILIZADA

1.4.1 Escolha do sistema de referênci¡ e preparo das seções delgadas

Para orientação das amostras, foi adotado um sistema de referência utilizando os eixos

principais do elipsóide de deformação finita, no qual o eixo X representa a direção de

estiramento nuáximo, coincidente com a lineação mineral de estiramento. O plano

determinado pelos eixos de estiramento máximo (X) e intermedirírio (Y) coincide com o

plano da foliação, normal ao etxo Z de encurtamento máximo. Seções delgadas para



estudos microestruturais e para determinação das orientações dos eixos c de quartzo

foram preparadas em amostras orientadas cortadas perpendicular à foliação e paralelo

à lineação mineral (corte XZ). Cortes com orientações YZ (perpendicular à foliação e

lineação mineral) também foram feitos para medida dos grãos ao longo de suas t¡ês

dimensões (eixo maior, intermediário e menor). Por todo o texto, é pressupostamente

assumido que as direções das tensões principais compressivas máxim4 (or),

intermediiíria (o) e mínima (o3), coincidem respectivamente com os eixos de

encurtamento máximo (Z), intermedi¡irio (Y) e de extensão máxima (X), pelo menos

localmente.

1.4.2 Determinação dos eixos c

Dados de orientações de eixos c de quartzo foram obtidos para todas as amostras por

meio do estudo ótico das seções delgadas usando uma platina universal de 5 eixos. As

orientações foram medidas em grãos de todas as faixas de tamanho e razão axial, nos

diversos domÍnios composionais (porcentagem em volume de óxidos de feno em

relação ao quartzo). Bordas de grãos individuais foram mapeadas durante o trabalho na

platina universal, eliminando, portanto, o problema de observação comumente

encontrado nos microscópios de estiígio fixo. Em casos onde porfiroclastos de quartzo

(> 200 pm) mosFam desenvolvimenûo de subgrãos (subregiões com pequenas

variações de orientação cristalográfica), a orientação média dos grãos foi tomada

Como mostrado por Starkey & Sutherland (1978), a distribuição dos dados de

orientação torna-se tendenciosa quando não adotadas certas precauções pa¡a asseguru

que a orientação de todos os g¡ãos, em urna iirea representativa da seção delgad4 seja

medida. Dessa maneir4 mapas dos grãos de cada seção delgadâ" obtidos pelo contorno

de suas bordas a pârtir das micrografias, foram confeccionados, visando a uma

minimização da omissão de grãos durante o trabalho de medida dos eixos

cristalográñcos.

Também é importante ressaltar que, mesmo tomando as precauções necessiírias, o

processo de medida de orientações de grãos pode levar a erros. Como documentado



por Sarkey & Sutherland (1978) e Dell' Angelo & Tullis (1986), no processo de

medida das orientações pode haver erros decorrentes da preferência involuntária na

seleção de gfãos de binefüngência mais elevada (por causa da sua maior evidência).

Esses grãos têm seus eixos c orientados subparalelamente ao plano da seção delgad4 a

alto ângulo (i.e., 30-60') com as direções principais de polarização. Portanto, medidas

de tramas cristalográficas verdadeiramente aleatórias resultam em OCPs mostrando um

forte m¡áximo periférico a 30-60' das direções de polarização N-S e E-W (assumindo

polarização N-S e E-W).

1.4.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

As amostras escolhidas para esh.rdo de microscopia eletrônica foram as mesmas usadas

na confecção das seções delgadas e delgadas/polidas. As amostras foram preparadas

manualmenûe, tomando os cuidados necessários para assegurar que as fraturas

ocorressem exclusivamente ao longo das bordas dos grãos, As amostras foram

fratruadas ao longo dos planos XY (paralelo à foliação), XZ (perpendicular à foliação e

paralelo à lineação mineral) e YZ þerpendicular à foliação e lineação mineral). As

superficies de fratura foram cobertas por uma delgada película de ouro e, a seguir,

examinadas em um microscópio eletrônico de vanedura (MEV) modelo HITACHI S-

2700, operado a 25 kV.

A anrílise das superfÌcies de fraturas paralelas aos planos XY,XZ, e yZ teve por

objetivos a caracteriz ção das iormas das bordas dos grãos, a distribuição da fase fluida

aquosa (inferida através das estruturas dos poros nas bordas dos grãos) e sua

conectividade. um outro aspecto importante no estudo da distribuição dos fluidos

intergranulares é a determinação do ângulo die&o (wetting angle, O), i.e., o ângulo

formado pelas faces de dois grãos vizinhos em contato com a fase fluida (Watson &
Brenan 1987). No presente estudo, tais ângulos foram apenas estimados, r¡rna vez que

sua determinação precisa é feita em micrografias de seções planas (ver [-e,e et al. l99l
para maiores detalhes).
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Capítulo 2

A TRANSFORMAÇÄO DA MAGNETITA PARA IIEMATITA E SUA

INFLUÊNCrA NA DTSSOLUÇÃO DOS ÓruDOS DE FERRO

2.I INTRODUÇÃO

Muitos estudos têm descrito a deformagão de rochas ricas em quartzo onde a

dissolução ocorre preferencialmente na interface entre grãos de quartzo e planos (001)

de filossilicatos. Estudos experimentais têm confirmado as observações de que a

dissolução-precipitação por pressão é aumentada na interface entre minerais de

difbrentes fases (lVeyl 1959; Schwarz & Stöckhert 1996). Alguns autores têm descrito

o comportamento dos óxidos de feno como passivo durante a deformação por

dissolução-precipitação (e.g, Cox & Etheridge 1989), na qual óxidos de ferro são

considerados minerais inertes, tendendo a ser concentrados como fases residuais ao

longo dos planos de foiiação. Existem muitas evidências da transformação de magnetita

para hematita em algumas situações geológicas. A maioria das investigações nesse

assunto tem sido focalizada nos processos de enriquecimento supergênico envolvidos

na formação de depósitos de minerais de feno (Monis 1980, 1983). Tais processos

compreendem oxidação sucessiva da magnetita, envolvendo a formação de fases

metaestáveis, tais como maghemita e kenomagnetita (magnetitas deficientes ern

cátions).

Estudos de microestruturas em formações ferriferas do QF ricas em magnetita,

mosFam evidências de dissolugão de magnetita e precipitação de hematita durante a

deformaçÍlo. A transformação (oxidação) e dissolução da magnetita, e a precipiøção de

hematita são importantes estiigios na deformação e metamorfismo dessas formações

ferríferas.

O presente estudo foi realizado em formações feniferas de locais do QF (Serra do

Curral, setor SW) de baixa deformação, onde estruturas sedimentares tais como

estatos cruzados em quartzitos adjacentes e magnetitas oollticas nas formações



ferríferas foram protegidas da deformação, Nesses locais, as microestruturas

indicativas dos primeiros estiigios da transformaçõo e dissolução da magnetita e da

precipitação da hematita estão bem preservadas. A seguir, serão descritas as

microestruturas indicativas dos processos acima, e um modelo microfisico será

apresentado para explicar a transformação e dissolução da magnetita e a precipitação

da hematita.

2.2 LOC^LIZ^çÃO ¿ COXTEXTO GEOLÓGICO

As amostras das formações feníferas utilizadas nesse estudo foram coletadas ao longo

de uma seção realizada no flanco invertido do Sinclinal da Serra do Cunal (Fig. 2. I a, b

& c). Essa estrutura consiste em um sinclinal isoclinal inclinado com fzønd NE-SW. A

foliação plano-ærial mergulha 60o para 140o. Zonas de cisalhamento estreitas foram

desenvolvidas subparalelas à foliação e ao bandamento composicional das formações

ferrlferas (Fig. 2. I d).

A associação mineral (quartzo + sericita + clorita) presente nas rochas adjacentes

(quartzitos e granitóides) indica que o metamorfismo atingiu a facies xisto verde (zona

de baixa temperatura; Yardley 1989) e envolveu uma intensa participação de fase

fluida aquosa. A lineação mineral definida por ribbons de qualzo e delgadas placas de

hematita mergulha na direção do caimento da foliação. Todos os indicadores

cinemáticos present€s (foliação S-C; dobras intrafoliais assimétricas, com ou sem

raízes) são consistentes com sentido de cisalhamento normal (Fig.2.ld).

23 MICROESTRUTURAS

Os tectonitos estudados possuem um bandamento composicional bem desenvolvido

(vatiando de mlcrons a vários millmetros), nos quais camadas puras de quartzo

altemam-se com camadas ricas em óxidos de feno. Nas camadas ricas em óxidos de

feno, o conteúdo de quartzo varia de menos de l0 a 50% em volume. A proporção de

magnetita para hematita varia de camada para camaúa Existe uma g¡adação completa

12
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na mineralogia modal entre as camadas. Algumas são constituídas quase que

exclusivamente por grandes grãos de magnetita (500-3000 lrm), com uma quantidade

menor de hematita. Em outras camadas, nas quais grãos de hematita predominam,

apenas pequenos grãos tabulares de magnetita (menores que 100 pm) são encontrados.

Os limites entre as camadas são predominantemente abruptos. Nas camadas ricas ern

quartzo, grãos têm eixos c fortemente orientados indicando deslizamento

intracrist¿lino (dislocation glide). Por outro lado, nas camadas ricas em óxidos de ferro,

as microestruturas refletem a predominância dos processos de dissolução-precipitação

e microfraturamento.

A seguir, será apresentada una descrição das microestruturas, com ênf'ase

particular dada às evidências para transformação da magnetita em hematita. As

microestruturas dos grãos de quartzo nas camadas ricas em óxidos de feno, indicativas

de dissolução-precipitação, serão descritas sucintamente.

2.3.1 C¡madas ricas em quårtzo

Nas camadas de quartzo, os grãos são aproximadamente eqüidimensionais (tamanho

médio em tomo de 100 pm) com bordas predominantemente retas. Eles não mostram

microestrutuÌas óticas indicativas de deformação plástica intracristalina. No contato

com camadas ricas em óúdo de ferro, os $ãos são tabulares (razÃo artal em tomo de

4:l) e possuem forte orientação cristalognifica preferencial. Padrões de eixos c sðo

assimétricos, indicando um componente de deformação não-coaxial significativo

(Schmid & Casey 1986).

2,3,2 C¡m¡das ricas em óxido de ferro

As camadas ricas em óxidos de feno contém agregados de grãos de hematita na forma

de delgadas placas orientadas paralelamente à foliação macroscópica (Frg.2.2a &. b).

Observações feitas por MEV revelam grãos em forma de lâminas (dependendo da

seção assemelham-se à bastonetes) com superficies ¡elativamente lisas (Fig. 2.2c).
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Fig. 2.2 Micrografias MEV, mostrðtdo aspectos d¿ tr¿nsformação e dissolução.precipitação nas formações ferríferas. (a) Porfiroclasto de magnetita (Mgt) bordejado por

concentr¿ções de placas de hematita (Hem). Notar grãos fibrosos curvos de quarøo (Qz) desenvolvidos ern faces normais à direção de extensão máxima X (sombra de pressão)

(b) Detalhe do retângulo marcado na figura (a). (c) Grãos de hematita nas bordas de porfiroclasto de magnetita (a seta aponta um grão isolado de hematita). Placas de hematita

concentram-se entre grãos de quartzo e porfiroclastos de magnetita. (d) Deølhe mosnando grãos lenticulares de quartzo altemados com placas de hernatita.



Entre concentrações de placas de hematita, grãos lenticulares de quartzo estão

alongados na direção de seus eixos cristalográficos c, com razão axial que pode chegar a

20:1 (Fig. 2.2d). Grãos t¿bulares de quartzo com nzão axial média de 4:1 ocorrem

entre concentfações de placas hematita. Esses grãos têm orientações cristalográficas

preferenciais de eixos c semelhantes aos dos grãos das camadas ricas em quartzo. Os

comprimentos dos seus eixos maiores são, em média, iguais aos diâmetros dos grãos

poligonais nas camadas ricas em quartzo.

Porfiroclastos de magnetita ocorrem entre concentrações de placas de hematita. Os

grãos possuem uma ampla faixa de tamanhos com diâmetro de até 5 mm. A maioria

desses grãos possui forma tabular, embora seções quadradas de grandes porfiroclastos

também sejam encontradas. Duas direções de microfraturamento, uma paralela (mais

comum) e outra perpendicular à foliação, são comumente observadas nesses

porfiroclastos. Esses grãos tabulares são bordejados por concentrações de hematita

paralela as bordas de maior ¿i,rea.

Observações à luz refletida mostram que quase todos os porfiroclastos maiores de

magnetita contém domínios de hematita orientados paralela e perpendicularmente à

foliação. Os domínios de hematita no interior dos porfiroclastos de magnetita são mais

comuns próximo às bordas dos grãos e são paralelos aos planos cristalogníficos {111}

das magnetitas (Fig. 2.3a). À luz refletida, os domínios de hematita (cor cinza

brilhante) distinguem-se do grão hospedeiro de magnetita (de cor cinza-aztlada) devido

à sua alta reflectância (Ramdohr 1980).

Agregados de placas de hematita concentram-se ao longo dos planos de foliação'

As concentragões de hematita variam em espessura de poucos mícrons a algurs

milímetros. Existe uma correlação negativa entre a espessura das concenhações de

hematita e o tamanho dos porfiroclastos de magnetita/hematita. Em porfiroclastos

maiores são, observadas apenas delgadas concentrações de hematita bordejando suas

faces de maior dimensão paralelas à foliação (compare Fig. 2.3a &, c). À medida que as

concentrações de hematita arÌmentam, porfiroclastos tomam-se progressivamente

menores e suas formas mais tabulares @ig. 2.3b & c)' Nos locais de concentrações

mais espessas de hematita, apenas pequenos fragmentos (menores que 100 pm) de
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Fig. 2.3 Micrografias à luz refetida mostrando estágios da hansformação tla magnetita e do desenvolvimento da foliação. (a) Transformação da magnetita (cinza-escuro) para

hematita (citrzâ-claro) em planos {111}. Traço de (lll) indicado no porfiroclasto de magnetita. @) Grãos tabulares resultåntes da tr¿nsformação da nagnetita, seguido por

(indicados pelas setas) e por pe$re.nos frap.entos de magnetita.



magnetita/hematita são encontrados (Fig. 2.3d). Grãos individuais de hematiø

possuem formas de lâminas ou de delgadas placas, cujo eixo menor não chega a I pm.

Os grãos mostram forte orientação preferencial de forma (Fig. 2.3b). Os eixos maiores

de grãos individuais estão orientados paralelos à direção de extensão máxima X,

materializando, junto com os grãos lenticulares de quartzo e tabulares de magnetita, a

lineação de estiramento mineral.

2.4 INTERPRETAÇAO E DISCUSSÃO

Observações microestruturais sugerem a transformação da magnetita para hematita

(Fig. 2.3a), associada a microfraturamento e dissolução, e precipitação de finas placas

de hematiø a partir de soluções enriquecidas em materiais provenientes da dissolução

da magnetita. Todos esses processos são conconentes e intimamente relacionados uns

aos outros, Microfraturamento e dissolução ocorrem nas interfaces magnetita/hematita.

Nas seções seguintes, um modelo microfìsico é apresentado para explicar as

microestruturas observadas e a maneira na qual a trama evolui durante a deformação.

2;4.1 Oxidação da magnetita

As semelhanças reticulares existentes entre a magnetita e hematita exercem um

imporønte papel na transformação entre esses dois minerais. A cela uniüária da

magnetita (grupo espacial Fd3m; Bragg 1915; Fleet l98a) @ig. 2.4a) consiste em seis

camadas de íons oxigênio (O2-), dispostas ao longo de planos {l1l} (Fig. 2.ab) e

empilhadas paralelamente a <1 11> (o eixo temario de inversão), num arranjo cúbico

compacto. A distância entre camadas adjacentes O-O paralelas ao eixo terruíLrio é de

2.42 Ã. Entre camadas de íons 02- adjacentes, íons Fe2* e Fe3+ ocupam interstícios (ou

sítios) tetraédricos e octaédricos. A disüibuição dos íons Fe2* e Fe3t nesses dois sítios

cristalográficos depende da temperatura (Trestman-Matts et al. 1983; O'Donovan &

Reilly 1980). A temperatura conespondente a fácies xisto-verde, metade dos íons Fe3*

ocupa sítios tetraédricos e a outra metade, mais os íons Fe2*, preenchem os sítios
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[111]

Empacotamento cúbico compacto do lons
oxigènio

fons Fe9+ em coordenação tetraédrica

fons Fe2+ e Fe3+ em coordenagão octaódrica

Fe3+ a -o.6os e -1.82Å

ps2+, ps3+ a -1.2.1 e +1 .21^

Fig. 2.4 BsEutura da mag¡etita, (Fet*XFe'*Fe3*)O4. (a) Cela unitária. mosFando fons oxigenio ananjados num empacotamento
o¡bico compagûo. A diståncia de separação ente carnadas adjacentes é 2.42 4,. Sltios tetraédricos sðo ocupados por metade dos
fons F€t*. Sltios ocøédricos sðo ocupados por lons F€2* e pela outra metade dos fons trivalentes. @) Camada individual de lons
oxigênio com lons Fe adjacent€s projetados na direção I I 1]. Nlvel de referência a 0 Ä.

æ

fft
ffit
@
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octaédricos (Wechslet et al. 1984). A magnetita é comunente deficiente em cátions. Os

sítios vagos não preenchidos por critions (vacancy) caì¡sam um desvio na

estequiometria das magnetitas. Em geral sítios reticula¡es vazios e ions intersticiais

(um tipo de defeito pontual no qual um íon move-se de um sítio, deixando-o vago, e

passa a ocupar um intersticio altemativo que está normalmente desocupado) mudam

sua configuração com a temperatu¡a afetando, portanto, os sistemas de deslizamento

intracristalino dos minerais.

A estrutura cristalina da hematita (grupo espacial R3c) (Blake et at. 1966) (Fig.

2.5a) também consiste em seis camadas de íons 02- por cela unitíria, carla uma

separada por uma dupla camada de Fe3*. Mas, no caso dos cristais de hematitå, as

camadas estão dispostas ao longo de (0001) e empilhadas paralelas ao eixo

cristalogriífico c (coincidente com eixo temário de inversão 3¡. A di.tâ.t"iu que separa

camadas consecutivas O-O é de 2.29 A. Na estrutura da hematita, íons oxigênio estão

ananjados ern grupos discretos de três elementos coo¡denados com Fe3* em sítios

octaédricos (Fig.2.5b). Tal disposição causa r¡ma distorção nos poliedros octaédricos,

levando a uma redução na simetria do grupo espacial. Íons Fe3* ocupam 2/3 dos sítios

octédricos distorcidos.

O processo de oxidação da magnetita para hematita durante a deformação e

metamorfismo é, de certo modo, semelhante ao processo de oxidação que ocone

durante o intemperismo. O intemperismo usualmente compreende a formação de fases

intermediá¡ias (metaestáveis) e goethita. Em contraste, durante a deformaçifrc e

metamorfismo das formações ferríferas na presença de fase fluida aquosa intergranula¡,

a magnetita oxida diretamente a hematita, sem formar (ou pelo menos não

preservando) qualquer fase metaestável, tal como maghemita (Columbo et al. 1964;

Lindsley 1976; Swaddle & Oltmann 1980; Boudeulle et al. l9B3; Greaves 1983).

Quando a magnetita [Fe3*(Fe2+Fe3*)Oa] toma-se progressivamente oúdada, Fe2* é

convertido para Fe3*. A oxidação resulta em wna estrutura defeituosa (magtæmita),

com uma mþdia de 2/3 dos sftios disponíveis para cátions ocupados por cela unitária.

A composição final da maghemita totalmente oxidada pode ser escrita como Fe2O3.
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íons oxlgênio 02'em arran¡o hexagonal
compacto

íons Fe3+ êm coord€naçäo octaéddce

Fig. 2.5 Esûutura da hethstit4 (Fd-)rQ. (a) Cela unitória, mostrando seis camadss de lons oxigênio que se aproximarn de um ananjo
hexrgonal compacto. Notar que, na esFutura da hematita, â separação ente camadas de oxigênio adjacentes é de 2.29 Á.. G) projeção d€
um¿ camad¿ de oxigênio (nlvel de referência a 0 .4) e de lons Fe¡+ perpendiculares a [0001]. Nalstrutura da hematits, íons óxigênio
formam gnrpos disc¡etos de três elementos côodenados por lons Fe¡+ em sftios octaédricos.



Nos tectonitos estudados, a transformação para hematita é controlada pela

deformação e também pelas semelhanças estrutuais existentes entre esses dois

minerais (planos {111} da magnetita e (0001) da hematita). Durante a oxidação da

magnetita para hematita, moléculas de oxigênio presentes na fase fluida são adsorvidas

às superficies dos grãos de magnetita (presumivelmente na forma de moleculas de água

polarizadas), onde são ionizados (O2-) pela transferência de elétrons de íons Fe2* que

oxidam para Fe3*. A razão Fe2*,Fe3* é controlada pela fugacidade do oxigênio (/O2) no

sistema magnetita-hematita-H2o-O2 e para condições oxidantes haverá sempre um

excesso de Fe3* e alguns sítios cristalográfìcos vazios. A concentração de lons Fe3* na

superficie do grão cria um gradiente de potencial químico. Embor4 nessas condições de

metamorfismo, a difusão reticular de íons Fe2* e Fe3* seja considerada desprezível, o

potencial químico criado na superfìcie do grão, somado à alta fugacidade da ágn

(/H2O), pode tomar significativa a difusão reticular (lanice ou volume dffision) de

oxigênio (Castle & Surman 1969) e de íons Fe.

O processo de oxidação é controlado pelo nível de oxigênio na fase fluid4 em

contato com a superfìcie do gão, e pela mobilidade dos íons no reticulo da magnetiø

nas condições metamórficas sob as quais as rochas foram deformadas. A fonte de

oxigênio disponível na fase fluida para a oxidação é desconhecida. Ele pode vir como o

resultado da dissociação da água ou de outras espécies, como por exemplo carbonatos,

na fase fluida. A taxa de difusão do oxigênio (na forma de molécula de ¡água) pode ser

aumentada pela atuação de alguns fatores adicionais, tais como as fugacidades de 02 ou

H2O (Farver & Yund 1991). Taxas de difusão de oúgênio determinadas em magnetita

(Giletti & Hess 1988) demonsha¡am a existência de uma pequena dependência da /O2,

sob condições hidrotermais entre 800'e 550"C. De acordo com Sharp (1991), a /H2O

na fase fluida e o tamanho dos grãos exercem uma forte influência na taxa de diñ¡são do

oxigênio na magnetita. A determinação das t¿xas de difusão em magnetitas mostrou que

a temperatura de fechamento para grãos de I mm é de 500"C na presença de H2O e

660oC para condições anldricas. Para grãos de 0.1 mm, as temperaturas de fechamento

são 400' e 530oC, respectivamenûe, para condições com e sem água.
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Por outro lado, dados sistemáticos de taxas de difusão para cátions met¿llicos ern

magnetitas são escassos. Davis el al. (1968) relataram sobre o intercrescimento

orientado e a substituição de magnetita por hematita, na qual placas de hematita

desenvolvem-se com os planos basais paralelos as faces octaédricas da magnetita. Eles

descreveram o processo de oúdação como envolvendo a mobilização de íons Fe2*

através dos planos reticulares contituídos de íons oxigênio. Freer & O'Reilly (1980)

descreveram a oxidação de magnetita-espinélio em processos de intemperismo

submarino como envolvendo a adsorção de átomos de oxigênio e a difusão de íons Fe2*

através do reticulo cristalino. Experimentos de interdifi.¡são e oxidaçâo em espinélios

portadores de Fe2* mostraram que no processo de oxidação, íons Fe2* em sítios

octaédricos são preferenciamente oxidados.

No passo seguinte da hansformação, o empacotam€nûo cúbico compacto perfeito

das camadas de oxigênio da magnetita é re-arranjado em grupos regularmente

espaçados, constituídos por três íons oxigênio. O ananjo final aproxima-se ao de um

empacotamento hexagonal compacto, observado normal às camadas de oúgênio (Fig.

2.5b). A formação de grupos discretos resulta na contração ao longo das camadas de

oxigênio como indicado pela diferença na distlìncia que separa íons 02- vizinhos nos

planos cristalofficos {ll1} e (0001), respectivamente 2.95 e 2.60 Ä, (Davis et al.

1968). A conhação é também observada em paralelo ao eixo cristalognífico c da

hematita (compare as Fig. 2.4 & 2.5). Nesse estágio, a magnetita é transformada ern

hematita e a seqüência de empacotamento compacto ABC-ABC... muda para AB'

A8....

A força motriz para o processo de oxidação resulta da energia de deformação

acumulada no retículo da magnetita. O movimento ou o deslizamento das discordâncias

(dislocation glide) aa longo de planos { I I I } aumenta a energia de deformação, on

conseqtiência do aumento da densidade das discord.âncias (Fig. 2.6c). A uxa de

produção das discordâncias nas condições de temperatura e pressão sob as quais essas

rochas foram deformadas (taxa de deformação mais rápida) é maior do que a taxa de

recuperação (via salto de discordâncias ou migração de bordas de grãos), resultando,

portarito, em um acréscimo na energia de deformação do grão. A oxidação da magnetiø
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para hematita ao longo de planos { I I I ) libera a energia de deformação acumulad4 uma

vez que os novos grãos de hematita formados, pelo menos no inicio, são

presumivelmente livres de defeitos lineares. Mesmo em casos onde magnetita e

hematita estejam em equilíbrio quimico (como por exemplo no sistema (åulÞr)

hematita + magnetita + HzO-Oz), a magnetita conterá discordâncias e terá energia de

deformação de moderada a alta, sendo, portanto, substituída por hematita sem

discordâncias, resultando numa redução da energia de deformaçâo. Deformação por

cisalhamento nas interfaces {111X0001) e deslizamento no sistema (0001)<a>

(hematita liwe de discordâncias é mais macia do que magnetita com alta densidade de

discordâncias) favorece o acesso de fluidos aquosos e agentes oxidantes por difusão ao

ao longo da interface magnetita./hematit4 bem como ao longo de canais na base das

discordÍincias Qtipe diflusion along the cores of the dislocalions). Além do mais, o

cisalhamenûo na interface {111X0001) promove o microfraturamento ao longo desses

planos, reduzindo o tamanho dos grãos e, conseqüentemente, aumentando a taxa de

difi,rsão nos grãos de magnetita menores.

Considerando a análise da hama e o exame das estruturas em ambos os minerais, a

seguinte equação é proposta para representar o processo de transformação da

magnetita-hematita.

4(Fe3)(Fe2*Fe3*)Oo * O, : 6(Fe3*)2O3.

2.4.2 Dissolução da magnetita e precipitação dâ hematita

A deformação por dissolução-precipitação por pressão Qtressure solution) envolve

dissolução de minerais nas superficies de grãos normais à tensão compressiva nxáxima

difusão de componentes químicos em solução ao longo das bordas dos grãos (¿rain

su(irce diflusior) e precipitação-cristalização na direção da tens¿¡o compressiva

mínima (e.g. Weyl 1959; Elliot 1973; Rutter 1976; Paterson 1994). Nos tectonitos

estudados, a dissolução da magnetita está relacionada ao processo de sua

transformação para hematita. O processo de dissolução postulado envolve reação de
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borda de grão por hidrólise de ligações Fe2*-O nas superfîcies das magnetitas e diñlsão

intergranular dos íons Fe2*. Nas interfaces { 1 I I X0001) normais à tensão compressiva

m¡íxima, ligações Fe2*-O são enfraquecidas (provavelmente pela substituição das fortes

ligações Fe2*-O por ligações Fe2*-OH mais fracas) e hidrolizadas. Para uma fase fluida

com alto valor de /Oz, íons Fe2*, resultantes da dissociação por hidrólise nas bordas de

magnetitas, reagem com oxigênio e precipitam na forma de delgadas placas de hematita

(Figs.2.2 & 2.3) com eixos cristalogníficos c perpendiculares à foliação e os eixos ø no

plano da foliação.

A mudança de volume Âv/vo resultante da transformação para hematita (estimada

por Davis et al. (1968) para uma transformação completa como - 0.084) e o

microfraturamento estabelecido nas interfaces magnetita/hematita criam caminhos para

a penetração da fase fluida aquosa ao longo dessse planos, orientados em paralelo ao

plano de cisalhamento. Portanto, bordas de interfases que conespondem às interfaces

de planos crisølográficos {ll1} da magnetita e (0001) da hematita (herdados do

empacotåmento cúbico compacto de íons oxigênio da magnetita) são planos normais a

tensão compressiva m¿íxima ao longo dos quais a dissolução ocorre. Com o progresso

da dissolução da magnetita, há uma progressiva concentração de grãos de hematita

precipitados paralelos à foliaçâo macroscópica, facilmente reconhecida pela alûemância

de camadas de placas de hematita (e fragmentos residuais de grãos de magnetita) com

camadas ricas em quartzo (Fig. 2.2d).

A dissolução e precipitação do quartzo provavelmente ocorre simultaneamente à

dissolução da magnetita e precipitação da hematita. Grãos lenticula¡es de quartzo

precipitados entre camadas adjacentes de placas de hematita comumente mostram

inclusões de grãos de hematita em forma de lâmina (em corte aparentam ter forma

acicular). Inclusões semelhantes são também encontradas em grãos de quartzo

fibrosos, desenvolvidos nas faces de porfiroclastos de magnetita normais à dircção de

extensão m¿ixima X (sítios extensionais).

25



2,4.3 Transformação, dissolução e evoluçilo dâ trâma

O estudo das microestruturris presentes nos tectonitos das formações ferríferas indica

que a transformação, o microfraturamento e a dissolução são processos

interelacionados responsáveis pela formação e evolução da trama dessas rochas (veja

Fig.2.6 para uma visão esquemática ge,tal de todos os estiígios envolvidos durante a

deformação das formações ferríferas). A oxidação da magnetita pata hematita é de

fì¡ndamental importância para a transformação da trama original. A oxidação ocorre ¿¡o

longo de planos {lll} dos grãos de magnetita e as bordas de interfases criadas

(interface ente a fase hospedeira, magnetita e a fase neoformad4 hematita) tomam-se

planos de fraqueza ao longo dos quais o microfraturamento preferencialmente ocorre.

O microfraturamento exerc€ um papel importante durante a deformação por

dissolução-precipitação por pressão. Ele cria caminhos de fácil penetração de fluidos,

permitindo que uma área maior das bordas dos grãos fique em contato com a fas€

fluida. Assim, a peneüação da fase fluida ao longo de microfraturas permite que novas

partes (mais intemas) do grão estejam em contato com a fase fluida (com os agentes

oxidantes) acelerando os processos de oxidação e dissolução.

A tensão diferencial promove a reorientação dos porfìroclastos de magnetita

at¡avés de rotação de corpo rígido, de tal maneira que planos { I I I } tomam-se

orientados paralelamente ao plano de cisalhamento (assumindo que a foliação coincide

com o plano de cisalhamento). Portanto, o microfraturamento e a dissolução ocorrem

predominantemente ao longo de planos paralelos à foliação.

As concentrações de placas de hematita inicialmente presentes nas margens de

grãos originais de magnetita são eventualmente extendidas paralela e

perpendicularmente à foliação. Microfraturamento e dissolução ao longo dos planos de

oúdação {111} resultam na separação de partes dos grãos de magnetita originais

paralelo à foliação @ig. 2.3b & c). Os grãos tabulares resultantes continuam a sofrer

fansformação, mic¡ofraturamento e dissolução, levando a uma considerável redução no

tamanho dos gräos @ig. 2.3d). Todos esses processos, i.e., a transformação,

microfratu¡amento e dissolução de grãos de magnetita e a precipitação de placas de
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Fig. 2.ó Dcscnho csquçrnático, ilustrando os processos envolyidos na evolução da Fama das formaçõcs fcrrlfcr¡s ¡icas cm
!rySn€titÈ (a) O goccsco_ inicit-sG com a oxidação da mûgnetita (Fd+) püa hematita (Fe!+) em plsnos rcticula¡es {lll}. (b)
MicroÊ¡tu¡¡mcnto c_dissolução ocon€rn. nas intcrfaces {lfl}(0001) ¡esultsnt€s d¡ oxidagõo. (c) fjetalhe aa æa marcrai pitó
cf¡culo cm (b). 

-Dcslizamcnûo 
inFacr¡stalinoem {l.ll} aument¡ a densidade das discordåncias, elevando a energi¡ de dcfo¡måç¡o

do grüo. A-tsns-formaÉo d¡ mognctita nos planos {l I l} produz domfnios de hematit¡ livrcs de disco¡dôncias, rcduzindo, portonto,
a cncrgia dc dcfonnafão do grgo. As interfas€s { I f I }(0001) ûomam-se planos aEavés dos quais ftuidos penclr¡m m¡is ft;ihsna.
Du¡¡ntc I E¡nsform¡çgo- o oxigênio (provavelment€ ne forma dc moléculas de água potarizadas) é adsorvido na supcrficic dos
gfüoo dc msgnstits. Nss inlçrfacos { U I }(0001) ligações Fer+-O são quebradas e or lons Fe2+ cm soluçeo rtagcrn coni oxigênio c
procipit¡rn-sc como hÊmafirÀ (d) Estágio intemediário onde gr¡ndes porfircclastos tabulares dc mognctita seõ ainOa oncolit¡¿os,
(c) Nos osrágios finsis grlos s¡o fr¡turados ao longo das inærfases { I I r }(000t) paralelas ò foliaçåo,Èsultando numa gcncralizada
rcduç¡o d-o a.lnho ¿_* grüo3, Grãos dp hcm¿tita são dcsenvolvidos du¡ante todos os ostágios e tomam-sc pogñssivaarørtc
concrnbados ao lougo doo planos de foliaçib, à mcdida que o processo de dissoluçilo-precipitaçâo avança,
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hemåtita ocorrem progressivamente durante a deformação, resultando na formação de

um agregado de g¡ãos mais finos, com uma trama planar caracterizada por uma foliação

e lineação penetrativas.

2.s IMPLTCAçÕES n COXCT,USÕES

Diversos estudos experimentais têm descrito a transformação da magnetita para

hematit¿ como decorrente das mudanças nos parâmetros fisicos e/ou qulmicos do

ambiente onde a magnetita é formada (Petrovsky et al. 1996). No entanto, eústem

poucos estudos sobre os processos de transformação e, ainda menos, sobre a

dissolução da magnetita em tectonitos naturais. Isso deve-se em parte ao fato de que

formações ferríferas precambrianas do QF, onde a magnetita é amplamente encontrad4

têm uma complexa história de deformação, envolvendo duas ou mais fases de

deformação. Portanto, na maioria das vezes os primeiros estigios do processo (em

formações ferríferas nas quais a magnetita é o principal óxido de feno) não são

preservados, restando apenas um bandamento compoôicional (hematiø tabular e

especular, altemando com camadas de quartzo), refletindo s5tágios finais da

deformação. No local onde as amostras para esse estudo foram coletadas, as

mic¡oestruturas produzidas nos primeiros estagios da deformação foram preservadas.

As evidências encontradas nessas amostras abrem novas perspectivas para o

entendimento de um conjunto de processos, incluindo a transformação de fases,

microfraturamento, deslizamento de discordiâncias (dßlocation glide) e dissolução-

precipitação, os quais juntos exercem um paÉþl fundamental na evolução da trama das

rochas.

Os agregados de quartzo e magnetita deformados mostram evidências de dissolução

do quartzo e da magnetita e precipitação de quartzo lenticular e delgadas placas de

hematita. A dissolução da magnetita envolve várias etapas.

(l) Oridação progressiva da magnetita para hematitå em domínios ao longo de

planos {lll} promovida pela liberação da energia de deformação associada ao

processo de transformação. Grãos de hematita formados são liwes de discordâncias
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(mais macios) e, portanto, têm energia de deformação menor que os grãos de magnetita

associados (a fase mais resistent€ à deformação).

(2) Deformagão ao longo das bordas de interfases { I I I X0001)

cristalograficamente controladas, permitindo que a fase fluida e os agenks oxidantes

penetrem qo longo desses planos.

(3) Hidrolisação de ligações Fe2*-O conconente com microfiaturamento nas bordas

de interfases normais à tensão compressiva máxima.

(4) Precipitação de placas de hematita em locais de condições oxidantes ao longo de

bordas de grilos de magnetita paralelas à foliação. G'rãos de hematita crescem com eixos

cristalognificos c normais à foliação e eixos ø no plano de foliação.
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Capítulo 3

A INfl-,UÊNCIA DOS ÓXTOOS DE FERRO E DA ORTENTAçÃO

CRISTALOGRIIFICA NA DISSOLUÇÃO DO QUARTZO

3.1 INTRODUçÄO

A dissolução-precipitação por pressão é um importante mecanismo de deformação øn

rochas nas quais a difirsão intracristalina (lattice difitsion) ou a fluência por saltos de

discordfurcias (drslocation creep) é desprezível quando comparada à taxa de reação nas

bordas de gãos (grain boundary reaction) ou à difusão intergranular (grain boundary

difinion). Esse mecanismo envolve a dissolução de grãos ao longo de superficies

normais à tensão compressiva mríxima e subseqüente precipitaçäo nas bordas de grãos

(ou outras interfaces) normais à tensão compressiva mínima. Grãos resultantes desse

processo mudam sua forma, tomando-se mais tabulares, embora intemamente não

mostrem qualquer feição de deformação. O processo pelo qual o material dissolvido

dos locais de alta solubilidade (superficies de grãos normais à tensão compressiva

máxima) migra para locais de baixa solubilidade (superficies de grãos normais à tensão

compressiva mfnima), induzido pela diferença de potencial químico estabelecido entre

os dois locais, é usualmente referido como transferência de solução (solutlo n transfer).

Não lui ainda um consenso sobre a maneira pela qual o transporte intergranular é feito,

se através de delgados e contínuos frlmes de fluidos (delgadas camadas de ág¡¡a

fortemente adsorvida ou estruturada nas interfaces entre os grãos) (Ruter 1976; Tada

et al. 1987¡' Hickman & Evans 1991) (Fig. 3.la) ou por contatos isolados entre grãos

(ilhas), que suportam a tensão compressiva normal as suas bordas, rodeados por

canais interconectados preenchidos por fluido ('island' and 'channel' structures, e.g.

Raj & Chyung l98l;Lehner 1990; Spiers & Schutjens 1990) (Fig.3.1b).

Hichnan & Evans 1995 confirmaram, através de experimento de dissoh¡çifo na

interface sllica4ralitå" as observações feitas por diversos autores de que a presença de

uma segunda fase (especialmente argilo-minerais e micas) aurnenta a dissolução
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o = sólldo dissolv¡do

Fig. 3.1 Representagõo €squemátic¡ das bordas de grãos normais à direção de compr€ssão máximå (tensão normal on). (a) Modelo
segundo o qusl uma pelfculâ contfnua de fluido muito fina (ô) é fonement€ sdsorvid¿ ou estsuturads na ¡nterface entre grãos sob
elevada tensgo normd (Weyl 1959; Rutter 1976). (b) Modelo altemativo para as bofdås entre fases que propõe a existêncie de ilhas
(contaûos sólidos gfå./grão que suport¿m a tensåo aplicada) circundadas por canais preenchidos por fluidos (Raj & Chyuang l98l;
Lehnet 1990; Spie¡s &r Schutjens 1990). Ac¡ediia-se que as ilhas e os canais são dinamioamente estóveis, isto é, eles mudam
cont¡nuamente suan posições, de tal modo que a espessura da interface entre os grãos (w) e a fraçåo relatitva das áreås de contato
entre eles (ilhas) permsnerem constantes. P¡é a pressão de fluido nos poros.
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intergranular. Schwarz & Stöckhert (1996) mosharam que as interfaces entre grãos de

quartzo e micas brancas, paralelas a (001) e normal à tensão compressiva máxim4

constituem locais de mais fácil dissolução do quartzo. As observações de que a

presença de filossilicatos promove a dissolução do quartzo podem ser explicadas pela

habilidade que os minerais de estrutura em camadas possuem de manter uma

porcentagem relativamente alta em volume de água entre os grãos, mesmo que suas

bordas estejam sob grandes tensões normais. Além do mais, a dissolução do quartzo

pode sef afetada por um número de ouhos fatores, incluindo o tamanho dos grãos, a

taxa de deformação e a temperatura. Becker (1995) mostrou que a dissolução de grãos

de quartzo detríticos em arenitos também depende da orientação cristalogrríÍica. Ele

concluiu que grãos de quarøo orientados com eixos c, formando pequeno ângulo com a

direção de encurtamento nláximo (eixo Z do elipsóide de deformação), são mais

resistentes à dissolução, enquanto glãos com eixos c orientados a 45-55' com eixo Z

são mais facilmente dissolvidos.

No presente estudo, são apresentados os resultados de observações

microestruturais em grãos de quartzo, magnetita e hematita. Os dados, que incluem

ûama de eixos c de quartzo, foram obtidos em amostras de formações ferríferas (veja

Fig. 2.I e æcþo 2.2 para localização e contexto geológico), deformadas em condições de

baixa temperatura e na presença de abundante fase fluida intergranular. os tectonitos

mostram evidências de deformação por dissolução-precipitação por pressão Qressure

solution) e também contém microestruturas, as quais sugerem que a dissolução do

quartzo é promovida pela presença de óxidos de feno. Padrões de eixo c indicam que a

dissolução do quartzo tambem depende da orientação cristalográfica dos grãos em

relação à orientação das compressões principais.

3.2 MICROESTRUTURAS

os tectonitos das formação ferríferas possuem um notiível bandamento composicional,

no qual altemam-se camadas ricas em quattzo e carnadas ricas em óúdo de feno. A

tansição enhe as camad¡s é, na sua maiori4 abrupta. A espessura individual das
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camadas varia de poucos a v¿irios milímetros. Em locais onde porfiroclastos de

magnetita estão presentes, os limites entre as camadas ,ão ."no, distintos e mais

anastomosados. A seguir, será apresentada uma descrição das microestruturas

presentes nas diferentes bandas (ou domínios) composicionais, com ênfase dada às

microestruturas produzidas por dissolução-precipitação por pressão.

3.2.1 Domínios ricos em quartzo

Nesses domínios, i.e., camadas com porcentagem em volume de óxido de ferro inferior

a lVo, a característica distintiva é a presença de agregados de grãos de quartzo

poligonais (Fig. 3.2a). Os grãos têm bordas predominantemente retas. Outra

característica desses grãos é a ausência de microestruturas óticas indicativas de

deformação plástica intracristalina, tais como extinção ondulante e subgrãos. O

tamanho médio dos grãos G (onde G = ! leixo maior ( eixo menor]r2ll',1¡ é de 150 pm

(desvio padrão t 90 pm) e a razão axial media (eixo maior/eixo menor, Lxllz), 1.5.

Para um aumento no conteúdo modal de óxido de ferro, i.e., 5, 10 e 15%, o tamanho

médio dos grãos passa, respectivamente, para 144 pm ( t 90pm), 125 pm (+ 69 pm) e

1 15 ¡rrn (f 74 pm) e a razão axial para 1 .8, 2.1 e 2.4, respectivamente. Com o aumento

do conteúdo em óxido de feno, os grâos de quartzo tomam-se mais tabulares e suas

bordas maiores alinhadas paralelas à foliação (veja Fig.3.2, e Fig. 3.3 com polarizadores

paralelos, paxa uma comparação entre a forma dos grãos e o conteúdo de óxido de

ferro).

3.2.2 Domínios ricos em óxido de ferro

Camadas ricas em óúdo de ferro (conteúdo em óxido de ferro acima de 25%o ern

volume) consistem em finas placas de hematita orientadas paralelamente à foliaçäo

macroscópica. Entre concentrações de hematita, grãos tabulares e/ou lenticulares de

quartzo são encontrados. Os gãos tabulæes de quartzo tèm razÁo axial média de 4:1.

Suas bordas são predominantemente retas e as de maior ¡írea estão comumente
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Fig. 3.2 Micrograñas mostr¿ndo ss variações das formas dos grãos de quarøo em frmção do conteúdo em óxido de feÍo para diferentes dominios composicionais. (a)

Dómfuios de quarÞo (<1 % em óxido de ferro), mosFando grãos aproximadamente equidimensionais, de bordas retas e sem sinais óticos de deformação. @) Domlnios com

maio¡ conteúdó em óxido de feno (10 - 15%), nos çais são observados apenas delgados nlveis de grãos de quarÞo polþnais. (c) Em dom{¡ios com contefido em óxido de

fe1ao em tomo de 25Vo, os grãos de quarEo são predominantcmente tabulares. (d) Em domlnios com cerca de 50% em óxido de ferro, os grãos de quartzo são

caracteristicamente lenticulares (indicados pelas setas) e possuem alta razão axial (Lxllz).
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Dõdnios com maior conærido em magnãtita ffos mosaam formas irregulares, con âlgum¿ tendência às forrnas mais tabulares. (c) Em domlnios ricos em magnetita onde o

tama¡ho médio dos grãos é menor, predominam grãos de magnetita com formas mais tabr¡lares. Notar que nesses domlnios grãos de henatita bonlejam grãos tabulares de

magnetita e tendem a s€ conce,nFar nos planos de foliação. (d) Feições tlpicas encontadas eñ domfnios ricos em óxido de ferro. Grãos de magnetita residuais têm tama¡ho

médio reduzido e as concÆ,ntrações de hematita tomâm-se mais espessâs e contlnuâs. As barr¿s de esc¿la são iguais a 300 pm.



truncadas por porfiroclastos de magnetita ou por concentrações de hematita, (Fig.

3.2c). Intemamente, não são ¡econhecidas nesses gfãos feições óticas de deformaçäo

cristal-plástica. Grãos lenticulares de quartzo (Fig.3.2d) mostram forte orientação

preferencial de forma e possuem razão axial que pode chegar a 20:1. Seus eixos maiores

estão orientados paralelos à direção de extensão má¡<ima X. Alguns grãos lenticulares

exibem inclusões orientadas de hematita em forma de lâminas (em corte adquirem

forma acicular). Semelhante aos grãos tabulares, em grãos de quartzo lenticulares, não

são reconhecidas microestrutuas óticas de deformação plástica intracristalina. Ao

plotar a mzÅo axial dos grãos de quartzo contra o conteúdo modal dos óxidos de feno

(magnetita e hematiÐ, aparece uma conelação positiva entre esses dois parâmetros

(Fie. 3.a).

Porfiroclastos de magnetita ocorrem entre concentrações de hematita. Eles

possuem uma ampla faixa de tamanho e podem chegar a 5 mm de diâmetro. Grãos

maiores exibem com freqüênci4 em suas faces normais à direção de extensão rnáximq

grãos fibrosos e cuwos de quartzo, com disposição assimétrica na forma de gancho em

faces opostas (sombras de pressão) (Fig. 3.5). Os porfiroclastos são comumente

tabulares, embora grãos com seções quadradas não sejam raros. Faces de maior á¡ea

dos porfiroclastos paralelas à foliação são bordejadas por concentrações de placas de

hematita. Sob luz refletid4 porfiroclastos de magnetita mostram faixas orientadas de

hematita paralelas à foliação. Essas faixas ou domínios conespondem a planos

reticulares { I 1 I } ao longo dos quais a magnetita transforma-se em hematita (Læoei¡o

1998). Um microfratu¡amento é comumente observado nos porfiroclastos de rnagnetita

@ig. 3.6a-d). O microfrahuamento ocorre preferencialmente ao longo das interfases

{ 1l 1}/(0001), magnetitalhenr fita, (Fig. 3.6a & b) resultantes do processo de oxidação

(Capltulo 2). A forma das microfraturas reflete também a assimetria do campo de

tensão local, como pode ser constatado pela presença de microfrahras em formas de

cunhas (Fig. 3.6c). A cicabização (healing) e o selamento (sealing) das microfraturas

são feitos por preenchimento de grãos de quadzo fibrosos (Fig, 3.6c) e granulares (Fig.

3.6d).
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Fig. 3.4 Gráñco mostando a relação enb€ o contettdo de minerais de óxido de fcno (Fe3oy'Fe2o)
(% em volume) e a râzão axial lcomprimento mâior (Lx) / comprimento meno¡ (Lz)] dos gfãos de
quútzo, para os diversos domlnios composicionais.
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porfiroclasto normais à1ireção de extensão måxima X. Internamente os grãos fibrosos de quartzo não mostram microestrutu¡as óticas de deformação.
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Fig. 3.6 Microftanuras em porfuoclastos de magnetita. (a) A transformação da magnetila pa¡a hematita ocoÍe em planos octaédricos {ll1). As interfascs {lll}/(0001) criadas

toÃam-se planos de fraqueza nos quais o microfraturamento ocorre. O movimento relativo ocorre exclusivamente nos planos de microû'ahuas, não havendo separ¿ção entre os

ftagmentos. As microftatu¡as são sintéticas e seus planos formam um ângulo de aproximadamentc 15" com o plano de foliação (considerado como plauo de cisalhamento)' (b)

pofmchsto de magnetita tabular com microfatur¿s paralelas à fotiação. Þhnos de aatur¿s são locais de fácil penetração de fuidos, como pode ser constatado pela presença de

As microû'¿hrras de alto ângulo com a foliagão são geralmente preenchidas por grãos de quarÞo fibrosos e granulares, como visto em detalhe na figura d.



Concentrações de finas placas de hematita oconem ao longo dos planos de

foliação, formando bandas ou camadas mais ou menos contínuas (ocasionalmente são

lenticula¡izadas, dando à foliação um aspecto anastomótico), cuja espessr¡ra varia de

uns poucos milímetros a pouco mais de I cm. Grãos individuais de hematita possuem

formas de lâminas com planos basais (0001) dispostos paralelos à foliação. Grãos

individuais mostram forte orientação preferencial de forma, com seus eixos maiores

orientados paralelamente à direção de extensão máxima. Existe uma conelação inversa

enhe a concentração de placas de hematita e o tamanho e conteúdo em volume dos

porfiroclastos de mggnetita. Onde porfiroclastos de magnetita são abundantes e

maiores, somente uma delgada concenhação de hematita (poucos milímetros de

espessura) ocorre ao longo das bordas maiores (normais à compressão máxima) dos

porfiroclastos. À medida que concentrações de hematita tomam-se progressivamente

mais espessas, os grãos de magnetita tomam-se mais tabulares (aumento na nzÃo

ædal) e onde as mais espessas concentrações de hematita são encontradas, somente

pequenos grãos tabulares de magnetita (em tomo de 100 pm) estão presentes (veja Fig.

2.3 a-d&Fis.2.4).

3.3 ESTRUTURAS DOS POROS

Imagens obtidas ao microscópio elefônico de vanedura (MEV) das superficies dos

grãos revelam uma variedade de topografia e poros nas suas bordas. As superficies dos

grãos de quartzo nas interfaces magnetita-quartzo (bordas de interfases) normais à

compressão máxima (eixo Z do elipsóide de deformação) tendem a mostrar r¡rna

topografia mais regular, onde predominam superflcies lisas e sem poros (Fig. 3.7a &b).

A morfologia dos poros, além de depender do tipo de borda em que ocorrem (se em

interface ou interfase), também depende da sua orientação ern relação as direções das

compressões principais. Poros nas interfaces entre grãos de quartzo (unção entre dois

g¡ãos, 2jn) normais à direção de compressão inærmediária (Y) geralmente mostram

formas regulares com geomehia bem definida (Fig.3.5c). Eles tendem a concentrar-se

próximo àjunção de três grãos vizinhos de quarzto (3jn). Nessas interfaces normais a
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Fig. 3.7 Micrografias MEV, mosFando distribuição de poros em bordas de gfãos de quar¿o. (a) Detalhe do contato reto entre quaftzo e magnetita. (b) Borda de quarÞo lisa e sen

'sao 
as pirania¿is (Ðe tiaagulares, as çais estão marcadas pelas setas (p) na figura tl. Notar a separação enfre as arestas (iunções tríplices) dos grãos de quar¿o (w)'
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Fig.3.8 Micrografias MEV, mostrando diferentes tipos de estrutu¡as de poros. (a) Porosidade na junção enhe Íês grãos de quartzo. As setas indicam a abertura (w) entre os grãos.

(d) Detalhe tla borda de um gão dsquar¿o normal à direção de extensão máxima X. A topografia, assim como os poros dessas bordas, é tipicamente irregular.



Y, os poros são isolados e não-conectados, sendo todos facetados. Eles possuem

geometia piramidal (Fig. 3.7c) ou riangular com faces curvas (Fig. 3.7d). Os poros

estão conectados por canais presentes nas junções onde três grãos de quartzo estão enr

contato (Fig.3.7d & 3.8a). Essas junções (tríplices) são predominantemente retras e,

nas micrografias, apresentam aberturas que podem chegar a 2 pm (Fig.3.7d, 3.8a &b),

Nas junções de quatro grãos vizinhos, poros são comumente observados. Eles têm

formas tetraédricas com facæs ligeiramente convexas (Fig.3,8b & c). Por outro lado, nas

interf¡ces nomlais à compressão mlnima (ou direção de extensão máxima X), a

topografia das bordas dos grãos de quartzo é caracterlsticamente iregular, assim como

o såo os poros (Fig.3.8d). Sua topografia assemelha-se a um relevo do tipo 'elevações'

e 'depressões', Poros maiores possuem ocasionalmente formas semelhantes a

'cavernas'. Essas feições indicam uma grande acumulação de fase fluida nesses locais,

que provavelmente não esteve em equilíbrio termodinâmico com as bordas dos grãos

de quarøo, resultando na formação de poros de formas inegulares.

3.4 ORIENTAçÕES CnrSr¡,ocR ÁFICAS PRET.ERENCTAIS

3.4.1 Orientações dos ei¡os c de qu¡rúzo e o contcúdo de óxido de ferro

Padrões de orientações preferenciais de eixos c de quartzo obtidos para os tectonitos

de formações ferrlferas enr diferentes domlnios composicionais são moshados na Fig.

3.9. Exist€ um marcante contraste nos padrões de eixos c em frrnção do conteúdo

modal de óxido de feno nos diferentes domlnios composicionais. É observado também

um contraste semelhante quando eixos c são plotados para grãos de diferentes razões

axiais (Fig. 3.10). A densidade de distribuição dos eixos c em todos os esterogratnas é

assiméhica em relação aos eixos macroscópicos da hama. Zonas de baixa densidade

oconem em todos os estereogramas. Em domlnios com conteúdo modal de óúdo de

feno de l%, eixos c estilo concenhados em tomo da dfueção intermediária do elipsóide

de deformação (nráximo em tomo do eixo Y), com umÂ discreta tendência a se

espalharem ao longo do tre¿d NW-SE (Fig. 3.9a), Para um conteúdo mod¿il de 5% ern
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óxido de ferro, a concentração máxima em tomo do eixo Y torna-se menos marcante e

umÂ concenEação em pequeno círculo, com abertura de cerca de 35", aparece

assimetricamente em torno do polo da foliação (Fig.3.9b). Domínios com conteúdo

modal de óxido de ferro de 10 e 15% (Fig. 3.9c & d) mostram padrões de eixos c

marcados por concentrações em tomo dos eixos Y; algo semelhante aos padrões

encontrados para os domlnios com conteúdos de 1 e 5o/o.

Uma mudança substancial nos padrões de orientações dos eixos c ocorre ern

domlnios com conterido em óxido de feno acima de l5%. Para um conteúdo modal de

20Vo, âreas de elevada densidade de eixos c tendem a ocorrer com uma leve assimetria

em tomo do eixo X (Fig. 3.9e), formando pequenos círculos com abertura de cerca de

30" (quadrantes NE e SW). Concenhações relativamente fracas também ocorrem

fazendo urn pequeno ângulo com o eixo X nos quâdrantes NW-SE. A distribuição de

eixos c em tomo do eixo Y, apesar de menos densa que nos domínios com conteúdo

menor em óúdo de feno, é ainda encontada nesse domínio. No entanto, tal

dishibuição tende a torna¡-se cúa vez mais fraca com o aumento da quantidade ern

óxido de ferro. Em domínios com mais de 25Vo de óxido de feno (Fig. 3.9f.¡, m.áximos

de eixos c a cerca de l5o do eixo X tornam-se mais proeminentes e, para quantidades

ainda maio¡es de óxido de feno, um mráximo de concentração é visível naquela posição

(Fig. 3.99 & h). Em domínios com 50o/o ou mais de óxido de ferro, apenas r¡rna

distribuição de eixos c de baixa densidade ocorre próximo ao eixo intermediário Y e

má,.dmos de eixos c concentram-se preferencialmente a baixo ângulo com a direção de

exûensão módma X @ig. 3.9 i).
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(G = 156 pm, d.p. = 93 pm, bdLz = 1.5) (G = 144 Èm, d.p

e

(G = 110 pm, d.p. = 74 pm, b/Lz = 3.2)

h

(G = 98 pm, d.p. = 64 pm, Lx[z = 9.5) (G =97[rm,dp. =79pm, Lr/t¿ = 4'8) (G = 86 pm' d'p. = 69pm' LlÞ=4.5)

Fig, 3,9 Tramas de eixos c de qusrtzo, deteminadas para uma ampla variagão de conteúdo em óxidos de fero (a-i). EstÂo indicados em

crda csterograma o númerc de gråos mcdidos (N), a po¡centagem de óxido de feno, tamanho médio dos grãos (G), desvio padrão (€ntre
psr€ntcses)c8rszãoexialmédia(Lxllz)dosgrãos.X,eZindicameixosdoelpsóidededeformaçãofinit4SafoliaçãoeLalineaçãode
o¡tinmento mincrsl. lnte¡valos dos c.ontomos iguais s 1,2,3, 4 e 5o/o po¡ l7o de áfe¿. Em ûodos os estefmgramas, a foliåção é verticâl e å

lincagûo horiænøI, coincidindo com o t¡sgo dB foliação. Notar a mudânça progressiva das conc€ntrsções dos máximos de eixos c oom

ôumonto do conteúdo em óxidos dc feno,

= 90 pm, Lx/Lz = 1.7) (G = 115 pm, 69 pm,L;dLz=2.11

(c = 115 pm, d.p. = 71 Vm, LxA.z. = 2.41 (G = 100 llm, d.p. = 9'l pm, L¡/Þ = 5.2]

(G = 98 m, d.p. = 64 pm, L¡t[z = 9.5)
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Lxllz = 3

lxlLZ = 4
LlLz = 6

z

Fig. 3.10 Esterog¡?¡nâs de eixos c plotados para grãos de quartzo de diferentes razõ€s ax¡ais (a-g). Notar s semelhança com os padrões

obtidos quando os eixos c sõo plotados para dif€rentes domlnios composicionais (Fig. 3.9).

Bllz=5
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3.4.2 Relação entre â razão axial dos grãos de quartzo e o ângulo entre os eixos

ceZ

G¡áficos mostrando as relações entre as razões axiais (Lxllz, eixo maior/eixo menor)

dos grãos de quartzo como fünção dos ângulos entre os eixos c e Z (C"Z),

determinados em seções delgadas de quatro amostras selecionadas são apresentados na

Fig. 3.11. Os pontos estão dispersos numa ampla faixa de razão axial e de valores de

C^2. No entanto, há uma tendência para eles concentrarem-se numa faixa de valores de

razão u<ial situada entre 2 e 5, e valores de C Z entre 70' e 80'. Existe uma correlação

direta entre as razões axiais e os ângulos dos eixos c dos grãos de quartzo com o etxo Z

do elipsóide de deformação. Valores de razões axiais mais elevados são encontrados

para grãos de quartzo com eixos c a alto ângulo (> 70o) com Z. Essa tendência pode

ser facilmente entendida quando eixos c são plotados para diferentes valores de razão

a<ial @ig. 3.10 a-g). Para o conjunto de grãos de quartzo com razÃo axial igual a 1 (Fig.

3.10a), eixos c concentram-se preferencialmente em tomo do eixo intermediário Y e

apenas uma fraca concentração de eixos c est¡l assimetricamente dishibuída em torno

do pólo da foliação. Com o aumento progressivo dos valores das razões axiais (Figs.

3.10 b-g), concentrações de eixos c em tomo da direção Y tomam-se progressivamente

mais fracas, enquanto máximos em tomo da direção X ficam continuamente mais fortes

(Figs. 3.10 c, d, e,f & g). Há somente uma discreta distribuição de eixos c nas posições

intermediiírias entre os dois extemos acima. A distribuição de pontos nos gníficos

para razão axial e ângulo C^Z reflete a mesma tendência.

Os gná.dcos obtidos para Lx/Lz e C"Z mostram uma nuvem de pontos com um

pico único no intervalo C Z ðe 70"-80". Histogramas de freqüências relativas para

valores de C^Z de grãos com razão axial iguâl a I e na faixa de 3-5 são mostrados na

Fig. 3.12. Embora as razões oriais dos grãos em diferentes intervalos de C^Z variem

significativamente, os histogramas mosham tendências semelhantes àquelas enconhada

nos ouhos gráficos. Tanto g¡ãos eqüidimensionais (Lx/Lz =l) como grãos com valores

de razão a¡<ial elevados (Lx/l-z> 5) possuem picos de freqüência C^Z em torno de 80',

i.e., esses grãos estlío orientados com seus eixos cristalogriáficos c a alto ângulo com a
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Fig. 3.ll Gráficos representativos de quatro amostras selecionadas, onde estäo plotados as r¿zões axiais dos grãos de quanzo
(Lxllz) versus os ângulos dos eixos c com a direção de encu¡tamento máximo Z (C^Z).
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direção de encurtamento rnráximo (eixo Z) (Compare as Fig. 3.9a & i, Fig. 3.10a &.

Fig. 3.1 I &,Fig. 3.12d &, f).

3.5 INTERPRETAçÃO E DISCUSSÃO

3.5.1 Mecanismos de desenvolvimento das orientações cristalogróficas

preferenciais

Microestruturas observadas nos tectonitos estudados indicam a dissolução-

precipitação por pressão como o principal mecanismo de deformação. O mecanismo

de produção de orientações cristalográficas preferenciais em grãos de quartzo por

dissolução-precipitação envolve certas orientações cristalográficas, dissolvendo mais

rápido e desenvolvendo mais lentamente, e outras orientações, dissolvendo menos e

crescendo mais rapidamente. Padrões de eixos c determinados em diferentes domlnios

(bandas com diferentes conteúdos modais em óxido de feno) indicam que a orientação

cristalográfica inicial dos grãos tem forte influência na dissolução do quartzo (Fig.

3.13a). Em domínios quase que exclusivamente constituídos por qua.rtzo (< l%o øn

volume de óxido de feno), grãos possuem padrões de eixos c com máximos em tomo

do eixo intermediário Y. Nesses domlnios, os grãos de quartzo, com faces prismáticas

(10i0) â alto ângulo corn à di¡eção de encurtamento máximo (C^Z a 80o), possuem

razÁo axial em tomo de 1 e pa.recem ser mais resistentes à dissolução do que grãos com

eixos c a baixo ângulo com o eixo Z (Fig. 3.13b-l). Todos os domfnios de quarrzo (-

1% vol. de óxidos de ferro) apresentam o mesmo padrão de distibuição de eixos c,

sugerindo que, nesses domínios, grãos têm orientações cristalográficas que não são

favoráveis à dissolução (eixo c a alüo ângulo com a direção de encurtåmento máximo Z).

As baixas t¿xas de dissolução para os grãos de quartzo com eixos c a alto ângulo com o

eixo Z resultam na preservação das camadas de quartzo. A fraca distribuição de eixos c

de quartzo a baixo ângulo com a direção Z urrdic* que grãos com essa orientação são

mais favoráveis à dissolução e, portanto, dissolvem mais rápido do que grãos com eixo

c a alto ângulo, com a direção de encurtamento máximo (Fig.3.l3b-2 & b-3). Isso
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causa um dccréscimo na proporção em volume dos grãos de quartzo com direções de

taxas de dissoluçåo mais rápidas paralelas à direção de encurtamento máximo (eixo c na

direção de encurtamento máximo Z) e um aumento na proporção em volume de grãos

desfavoravelnente orientados para a dissolução, i.e., com faces prismáticas a alto

ângulo com Z (eixo c a alto ângulo com Z).

Nos domlnios de óúdo de ferro, grãos de quartzo com razâo asrinl elevada (à 4)

mosbam padrões de eixos c muito distintos (Fig. 3.10). Eixos c concentram-se

assimeticamente em torno da direção de extensão máxima (eixo X). De um modo

semelhante aos domlnios de quartzo, grãos têm planos prismriticos orientados a alto

ângulo corn a direção de compressão máxima e, portanto, com orientações

desfavoráveis à dissolução. Mas, à diferença dos domínios de quartzo, grãos

lenticulares de quartzo nos domínios de óxido de ferro não parec€m resultar de

dissolução, porque possuem orientações que näo são favoráveis à dissolução. Tais

grãos lenticulares, com eixos c orientados na direção de extensão máxima X, são

interpretados como precipitados a partir de soluções ricas em sílic4 e desenvolvidos

com plano basal (0001) normal à direção de extensão máxima (eixo c na direção de X)

(Fig. 3.la). Inclusões fluidas alinhadas e dispostas ao longo de planos cristalográficos,

inclusöes sólidas de hematita orientadas segundo o eixo maior dos grãos lenticulares de

quartzo (com razão axial que pode chegar a 20:1, sem apresentar qualquer feição ótica

de deformação plástica inhacristalina) e a marcante orientação preferencial dos eixos c

(Fig. 3.10d-Ð, constituem evidências que suportam a precipitação desses grãos e seu

crescimento orientado na direção da extensão máxima X. A história de defonnação não

coaxial dessas rochas levou ao desenvolvimento de orientações preferenciais

(cristalográfica e de forma), caracterizadas por uma simetria não-ortorrômbicq

produzida por sucessivos incrementos de deformação (apagando os vestígios dos

incrementos anteriores).

O mecanismo de desenvolvimento de orientação cristalogråfica preferencial por

dissolução-precipitaçäo foi inicialmente proposto por Tullis (1989) e Power & Tullis

(19S9). O modelo proposto por esses autores considera a anisotropia das t¿xas de

dissolução e crescimento como função da orientação cris,talográfica dos grãos, aliada a
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Fig. 3.14 Modelo para prccipitaç,åo de grãos lenticulares de quartzo. A sllica dissolvida (representada por clrculos) é repreoipitada em
tomo de núclcoror¡cntados de pequenos grãos de quartzo. Os grãos oresoern por adição de material em solug¡lo ao longo de planos bssais
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interação ente esses parâmetros e a tendência para mudança de forma dos deformados

sob tensão diferencial. As evidências disponlveis e as teorias de dissolução e

crescimento dos cristais sugerem que, para o quartzo, faces que dissolvem mais rápido

tarnbém desenvolvem mais rápido. Isso pode ser devido em parte ao fato de que

planos reticulares basais de quartzo (0001) são planos de maior densidade de lons

oxigênio, os quais podem ser melhor descritos como regiões com alto grau de desordem

estrutural, onde um grande número de ligações qulmicas não estão satisfeitas. Tais

planos basais, com alta densidade de discordåncias (e.g, Rubie 1986), são regiões de

alta energia de superficie. Sob condições hidrotermais componentes da fase fluida (e.g.

OH- e./ou H2O polarizada) säo estruturalmente incorporados ou 'dissolvidos' nas

bordas dos grãos e podem formar uma camada eletricamente carregad4 satisfazpndo

parte da carga rcquerida nessas bordas. O efeito dessa delgada camadq dissolvida nas

bo¡das dos grãos, na difirsão de lons ao longo de suas bordas, não está ainda totahnent€

compreendido. No entanto, acredita-se que espécies aquosas dissolvidas podem

promover a difi¡säo ao longo das bordas de grãos (grain boundary difusion) pela

propriedade que aquelas esp'écies têm de compensar cargas não-satisfeitas. Portanto,

as espécies presentes na fase fluida tendem preferencialmente a ser incorporadas aos

planos basais (0001), auxiliando a difusão de íons nessas bordas @ig. 3.15). Assim, a

dissolução (grãos orientados com planos basais normais à direção de compressão

módma) e o c¡escimento þlanos basais (0001) normais à direção de compressão

mínima) serão mais rápidos paralelo à direção cristalográûca c (Fig. 3.15a). Além do

mais, o quartzo apresenta anisotropia reticula¡ para taxas de difusão. Elas são mais

rápidas em paralelo ao eixo cristalográfico c (Brady 1993). Isso pode ser visualizado

quåndo a estutura do quartzo é projetada ao longo do plano basal (0001) (Fig. 3.15b).

Nessas projeções, é posslvel notar a existência de "canais" paralelos a [0001], os quais

podem servir como vias de taxas mais elevadas de difusão.
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3 fons oxigênio (@J

lons slllclo (Si1*)

Plano basãl (0001)

Fi8. 3.15 Esru ra de um crist¡l de qua¡Eo-a (SiQ). (a) Projeçðo paralela ao eixo cristålográfico c [plano prismáricô ,tt(10l0ì. Not¡r
o otl¡¡lio cm c0mad88 Paralclas a (0001) dos-fons oxigênio. (b) Projeçåo da estrutura ortogonal ao eixo c [projeção basal (0001I. Notar
a exist€mcí¡ de 'conris" paralelos ao eixo c [0001].
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3.5.2 Dissoluçño nas bordas d¡s interfases quartzo/óxido de ferro

Observações em rochas deformadas (e.g. Schwarz & Stöckhert 1996) têm demonsnado

que a prcsença de uma segunda fase, especialmente filossilicatos (micas e minerais de

argila), aumenta consideravelmente a dissolução do quartzo. A dissolução ocon€ nas

interfases entre planos (001) de micas e bordas de grãos de quartzo normais à tensão

compressiva Írádma" Mas, ao contrário do que úem sido pensado, essa não é uma

propriedade exclusiva dos minerais com estn¡tua em camqdas. Estudos experimentais

de dissolução por pressão (Spiers & Schutjens 1990; Hickman & Evans 1995)

mosfaram que a dissolução é promovida quando minerais de sal de rocha são

comprimidos por metais e sílica (incluindo vidro normpl), embora esses materais

tenham estruturas completamente diferentes dos filossilicatos. Nos tectonitos de

formação ferrifera estudados, o truncamento abrupto de g¡ãos de quartzo quando em

contato com óxidos de ferro (magnetita e hematita) indica que, além do contole

cristalográfico, a presença dos óxidos de feno tem um papel determinante na

dissolução do quartzo. Bordas de grãos de quartzo nas interfases quartzo/magnetita

normais à direçåo de encurtamento máximo são ca¡acterizadas por apresentarem

superficies lisas e sem poros (Fig .3 .7 a &, b) . A ausência de poros nas bordas dos grãos

de quartzo em contato com grãos de magnetita sugere a presença da fase fluida na

forma de delgados filmes contínuos ao longo dessas interfases. A magnetita influi no

comportramento da fase fluida, fazendo com ela seja distribulda na forma de um

delgado filme contlntrc (wetting) nas interfases. De um modo semelhante as micas, os

óxidos de ferro podem ter a propriedade de reter uma quantidade relativamente grande

de fluido nas interfacæs com grãos de quartzo, mesmo que essas superflcies sejam

normais à tensão compressiva máxima Assim, as bordas de interfases são locais

preferenciais de dissolução do quartzo e também regiões nas quais as taxas de difusão

são maiores. Portanto, além da orientação cristalográfica favorável dos grãos de

quartzo, a presença de fluidos retidos nas bordas de interfases normais à tensão

compressiva máxima intensifica a dissolução do quartzo. O transporte do material

dissolvido nessas bordas suportadoras de tensão ( stress-suported boundaries) é feito
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por diñrsão de íons através da delgada camada de fluido estritico, das bordas normais à

compressão máxima para bordas normais à compressão mínima.

A ausência de poros nas bordas de interfases quartzo/magnetita indica que estas

superflcies têm propriedades muito distintas das interfaces quartzo/quartzo. Tais

propriedades podem estar relacionadas ao efeito dos óxidos de feno no

comportamento dos fluidos na interfase óxido de ferro/quartzo, fazendo com que a

fase fluida fique retida nesses locais na forma de delgados filmes contínuos (wetting

behavior of iron oxide). Os ûlmes de fluido nessas bordas possuem propriedades

termodinâmicas muito distintas da fase fluida em outras bordas do agregado. Além do

mais, esse tþ de comportamento ('n etting) é controlado cristalogmficamente (além de

depender também da composição da fase fluida). Isso está consistent€ com as

observações de que a dissoþão ocone em planos basais (0001) dos grãos de quartzo

em contato com os planos octaédricos { I I I } da magnetit4 ambos planos de maior

densidade de íons oxigênio. O comportamento distinto da fase fluida nas superflcies

entre as duas fases pode ser devido ao fato de que as bordas dos dois minerais e¡n

contato são planos reticulares com alta densidade íons O2", tanto nas magnetitas { 1l I }

quanto no quartzo (0001), consistindo, portanto, em regiões com elevado número de

ligações qulmicas não satisfeitas. A fuua polarizada da fase fluida em contato com tais

planos, pode então ser mais facilmenæ adsorvida na superficie da magnetita

neutralizando parte das ligações qulmicas não satisfeitas, sendo então incorporada nos

planos cristalográficos { I I I } como água estruturada. Planos basais de quartzo (0001)

possuem taÍibém densidade elevada de íons oxigênio e, portanto, têm uma grande

afinidade qulmica com as espécies relacionadas à água estruturada. Conseqilentemente,

esses elernentos podem ser facilmente diñ¡ndidos no retlculo do quartzo,

particularmente na direção cristalográfica paralela ao eixo c (direção de taxa de diñ¡são

mais rápida), promovendo a dissolução ao longo dos planos basais.

A anisohopia de energia interfacial em agregados poliminerálicos também deve ser

considerada nesses casos. Considera-se que a anisotropia da energia inærfacial ern

agegados poliminerálicos produz desvios significativos na dishibuição da fase fluida

ao longo das bordas dos grãos, diferente da distibuição previsþ pela æoria do
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equilíbúo isotrópico (sob tensão hidrostática em agregados monominerá{icos, a fase

fluida é distribulda isotropicamente nas bordas dos grâos). Walff & Faull (1992)

demonsüafam que anisoüopia de energia int€rfacial pode produzir distribuição de

fluidos em poros conectados em deærminadas botdas de grãos (e.g. junção de três

grãos) e em poros isolados ou não conectados em outras bordas (e.g. junção entre dois

grãos, ou interfaces). A distribuição de fluidos nas bordas dos grãos e o gau de sua

conectividade podem também estar relacionados à natureza das interfaces entre os

minerais. Aþuns tipos de interfaces, tais como quartzolóxido de feno e quartzo/mic4

têm propriedades que resultam na distribuição de fluidos na forma de delgado ñlmes

contfnuos, enquanto outras interfaces não favorecem tal tipo de distribuição, tal como

é o caso das interfaces quartzo/quartzo.

É importante notar que a presença de uma segunda fase em grande volume cria uma

grande quantidade de bordas de interfases (quartzo/óxido de ferro). Portanto, o grande

conteúdo de óúdos de ferro ern certos domínios pode diminuir as taxas de migração

das bo¡das dos grãos (grain boundary migration, GBM), mas terá pouco efeito nas

taxas de difusão ao longo de suas superficies (surface difiision) (Ricoult & Kohlstedt

1983). O efeito da presençâ da fase secundária, i.e., óxido de ferro, pode inibir a

migração das bordas dos grãos devido a redução nas taxas de difusão na di¡eção normal

às superficies entfe as fases, e conseqüentemente desacelerando as taxas de

crescimenúo naquela direção (e.9. Joesten 1983; Rutter 1984; Shimamoto & togan

1986; Oþaard & Evans 1988). Portanto, as taxas de difusão de superficie podem ser

ma¡ores do que as taxas de migração de borda (grain boundary diftuion), favorecendo,

dessa form4 o tansporte ao longo das superflcies dos grãos (surface difusion).

Medidas do taxas de difusão de borda e de superficie em experimentos com agregado

de calcita (Farver & Yund 1996), na presença de uma segunda fase (na maior parte

micas e sulfetos), indicam que taxas de difusão nas superficies dos grãos são maiores

do que as taxas de difi¡são das su¡s bordas. Entretanto, na ausência de fluidos

interconectados, a difusão de borda de grão (grain boundary diffusion) domjnará o

hansporte global de matéria por difusão (bulk difusional mass transport). o que não

par€ce ser o caso para o agregado de grãos magnetita-qJart?ß em estudo.
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3.5.3 Distribuição da fase fluida e transporte de matéria

Disttibuição de fluidos nas bordas dos grãos

A distribuição e o grau de conectividade dos poros em agregados policristalinos podem

ser quantificados pelo ângulo diedro ou de "molhamento" (wetting) 0. 0 pode ser

defrrido como ângulo formado pelas faces de dois grãos adjacentes em contato com a

fase fluida (Fig. 3.16a) e pode ser calculado pela expressão,

0 = 2 arccos (y,,/2y,) (l)

onde ïss e %r representam a energia interfacial sólido-sólido (energia de borda de grão) e

uærgia interfacial sólido-fluido, respectivamente (Watson 1982; Watson & B¡enan

1987; Lee et al. 1991; Farver & Yund 1992). Para um valor de 0 = 60' ocone a

üansição entre microestruturas de bordas de grãos molhada (wetted) e não-molhada

(nontetted) para materiais com fração de volume de fluido < 1% (von Bargen & Waff

1986). Existem três tipos de morfologia na distribuição de fluidos para sistemas fluido-

rocha previsto pelo ângulo 0. Quando 0 - 0", fluido está presente em todas as bordas

dos grãos e estas ficam essencialmente envolvidas pela fase fluida. Essa é um tipo de

situação que nunca foi encontrada em materais geológicos. Para 0 < 0 < 60o (wetted),

fluidos residem em canais nas junções de três grãos (grain edge channels), formando

uma rede de canais interconectados, embora poros também ocorram isoladamente (nito-

conectados) na interface entre dois grãos (Fig. 3.16b). Quando 0 >,60o (nomtetted), a

fase fluida não está conectada e ocorre como poros isolados na junção entre qu¿tro

grãos com faces retas ou convexas (F'ig.3.l6c). Fluidos presentes nas junções ente três

grãos são segr€gados na forma de discretas inclusões fluidas com forma elipsoidal

(football-shapedfluíd inclusions). Experimentalistas determinam o ângulo diedro 0 ern

micrografias MEV de seções polidas. Embora no presente trabalho o ângulo 0 não

tenha sido determinado, as observações da geomehia e a dishibuiçäo dos poros
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a

GRÃo 1 I cnÃo¿

cb Molhado ( ltletleo)

(0<0<ô0')
Nåo-Molhado (Nonwettso)

(o > 60')

Fig. 3.16 Diryrama csqucmático, mosfando a geonetia das bordas de gãos € as csFuturas dos poros (após Toramaru & Fuji 1986;
l\rúon & Brcn¡n 1987; Lcð êaL l99l; Farver & Yund 1992). (â) O ângulo died¡o 0 é definido c¡mo ôngulo fo¡mado entrs as

bodas dc dois grûos a4iaccnt€s em contanto com a fase fluid¿. O valo¡ de 0 é determinado pela r8zão entre as energias inærfaciais
sólido-fluído (rsd c sólido-sólido (fd, (b) Disríbuição da frse fluida para 0" < 0 < 60" (vEË€d rdsÉLÈ¡e,ou miaroestrrtürs
molh¡d¡). A fo¡c fluid¡ ¡rsidc nas junções enü€ f€6 gråos adjacentes (¡unções trlplicæs 3jn ou arestås) e sua concxão com outas
junções é foita sirvós dc pome tctraédricos ile fsces côncavas €ntre quatro glãos Âdjac€ntÊs (4jn). As inærfaces enf€ do¡s grãos
adjacc,ntos nlo ostão molhad¡s o a f¡¡o fluida esÉ restita a poros isolados, cujas formas assemelham-s€ a prequenos discos (indicados
nr figurs como irr f,. b ou inclucõos de bordas d€ gfüoÐ, (c) Mioroestruturas não-molhadas resultam quando 0 > 60'. A disbibuigõo
global da fasc fluida rceÍingc-ro a poros isolados nas junções €nüs qu¡üþ grãos (4jn), as quais possuem formas de tots€&os, cujos
l¡dor t!¡dcrn ¡ s€r rctos ou oonv€xos. Nas junções rlplices (3jn), poros são segregados como discrEt¡s inclusõcs eliproidais
(ffitldqd â,'i'{ {Ê.r,ç{¿'E} (indicado na figun como ùr fl }il. De i¡ma manei¡a semelhsnte, nss inærfaces ontrc doìs grãos
¡4irr¡ntos. I frsc flùid¡ csú confind¡ cm po¡os isoledos (irc fl !d,
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permitiram fazer algumas considerações sobre a distribuição e conectividade da fase

fluida no sistema de poros das bordas dos grãos. Nas interfaces entre grãos de

magnetita e quartzo (normais à compressão máxima), poros estão ausentes, sugerindo

a existência de filmes contínuos de fluidos nas bordas entre as fases (Fig. 3.7a & b).

Aberturas são comumente encontradas nas junções entre três grãos (Fig.3.8a & b) e

parecem formar uma rede espacial de poros intercontectados nas junções entre quatro

grãos (Fig. 3.8b & c). Nas interfaces entre dois grãos de quartzo, poros ocorrem

isoladamente e não estão interconectados (Fig. 3.7b & c). A distribuição dos poros

também depende da orientação das bordas em relação as direções das compressões

principais. Poros tendem a ser mais r¿¡ros nas interfaces quartzo/quartzo normais à

compressão rnáxima Nas interfaces normais à compressão intermediári4 são mais

comuns e mais regulares na form4 mas ocorrem isoladamente. Nas interfaces

quartzo/quartzo normais à compressão mínim4 a topografia das bordas dos grãos é

tipicamente irregula¡, os poros são maiores que o das outras interfaces e

caracteristicamente irregulares (Fig. 3.8d).

Transporte de matéria

Resultados obtidos pela observação direta (MEV) da porosidade indicam que a

transferência de matéria (material dissolvido transportado via fase fluida) ocone

exclusivamente por difusão ao longo das bordas dos grãos, uma vez que as taxas de

difusão inhacristalna (lattice ou volume difusion), nessas rochas deformadas sob

condições metamórficas de fácies xisto-verde, são presumivelmente muito baixas ou

desprezíveis. No caso em que filrnes de fluidos contínuos estllo presentes, o

transport€ ao longo das bordas dos grãos pode ser significativamente acelerado, como é

o caso das bordas de interfases magnetita/quartzo estudados. O trarisporte é feito por

difusão de íons através de filmes de fluido estáticos de aÌta difusividade ao longo das

bordas magnetita/quartzo, e também através de fluidos estáticos presentes em canais

interconectados nas junções entre grãos de quartzo. Experimentos de difusðo ern

agregados de quartzo (Farver & Yund 1992) demonstraram que amostras com
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microestruturas molhadas (wetted) (poros interconectados) proporcionam difusividade

global (bulk dffisivities) da ordem de 4 a 5 vezes maior do que em amostras com

microestruhrras não molhadas (nonwetted) (polos isolados não conectados). Acredita-

se que o aumento na taxa de diñ¡são é devido a uma mudança no mecanismo de

hansporte dominante. Bordas magnetita/quartzo 'molhadas' por fluido aquoso podem

conter fil¡nes de fluidos com ma¡cantes propriedades de transporte e essas

propriedades, por sua vez, podem exe¡cer uma profunda influência na cinética dos

processos de dissolução-precipitação intergmnulares. Nas interfaces quartzo/quartzo

molhadas por fluidos (0 < e < 60'), difusão iônic¿ ocone ao longo de canais

interconectados (unções entre três e quatro grãos), enquanto em amostras com

interfaces 'não molhadas' por fluidos (0 > 60') o transpode do material dissolvido é

fesûito a diñ¡são ao longo da junção entre dois grãos através de poros não conectados,

tendo, portanto, taxas de difusão mais baixas que nas outras bordas.

3.6 TMPLTCAÇÕES rc COXCT,USÕES

Os resultados do presente estudo indicaÍi que. nos tectonitos de formação ferrífera

deformados em condições crustais superiores (baixa temperatura e alta taxa de

deformação) e na presença de fase fluida intergranular, a dissolução-precipitação por

pressão (pressa re solution) foi o principal mecanismo de deformaçlio. Esse estudo

mostra também que orientações cristalográficas preferenciais (OCPs) de eixos c de

quartzo não sâo um argumento exclusivo para fluência de disco¡dâncias (dislocation

creep) em agregados de grãos de quartzo, O mecanismo de desenvolvimento de OCPs,

envolvendo dissolução e crescimento anisotrópico de grãos de quartzo, é proposto

para a fonnação dos padrões de orientações preferenciais de eixos c observados nessas

rochas. Grãos de quartzo com orientações desfavoráveis ò dissolução representam a

tama residual onde rnáximos de eixos c ocorem a alto ângulo com o eixo Z

(orientações mais resistentes à dissolução), particularmente em conc€ntrações em

tomo da dircçåo Y. Por outro lado, grãos de quartzo com razões axiais elevadas

possuem eixos cristalográfìcos c concenüados assimetricamente em tomo do eixo X e

62



representam grãos crescidos com eixos c orientados na direção de extensäo máxima X.

Esses grãos foram formados por precipitação a partir de soluções ricas em sílica e

óxido de feno, podendo ter sido desenvolvidos inicialmente a partir de pequenos

núcleos de quartzo, não dissolvidos, orientados com plano basal normal à dfueção de

€xt€nsão máúma X (ou de compressão mfnima or). Concentrações de eixos c err torno

do polo da foliação são escassas indicando que grãos com essa orientação são mais

facilmente dissolvidos e portanto tendem a desaparecer com o progresso da

dissolução. Isso cer¿amente reforça as evidências e dá suporte a teoria que prediz que

faces que dissolvem mais rápido devem também crescer mais rápido.

Um outro importante resultado desse estudo consiste no efeito da presença do

óxido de ferro na dissolução do quartzo. Estudos anteriores demonsûa¡am claramente

que, na presença de uma segunda fase, particularmente micas, a dissolução do quartzo

é sigrrificativamente facilitada. Esta propriedade tem sido atribuída a capacidade dos

filossilicaûos de reter água adsorvida" mesmo quando sob grandes tensões

compressivas normais as suas bordas. O presente estudo most¡a que essa não é uma

propriedade exclusiva de minerais com estruturas em folhas. Embora a magnetita ænha

estrutura cristalina completamenúe diferente, o mesmo efeito é observado na

dissolução do quartzo.

O estudo das microestruturas e das orientações cristalográfica.s de eixos c de

quartzo em rochas de formações feníferas ricas em magnetita" deformadas sob

condições de metamorfismo de fåcies xisto-verde, resultou nas seguintes conclusôes.

(l) Grâos de quartzo dissolvem mais facilmente para orientações cristalográficas

nas quais os eixos c estão orientados a pequenos ângulos com a di¡eção de

encurtamento mådmo Z. As orientações mais resistentes à dissolução são aquelas nas

quais os eixos c estão orientados a alûo ângulo com a di¡eçåo Z, i.e., a pequeno ângulo

com o eixo Y.

(2) O maf€rial resultante da dissoþão dos grãos de quartzo é precipitado,

resultando na formação de grãos lenticula¡es qr¡€ cresc.em mais rápido quando seus

eixos c estão orientados na direção de estiramento m&ximo (eixo X). Portanto, máximos

de concentação de eixos c para esses grãos são encontrados em tomo do eixo X.
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(3) Além da influência da orientação cristalográfica, bordas de interfases

magnetiu/quårtzo normais à compressão máxima são locais preferenciais de dissolução

do quartzo e tamæm locais onde as taxas de difusão sõo mais elevadas (transporte

aüavés de filmes de fluido continuos). A presença da magnetita proporciona a retenção

da fase fluida aquosa nessas bordas (enhancing the wetting behavior), intensiñcando a

dissolução do quartzo nesses locais. Esse tipo de comportamento é conüolado

cristalograficamente (mais favorável quando planos reticulares de mais alta densidade

atômica estão em contato), o que está consistente com as observações que a dissoluçõo

é mais favorável nas bordas entre planos cristalográficos octaédricos {lll} da

magnetita e basais (0001) do quartzo.
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Capltulo 4

VARIAçÕES DAS ORIENTAÇÕES PREF'EREI{CIAIS DOS EIXOS C DE

QUARTZO EM FT]NçÃO DO CONTDÚDO EM IIEMATITA

4.1 INTRODUçÃO

Orientações cristalográficas preferenciais (OCPs) têm sido reconhecidas em urna

grande variedade de tecûonitos, da crosta ao manto superior. Em associagão com ouüas

feições, OCPs podem ser usadas para inferir a contibuição relativa das deformações

coaxial e não coaxial (e.g. Schmid & Casey, 1986) e o sentido do cisalhamento (e.g.

Simpson & Schmi{ 1983). As OCPs podem também fomecer informações sobre

tempçratura e taxa de deformação. No entanto, a interpretação das condições de

deformação depende da compreensão dos processos envolvidos na formação das

orientações cristalográfi cas preferenciais.

Diversas famllias de sistemas de deslizamento inÛacristalino já foram determinadas

pa¡a o quartzo e a ativação de cada uma dessas familias implica diferentes condições

fisicas e qulmicas do ambiente geológico de deformação. Muitas análises de OCPs ern

quartzo têm assumido que elas são resultantes de rotações extemas que acompanham o

deslizamenûo inbacristalino. Os padrões de OCPs produzidos dependerðo, portanto,

do sistema de deslizamento dominante e da tensão crltica de cisalhamento (crifibal

resolved shear stress, ou CRSS) para cada sistem4 que por sua vez, depende da

temperatura (e.9. Tullis ef ¿/. 1973), do conterldo de água (Griggs & Blacic 1965; Tullis

& yund 1980; Linker et al. 1984; Paterson 1986; Carter et al, 1990; Dewers & Hajash

1995 ;Wintsch et al. 1995) e da taxa de deformação. Enfre esses parâmeüos a

temperatura é considerado o mais importante fator que controla a CRSS nos sistemas

de deslizamento do quartzo (Hobbs 1985). Um exemplo pode ser dado para a

mudança de sistema deslizamento, de basal <a> para prisma <¡> com o aumento de

temperatura. O mecanismo de mudang de sistema de deslizamento é usualmente

erelicado pela diminuição da CRSS no sistema de deslizamento prisma <È a
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temperaturds mais altas, facilitado pela ação da água que, a temperaturas mais

elevadas, difi¡ndem no retlculo do quartzo, substituindo ligações fortes SiO por

lignçðes mais fracas Si-OH:OH-Si (Grigs & Blacic 1965). A diñ¡são reticula¡ de

moléculas de ágw torna-se mais rápida a temperaturas mais elevadas e o sistema de

deslizamento prisma <a) pode ser mais suscetlvel ao efeito enfraquecedor da água do

que o sistema basal <a).

Diversos modelos æm sido usados com o intuito de prever a formação de OCPs

resultantes de diferentes geometrias de deformação. O modelo de Taylor-Bishop-Hill

(TBH) assume a deformaçêo como homogênea e uma plasticidade perfeita dos cristais,

considerando a eústência de cinco sistemas de deslizamento independentes (e.g. Lister

1977, Lisûcr et al. 1978, Lister & Hobbs 1980) para manutenção da coesão enbe os

gl,fos ('Íull constraints' nodel). Simulações de trama com basé nesse modelo indicam

que, por causa do limitado número de sistemas de deslizamentos disponlveis e de suas

relativas disposições, os eixos cristalográficos de grãos individuais do agrçgado

deformado tendem a rotacionff para orientações especiais relativas ao quadro

cinemático imposto, resultando na formação de orientações preferenciais. No entanto,

em minerais de baixa simetia, como é o caso dos silicatos, um número menor de

sistemas de deslizamento s?[o ativados e problemas referentes a espaço são

acomodados por deformação do retlculo, e.g. kinking, microûaturamente e, a

temperaturas mais altas, recristalização dinâmica" Mais recentemente, Werk et al.

(1989) propuseram um modelo visco-plástico e auto-consistente no qual a deformação

heæmgênea e a sua dependência é permitido. Embora tal modelo prediz muitos

padrões de OCPs para agregados de grãos não recristalizados, ele não prediz um

padrão de OCP cornr¡m eln tectonitos natuais, o qual consisæ em mádmo de eixos c

em tomo d¿ di¡eção intermediária do elipsóide de deformação.

Não há ainda consenso na literatura se os processos que controlarn o

desenvolvimenûo de OCPs em quartzo recristalizådo em muitos tectonitos sejam os

mesmos que conüolam o desenvolvimento de OCPs de grãos não-recristalizados.

Alguns autores (e.g. Lister & Price 1978) acreditam que os mecanismos de formaçäo de

OCPs em agregados recristalizados podem ser previstos pelos modelos propostos
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pa¡a o deslizamento inhacristalino. Outros sugerem que a migração de bordas de grãos

induzidas pela deformaçåo (strain-induced grain boundary migration) produz padrões

de OCPs diferentes daqueles produzidos por deslizamento intracristalino (e.g. 6reen

et al, 1970), uma vez que migraçåo de bordas de grãos (grain boundary migration,

GBM) permite que algumas orientações desenvolvam às custas de ouüas. Karato

(1987, 1988), estudando agregados de olivinas, e Hirth & Tullis (1992) e Gleason ¿/ a/.

(1993), agrcgados de quartzo, demonstra¡am que os mecanismos de recristalização

dinâmica variam com a temperatura, conteúdo em H2O e taxa de deformação, e que

OCPs dependem dos mecanismos de recristalização. No entanto, não há ainda

conse¡rso sobre a maneira como a recristalização dinåmica afeta o desenvolvimento rlas

OCPs. Ela pode preservar ou mesmo reforçar alguns padrões ou pafe de padrões de

OCPs, através do consumo de orientagões não favoráveis ao deslizamento

inhacristalino. Grãos desfavoravelmente orientados para o deslizamento intracristalino

podem acumular alta densidade de discordâncias, sendo removidos ou consumidos por

grãos vizinhos com baixa densidade de discordâncias e, portanto, de menor energia de

deformação (Jessel 1986), GBM causa a substituiçâo de grãos desfavoráveis à

deformação por deslizamento intracristalino ('hard' grains) por grãos mais macios ou.

favoráveis ao deslizamento ('soft' grains). No entanto, o oposto também tem sido

relatado. Grãos orientados desfavoravelmente ao deslizamento (hqrd grains), i.e.,

grãos com eixos c na direção da tensão compressiva máxim4 podem ter menor

densidade de discordâncias, e, portânto, menor energia de deformação, do que grãos

com outras orientações (sofi grains). Conseqilentemente, a deformação por

deslizamento intracristalino é concenüada nos grãos favoravelmente orientados ( 3ol'
grains), os quais terão maior densidade de discordâncias e por conseguinûe maior

energia de deformação. Esses grãos são então substituldos ou consumidos pelos grãos

com menor en€rgia de deformação (grãos desfavoravelmente orientados para o

deslizamento intracristalino), levando a uma concenûação dos eixos c em tomo da

diÞção da compressão máxima (Gleason et al. 1993). Estudos experimentais têm

mosüado que as duas possibilidades acima descritas são posslveis. No entanto, grande

parte do entendimento dos processos de desenvolvimenûo de OCPs vem de resultados
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experimentais em agregados monominerálicos. Assim, em rochas poliminerálicas

defonnadas, o desenvolvimento de OCPs pode ser mais complexo, pois depende do

conhecimento da história da deformação, que, na rmioria dos casos, não é

completamente conhecida.

Tem havido um grande d€bate na literatura geológica sobre a influência da presença

de uma segunda fase nos mecanismos de deformação e no desenvolvimcnto de OCPs,

particularmente em quartzo, um mineral abundante nas rochas crustais e, portanto, um

contolador da reologia da crosta. Vá¡ios estudos têm rclatado a infh¡ência dos

filossilicatos na deformação do quartzo por dissolução-precipitação por pressão em

quaftzitos deformados, mas tem sido pouco estudad¿ sua influência no

desenvolvimento das OCPs. Observações experimentais demonstram que a presença

de uma segunda fase diminui a mobilidade das bordas dos grãos (Rutter 1984; Olgaad

& Evans 1988), mas tem pouco efeito na difusão ao longo de suas superflcies

(Riccoult & Kohlstedt 1983). Portanto, a presença de uma segunda fase pode inibir a

GBM, resultando num aumento da participação de outros mecanismos de

recristalização, ou mesmo favorecendo a deformação por dissolução-precipitação, caso

haja fase fluida presente ao longo das bordas de grãos, o que pode causar a remoção de

algumas orientações favoráveis à dissolução. O efeito inibidor da presença de r¡r¡¿

segunda fase na GBM pode ter um papel importante na recristalização dinâmica do

quartzo e, conseqi¡entemente, nos processos contoladores das OCPs em agregados de

mine¡ais. Como sugerido por Lisûer & Price (1978), iros casos em que o deslizamento

intracristalino é o principal mecanismo de deformação em grãos recristalizados, as

OCPs desses gÉos podem ser previstas com sucesso pelo modelo de deslizamento.

Mas, nos ca¡¡os em que a GBM induzida pela deformação seja significativa na

recristalização dinâmic¿ dos grãos de quartzo, permitindo que algumas orientações

desenvolvam às custas de outras, o desenvolvimento de OCPs não pode mais ser

previsûo pelo modelo de deslizamento (Green ef al. 1970). A CBM induzida pela

diterença de ene¡gia de deformaçåo armazenada em gråos adjacentes resulta em OCPs

diferentes daquelas produzidas por deslizamento. Portarito, a compreensão dos

processos de formação das OCPs depende dá identificação dos mecanismos de
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recristalização, que, por sua vez, depende da temperatura, conteúdo de água hxa de

deformação e da prcsenga de uma segunda fase mineral (Karato 1987, 1988; Gleason ¿l

al. 1993), Dessa form4 a GBM, induzida pela deformação, forma padrões de OCPs

devido ao crescimento preferencial de grãos desfavo¡avelmente orientados para o

deslizamento intracristalino e, portanto, com baixa energia de deformação. Por

conseguinæ, OCPs de grãos recristalizados diferem significativamenæ das OCPs de

grãos não-recristalizados. De maneira oposta, grãos recristalizados através de

mecanismos que envolvem formação e rotação progressiva de subgrãos, com pequçna

participação de GBM, terão OCPs herdadas dos grãos originais deformados.

No presente estudo, padrões de eixos c de quartzo foram determinados em

diversas amostras de tectonitos de formação ferrlfera (constituldos essencialmente por

quårtzo e hematita) coletados no setor NE da Serr¿ do Curr¿l (Pie.dade). As amostras

foram selecionadas de acordo com o conteúdo em volume de hematita presente nas

diferentes bandas ou domlnios composionais (que variam de acordo com a proporção

quartzo/hematita). Camadas com 10, 25 e 50 Vo vol. de hematita foram selecionadas

para medida de orientação dos eixos cristalográficos c de quartzo. Para cada grão, aléÍt

do eixo c, foram tomados a razão axial e o ângulo que seu eixo maior faz com a foliação

macroscópica Os resultados e as discussões desse estudo são apresentados em três

partes principais. Na primeir4 são apresentados os resultados das observações via

microscopia ótica e eletrônica das microestrutu¡as indicativas dos mecanismos

envolvidos na recristalização dos grãos de quartzo. Na segunda parte, são

apresentados os padrões de OCPs dos eixos c de quartzo. Na tercei¡a parte, é

p¡oposto um modelo microflsico para explicar a formação das microestn¡turas e o

desenvolvimento das OCPs dos eixos c de quartzo.

4.2 CONTEXTO GEOLÓGrCO E LOCALTZAÇÃO DAS AMOSTRAS

Os tectonitos selecionados para o presente estudo pcrtencem a una seqtlência

metassedimentar qufmico-clástica deformada durante a orogênia Transamazônica

(2.250-L900 Ma; Endo 1997). Diversas amosbas orientadas foram coletados ao longo
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de uma seção transversal realizada na Serr¿ da Piedade, setor NE da Serra do Cr¡rral,

nas proximidades do Disnito de Caeté, MG (Fig.l.1). A Serr¿ da Piedade consiste em

um gmnde sinclinal de direção NE-SW, com flancos de mergulho elevado (75o para

130"). Os altos ângulos de mergulho dos flancos do sinclinal resultam em inversões de

estratos em alguns locais. Pelo menos três fases de deformação foram identificadas

nesses tectonitos (Fig. 4.1). A primeira fase de deformação (Dr) foi responsável pela

geração de um bandamento composicional bem definido, presumivelmente subparalela

ao acamamento originat (So), no qual camadas ricas em óxidos de ferro alternam-se,

ritmicamente, com camadas ricas em quartzo. Na fase de deformação subseqüente (D2)

o bandamento composicional foi dobrado isoclinalmente resultando numa intensa e

generalizada hansposição. O bandamento antigo foi transformado em camadas

composicionais descontínuas (lenticularizadas), entre quais restam apenas chameiras

de dobras isoladas com planos axiais paralelos à nova foliação' As fases D¡ e D2 são

aproximadamente coaxiais. Na última fase de deformação D3, dobras abertas foram

desenvolvidas no bandamçnto transposto, resultando na geragão de uma clivagem

espaçada plano axial às dobras. A fase de deformação D3 ocorl€u sob condições de

temperatuas rnais baixas e altas taxas de deformação (níveis crustais mais superiores)

þossivelmente orogenia Brasiliana) e parece não ter afetado os elementos da bama da

fase anterior. Portanto, todas as microestruturas observadas nesse estudo são

considerados com tendo sido geradas durante a fase de deformação D2, supostamente

de idade hansamazônica.

4.3 DESCRIÇÃO DAFOLIAçÃO

As amostras selecionadas para esse estudo podem ser classificadas como tectonitos do

tipo S-L. As amostras apresentam uma foliação penetrativa definida por domínios

contendo diferentes proporções de quartzo e hematita. A lineação mineral é defurida

pela orientação preferencial de forma em $ãos tabulares de hematita. Essas rochas

mosharn um bandamento composicional bem desenvolvido de escala milimétrica a

centimébica. As bandas possuem contornos variáveis, podendo ser plano-paralelas em
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Fig. 4.1 Meso e microeshuturas representativas das hes fases de defomração observadås nos tectonitos ds Serra da Piedade. (a) Dobra da
fase de deformaçåo D3 sobre bandarnento composional intensamente hansposto na fase D2. @) Detalhe mostando o bsnd¡moDto
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inte¡sa hansposição do bandamento incial (tectônico/metamórfico produzido em D1, ou bandanetrto sendimentar original S), lovou a

uma lenticularizagõo generalizada das bandas de quartzo puro (lentes de bandas de quartzo imersas ern mahiz de quarEo e hemstito),

l,:"

l

..: :,1: -

,,"., '.- \\ r ì-::'--
_- ..'\ì,Fì\

Nri /2.
á//,/tt/4

> '\l=-\'\
\\

71



alguns locais ou anastomosadas em outros, sendo, portanto, melhor descritas como

lenticulares numa escala centimóhica. Intemamente, aos estratos são enconEadas

dobras sem raízes, que constituem vestígios de chameira de dobras apertadas isoclinais

que tiveram seus flancos rompidos (Fig. a.1). Essas dobras sem raízes indicam que a

foliação principal pode ter resultado da transposição de camadas originais

(acamamento, 36 ou foliação composicional, Sr), que, com a deformação progressiva

D2, foram isoclinalmente dobradas e rompidas, levando à formação de um bandamento

composicional descontínuo paralelo à nova foliação. Esse bandamento composicional

foi dobrado numa fase de deformação (D3) subseqüente, na qual dobras abertas foram

desenvolvidas. Somente uma clivagem espaçada discreta (linhas tracejadas na Fig. 4.1)

esuí associada às dobras da segurda fase (Fz), tendo apenas um efeito local de

superposição sobre os elementos da trama produzidos em D¡/D2. Nas seções

seguintes, é apresentada um descrição da microtama dos domínios selecionados,

combinando observações microestruturais via microscopia ótica e eletrônica.

4.4 MICROESTRUTURAS

Seções delgadas dos tectonitos @ig. a.4 (aproximadamente paralelas a XZ) mostram

uma estutura bandada definida por domínios ricos em grãos tabulares de hematita" que

altemam-se com domínios ricos em quartzo, paralelos à foliação macroscópica (escala

de amostra de mão). Os domínios da foliação principal (S¡) (Fig. 4.2a) sáo

constituídos por camadas compostas de grãos de hematita ligeiramente tabulares (>

50% em volume de hematita). Grãos de quartzo nos domínios ricos em hematita

tendem a ser eqüidimensionais (razão axial media em tomo de 1). Entre domlnios da

foliação principal (S¡), os domlnios da foliação interna ($) são constituídos por grãos

tabulares de hematita (10% em volume) e quartzo (Fig. 4.2b). As bordas de maior área

dos grãos tabulares orientados de hematita (razão axial 3:1) e quartzo (razão ærial

média 1.5) definem a foliação intema (Se) oblíqua à foliação principal (SJ Gig. a.2c),

que conespondem a trama S-C de Lister & Snoke (1984). O ângulo Sa/Ss é em média

l0' para domínios com conteúdo em hematita de 10% e 5o pæa domfnios de foliação
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intema contendo 25%o de hematiø. Nos domínios com conteúdo em hematita de 50%o,

a foliação intema (Ss) toma-se paralela à foliação principal (SÐ (Fig. 4.2c).

4.4.1 Microestrufuras dos grãos de quartzo

Microes truturas ólicas

O tamanho médio dos grãos de quartzo õ ( G : L[eixo maior x eixo menor¡r¿ / N¡

varia para os diferentes domínios composicionais. Em domínios com conteúdo de

hematita de 10,25 e 507i" em volume, é, respectivamente,62 ¡tm (1 30 pm), 51 pm (1

24 ¡tm) e 41 prn (t 14 pm). Os grãos, em sua maioria, são ligeiramente alongados,

embora ¡azões axiais de até 7: I também ocorrarn. Para os diferentes domínios

estudados, i.e., 10, 25 e 50 Yo voI., as razões axiais médias (Lx/Lz) são,

respectivamente, 1.6, 1.5 e 1.0.

Bordas de grãos paralelas à foliação intema (S¡) ou em contato com grãos tabulares

de hematita tendem a ser usualmente retas (em geral normais à direção de encurtamento

máximo Z). Por outro lado, bordas de grãos normais à direção de extensão m¿ixlna

(eixo X do elipsóide de deformação) tendem a mostrar formas inegulares (onduladas a

lobadas), cujas saliências (bulge) comwente penetram em grãos vizinhos (Fig. a.3).

Algumas indentações podem ter tamanhos que chegam à metade do diâmefro do grão

em que estão penetrando. Muitos grãos de quartzo mostram inclusões de pequenos

grãos orientados de hematita em forma de placas e de grãos de quartzo (Fig. a.3). A

maioria das inclusões estão concentradas próximo a bordas dos grãos hospedeiros,

particularmente naquelas normais à direção de extensão nulxima X. Essas feições

indicam que bordas de quartzo nos domínios de quartzo (conteúdo em hematita entre

10 e 25%) têm migrado preferencialmente na direção da extensão m¿ixima, uma vez que

as microestruturas indicativas de migmção de bordas de grãos (GBM) oconem

principalmente nas faces normais a Xr Embora não seja comurg grãos eúbem extinção

inegular, especialmente os que estão sendo invadidos por grãos vizinhos sem feições

óticas de deformação (grãos com baixa energia inûema de formação).

73



S¡

\¡À

100 pm

lineação. Os eixos maiores dos grãos de çartzo e hematita, junto com os contatos ente bordas de maior á¡ea, defi¡em a foliação oblÍça S¡. (a) Micrognfia mosbando o contato enüe
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bordas. @) Detalhe moshando a nigração das bordas dos grãos, as quais 'invadem' (bulge) grãas vizi¡hos. As setas indicam a direção de migração. Notar os pequenos grãos de

hematita inclusos próximo às bordas (ponta da seta na figura). Grãos de quafzo também oconem inclusos (c), embora com menor freqüência. (d) Detalhe de grão de quarfzo com
pequenos grãos de hematita inclusos.



Fig.4.4 Microestn¡h¡rÀs caracterlsticas dos domínios de hematila (l 50% em hematita). (a) Recristalização

poi formagão e rotação progressiva de subgrãos em prof'oclasto de quartzo. (b) Estágio avançado do

processo d" fo.mação de iubgão, onde grãos individuais podem se¡ visualizados (marcado com asterisco na

hgura). Noør, também, que, ao longo de algumas bordas de subgrãos, é possível observar concentagöes de

pequenos gãos de hematita (indicado pelas setas)
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Em contraste, grãos de quartzo nos domínios de hematita (50% em volume de

hematita) mostram formação incipiente de subgrãos (Fig. a.a). O tamanho dos

subgrãos varia entre l0 e 40 ¡rm e eles diferem das estruturas núcleo e manto (core and

mantle, White 1976), uma vez que os subgrãos não ficam restritos às bordas dos grãos

hospedeiros. Ocasionalmente, grãos mosüam extinção regular, caracterizada por largas

zonas obllquas ao polo da foliação. Alguns grãos de quartzo mosüam lamelas de

deformação sub-basais. Lamelas de deformação sub-basais são defuridas como regiões

planares, onde as discordâncias são concenhadas, resultando na formação de subgrãos

alongados.

Microestruturas SEM

Imagens SEM revelam bo¡das de grãos com uma profusa distribuição de poros (Figs.

4.5 &, 4.6). Entretanto, as formas dos poros e as morfologias das bordas dos grãos

variam de acordo com as faces em que ocolrem e também com as orientaçãos dessas

faces em relação às direções principais de compressão. Microestruturas de bordas de

grãos de quartzo normais à compressão mínima (direção de extensão máxima ou bordas

YZ) mostram poros e bordas com formas irregulares (Fig. 4.5a). Pequenos grãos de

quartzo são comumente vistos ao longo dessas bordas e parecem ter sido precipitados

em grandes poros irregulares. Os grãos prismáticos estão orientados com seus eixos

maiores normais às faces em que oconem (aproximadamente na direção de extensão

máxima X). Esses grãos têm também eixos cristalogriíúicos c orientados nessa direção

(orientação preferencial de forma e cristalognifica). Pequenos grãos euédricos de

hematita também ocorrem dentro de gnndes poros nas bordas dos grãos de quartzo

(Fig. 4.5b, c & d). Semelhante aos grãos prismáticos de quartzo, grãos euédricos de

hematita também apresentam orientação preferencial de forma (eixo maior orientado na

di¡eção de extensão máxima X) e cristalognáfica (planos basais (0001) paralelos ao

plano de foliação, Fig. 4.5b & d). Poros nas bordas normais ao eixo X possuem u¡na

ampla faixa de tamanho, podendo chegar a 3 pm de diâmetro. Essas bordas mostram

uma topografia bastante irregular, com feições do tipo 'elevações' e 'depressões', que
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Fig. 4.5 Micrografias MEV, mosF¿ndo estuturas dos poros nas bordas de grãos de quarøo (Qz) e hematita (Hem). (a) Borda de quartzo normal à direção de extensão máxima X,

caracteriz¿dâ por apresentår uma topografa irregutar, iem de grandes poio. 
"o- 

aspecto de 'cavema' (indicado Pelas setas na fgura). Notar a presença de grãos prismáticos

nos grãos-de hematita. Em (c), a ieta indica um pequeno grão de quartzo no interior de urr poro em borda normal a X. Grãos de quarÞo quando são retir¿dos deixam as impressões de

suas f¿ces, como indicado por Qz''
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Fig. 4.6 Micrografias MEV moshanrto tletalhes da porosidade. (a) Poros isolados ocorrem na junção de dois (2jn) e de hês grãos (3jn). Notar pequeno grão de quartzo (Qz)

poros possuern formas tetraédricas.



parecem estar conectadas através de canais. Ocasionalmente, os canais cortam poros

grandes e irregulares que parecem pequenas 'cavemas', os quais podem melhor ser

descritos como pequenos bolsões (fluid pockets) nas bordas dos grãos (Fig. 4.5a). Esse

tipo de morfologia de borda de grão é tipicamente encontrada em faces normais à

direção de extensão m¡áxima X, próximo as bordas de interfases hematita/quartzo (nos

domínios de hematita) normais à direção de encurtamento máximo. Por outro lado,

interfaces quartzo/quartzo normais à direção de compressão nlíxima (encurtamento

máximo ou etxo Z) e intermediária (eixo Y) tendem a ser mais regulares, exibindo

superflcies lisas e escassos poros regulares (Figs. 4.5b & 4.6). No entanto, bordas de

interfases quartzo/hematita normais a Z são perfeitamente lisas e liwes de poros @ig.

4.6a), sugerindo a presença de filmes de fase fluida delgados e contínuos nas bordas de

interfases normais à direção de compressão máxima. Nas bordas de grãos de quartzo,

fluidos residem basicamente nas junções entre dois grãos (2jn), em poros isolados (Fig.

4.5c, c & 4.6), nas interfaces normais ao eixo intermediário Y. Nas jurções entre três

gtãos (3jn), poros oconem na forma de canais contínuos (aberturas nas junções

trlplices) ou na forma de pequenas 'bolhas' elipsoidais isoladas (Fig. a.6a). Em alguns

locais, pode haver precipitação de pequenos grãos nos canais das junções híplices

(3jn) @igs. 4.6a &,b). Poros isolados tendem a se concentrar nas proximidades das

junções 3jn (Fig. 4.6c), indicando que esses foram locais de intensa percolação de

fluidos. Nas junções entre quatro grãos (4jn), poros apresentam formas tefraédricas

com faces levemente convexas (Fig. 4.6c). O tamanho individual desses poros pode

atingir 4 Fm. Os poros nas junções entre três grãos (canais) estão conectados entre si

através dos poros nas junções entre quatro grãos þoros tetraédricos).

4.4.2 Microestruturas dos grãos de hematita

Mic roe str utur as ót ic as

Grãos de hematita ocorrem na forma de pequenos paralelepipedos numa ampla âirc

de tamanhos. Em média" os grãos têm dimensões em tomo de 60 pm (eixo maior) e 20
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pm (eixo menor), em seções XZ, e cerca de 30 ¡rm (eixo intermediário) em seções YZ.

Em geral, possuem razão axial média de 3:l . Os grãos de hematita têm forte orientação

preferencial de forma. Suas bordas, ca¡acteristicamente retas, definem, junto com o

qtrartza, a foliação S-C (SA, Ss). Por outro lado, bordas de grãos normais à dircção de

extensão máxima são predominantemenæ irregulares. No detalhe, tais bordas sêo

comumente dentadas com comprimento de onda menor que 10 ¡rm. Sob luz refletida,

não são reconhecidas, nos grãos, microestruturas indicativas de deformação plástica

infacristalina, tais como extinção ondulante, subgrãos ou geminação de deformação.

Microestruturas SEM

Imagens SEM revelam grãos euédricos de hematita (Fig. 4.5b, c & d), com faces

romboédricas (Fig. 4.5c) e basais (Fig.4.5b & d) bem desenvolvidas. Nas faces (0001),

são reconhecidas feições triangulares (Fig. 4.5c) e partição distintivas (Fig. a.5d).

Superflcies normais à direção de extensão máxima X mostram topografia algo inegular,

sugerindo que o crescimento por migração de borda de grãos pode ter ocorrido

preferencialmente na direção X, resultando na formação de grãos com formas tabulares

que definem a lineação mineral. É importante notar que a dissolução ao longo de bordas

normais à direção de encurtamento mâvJmo Z (bordas paralelas à foliação), associa.la

às taxas maiores de crescimento na direção de extensão máxim4 pode resultar em grãos

com razões axiais maiores. Pequenos grãos euédricos de hematita orientados (planos

basais paralelos à foliação), medindo cerca 3 Fm, oconem no interior de grandes poros

nas bordas de grãos de quartzo normais a X (Fig. 4.5b). Esses grãos podem ter

result¿do da precipitação a partir de soþões ricas em sílica e óxido de ferro,

decorrentes da dissolução do quartzo e hematita ao longo de bordas normais a Z.

4.5 DEFORMAÇ.aO D)CERnßNTAL

Duas amosüas orientadas extraidas dos tectonitos utilizados para caracterização da

microtrama (Fig, 4.7a) foram usadas para a iealização de dois experimentos de
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Fig. 4.7 Miøografias óticas, moshando microesEutüas em quar¿o-hematitâ tectonitos deformados em

e;çerimeirtos. (a) Micrografia do material de partida. (b) Microestuh.ras em tectonitos spós encurt¡menÛo

axial de 18% (800' C, lo6segl, 1.5 Gpa)' Grãos de quffEo mosharn extinsão ondulante ßagrlal (patcla

undulalory qtinction) e bordas difr¡sas. Grðos originais mostram achatamento nõo-horrogêneo. (c) e (d)

Micrografias noshando microestuturas em grãos deformados a 50% (800' C, 10'6seg:1, 1.5 Gpa). A
direção de encurtamenûo máximo é vertical. Grãos exibem extinsðo ondulânte em faix¡s, lamelas de

deformaçåo basais e eshuturas nr¡oleo e manto (core and mantle structurò. Os subgrãos nas bordas dos

grãos originais são oticamente vislveis. Grãos originais sðo homogeneamente achatados. Em (d) grande

parte dos grãos originais estão resristalizados, (e) e (f) são mostradas micrografias com polarizadores

paralelos das amostas deformadas a t8 e 50% de encufi4mento, respectivamente. Notar que grãos de

quarøo e heúatita sofrem aproximadam€trte a mesma quantidade de achatamento, demonsüando que os

dois minerais possuem resistências semelhantes à defomação, nas condições em que foram deformados.

83



Fig.4.8 Grãos originâis de quartzo deformados À 50% de encurtamenûo axial (800'C, l0-6seg{, 1.5 Cpa),

mostsando extinçðo ondulante em faixas (sweeping exlinctioz) e lamelas de deformação basais (0001). As

sebs grossas om (a) e (b) indicam a direção da tensão compressiva máxima (ot). Microftaturas normais à

dileç¡lo d€ compressão máxima (a 45' em a e horizontal em b) são formadas durante a descompressão.
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deformação coaxial. O conteúdo de água determinado pela perda em peso, após as duas

amostras terem sido aquecidas a 800' C no v¿ícuo por 15 horas, foi de 0.05 % ern

peso. As amostras fo¡am deformadas sob as mesmas condições (800' C, 10-6seg-1,

I 500 MPa) para encurtamentos de l8 e 50%. Seções delgadas das amostras

deformadas (experimentos de baixo e alto strain) (Figs. 4.7 & 4.8) revelam

comportamento algo similæ para o quartzo e hematita, i.e., as duas fases suportam a

tensäo com igual resistência, com grãos moshando achatamento axial aproximadamente

iguais (Fig.4.7e & f). Grãos de quartzo mostrarn lamelas de deformação (Fig. 4.8a & b)

e grãos recristalizados, os quais parecem ser produzidos, na sua maiori4 por rotação

de subgrãos (Fig.4.7c & d). De uma manei¡a geral, a inserção da placa de gypsum

mostra que os grãos de quartzo possuem uma forte orientação reticular preferencial,

siméÍica em relação ao eixo da direção da tensão compressiva miixima o¡ (Fig 4.8).

4.6 ORTENTAÇOBS pnrrnn¡NCTAIS DE ErXOS CDE QUARTZO

As orientações preferenciais de eixos c de grãos individuais de quartzo foram

determinadas usando a platina universal. As projeções de mesm¿-área em hemisfério

inferior dos eixos c de quartzo para Fês diferentes domínios composicionais (Fig. a.9),

i.e., porcentagem em volume de hematita 10, 25 e 50Vo, são mostradas na Fig. 4.10. Os

padrões de orientações preferenciais em todas as amosttas estudadas são assimébicos

em relação à foliação principal S¡. Domínios individuais exibem padrões diferentes

(Fig. a.10 a b &. c), embora cada um desses padrões possa ser considerado um

componente do padrão global para todos os domínios (Fig. a.10d). Importantes

feições são reveladas pelos padrões obtidos quando eixos c são plotados pa¡a os

diferentes domínios: a concentração dos eixos c toma-se mais nítida com o aumento da

quantidade de hematita; e padrões mudam significativamente de acordo com o

conteúdo em hematita nos diferentes domínios. Domínios com 10% vol. em hematita

mosham uma disfibuição de eixos c formando uma concentração nríxima ao longo de

um pequeno círculo em tomo do polo da foliação intema Ss e a cerca de 45" do polo da

foliaçõo principal (SJ (Fig.4.l0a). O pequeno círculo ao longo do qual os eixos estäo
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Fig. 4.9 Micrografias com polarizadores paralelos, mosbando tres difercntes domlnos composicionais. A barra de escala é igual a 150 ¡rm para todas as micrognfias. (a), @) e

(c) correspondem a domlnios cornposicionais com, rcspectivamente, 10, 25 e 50% em volume de hematita.



(G = 62 gm, d.p. = 30 }rm, bdLz = 1.5)

c= 10'

(G = 41 pm, d.p, e 14 pm, LrLz = 1.2) (G = 54 pm, d.p. = 26 pm, UdÞ = 1.4)

c= 0' a=5-10'

Fig. 4.10 Orie4açðes dos €btos c de quartzo para todos os domlnios esndados Os dados de eixos c forarn ploødos em
estereqnunas & mesma-área Þ hemisfério infericr, nos quais são mostrados os planos de foliação (Sn, foliaçåo ønctpâl;
S". foliaçåo securdária). Em todos os estereogramas, a foliação é vertical e a lineação horizd'rtal @stá cortida no plano da
foliaçåo Os intenralG do6 corìtomos são iguais a 1,2 e3oZ em (a), @) e (d), e 1,2,3 e 4o/ow lo/o & ârea em (c). Notåf as
variações das orienfações crisblográficas prefererciais para cada domlnio co¡nposicianl (lQ 25 e 5ælo em hematita)€ o
padräo resultante quando todos os domfnios são plotados num mesmo estereograna (d).

(G = 51 pm, d.p. = 24 pm, L/Lz = 1.6)

a=5'

87



distribuídos tem ângulo de aberh.ua ente 35o e 40o. Quando eixos c são plotados para

domínios com 25o/o vol. de hematita (Fig. 4.10b), o padrão de distribuição é

intensificado, tomando-se mais nítido. Os eixos c desenvolvem um máximo de

conpenûação ao longo de um pequeno círculo centrado em tomo do polo da foliação

intema Ss, a aproximadamente 50o com a direção do eixo Z. Diferente dos domlnios

com 10% de hematit4 aqui o ângulo de abertura do pequeno circulo é menor (cerca de

20o). Por outro lado, domínios com 50olo vol. de hematita mostram padrões de eixos c

de quartzo bastante distintos. Miiximos de eixos c eståo concentrados em tomo da

direção do eixo Y (Fig. 4.10 c), com uma discreta tendência a espalharem-se ao longo

da direção do plano YZ.

Embora a determinação direta das orientações preferenciais reticulares dos grãos de

hematita não tenha sido feita, micrografias MEV revelam grãos euédricos com formas

cristalográficas bem desenvolvidas, indicando que, além da forte orientaçiIo preferencial

de form4 eles também possuem orientação reticula¡ preferencial. Grãos de hematita

mosfram planos basais com feições características (marcas triangulares e partições)

(Fig. a.5b). Grãos de hematita em placas (devido a sua partição basal) orientam-se

paralelamente à foliação (Fig. a.5d) e seus eixos c estão distribuídos em tomo dos

polos da foliação. Eixos cristalográficos a estäo dispostos no plano da foliação.

4.7 TNTERPRETAÇÃO E DTSCUSSÃO

As microestruturas e os padrões dos eixos c de qwttzo demonstram que mais de um

mecanismo de deformação estiveram ativos du¡ante o desenvolvimento das

microestruturas presentes nas amostras estudadas. Enhetanto, a atuação de tais

processos podem ou não ter sido simultánea. A microtrama contem elementos que

podem representar diferentes estiígios da evolução tectônica dessas rochas. Além do

mais, os elementos da microtama presentes em diferentes domlnios composicionais

refletem os efeitos exercidos pela presença de uma segunda fase (hematita) nos

processos de sua geração.
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Essa seção é dividida em duas partes principais. Na primeira parte, as

microestruturas preservadas são interpretadas em termos da identificação dos

processos envolvidos no seu desenvolvimento. Na segunda parte, é feita uma tentativa

para explicar as variações dos padrões de orientações cristalográficas dos eixos c de

quartzo em fr¡nção da variação do conterldo em hematita dos diferentes domfnios

composicionais. Em seguida é feita uma consideração final, avaliando a influênoia dos

mecanismos de recristalizaçilo no desenvolvimento das orientações crishlográficas

preferenciais.

4.7.1 Mec¡nismos de deformaçõo

As evidências obtidas do estudo das microestruturas permitem que algumas restrições

sejam feitas em relação aos mecanismos de produção da deformação (e.g. deslizamento

infacristalino) e aos mecanismos de recuperação da deformação (migração de borda dc

grõos ou saltos de discordâncias). Embora para a determinação precisa dos mecanismos

de deformação seja também necess¡irio o uso de microscópio eletrônico de bansmissão

(MET), observações das microestruturas nas bordas de grãos de quartzo via MEV

sugerem que a migraçâo de bordas induzidas pela diferença de energia de deformaçåo

intema enhe grãos vizinhos (strain-induced grain boundary migration) foi o
mecanismo de recuperação dominante nos domínios de quartzo (10 a 25o/o em volume

de hematita). A presença de extinção ondulante irregular e lamelas de deformação e¡n

alguns grãos de quartzo indicam que no regime em que essas rochas foram deformadas

(presumivelmente baixa temperatura, rápida taxa de deformação e tensåo diferencial

elevada), salûos de discordlincias assistidas por difrrsão provavehnente não såo rápidos

o suficiente para vencer o trabalho de endurecimento (work hardening) (Tullis & Yund

1985; Hith & Tullis 1992), causado pelo congestionamento da discordâncias devido ao

âunenûo de sua densidade. A diñculdade das discordâncias em vencÆr obstáculos

(ahavés de 'saltos' para novas posições no reticulo cristalino, em que possarn

prosseguir seu movimento), resultantes do emba¡açamento causado pela coalescência

com ouhas discordâncias, provoca um aumento da energia intema dos grãos. Grâos
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com elevada energia intema (alta densidade de discordâncias) tendem a ser consumidos

ou substituídos por grãos com menor energia de deformação (baixa densidade de

discordâncias). Bordas de grãos com contornos irregulares freqüentemente. 'invadem'

grãos com extinção ondulante, confirmando a tendência acima. Essas feições são

particularmente comuns em domínios de quartzo ( 1 0% vol. de hematita, e com

freqüência algo menor nos domínios com 25%o vol.) e são exclusivas de bordas de

quartzo normais à direção de extensão máxima X.

Bordas de grãos normais à direção de encurtamento rn íximo Z são tipicamente

retas, sugerindo que o contato com grãos de hematita tabula¡es e a tensão compressiva

têm um efeito inibidor no crescimento dos grãos na direção normal a essas bordas.

Portanto, as bordas dos grãos de quartzo migmm preferencialmente na direção de

extensão máxima X. Essas bordas são também locais onde a fase fluida aquosa

pteferencialmente acumula (sítios extensionais). A ausência de poros ao longo das

bordas de interfases (hematita./quartzo), normais à direção de encurtamento míximo,

sugere a presença de filrnes de fluidos delgados e contínuos ao longo dessas bordas.

Essas interfases são capazes de manter a fase fluida, mesmo sob grandes tensões

normais compressivas. A fase fluida retida nessas bordas e a tensão compressiva

máxima normal a elas tomam essas bordas locais de dissolução (quartzo e hematita) e

transporte (taxa de difusão) rnais rápidos. O material dissolvido é tansportado por

difusão ao longo dessas bordas para os sítios de deposição (preferencialmenûe

interfaces quartzo/quartzo normais à compressão mínima). A topografia tipicamente

irregular dessas interfaces, a grande quantidade de poros encontrados ao longo delas,

associada a presença de pequenos cristais euédricos de quartzo e hematita,

freqilentemente observados no interior de grandes poros, são evidências da acumulação

preferencial de fluidos enriquecidos em SiO2 e Fe2O3 nesses locais. A topografia

irregular, bem como a forma irregulæ dos poros nas bordas normais a X, são indícios

de desequilfbrio termodinâmico do sistema sólido-fluido nesses interfaces. Isso pode

ser devido a solubilidade do quartzo na presença da fase fluid4 o que implica taxas de

difusão maiores nessas bordas. Todas as feições acima são interpretadas como

evidências diretas da concentração da fase fluida nas bordas normais à direção de
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extensão miáxima X. Desde que a presença da água (na fase fluida) pode afetar a taxa de

migração das bordas (acelerando a difusão nas bordas dos grãos) devem ser esperadas

taxas de crescimento mais nþidas na direção normal a essas bordas.

De uma maneira diferente, nos domlnios com quantidades maiores de óúdo de

feno (50% vol. ou mais), grãos de quartzo têm lamanho médio menor (41 pm), com

pequeno desvio padrão (14 pm), o que reflete uniformidade maior de seus tamanhos e

tendência de serem eqüidimensionais (razão axial média em torno de 1). As interfaces

ente grãos de quartzo são mais regulares e uma das feições diagnósticas desse domínio

consiste na ausência de microestruturas indicativas de migração de bordas de grãos

(GBM). No entanto, diferente dos domínios de quartzo, grandes porfiroclastos de

quartzo (180 - 250 pm) (Fig. 4.a) mosftam extinção ondulante su¿rve e regular, e

presença de subgrãos. Os subgrãos consistem em regiões com pequenas diferenças de

orientação (<10') em relação ao grão original. O tamanho dos subgrãos individuais é

cerc¿ de l/5 do tamanho do grão original. Eles ocorrem de forma diferente das

esfuturas do tipo manto e núcleo (White 1976), nas quais grãos recristalizados estão

distribuidos nas bordas, tendo, portanto, tamanho bem inferior ao dos grãos originais

(compare com aFig.4.7). As microestruturas encontradas sugerem que, nos domínios

de hematþ 'saltos' de discordâncias tomam-se um importante mecanismo de

recuperação. A operação desse mecanismo produz grãos recristalizados de tamanhos

mais uniformes por rotação progressiva dos subgrãos (rotation recristalization,

Guillope & Poirier 1979). A diferença de orientação dos subgrãos ocone quando

discordâncias de mesmo sinal deslizam na mesma direção, saltam e se agrupam

formando bordas ou paredes, ou aind4 quando bordas de subgrãos migraÍL

incorporando discordâncias de mesmo sinal (Urai et al. 1986). O gra.u de

'desorientação' enfte grãos, necessário para transição entre subgrãos e novos grãos

individuais recristalizados, não está ainda totalmente estabelecido. Mas é de consenso

que a deformação não-homogênea é um requisito para a formação dos novos grãos

recristalizados (Drury & Urai 1990). Nos domlnios de hematita, há unra

predominância de bordas de interfases, i.e., grãos de quartzo são bordejados por grãos

de hematita em quase todas as faces. Por ouho lado, em domínios de quartzo,
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interfases quartzo/hematita predominam nas direções paralelas à foliação (que são as

bordas de ifuea maior). Assim, a presença de uma segunda fase em grandes proporções

inibe a migração das bordas dos grãos de quartzo em praticamente todas as direções, o

que impede que haja crescimento dos grãos recristalizados, resultando, assim, em grãos

de tamanhos menores e mais uniformes.

O efeito da presença da hematita no mecanismo de recristalização pode ser

comparado à situação observada na deformação experimental de agregados de quartzo

(Hirth & Tullis 1992), onde a adição de pequena quantidade de água tem um efeito

similar ao de um acréscimo de temperatura. A grande quantidade de hematita nesses

domínios pode resultar numa retenção de maior volume relativo da fase fluida aquosa

nas interfases quartzo/hematita. Por sua vez, a concentração de fluidos aquosos nessas

interfases pode promover a difusão das moléculas de rågua (ou de componentes

¡elacionados tais como O2-, OH-, Hr, H3O+) no retículo do quartzo, ¡esultando na

substituição das fortes ligações Si-O por ligações de pontes de hidrogênio mais fracæ

(Si-OH:HO-SL Fig.4.11). A água incorporada no retículo do quartzo como Si-OH:HO-

Si, resultante da hidrólise de ligações Si-O, forma grupos Si:(OH)¿ (ou tetraedros

llaOa, por substituição do Si; compare as Figs. 4.1la & b para as duas possibilidades),

fracamente ligados por pontes de hidrogênio (Griggs & Blacic 1965; Paterson 1989),

localizados na parte cenhal intema das discordâncias (dislocation cores) (Ymd et al.

l98l;Yund et al. 1989). Portanto, a presença ü ryn arxilia a mobilidade das

discordâncias no retlculo do quartzo (Fig. 4.1lc) por acelerar a interdifusão reticular do

púgênio e/ou silício. Assim, a resistência ao movimento das discordâncias pode ser

vencido mais facilmente pelo auxílio da H2O. A taxa geral de recuperação dos grãos de

quartzo depende da habilídade da água em vencer tais obstáculos (i.e. auxiliar através

da difusão os saltos de discordâncias). Dessa forma" o efeito da fuua na deformação

por deslizamento intracrist¿lino é equivalente a um aurnento de temperatura, que, por

sua vez, provoca um aumento nas taxas de diflrsão reticular, auxiliando os mecanismos

de recuperação por 'saltos' de discordâncias.
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Fig. 4.ll A interaç¡o dâ ógua com o redculo do quartzo e sua influêncis no fluxo das discordllncias (após Griggs, 1967). (a)
Rsprosent¡çto esquemótica ds formågão de aglomerados de quato 6tomos de hidrogênio substit¡indo um óûomo de silfcio,
fom¡ndo um totaédro H4O4 no lugar do t€hae(ho SiO4, semelhalúe ao que oco¡r€ nas hidroganadas (Aines & Rossm¡n l9E4;
WoiI 1984), A formagão do dcfeito pontual substitucion¿l (4þs¡ é equivalenæ a intoduzir du¡s moléculas H2O (marcadas pelas
ároos tracojsdss) no lugar de un SiO2. A r€pÌos€ntação quÍnica o estrutural da substituiçðo é mostssds na ñgura. (b) Dos€nho
o3quGDÁtico rGpros€trtaûdo ¡ formsgöo de gnrpos (defeitos intersticiais), os quais podem ser escritos como (I2O)¡ ou (2OII)o, A
fort¡çðo dossos defeitos (defeios ¡elacionados e ógua) onvolve a zubstituição de um áto6o de oxigênio por um grupo (Oþ2
(narcsdo pola á¡e¡ tacejado). O processo equivale a innoduzi¡ um¡ molécula intprsticial H2O (marcada pola área tacejada), e está
re,preeontado qulnice € osÈutu¡rlmente na parte suporior da ñgura. (c) Desenho esqu€mático. mostsando modelo de Griggs-Blacic-
Frant para o mocanicmo dg novinento de discordâncias por hidrólise (substituição de ligações forûes Si-O por ligoções fracas Si-
Oþ o porçutação dc pontes de hid¡ogônio, facilitando a mobilidade das discordâncias.
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4.7.2 Mecanismos de recristalização dinâmica e orientações preferenciais dos

eixos c de quartzo

Os padrões de eixos c determinados para grãos recristalizados de quartzo revelam

diferenças nos domínios selecionados para estudo. A-lgumas considerações podem ser

feitas quando os padrões de eixos c para cada domínio são comparados. Os tipos

distintos de microestruturas observadas nesses domínios indicam que os mecanismos

de recuperação (migração de bordas induzidas por energia de deformação ou saltos de

discordâncias) são influenciados pelo conteúdo em hematita de cada domínio.

Conseqüentemente, a operação de diferentes mecanismos de recuperação resultou no

desenvolvimento de diferentes padrões de eixos c encontrados ern domínios com

diferentes porcentagem em volume de hematita. Quando a recuperação dos grãos de

quaf,tzo ocorre por migração de bordas de grãos, induzida pela diferença do nível de

deformação intema entre grãos vizinhos (strain-induced grain boundary migration),

como é o caso dos grãos de quartzo dos domínios com conteúdo em hematita entre l0

e 25%o vol. (domínios de quartzo), as orientações preferenciais de eixos c resultantes

são marcadas por r¡ma concentração nuíxima em torno do polo da foliação secundária

(Ss). Fundamentalmente, a distribuição dos eixos c nesses domínios ocone

aproximadamente em paralelo à direção de encurtamento Íxiximo Z. Quando a

recuperação ocorre dominantemente por 'saltos' de discordâncias (dislocation climb)

(recristalização por formação e rotação progressiva de subgrãos), como é o caso para

os domínios de hemalita (> 50yo vol. de hematita), os eixos c concentram-se ern torno

dâ direção do eixo intermediário Y do elipsóide de deformação finita (direção de

compressão intermediária).

Nos domínios de quartzo, o gradiente de densidade de discordáncias entre grãos de

diferentes orientações cristalogníficas pode ser elevado, resultando em grãos com

diferentes níveis de energia interna. Embora para as condições de deformação dessas

rochas a mobilidade das bordas dos grãos de quartzo seja presumivelmente baix4 a

grande diferença de energia de deformação ente os grãos proporciona as altas taxas de

lr:rtgþfu das bordas. Portanto, padrões de eixos'c determinados para os domínios de
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quartzo são interpretados como resultantes do crescimento de grãos orientados com

eixos c na direção da compressão máxima Esses grãos desfavoravelmente orientados

para o deslizamento inhacristalino @ig. a.12) ern planos basais (0001) e prismáticos

ltOiO¡ (sistemas com elevada CRSS), possuem baixa densidade de discordâncias

(Sellars 1978) e, portanto, baixa energia de deformação ('hard' grains), Em contraste,

grãos favoravelmente orientados para o deslizamento ('soft' orientations) acumulam

alta energia de deformação (alta densidade de discordâncias) e, conseqüentemente, são

substituídos por grãos de baixa energia ('hard' gralns), levando a uma concentração de

orientações preferenciais de eixos c paralela à direção de compressão máxima (ou de

enctrrtamento máuimo Z).

Nos domlnios de hematit4 as altås taxas de 'saltos' de discordâncias resultam ern

densidades de discordâncias e formação de subgrãos mais homogêneas nos grãos de

quartzo. O aumento da energia de deformação intema dos grãos, causado pelo

deslizamento intracristalino, leva a formação de subgrãos (discordâncias são

rcarranjadas em urna configuração de meno¡ energia) e progressiva 'desorientação'

(misorientation). Como resultado, novos grãos recristalizados são desenvolvidos com

orientações de seus eixos cristalográficos c em posições próximas aos dos grãos

originais não-recristalizados (grãos hospedeiros). A progressiva desorientação produz

grãos recristalizados com orientações herdadas do grãos hospedeiros, que continuam a

se reorientar para o deslizamento no mesmo sistema inicial (prisma <p¡. Desde que

os novos grõos têm orientações semelhantes aos dos grãos originais não-

recristalizados, poucos grãos recrist¿lizados têm orientações desfavoráveis ('åard'

orientations) ao deslizamento intracrist¿lino (no sistema prismático <a>), necessárias

para o crescimento preferencial. Portanto, a maioria dessas orientações deve ter

persistido durante a deformaçåio. Para essas condições, orientações de eixos c revelam

que planos prismáticos tomam-se importantes sistemas de deslizamento nos grãos de

quartzo, em domlnios com elevado conteúdo em hematita. Nessas mesmas condições,

nos domlnios de quartzo, a tensão diferencial é alta o suficiente para iniciar o

deslizamento em grãos orientados favoravelmente ('soft' orientations), mas não o

suficiente para iniciar o deslizamento em grãos dêsfavoravelmente onentados ('hard'
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Fig. 4.12 Posslveis orientaçõos dos sistem¡s de deslizamonø inbacristalino e ds eixos c de grãos de

qurlzo Foduzidas por cióslhsbento global sinisbal (assumido como paralelo À folisção So/Ss). Cdos
com oricntagõoc do oixos c em I nðo es6o f¿vorúvelnentc orientodoe para o desliza¡úento intrscrist¡lino
bosol ou prisøltico, devido a bdx¡ tonsão srftica de cisslhs.menûo (t) nesses sist€mls d€ deslizsmmto.

Grlo¡ dosfavo¡ávolmc¡rtc orientados para o doslizamento (hørd goins) acumulam menor energia de

dofonn¡C¿o, ssndo, portaato, ftvoráveis ¡o crescimsnto por nigraçto de bordas nos doûfnios de quarÞo
(10 a 25% do hematita). Grãos com orientrções em II estðo favoróvolnemte oriontados pa¡B o deslizamsnto
no ¡istcn¡ bor¡l <Þ, asumul¡t¡do msior energie de deforn¡çåo (sofi grains), o que leva ao eeu consumo
por grãos dc merûor e'norgir Gfüos com orientagões em f). O crescim€'nto s€letivo de grÃos com ori€nt¡ções

em I rrsulta nr concæntação de eixos c na diroção de conprereão máxima (ol) . Grãos con eixos c em III
são ñvorávsis ao desli?amqrto no sistÊmÈ prismótico. No cnt¡¡to, esse sißtemt é ¡tivado ap€û¡s nos

dornlnios con grande conc4ûtaç8o de henatito è 50%). Veja texto psr¡ explicsçöo detdhÀdâ.
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orientations), i.e.. grãos com eixos c paralelos à direção de encurtamento rnáximo Z.

Nos domínios de hematita, a presença da água inærgranular promove o 'saltos' de

discordâncias, permitindo que, nessas condições, o sistema de deslizamento prisma

<a) (comum em condições de deformação de temperahrâ mais elevada) possa ser

ativado (por diminuição da CRSS necessária para iniciar o deslizamento no sistema

prismático). A ausência de microestruturas indicativas de GBM nesses domínios

sugere que as orientações podem não ter sofrido significativas alterações no decorrer da

deformação.

4.8 CONCLUSÕES

Microestruturas e padrões de orientações de eixos c determinados nos tectonitos de

formações ferríferas estudados mostram que a presença de uma segunda fase

(hematita) tem uma forte influência nos mec.anismos de deformação (dislocation glidel

e recuperação (strain-induced GBM e climb), que, por sua vez, conholam o

desenvolvimento das orientações preferenciais de eixos c dos grãos de quartzo. Em

domínios com quantidade menor de hematita (10 a 25o/o em volume), a migração de

bordas de grãos de quartzo induzida por deformação (strain-induced G.B@ produziu

máximos de eixos c em torno dos polos da foliação interna (Ss), i.e., aproximadamente

em paralelo à direção de encurtamento máximo. Esses máximos de eixos c resultaram

do crescimento preferencial de grãos de quartzo desfavoravelmente orientados para o

deslizamento nos sistemas basal ou prismático <a>, tendo, portanto, baixa energia

intema de deformação (grãos com baixa densidade de discordâncias). Em contraste, nos

domínios de hematita (2.50o/o vol.), a presença de uma segunda fase inibiu ou

dificultou a migração das bordas dos grãos de quartzo e os 'saltos' de discordáncias

tomaram-se o mecanismo dominante de recuperação. A presença da rígua intergranular

(a hematita como a magnetita tem a capacidade de reter volumes relativamente grandes

de água em suas bordas - v)etting behdvior) pode promover a difusão dos íons sillcio e

oxigênio, facilitando o rearranjo das discordâncias ao longo de bordas ou paredes

(configuração de baixa energia), resultando na formação de subgrãos. Nessas condições,
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o prisma <a> torna-se o sistema de deslizamento dominante (auxiliado pelo efeito da

água) e, como, resultado, máximos de eixos c desenvolvem-se em tomo da direção da

compressão intermediriria (eixo Y). Esses padrões de orientações preferenciais podem

ter persistido no decorrer da deformação, uma vez que evidências para GBM nesses

domínios não foram encontradas.

A deformação experimental em amostras selecionadas para os estudos

microestruturais mostrou que os grãos de quartzo e hematita devem ter tido

resistências à deformação muito próximos, com tensão de fluxo aproximadamente

iguais nas condições de deformação (800" C, taxa de deformação 109seg-1, 1500 MPa

para um encurtamento axial de l8 e 50%). Grãos recristaiizados nas bordas dos grãos

originais de quartzo não recristalizado indicam um mecanismo de recristalização, para a

maior parte dos grãos, por rotação de subgrãos. Em contraste, grãos de hematita não

mostram qualquer sinal ótico de deformação intema, embora seus grãos tenham q¡'ass

o mesmo encurtariento axial dos grãos de quartzo. A microscopia eletrônica de

transmissão (MET) pode fomecer as evidências diretas para determinação dos

mecanismos de produção da deformação e de recuperação dos grãos de hematiø não

encontrados nos estudos de microscopia ótica e eletrônica (MEV).
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Capítulo 5

DISTRIBUIÇÃO DA FASE FLUTDA E CRESCIMENTO ANTSOTRÓPICO

DOS GRÃOS DE QUARTZO

s.r TNTRoDUçÃO

Uma das mudanças microestruturais mais freqüentes nas rochas metamórficas consiste

no aumento do tamanho dos minerais durante a recristalização (annealing). ALguns

autores acreditam que existe uma conelação entte temperatura e tamanho dos grãos,

embora poucos estudos tenham tentado determinar acuradamente a influência do grau

metamórflco, e, portanto, da temperatura, no tamanho dos minerais.

Diversos processos podem exercer uma influência direta no tamanho dos grãos das

rochas. Entres eles, a recristalização dinâmica (recristalização por migração de bordas

de grãos, induzida por deformação e por rotação þrogressiva de subgrãos) é de longe

considerada o mais importante. Recristalização dinâmica é um processo no qual ós

mine¡ais mudam seu estado de energia em resposta à deformação intema armazenada

(Urai et al. 1986; Karato 1987; Hirth & Tullis 1992). A temperaturas relativamente

mais baixas, nas quais 'saltos' de discordâncias assistidos por difusão (dffision-

assisted dislocation climb) são praticamente desprezíveis, os processos de recuperação

oconem dominantemente por migração de bordas, induzida pela diferença de energia de

deformação entre grãos adjacentes (Jrai et al. 1986). Em geral, esse mecanismo de

recuperação leva ao desenvolvimento de grãos maiores e de tamanhos menos

homogêneos. A temperaturas relativamente mais elevadas, a difusão reticular é mais

significativa e'saltos' de discordâncias assistidos por difirsão toma.m-se possíveis. A

rotação prog¡essiva de subgrãos (Guillope & Poirier 1979) é o mecanismo de

recuperação dominante nessas condições. A força molriz (driving þrce) para esse

mecanismo de recristalização resulta do aumento da energia interna de deformação dos

grãos causâda pelo aumento da dersidade das discordâncias. Os tamanhos finais dos

grãos são determinados pela tensão aplicada (Twiss 1977) e, em geral, tendem a ser
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menores e mais homogêneos (estreita faixa de tamanhos). A migração de bodas de

grãos também pode ocolrer após o término da deformação. Nesse caso, ela é induzida

pela energia de deformação interna armazenada nas discordâncias, não totalmente

rearanjadas em configurações de menor energi4 durante o processo de rotação de

subgrãos. Nos processos envolvendo crescimento de grãos, a energia das bordas é

reduzida pela diminuição da ¿irea de superficie dos grãos. A força motriz para esse

processo é a energia interfacial das bordas, a qual é maior para grãos menores.

Muitos estudos têm sido realizados na recristalização dinâmica dos minerais (veja

Urai et al. 1986 e Hirth & Tullis 1992 para uma revisão). Entretanto, poucos têm dado

atenção aos processos envolvidos no crescimento dos minerais. Entre eles estão: o

trabalho Tullis & Yund (1982) sobre cinética de crescimento de quartzo e calciø; de

Olgaard & Evans (1986), que estudaram a influência de uma segunda fase no

crescimento de grãos de calc'ita e os trabalhos sobre o crescimento de grãos em

agregados de olivina (Karato 1989b) e em quartzo (Karato & Masuda 1989). A razão

pela escassez de trabalhos em tectonitos naturais é provavelmente devida à dificuldade

de separar a influência de cada um dos processos, i.e. recristalização dinâmica

metamorfismo e crescimento, no tamanho final dos grãos. A recristalização dinâmica

envolve a formação de grãos sem deformação interna as custas de grãos deformados

plásticamente. A recristalização dinâmica é induzida pela redução da energia de

deformação interna dos grãos. No metamorfismo, a nucleação e crescimento de novas

fases são feitos às custas de outras não estáveis. A força motriz para esse processo

resulta da redução na energia liwe das fases não estáveis ou metaestáveis. Já o

crescimento de grãos em condições hidrost¿íticas (recristalização estática) leva a um

aumento no tamanho dos grãos e não depende de reações químicas ou da deformação

plástica. O crescimento dos grãos é induzido pela redução da ¿írea de superflcie das

bordas, o que leva à formação de agregados com baixa energia interfacial liwe. Acredita-

se que a recristalização dinâmica leva ao desenvolvimento de grãos recristalizados de

tamanho uniforme e constante (steady state), o qual é inversamente proporcional à

magnitude da tensão diferencial (e.g. Twiss 1977; Chnsrie & ord l98l). Se for

considerado que não há crescimento após o término da deformação por recristalização
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estática, a tensão diferencial pode ser inferida a partir dos tamanhos dos grãos

recristalizados. No entanto, a maioria das rochas metamórficas retém fluidos

intergranulares. Muitas especulações têm sido feitas sobre a natùleza e a composição

desses fluidos, os quais, é sabido, podem influir nos mecanismos e nas taxas de

crescimento. A avaliação desses parâmetros em laboratório não tem sido feita, pois a

ta¡<a de crescimento de grãos em experimentos é relativamente muito baixa. Apesar

disso, importante progresso tem sido alcançado no sentido de compreender como a

composição da fase fluida, sua distribuição, somado aos efeitos da presença de uma

segunda fase, podem influir nos mecanismos e na cinética de crescimento dos minerais

(Wilson 1979; Kronemberg 1981; Tullis dc Yund 1982; Olgaard & Evans 1986; Karato

1989; Karato & Masuda 1989).

Nesse estudo, as microestruturas e a distribuição de fluidos (inferida a partir das

estruturas e dishibuição dos poros) nas bordas de grãos em tectonitos de quartzo e

hematita foram determinadas através do microscópio eletrônico de varredura (MEV).

A determinação da dishibuição da fase fluida nas interfaces quartzo/hematita e

quartzo/quartzo, junto com as microestruturas das bordas dos grãos, teve por objetivo

a avaliação de como a distribuição preferencial da fase fluida em determinadas bordas,

i.e., bordas de diferente natvÍezâ, (quartzo/hematit a e quartzo/qtrartzo) e com

diferentes orientações em relação às direções das compressões principais, pode

resultar no crescimento anisotrópico dos grãos de quartzo nessas rochas metamórficas.

Todas as observações foram feitas em amostras orientadas, com o propósito de tentar

estabelecer (por inferência) a conelação entre a distribuição da fase fluida e as direções

das compressões pdncipais.

s.2 PREPARAÇÃO DAS AMOSTR 4,S

Nesse estudo, foram usadas técnicas de MEV para analisar as estruturas e a

distribuição dos poros nas bordas dos gtãos de quartzo. A distribuição da fase fluida

nas bordas dos grãos foi inferida a partir da distribuição e forma dos poros observados

em seções paralelas aos três planos principais do elipsóide de deformação XY,XZ e
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YZ, respectivamente, paralelas à foliação, paralelas à lineação e perpendiculares à

foliação, e perpendiculares à foliação e lineação mineral. Todas as seções foram

preparadas através de fraturamento manual das amostras previamente cortadas em

pequenas placas, de modo a assegurar que ns fraturas ocorressem exclusivament€ nas

bordas dos grãos. As superficies de fraturas produzidas foram limpadas com giás

pressurizado, eliminando todo o tipo de pequenos fragmentos ou impurezas presentes

nas superfïcies a serem analisadas. Após esse procedimento, as superflcies de fraturas

fo¡am cobertas com r¡ma delgada película de ouro e então examinadas ao MEV,

operado a 25 kV.

5.3 CONTEXTO GEOLÓGICO E LOCALIZAÇÄO DAS AMOSTRAS

As amostras estudadas foram coletadas ao longo de uma seção transversal ao flanco

leste do Anticlinal de Mariana (indicado por AM na Fig. 1.1). Essa estrutura resultou

do dobramento associado às falhas de empurrão estabelecidas nas seqüências

metassedimentares clásticas (filitos e quartzitos) e químicas (miirmores e formações

ferríferas) do Supergrupo Minas (Door 1969). Essas rochas foram intensamente

deformadas em condições metamórficas de fácies anfibolito, resultando no

desenvolvimento de uma foliação e lineação mineral penetrativas (tectonitos do tipo $
L). Em amostras de mão das formações ferríferas, concentrações de grãos de hematita

especular em forma de folhas definem a foliação. Níveis de quartzo grosseiro oconem

enûe as concentrações de grãos de hematita. As camadas têm aspecto anastomótico,

com concentrações de hematita contomando lentes sigmoidais e/ou elipsoidais de

agregados de grãos de quartzo (Figs. 5.1 & 5.2). Nos planos de foliação dos tectonitos

S-L, a forte orientação preferencial de forma dos grãos alongados de hematita na

direção do mergulho define a lineação mineral. A atitude da foliação, que permanece

constante por toda a seção, é de 25" pan 120". A geometria dos pares de foliação S-C

(Lister & Snoke 1984) i4dica sentido de movimento reverso nas zonas de cisalhamento

interestratais (Fig.5. 1 d).
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De acordo com dados de isótopos de oxigênio e a associação mineral presente

nessas formações ferríferas (Herz 1970; Müller et al. 1986) o grau metamórfico dessa

parte do Quadrilátero Ferrifero (QF) atingiu a fácies anfibolito (temperatura variando

de 536 a 726' C, pressão hidrostática em tomo de 7 kbar, correspondendo a

profundidades de cerca de 27 km). O metamorfismo de temperatura mais elevada e de

baixa taxa de deformação produziu a associação mineral quartzo + hematita + cianita +

granada nas formações ferríferas (Figs. 5.1b & 5.3d),

5.4 RESULTADOS

5,4.1 Microestruturas óticas

Seções delgadas dos tectonitos S-L perpendiculares à foliação e paralelas à lineação

mineral (corte paralelo a XZ) revelam ao microscópio ótico uma forte segregação dos

grãos de hematita e quartzo. A foliação, predominantemente plano-paralela, é definida

pela concenháção de delgados þoucos pm de espessura) e alongados (dezenas a

poucas centenas de ¡rm) grãos de hemâtita, os quais altemam-se com agregados de

grãos de quartzo. Os grãos de hematita, com formas semelhante às das micas (hematita

em folhas), concentram-se em níveis delgados (domínios da foliação), o que confere aos

tectonitos um aspecto bandado fino de níveis de hematitå e mais espessos de nlveis de

quartzo (Figs. 5.1 &,5.2). Contrastando com as estruturas à escala de amostra de mão

(nas quais níveis de hematita especulæ possuem aspecto anastomótico, isolando lentes

de agregados de quartzo), nas seções delgadas, concentrações de hematita em folhas

são geralmente mais regulares e não mostram o carácter lenticular das amostras de mão,

exceto quando agregados de hematita contomam grandes porfiroblastos de granada

(Fig. 5.1b). O conteúdo médio em hematita é de cerca de 15% em volume, podendo

variar de camada para camada (Fig. 5. I ).

Entre concentrações de hematita folheada, ocorrem camadas (escala de seção

delgarla) ou lentes (escala de amostra de mão) de agregados de grãos de quartzo

(micrólitos). A espessura dos micrólitos pode variar de local para local, dependendo
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Fig. 5.1 Micrografias óticas con polarizadores paralelos, rnost'¿ndo o aspec¡o geral da foliação nos tectonitos estudados. (a) Grãos dispersos de hematita en folhas cujas

formas assemelham-se às das micas em çarøitos. ffios individuais silo fortenente orientados. (b) Porfiroblasto de granada com foliação intema GÉos de quârtzo e hematita

orientados). Notår que a presença do porfiroblasto pertuba localmente a foliação exûema. O tamanho dos grãos no interior dz grarada é consid€r¿velm€nte menor que o

tama¡ho dos grãos equivalentes da natiz (c) Em locais onde há maior conc€rxtração de hematit4 seus glãos estão disposûos em faixas, o çe confere à rocha um aspecto

ligeiramente bandado. Nota¡ a fo¡ma anosûomótica adquirida pela foliação. (d) Foliação S-C (Lister & Snoke 1984) em domínios ricos en hematita. O sentido geral de

cisalhamento é indicado na figura- A barra de escåla em cadâ figura é igual a 100 ¡tn
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Cøos de çarco tomam-se progfessivamente ---"J d" (a) para (d), à medida que aument¿ a quantidade em hematita. Em (a) e (b) os grãos tendem a s€r mais

eauidinensìonais ao passo que en (c) e (d) grãos são mais tabulares. Notar o grande número de inclusões de pequenos g¡ãos de hematita com forte orientação de forma. O

efeito inibitlor que as pequenas placas de hematita exercem no crescim€,nto dos grãos de quarÞo pode ser visto ern (a) e (d) (grãos marcados com asterisco).
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Fig. 5.3 Microestuturas das bordas dos grãos de q¡rarEo. (a) As bordas dos grÍtos são tipicamente inegulares, con formas serrilhadas ou onahladas (com várias reenffincias),

cuja ,-nlitgde pode chegal a vários rnic¡ons. (b) Misrografia mosk¿ndo grãos m€nores (asteriscos) sendo consurnídos por grãos maiores. Notar que, de um modo geral, as

¡oia"r tt¿"- 
" -ig"t ú direçeo de extensão máxima X. Bordas normais à di¡eção de €,îcutamento máximo Z são predominantemente retas. (c) Detalhe de bordas nas quais

pequenos grãos de hematiø orientados silo concenÍados. A presença da hematita inærfere na taxa de migração ao longo das bmdas dos gr¡ios de quarÞo. Veja texto par¿

-¡oto ¿ãtates. (d) Alén da hematita são també.n encontrados pequenos grãos aciorlares de cianita (indicados pelas setas) nas bord¿s dos grãos de quarøo. Os cristais

energia de superficie e tentlem a expandir-se por migração de bordas, até que uma confguração estável, de bordas retas, seja atingida. Durante seu crescimento grãos menor€s

de hematita e quarøo são inco¡por¿dos. As barras de escala em todas as micrografias são iguais a 100 pm.



do conteúdo em hematita. Em locais onde o conteúdo em hematita é mais alto, algo em

tomo de 20o/o vol., grãos de quartzo são menores (tamanho médio dos grãos em torno

de 92 pm e desvio padrão + 62 pm) e a espessura individual das camadas é de apenas

poucos grãos (Figs. 5.ld e 5.2d). Por outro lado, em locais onde predominam grãos de

quartzo (camadas mais espessas de agregados de grãos de quartzo) e grãos de hematita

estão dispersos, os grãos de quartzo são mais desenvolvidos (tamanho médio em torno

de 166 pm e desvio padrão de + 70 pm) (Fig. 5.2a & b). Essas feições sugerem que a

presença da hematita inibe o crescimento dos grãos de quartzo, principalmente nas

direções normais à foliação, uma vez que grãos de hematita possuem formas planares

e, assim, suas bordas de maior iírea são paralelas à foliação. Mesmo nas partes intemas

dos domínios (ou bandas) de quartzo nas quais interfaces retas quartzo/quartzo

þaralelas à foliação, i.e., normais a direção de encurtamento mríximo Z) predominam,

grãos tendem a exibi¡ formas levemente tabulares, revelando também o efeito inibidor

da tensão compressiva máxima ao crescimento das bordas dos grãos de quartzo na

direção paralela ao encurtamento máximo. Nos domínios de quartzo (micrólitos), a

diståncia entre duas bandas de hematita consecutivas corresponde ao diâmetro de

viírios grãos. Embora a maioria dos grãos mostre apenas um pequena tendência a forma

tabular, (razão axial média 2:l), ocasionalmente razões axiais de 10:1 também são

encontradas. A maioria dos grãos tende a mostrar bordas retas paralelas à foliação. Por

ouho lado, grãos individuais possuem bordas normais à direção de extensão nr.íxima X

tipicamente onduladas (Fig. 5.3a). As amplitudes das ondulações ficam em tomo de 5

pm (Fig. 5.3b). Outra feição marcante nos grãos de quartzo é a presença de inclusões

de pequenos grãos orientados de hematita (Fig. 5.3c). As inclusões concentram-se

principalmente próximo às bordas inegulares dos grãos de quartzo, normais à direção

de extensão máxima X. Nos locais onde grãos maiores de quartzo estão em contato

com grãos vizinhos menoies, as bordas dos grãos maiores possuem contomos muito

irregulares, de grande amplitude de ondulação, e tendem a incorporar os gños menores

(Fig.5.3b). Não há, no entanto, sinais óticos marcantes que possam indicar diferença

de energia de deformação entre esses gtãos, que poderia induzir a migração das bordas
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dos grãos de quartzo. Pelo contriário, somente poucos gtãos de quartzo exibem uma

leve extinção ondulante.

Grãos de cianita oconem na forma de pequenas agulhas. Eles possuem forte

orientação preferencial de forma e são observados exclusivamente nas bordas dos grãos

de quartzo (Fig. 5.3d). Porfiroblastos sintectônicos de granada estão localmente

distribuldos. Eles mostram foliação intema que faz um ângulo de 45" com a foliação

principal extema, indicando sentido de rotação sinistral (Fig. 5.1b). A foliação intema

dos porfiroblastos é definida por pequenos grãos tabulares de hematita e quartzo. O

tamanho dos grãos de quartzo e hematita aprisionados nos porfiroblastos de granada

são significativamente menores do que o tamanho dos grãos extemos equivalentes da

matriz, sugerindo que um significativo crescimento de grãos de quartzo e hematita

ocorreu nessas Ìochas durante (e possivelmente após) a deformação.

5,4.2 Microestruturas MEV - Estruturas dos poros e das bordas dos grãos

Superficies de fratura dos tectonitos das formações ferriferas observadas ao MEV

revelam um conjunto complexo de estruturas de poros e de bordas de grãos. Uma vez

que quase 100% das iireas expostas são superficies intergranulares, estas estruturas

fomecem importantes informações que permitem a compreensão da interação entre a

fase fluida e as bordas de grãos durante a deformação. Para uma avaliação da

distribuição espacial dos poros ao longo das bordas dos grãos, superffcies de fraturas

þroduzidas manualmente ao longo das bordas dos grãos) paralelas aos planos XY,XZ

e YZ forctn examinadas. Micrografias MEV dessas seções revelam que a distribuição

dos poros e a topografia das bordas dos grãos são altamente anisotrópicas e dependem

das orientações das faces dos grãos em relação as direções das compressões principais.

Bordas de grãos paralelas à foliaçäo são tipicamente planas e lisas, não importando

a nattJrezÀ do contato entre os grãos, i.e., se interfaces quartzo/quartzo ou interfases

hematita/quartzo, e são praticamente isentas de poros (totalmente isentas no caso das

interfases hematita-quartzo, Fig. 5.4a & b). Por sua vez, bordas de grãos (interfaces

qtnrtzalquartzn) paralelas a planos XZ (i.e., aproximadamente normais ao eixo
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intermediário Ð eúbem poros isolados e não-conectados, os quais concentram-se

principalmente nas proximidades dasjunções entre três e quatro grãos de quartzo (Fig.

5.5). A topografra das bordas dos grãos ao longo dessas seções é predominantemente

plana e lisa. Poros isolados comumente mostram formas regul¿¡res com lados facetados,

indicando um controle cristalográfico na sua formação. Formas triangulares com dois

lados convexos e um reto (Fig. 5.5a & b) e piramidais com bases retas (Fig. 5.5c)

predominam. Os poros variam em tamanho de lpm ou menores a 5 ¡rm e são

relativamente profundos (3 pm em profundidade para os poros maiores). Poros

também residem nas junções de três (iunções trlplices; Fig. 5.5c) ou quatro (poros

tehaédricos; Fig. 5.5c & d) grãos de quartzo e parecem estar interconectados ao longo

dessas junções, urna vez que aberturas são freqüentemente observadas nesses locais

(Fig. 5.5d). Embora em algumas micrografias os espaços observados nas junções entre

os grãos pareçam ser causados pela remoção de grãos durante a geração das superficies

de fraturas, a porosidade associada a elas, a presença de pequenos grãos no interior dos

poros (Fig.5.5d) e também a sua persistência, indicam a presença de fluidos ao longo

dessas junções.

Por outro lado, poros ao longo de bordas normais à diregão de extensão máxima X

(aproximadamente paralelas à seção YZ) são abundantes Gig 5.6). Poros nessas

bordas são tipicamente irregulares e possuem ampla faixa de tamanhos, podendo

atingir cerca de 10 pm. A topografia dessas bordas também é caracteristicamente

irregular, mostrando feições que se assemelham a 'elevações' e 'depressões' (Fig. 5.6a

& b). Embora não tenham sido feitas tentativas para mÍ¡rca¡ lados opostos entre

bordas adjacentes de grãos, separados durante a produção das superficies de fratur4

parece que não há uma relação enhe essas superficies do tipo elevações encaixando em

depressões e vice-versa. Assim, o que par€ce mais provável é que os topos das

elevações de um lado fiquem em contato com topos das elevações do lado opoito,

resultando na formação de poros de maior tamanho e de formas mais irregulares entre

depressões de bordas opostas. Um grande número de pequenos grãos euédricos de

quartzo ocorrem no interior dos poros maiores (Fig. 5.6). Grãos são

predominantemente facetados e possuem orientação preferencial de form4 definida
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Fig. 5.4 Micrografias MEV de bordas de interfases quârtro/hematita paralelas à foliação (normais À

diregão de €ncurtåmento náximo Z). Essas bordas são caracterizadas pela completa ausência de poros,

como pode ser visto em (a) e no detalhe em @), indicando a presença de delgados fil¡nes continuos de

fluido nessas inærfases.
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e 4jn Goros tetraéd¡icos). (d) Jrmções 3jn e 4jn comumente mostram aberturas, nas quais (em alguns locais) estão precipitados g¡ãos de quarEo ou hematit¿.



l\)

Fig. 5.6 Microgra.fias lvfEV de bordas de grãos de quarEo (Qz) rormais à diregão de extensão máxima X (direção de compressão mlnimâ). Essas bordas possuem topografia
caracteristicamente irregular, mostando protuberâncias, que invariavelrnente apontam na direção X (seta em b), e poros grandes e irregulares. No interior dos poros são

freqilentemente observados grãos euédricos de qua¡Þo (d). (b) e (c) correspondem aos aumentos das áreas dos retângulos em (a).



(¡)

Fig. 5-7 Micrografias MEV de bordas de grãos de quartzo normais à direção de extensão máxima )L nas quais são encomFados grãos euédricos de hematita com ampla faixa

de tama¡hos, como pode s€r visto em (a) e (b). Os grãos de hematita" ao seren retirados jrmto com os grãos hospedeiros de quarÞo, deixam as impressões de suas faces

romboédricas nos grãos de quarøo vizirho @) e (c). Poros nas bordas das interfases çarEo/hematita, oblíquas à foliação, ocorren de forma isolada e são tipicamente

regulares. (d) Desenho esquemático, mostando as principais formas cristalográfcas em cristais de hematita. Faces: pinacóides basais (0001) e romboedros r(l0il)eî(2243).
Notar as marcas tiangulares caracterfsticas nos planos basais.
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pela orientação de seus eixos maiores na direção de extensão náxima X (normal as

bordas dos grãos hospedeiros). As elevações dessas bordas tambem possuem

orientação preferencial. Suas cristas também estão alinhadas na direção da extensão

m¿íxima X (Fig. 5.6b). O tamanho dos grãos de quartzo presentes no interior dos poros

varia e pode chegar a 10 pm. Grãos de hematita facetados também são freqüentemente

observados nessas bordas (Fig. 5.7). De um modo geral, eles possuem formas bern

desenvolvidas e uma ampla faixa de tamanhos, podendo chegar a 50 pm (Fig. 5.7a &

b). Em algumas micrografias, grãos de hematita foram retirados junto com o grão

hospedeiro de quartzo, deixando as impressões de suas faces romboédricas na borda

do grão de quartzo vizinho @ig. 5.7c). Semelhante aos grãos de quartzo, grãos

euédricos de hematita (ver Fig. 5.7d para possíveis formas dos grãos de hematita)

também possuem forte orientação preferencial de seus planos basais (0001), os quais

são paralelos à foliação. É importante notar que, em bordas de grãos de quartzo

(normais à direção de extensão mráxima X), nas quais o número de inclusões

(principalmente hematita) é maior, a topografia e os poros são mais irregulares. Isso

sugere que a presença de pequenos grãos de hematita nas bordas dos grãos de quartzo

inibe sua migração, provocando variações nas taxas de mobilidade ao longo das bordas.

s.s DrscussÃo

As observações das microestruturas das bordas dos grãos de quartzo em diferentes

seções fomecem importantes informações sobre os processos envolvidos na geração

dessas microestruturas. As diferentes topografias das bordas dos grãos com diferentes

orientações (em relação às direções das compressões principais) e a distribuição

heterogênea de poros, aliada a sua geometi4 indicam que a distribuição da fase fluida

nessas rochas é fortemente anisotrópica. A topografia inegular exclusiva das

superficies dos grãos normais à compressão mlnima (ou extensão Íxáxima X) também

indica o crescimento preferencial das bordas (maiores taxas de migração dè bordas de

grãos na direção X). A concentração de pequenos grãos euédricos de quartzo e

hematita nas bordas normais a X sugere que esses locais são sítios preferenciais de



concentração da fase fluida aquosa, rica em SiO2 e Fe2O3. Na seção seguint€, será

proposto um modelo fïsico para explicar a distribuição heterogênea da fase fluida e o

crescimento anisotrópico dos grãos. Para isso, serão consideradas as microestruturas

observadas nas seções delgadas e também a distribuição e carccteizaçãa dos poros via

MEV, ao longo das bordas dos grãos com diferentes orientações em relação às direções

das compressões principais (planos XY, XZ e YZ). Na parte final dessa seção, será

mostrado como todas as feições observadas nessas rochas estão relacionadas enhe si.

5.5.I Distribuição da fase fluida

Bordas quartzo/hematita paralelas à foliação (superfícies paralelas a planos

XY). Superflcies de grãos de quartzo produzidas após a remoção dos grãos de

hematita são caracteristicamente lisas e retas. A ausência de poros e a topoglafia

tþicamente regular dessas bordas sugere a existência de delgados e contínuos filmes de

fluido (< 2nm, c.f. Raj 1982) nas interfases quafzo/hematita (0 - 0", i.e. superficie do

grão molhada por.fluido). Nos tipos de bordas de grãos com filmes de fluido, as

interfases contém fluidos aquosos estruturados, os quais caracterizam-se por r¡ma

marcante propriedade no transporte de matéria por difusão de íons através de fluido

estático. Essa propriedade, por sua vez, exerce uma profunda influência na cinética dos

processos de dissolução e transporte de solução intergranular (a difusão através de

fluido estático intergranular é várias ordens de magnitude maior do que a difusão de

borda de gl,áo: e.g. Farver & Yund 1992). As características particulares das interfases

quartzo/hematita devem-se ao fato de que planos cristalogriáLficos (0001) dos grãos de

hematita exerc€m uma influência marcante no comportamento da rágua intergranular

(wetting behavior). Planos (0001) podem ter a capacidade de Ìeter um volume

relativamente grande de água adsorvida ou estruturada às bordas dos grãos de hematita,

mesmo quando elas são normais à direção de compressão máúma. Tambem vale notar

algumas importåntes propriedades dessas bordas. Ao longo das interfases, grãos de

quartzo e hematita podem sofrer dissolução (a intensidade da dissolução dependerá

das orientações cristalográfrcas dos grãos). O material dissolvido é transportado,
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através da fase fluida intergranular (filrnes de fluido nas interfases hematita/quartzo),

das bordas normais à direção de compressão máxima para bordas normais à direção de

compressão mínima (sítios extensionais). Nesses locais, grãos facetados de quartzo e

hematita são precipitados. No processo de dissolução-ptecipitação por pressão, i.e.,

dissolução, üansporte intergranular e precipitação, a etapa mais lenta controla a taxa

de deformação global (a difusão através de filmes de fluido ao longo das bordas de

interfases normais à compressão máxima controla a taxa de defonnação, ao invés da

dissolução ou precipitação). Portanto, filmes de fluido requerem bordas de interfases

de alta difusividade, capazes de suportar gradientes macroscópicos da tensão nomal.

Dessa maneira, para suportar tais tensões sem que sejam expelidas, é necessário que a

fase fluida esteja fortemente adsorvida ou estruturada, tendo propriedades

termodinâmicas e de transporte diferentes da fase fluida presente ao longo de outras

bordas (Weyl 1959, Robin 1978; Rutter 1976, 1983; Tada et al. 1987; Hickman &

Evans 1995). A dissolução nas bordas de interfases é induzida por gradientes no

potencial qtlmico (Âp) causado pela tensão diferencial (não-hidrostática) ao longo

dessas bordas. É pouco provável que a energia de superficie dos grãos possa induzir

tal processo, ì.rma vez que as superflcies dos grãos, em contato com os filmes de fase

fluid4 são ca¡acterísticamente lisas. Assim, a diferença de potencial resultante das

curvaturâs das superficies (Hickman & Evans 1982) entre grãos não é esperada.

Paterson (1973) usou o conceito de equillbrio local para bordas de grãos e chegou a

uma expressão para mudança de potencial químico causado pela tensão diferencial (ou

não-hidrostática) :

Âp=(o¡-Py)V,

onde Âp é o ûabalho realizado na ûansferência de um mole de átomos das botdas dos

grãos sob tensão normal oN para poros sob pressão de fluido P7 e V é o volume molar

do sólido. O potencial qufmico resulta da mudança na energia intema de deformação

elástica e/ou plástica do grão. O volume molar é considerado relativamente pequeno na

maioria das sih¡ações geológicas.
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As observações das estruturas dos poros e o modelo proposto pr¡¡a sua

distribuição e para o transporte de matéri4 através de fase fluida estática ao longo das

bordas de interfases nos tectonitos estudados, s¿fo consistentes com os resultados

experimentais de Hickman & Evans ( 1995). Eles demonsûaram, através de

observações diretas em experimentos de dissolução por pressão conduzidos em lentes

de halita e sílica fimdid4 que fluidos ao longo das superficies entre as bordas adotam a

forma de filmes contínuos. Em um outro .experimento, realizado pelos mesmos

autores, um delgado frlme (0.8 + 0.2 [m de espessura) de argilo-rnineral

(montmorilonita) foi colocado entre as lentes de halita e silica

(halita/montrnorilonita/sílica). A presença do mineral de argila intensificou a dissolução

e o transporte intergranular, indicando que a presença de filossilicatos tende a

concentar a deformação nas interfases. As faces (0001) dos grãos de hematita podem

ter propriedades similares às faces (001) dos argilo-minerais, tomando a dissolução e

transporte mais efetivos ao longo das interfases.

Bordss de inter{aces paralelas a planos XZ Bordas de interfaces quartzo/quartzo

(ou somente interfaces) em seções XZ (bordas aproxidamente normais ao eixo Y ou à

direção de compressão inærmediária) mostram estruturas caracterizadas por uma

distribuição de poros facetados, os quais são isolados, não havendo, portanto,

qualquer tipo visível de conexão ent¡e eles. Os poros possuem lados e bases com

formas geométricas bem definidas. Dependendo da face cristalográfica em que ocorrem,

os poros podem ser triangulares ou piramidais. Eles oconem preferencialmente nas

proximidades das junções entre três (3jn) e quatro (4jn) grãos de quartzo (Fig. 5.5b &

c). Suas formas regulares indicam que sua formação é controlada cristalograficamente e

que o equillbrio te¡modinâmico enne sólido-fluido predominou na sua formação. A

presença de poros não-conectados indica que a fase fluida nessas interfaces foi

distribuída em poros isolados e não eústiu (pelo menos no estágio em que as

microestruturas foram estabilizadas) na forma de filmes continuos. Poros com essas

características estruturais ocorrem devido ao elevado ângulo entre as superficies de

grãos adjacenæs e a fase fluida (ângulo diedro 0 > 60o; Watson & Brenan 1987, Læ, et
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al. 1991). Entretanto, a concentração de poros isolados próximos às junções de três e

quatro grãos, somado a presença de canais (3jn) e poros (4jn) ao longo dessas junções,

indica também a presença de fase fluida nesses locais, formando um sistema de ca¡rais e

poros interligados (0 < 0 < 60").

A presença de fluidos de diferentes composições pode exercer uma profunda

influência no comportamento da fase fluida (em particular a água) nas bordas de grãos

de quartzo. Ângulos diedros medidos em agregados de quartzo equilibrado com vários

tipos de fluido foram relatados por Watson & Brenan (1987), Laporte & Watson

(1991), Lee et ø1. (1991) e Faver & Yund (1992). Utilizando amostra de quartzito

sintético mantido por 5 dias a temperaturas entre 950'-1150'C e pressão confinante

de I GPa (annealing), Watson & Brenan (1987) observaram uma sistemática variação

na medida do ângulo diedro, de - 57o para amostras em equilibrio com iigua pura a -
90o para amostras em equilíbrio com fluido CO2-H2O. Eles também notaram que

amostras de quartzitos equilibradas com fluidos aquosos contendo sais comuns (i.e.

NaCl, KCl, CaFz, NazCO:) mostraram decréscimos de até 40o no ângulo diedro 0. Nos

tectonitos estudados, a presença de fluidos aquosos enriquecidos em SiO2 e Fe2O3,

provenientes da dissolução do quartzo e hematita. pode ter um efeito similar no ângulo

diedro 0,. 0 pode ter seu valor decrescido, levando a uma distribuição da fase fluida ao

longo de canais e poros interligados fiunções de três e quatro grãos de quartzo) e no

interior de poros isolados não-conectados nas interfaces entre dois grãos de quartzo

(2jn).

Interfaces quartzo-quartzo normais à direção de extensão máxima X

(aproximadamente paralela a YZ). Essas interfaces são ca¡acterizadas por

apresentarem uma topografia inegular onde "elevações" altemam-se com

"depressões", formando grandes poros irregulares. Uma observação cuidadosa dos

altos e das depressões presentes nas bordas de grãos opostos adjacentes sugere que

não M uma relação entre essas superficies, de tal maneira que, se fossem ftazidas de

volta às suas posições originais, poderiam ser encaixadas perfeitamente. Ao contrário,

micrografias sugerem que elevações de uma borda estiveram em contato com eleva$es
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do lado oposto, resultando na formação de poros irregulares de gmnde tamanho,

conectados através de cavidades (Fig. 5.8). No interio¡ de grandes poros, são

comumente encontrados pequenos cristais bem formados de quartzo e hematita. A

forma irregular desses poros indica que a fase fluida nessas bordas não esteve em

equilíbrio termodinâmico com a fase sólida. Além do mais, os pequenos grãos de

quartzo e hematita no interior dos poros maiores indicam a presença de uma fase fluida

aquosa enriquecida em SiO2 e Fe2O3. Essas feições lambém indicam que bordas de

grãos normais à direção de extensão m¡íxima X são locais preferenciais de concentração

da fase fluida (sítios extensionais).

A topografia irregular dessas interfaces, somada às numerosas inclusões de

pequenos grãos de hematita, são microestruturas indicativas de migração de bo¡da de

gfão. Portanto, um significativo crescimento de grãos ocorreu na direção de extensão

m.íxima X. Está bem estabelecido que a presença da rígua (e outros fluidos aquosos)

têm um papel importante na migração de bordas de grãos (Urai et al. 1986, Karato

1989). O crescimento de grãos presumivelmente envolve transporte de matéria no

sistema quartzo-H2O através da fase fluida ou ao longo das superfÌcies dos grãos

(Tullis & Yund 1982). A solubilidade das bordas dos grãos de quartzo pode ser maior

para casos em que um grande volume de fluido intergranular, enriquecido em sílica e

óxido de ferro (provenientes da dissolução do quartzo e hematita), esteja em contato

com essas bordas, como indicado pela presença de grandes poros irregulares e dos

pequenos grãos precipitados no seu interior. Essa suposição pode também ser

suportada pelo fato de que grãos de quartzo não ocorrem como inclusões no interior

dos grãos hospedeiros, como é o caso de pequenos grãos de hematita inclusos nesses

grãos. Isso indica que os pequenos grãos de hematita precipitados ao longo das

interfaces qrartzo/qtJartzo possuem menor mobilidade e são menos solúveis na fase

fluida (e no grão hospedeiro de quartzo) pÌesente ao longo dessas bordas, e, portanto,

são aprisionados pelas bordas dos grãos de quafzo em migmção. A baixa mobilidade

dos grãos de hematita tende a dificultar a migmção das bordas dos grãos de quartzo

hospedeiros (dragging effect).lsso provoca um aumento qa energia liwe interfacial das

superficies dos grãos, uma vez que a taxa de migraçito ao longo das bordas vari4 sendo
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Fig. 5.8 Desenho esquemático representando o modelo para trausport€ e deposição (acumulação) da fase fluida. (a) As bordas de
interfases qùûÞ¡/hematita normais à direção de encurtamento máximo Z (direção de compressão máxima) são locais de tsxas de
dissolugão e difiuão maiores. Nesses locois, ¿ fase fluida é mantida (na forma de delgados filmes contf¡uos de alta difrrsividade),
estuturada ou adsowida às bordas dos grãos de hematita que, semelhante aos filossilicatos, têm a capacidade de rete¡ a fase fluida
nesses looais, mesmo sob grandes tensões compressivas normais. A fase fluidâ, contendo material resultante da dissoluçõo (quÃEo
e hematita), nip das bo¡das normais À diregão de compressåo máxima para bordas normais à diregão d€ compr€ssðo mlnim¿
(direçõo de exteosõo máxima X). Nesses locais, grðos euédricos de hematita e quå¡Eo sðo precipit¡dos no interior de grandee poros
nas bord¡s dos gråos de quarEo. Em (b), é mosû'¿da uma ampliação das bordas, onde estão ilusF¿dos os grãos precipitrdos no
interior dos poros. Notar que e presençs desses grãos inibe a migração das bordas dos gråos hospedeiros de quarEo, o que result8
em diferentes taxas de migragðo ao longo das bordas, rcpresentad¡s pelas setas horizontais de diferentes tama¡hos.
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menor em locais de contato com os grãos de hematita. O resultado é urn aumento da

iirea da superficie das bordas dos grãos de quartzo hospedeiros (Fig.5.8). De uma

maneira oposta, a sotubilidade maior das bordas dos grãos de quartzo na fase fluida

intergranular pode promover a migração das bordas, uma vez que a fase fluida aquosa

(moléculas de H2O polarizadas) dissolvida no retículo do quartzo aumenta a cinética

do estado sólido (movimento de discordâncias e difusão). Portanto, o efeito inibidor

dos grãos precipitados de hematita na migração das bordas dos grãos de quartzo

hospedeiro pode ser suplantado pela solubilidade de suas bordas em contato com a

fase fase fluida, aumentando, assim, a sua mobilidade, i.e., a taxa na qual os íons são

transferidos na direção normal às bordas dos grãos.

A mobilidade das bordas dos grãos de quartzo, por sua vez, também depende da

orientação cristalográfrca. Sabe-se que algumas orientações de grãos de quartzo crescem

mais nþido do que outras. Pequenos grãos de quartzo bem formados precipitados nas

bordas dos grãos hospedeiros, as quais migram na direção da extensão máxima X,

crescem com eixo c orientado nessa direção. Isso indica que nas condições em que a

fase fluida está em contato com grãos em crescimento, orientados com planos basais

(0001) aproximadamente normais a direção de extensão, os grãos crescem mais rápido.

Em contraste, para bordas dos grãos quartzo hospedeiros, não hrí5 a princípio, uma

conelação direta entre orientação cristalogriifica e direção de crescimento.

5.5.2 Força motriz para o crescimento dos grãos de quartzo

A presença de grãos de quartzo hospedeiros com bordas retas a suavemente curvas,

nos quais não são observadas microestruturas óticas indicativas de deformação plástica

intracristalina (apesar das orientações cristalográficas preferenciais dos eixos c dos

grãos de quartzo) tais como extinção ondulante ou subþrãos, além da presença de

pequenos grãos idiomórficos de hematita inclusos próximos às bordas dos grãos

hospedeiros (bordas normais à direção de extensão rnáxima X), são microestruturas

que indicam crescimento anisotrópico dos grãos de quartzo nos tectonitos estudados.

Os miíximos de concentrações de eixos c de quartzo para grãos hospedeiros (Fig. 5.9)
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Fig. 5.9 Orientâções dos eixos c de quartzo para os tectonitos estudados. Dados de eixos c são mostsados em projeções de m€sma áre¿ no
hemisfério inferior. Foliação (S) e lineação (L) maoroscópicas indioadas em todos os diagramas. X e Z representam os e¡xos do elipsóide de
deformação finita. (a) Estereograma mostrando a trama global dos eixos cnos tectonitos estudados. lntervâlos dos contomos iguais a l, 2, 3
e 4o/o pol lo/o de 6tea. (b) Eixos c plotados parå difercntes faix¿s de tamanho de grãos de quartzo. (c) Padrões resultantes quando os eixos c
sõo plotsdos para diferentes valores de razões axiais QxlLz). (d) Diagramas de rosa mostrando orientações dos eixos c em relação à
foliação e lineação maoroscópicas.
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indicam a ativação de sistemas de deslizamento intracristalino basal e prisma <a>. No

entanto, microestruturas óticas indicativas de deformação plástica inhacristalina não

são observadas nos grãos, os quais aparentam ter baixa energia intema de deformação.

Não são notadas þi;bém diferenças de energia de deformação (a escala ótica) entre

grãos vizinhos que possam induzir a migragão das bordas dos grãos de quartzo. Assim,

o que parece mais provável nesse caso é que a migração de bordas, predominantemente

na direção de extensão nuíxim4 seja induzida pelo aumento da a¡ea de superficie dos

grãos. Em resposta a esse aumento de área, as bordas migmm e reduzem sua á¡ea total

(grain boundary area reduction, GBAR; Vemon 1976; Poirier 1985), o que resulta na

diminuição da energia livre interfacial para o agregado. A diferença entre as energias

intemas armazenadas em grãos adjacentes como força propulsora da migação de

bordas é aqui descartada, r¡ma vez que feições óticas de deformação intema não foram

observadas nos grãos de quartzo. A migação de bordas de grãos que acompanha seu

crescimento é causada pela diferença na energia livre através da cr¡rvatura de suas

bordas. A diferença de energia liwe faz com que as bordas dos grãos migrem na direção

ao seu centro de curvatura, levando a um decréscimo no tamanho dos gtãos menores (e

eventual desaparecimento) e um aumento de tamanho dos grãos maiores (Fig. 5.10). O

resultado da atuação desse processo é visível nos domlnios ricos em quartzo (- lVo enr

volume de hematita) nos tectonitos estudados, nos quais os grãos são nomaknente

maiores (tamanho médio em tomo de 1óó ¡rm).

Um crescimento inicial rápido pode ter ocorrido nessas rochas. O que pode ser

deduzido pelas numerosas inclusões de pequenos grãos de hematita, aprisionados ao

longo das bordas dos grãos hospedeiros de quartzo. No entanto, a cinética do estágio

inicial de crescimento dos grãos depende da distribuição inicial de seus tamanhos:

quanto maior a distribuição inicial dos tamanhos, mais rápida será a ta:ia de

crescimento do estrigio inicial. A gmnde contribuição para a indução ao crescimento

dos grãos é resultante do aprisionamento dos lraos de hematita nas bordas em

migração dos grãos de quartzo hospedeiros. A presença dos cristais de hematita

provoca uma variação nas taxas de migração ao longo das bordas (normais a X), o que

causa um aumento na área de superflcie dos grãos hospedeiros, e, conseqüentemente,
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Direçäo de migração das bordas

Direçäo de transporte dos íons

c

Redução da área das bordas dos grãos -

Fig. 5.10 Desenho esquemÁtico ilustrndo os processos de reduçõo de área d¡s bordas dos grfos (grain boundøry area reúrctlon,
GBAR), via nigraçâo de contornos. (a) Migraç[o de borda de grÄo, Os lons (reprosontrdos por clrculos) såo difirndidos do gråo de
superñoie convexa (cfrculos sinzas) para o grão de superñcie côncava (olrculos brancos), adquirindo uma configuraçðo mais
es6vel (área de superflcic nenor). (b) Os grãos crescem e as bordas migram na direç[o dos centos de curvah¡¡a (setas maiores).
Como conseqtlência, grãos menores säo eventual¡nente consumidos por grãos maiores. (o) Ajusæ da área de superñcie das bordas
dos grðos por crescimento, resultando na redução da energia interfacial. Contomos irregulares de grãos formados por deformação e
recrisalização dinâmic¡ tornam-se reúos e adquirem formas poligonais. Gråos menores s8o progressivahento oonsumidos,
¡ssultando nuin âgÎogrdo final de grðos maiores e com €sheita faixa de tamanhos.
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na energia livre interfacial de suas bordas. No entanto, a força propulsora para a

redução da área de superficie das bordas (GBAR) é pequena se comparada com a força

propulsora para recristalização dinâmica e neomineralização. Além do mais, ela

decresce rápido com o aumento do tamanho dos grãos, uma vez que a força

propulsora, e, portanto, a taxa de crescimento, é inversamente proporcional ao

tamanho dos grãos (Kingery et al. 1976). Um aumento no tamanho dos grãos de 8 para

40 ¡rm reduz a energia liwe de suas bordas em 1.6 caVmole (considerando a energia

interfacial para o quaftzo como 500 ergs/cm2; Brace & Walsh 1962). Um crescimento

adicional de 40 para 1200 ¡rm reduz a energia liwe em apenas 0.0008 caVmole.

Portanto, a taxa de crescimento dos grãos de quartzo não depende somente da

distribuição inicial do tamanho dos grãos, que pode ser importante nos primeiros

estágios de crescimento, mas também de outros fatores que promovem um aumento ria

mobilidade de suas bordas (e.g. Burke 1968), i.e., a taxa na qual átomos ou íons podem

ser transferidos através das bordas. Tais fatores incluem: a concentração da fase fluida

(enriquecida em SiO2 e Fe2O) nas bordas dos grãos de quartzo normais à direção de

extensão máxima X, resultando em um aumento da solubilidade, e conseqüentemente,

da mobilidade dessas bordas; inclusões de pequenos grãos de hematita precipitados

nas bordas dos grãos hospedeiros de quartzo, o que provoca uma diferenciação nas

taxas de migração ao longo das bordas, resultando em um aumento da área de

superflcie, e, portanto, da energia lilre interfacial.

5.5.3 Distribuição, transporte da fase fluida e crescimento dos grãos

As estruturas dos poros observadas nas rochas estudadas são interpretadas como

resultado da distribuição anisotrópica da fase fluida aquosa nas bordas dos grãos de

quartzo. A presença de grãos que não apresentam sinais de deformação intema (a

escala ótica) e a grande quantidade de poros nessas rochas também indicam que o

crescimento estático (envolvendo migração de borda de grão na presença de fluido

aquoso a temperaturas elevadas) pode ter sido importante durante a evolução das

microestruturas dessas rochas. Crescimento estático de grãos ocone quando a
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deformação sofre uma desaceleração ou simplesmente prira, e os agregados não estão

em um estado mínimo de energia. Grãos ainda podem conter discordâncias e subgrãos.

Nessas condições, em que a temperatura é relativamente alta e uma grande quantidade

de fluido intergranular está presente, recuperação, recristalização e GBAR podem

ocorrer até que uma configuração caracteizada por um estado de energia livre mínimo

seja atingido. Nessas condições, caracterizadas por ìrm estado de tensão hidrostática

(não diferencial), a distribuição do fase fluida ao longo das bordas dos grãos é

isotrópic4 assim como o é o crescimento dos grãos. Ao final do processo, o agregado é

constituído por grãos em média bem desenvolvidos e com estreita faixa de tamanhos.

Mas isso, pelo menos em parte, parece não ser o caso para as rochas estudadas. Grãos

de seus agregados não são tipicamente eqäidimensionais (razão axial média de 2:1). A

distribuição de fluidos ao longo das bordas dos grãos é altamente anisotrópica, bem

como o crescimento dos grãos precipitados (eixo maior dos grãos, orientado na direção

de extensão miíxirnâ ou de compressão mínima). Essas feições sugerem que grãos de

quartzo podem ter crescido sob tensão diferencial (não-hidrostrítica). Sob condições de

tensão diferencial, a fase fluida aquosa pode formar delgados filmes contínuos nas

bordas das interfases quartzo/hematita normais à tensão compressiva nráxima (ângulo

diedro 0 - 0'). O mecanismo de transporte dominante, pa¡a o caso de bordas de grãos

saturadas em fluido, é a difusão de íons via fase fluida estática, que separa gräos de

quartzo e hematita adjacentes. Filmes contínuos de fluido aquoso são muito delgados

(< 2 nm) para terem propriedades termodinâmicas semelhantes às de fluidos presentes

em outras bordas do agregado (veja Thompson 1983 & Rubie 1986 para discussão).

Nas interfases quartzo/hematita (normais a Z), algnn dissolução dos grãos em

contato pode ocorrer e a solução resultante (enriquecida em SiO2 e Fe2O3 dissolvidos)

é t¡ansferida, através de filmes contlnuos de fluido intergranular de alta difr¡sividade,

dos locais normais à direção de compressão rnáxima para interfaces quartzo/quartzo

normais à direção de compressão mínima (Fig. 5.8). Portanto, bordas de interfases

(quartzo/hematita) são locais nos quais a deformação ocorre por dissolução por

pressão e transferência de solução (solution-nansfer cTeep). Além do transporte

através dos filmes de fluido de alta difusividade nas bordas de interfases
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quartzo/heràatita, a fase fluida é também transportada através de canais e poÌos

interligados (0 < 0 < 60') najunção entre três (unções tríplices) e quatro grãos (poros

tetraédricos) de quartzo [forma de transporte dominante nos domínios de quartzo

(micrólitos)]. Nas interfaces entre dois grãos de quartzo, poros são isolados e não hí

conexão entre eles (g > 60). A fase fluida aquosa enriquecida em SiO2 e Fe2O3

(dissolvidos) é concentrada nas interfaces dos grãos de quartzo normais à direção de

extensão m¡íxima X. Nessas interfaces, nas quais a topografia das bordas dos grãos de

qtartzo ê tipicamente irregular, assim como são os poros, precipitação de grãos

idiomórficos de quartzo e hematita ocorre no interior de poros maiores. Grãos de

quartzo precipitado crescem com eixos c orientados na direção de extensão máxima X e

grãos de hematita com planos basais (0001) normais à direção de encurtamento

máxlmoZ.

O crescimento de grãos na presença de fase fluida aquosa é significativamente

maior do que na sua ausência. Acredita-se que espécies associadas a iígua (tais como

O2-, OH-, H+, H3O+), em contato com as bordas dos grãos de quartzo, possam ser

'dissolvidas' no seu retículo. A dissolução dessas espécies pode incrementar

significativamente as tax¿¡s de difusão em suas bordas, e, portanto, o ctescimento dos

grãos na presença da fase fluida. O mecanismo desse processo talvez esteja relacionado

com a substituição das fortes ligações Si-O por ligações de pontes de hidrogênio mais

ûacas (possivelmente causada pela difusão de moléculas de âgn polarizadas no

retículo do quartzo), o que leva a uma redução da energia necessária pa¡a ativ¿tÌ os

processo de difusão reticular (e.g. Beach 1982), É, possível que o eféito da fase fluida

seja consideravelmente maior para a difusão de íons oxigênio nas bordas dos grãos do

que para difusão de cátions (Faver & Yund 1995). Isso pode explicar porque cristais

de hem¿tita p¡ecipitados ao longo das bordæ de grãos hospedeiros de quartzo têm

menor mobilidade, e são, portanto, aprisionados, enquanto os cristais de quartzo

precipitados ocorrem exclusivamente ao longo das superficies dos grãos hospedeiros e

não parecem afetar a mobilidade de suas bordas. A alta solubilidade das bordas dos

grãos hospedeiros de quartzo (normais à direção de extensão máxima X), em contato

com a fase fluida aquosa (enriquecida em SiO2 e Fe2O3 dissolvidos), proporciona um
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alto fluxo de matéria através dessas bordas (o crescimento dos grãos é controlado pela

difusão de íons na direção normal as bordas dos grãos; e.g. Joesten 1983). Inicialmente,

a migra$a das bordas dos grãos de quartzo pode oconer a tåxas mais rápidas, como

indicado pelas pequenas inclusões de hematita nas suas bordas. Grãos de hematita

inclusos causam um aumento na energia livre de superficie dos grãos de quartzo

hospedeiros. Em resposta ao aumento da energia lir,¡e, bordas dos grãos migram e

incorporam grãos de hematita presentes em seus poros, reduzindo a iirea total de

superficie e, conseqüentemente, a energia livre interfacial do agregado.

A anisotropia das energias interfaciais do agregado (Walf & Faul 1992) (hematita

apresenta anisotropia de energia interfacial) e a tensão diferencial (Heidug 1995)

produzem modificações significativas na distribuição da fase fluida intergranular. Os

desvios na distribuição da fase fluida em reþão ao que é previsto pela teoria do

equilíbrio isotrópico resultam, portanto, em taxas anisotrópicas de dissolução e

crescimento dos grãos, como observado nos tectonitos estudados. Walf & Faul (1992)

mostraram que a anisotropia das energias interfaciais pode produzir distribuição de

fluidos conectadas em algumas junções de grãos e poros isolados não-conectados em

outras. É importante notar que a forma segundo a qual 3 fase fluida é distribuída nas

bordas dos grãos depende da natweza (anisotropia interfacial) dessas bordas. Bordas

de interfases quartzo/hematita (normais a Z) proporcionam uma distribuição da fase

fluida na forma de filmes contínuos (poros não são observados ao longo dessas

bordas), tendo essas interfases propriedades muito semelhantes às das interfases

quartzo/micas encontradas em quartzitos. As estrutu¡as dos poros em agregados de

quartzo deformados experimentalmente (Karato & Masuda 1989) mostraram que, sob

tensão diferencial, a distribuição dos poros ao longo das bordas dos grãos é altamente

anisotrópica, assim como o é o.crescimento dos grãos. Outro importante ponto a notar

é que a presença de uma segunda fase (hematita) inibe consideravelmente as taxas de

crescimento dos grãos de quartzo, principalmente na direção normal aos planos basais

(0001) de hematita, paralelos à foliação, r¡ma vez que tais planos correspondem às

bo¡das de maior iá¡ea desses grãos. Em domínios com maior concenfação de hematita

especular, o tamanho médio dos grãos de qwtzo é cerca de 92 ¡tm e a razão ædal
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médtU 2.5, enquanto que, em domínios com até 5Yo em volume de hematita

(micrólitos), o tamanho médio dos grãos é de 166 W e a razão axial média 1.5.

5.6 IMPLTCAçÕES NA DISTRIBUIÇÃO DE FLUTDOS EM ROCHAS

METAMÓRF'ICAS

A observação direta das estruturas dos poros fomeceu importantes evidências para o

crescimento anisotrópico de grãos nos tectonitos estudados. O crescimento

anisotrópico resultou da dishibuição anisotrópica da fase fluida, causada pela tensão

diferencial e também pela anisotropia das energias interfaciais das interfases

hematita/quartzo. A presença de uma segunda fase, no caso estudado hematit4 exerce

uma forte influência no modo de distribuição da fase fluida ao longo das bordas dos

grãos. Grãos de hematita orientados þlanos basais paralelos à foliação) têm um papel

muito semelhante ao das micas em quaxtzitos durante a deformação por dissolução-

precipitação por pressão. Os planos (0001) dos $ãos de hematita podem manter,

mesmo sob elevada tensão normal, uma delgada e contínua película de fluido, quando

em contato com grãos de quartzo. Portanto, a presença dos grãos de hematita têm um

efeito ma¡cante no comportamento da fase fluid4 promovendo a dissolução nas

interfases hematita/quartzo (normais à direção de compressão mádma) e acelerando o

transporte difusivo (grain surface dffision) ao longo dos delgados fìlmes de fluidos

intergranulares. A fase fluida aquosa, portadora de SiO2 e Fe2O3 dissolvidos, é

transportada dos locais de dissolução, i.e., bordas (hematita,/quartzo) normais à direção

de compressão máxima (ou de encurtamento nâxtrno Z), para interfaces

quartzo/quartzo normais à direção de compressão mínima (ou de extensão máxima X).

A alta solubilidade das bordas dos grãos de quartzo nessas interfaces, resultante da

concentração da fase fluida aumenta a taxa de migração das bordas dos grãos. De

maneira oposta, a presença de grãos de hematita de baixa mobilidade, precipitados nos

poros das bordas dos grãos hospedeiros de quartzo normais a X, leva a uma

diferenciação nas taxas de migraçâo, causando urn aumento na iírea de superficie das

bordas dos grãos. Em resposta ao aumento da área interfacial, as bordas dos grãos

132



migram e incorporam os pequenos grãos de hematita que se opõem ao avanço das

bordas dos gräos de quartzo hospedeiros em crescimento. Nos domlnios dos

micrólitos (domlnios de quartzo), o transporte da fase fluida é feita ao longo de canais

(aberturas) e poros tetraédricos nas junções de três e quatro grãos de quartzo,

respectivamente. Portanto, a cinética do transporte da fase fluida aquosa à escala do

grão nessas rochas metamórficas depende da natureza das interfaces (se

hematita/quartzo ou quartzo/quartzo), bem como de sua orientação em relação as

direções das compressões principais. A difusão através dos delgados e contínuos

filmes de fluido nas interfaces hematita/quartzo normais a Z proporciona as vias de

acesso rápido para o transporte de matéria nessas rochas. Interfaces quartzo/quartzo

normais a X são locais de acumulação da fase fluida e de precipitação. Dessa form4

bordas de grãos de quartzo migram preferencialmente na direção de extensão máxima

X, uma vez que a taxa de transferência de matéria é maio¡ nessa direção. Portanto essa

é a direção de maior taxa de crescimento dos grãos de quartzo. Como resultado, as

orientações preferenciais de forma observadas nessas rochas não podem ser ahibuídas

exclusivamente à deformação cristal-plástica do agregado. O crescimento anisotrópico

dos grãos tem uma contribuição significativa no desenvolvimento da razÃo ædal e,

conseqüentemente, na formação da foliação definida pela forma tabular dos grãos.

5.7 CONCLUSÕES

De acordo com as obseryações microestruturais, nos tectonitos estudados, as

evidências encontradas indicam que a anisotropia na distribuição da fase fluida e no

crescimento dos grãos exetceu um importante papel na evolução da trama dessas

rochas. A seguir, são listadas as principais conclusões do presente estudo.

(l) A anisotropia de dissolução e crescimento resultou na formação de grãos de

hematita especular e de quartzo ligeiramente tabulares, contribuindo significativamente

para a geração de uma foliação penetrativa.
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(2) A distribuição da fase fluida nas bordas dos grãos é anisotrópica e depende da

natureza das interfaces e de suas orientações em relação às diregões das ç9mp¡s55õeg

principais.

(3) A presença da hematita exerce um efeito marcante na distribuição da fase fluida ao

longo das bordas dos gríârlrs (wetttng behavior), de uma maneira muito semelhante ao

papel das micas em quartzitos.

(4) O crescimento dos grãos (via migração de bordas normais à direção de extensão

máxima) é induzido pela redução da área de superflcie das bordas. A tlpica ausência de

feições óticas indicativas de deformação intema nos grãos de quartzo indica que, pelo

menos nos estágios iniciais do processo de crescimento, a migração de bordas pode ter

sido induzida pela diferença de energia de deformação ente grãos adjacenæs.
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Capltulo 6

DISCUSSÃO GERAL

ó.T INTRODUçÃO

A proposta desse capftulo é integrar todas as informa$es apresentadas nos capítulos

precedentes de forma a dar uma visão geral dos processos envolvidos na defomação

dos tectonitos de formações ferríferas e na formação das orientações cristalográñcas

preferenciais (OCPs) de eixos c de quartzo e hematita. Para isso, a abodagem final

será feita considerando a influência de diversos fatores nos mecanismos de deformação,

tais como o grau metamórfico (temperatura e pressõo), a presença de fase fluida

aquosa intergranular e a presença dos óxidos de ferro na deformação por dissolução-

precipitação por pressão Qressure solution) e por plasticidade intracristralina

(dßlocation creep) dos grãos de quartzo. Com isso, será posslvel uma avaliação das

implicações geológicas dos resultados obtidos. Finalmente, questões não respondidas

serão identificadas, podendo conStituir-se em sugestões para futuras pesquisas. Antes

de aborda¡ cada um dos tópicos acima propostos, uma descrição geral" resumindo as

principais microestruturas observadas, será feita e, na medida do posslvel, o grau

metamórfico será inferido (de acordo com as associaçôes minerais diagnósticas das

fácies metamórficas; Yardley I 989).

Como descrito inicialmente, os tectonitos escolhidos para o presente estudo fo¡am

coletados em hês diferenûes locais no Quadrilátero Ferrlfero (QF): Sera do Curral,

porção sul e norte, € flanco leste do Anticlinal de Mariana (Capftulo l). Os tectonitos

desses três locais mostram conjuntos de microstucturas distintos, os quais refletem

diferentes condições de deformaçito (veja também Herz 1970: Müller et a/. 1986).

Na parte sul da Serr¿ do Cunal, as microestruturas dos tectonitos estudados

(Capftulo 2 e 3) indicam uma deformação ern condições de baixa temperatura e alta

taxa de deformação na presença de abundanæ fase fluida aquosa intergmnular.

Microstuturas indicativas de dissoluçilo-precipitação por press?lo, tanto em grãos de
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quatzo quanto de magnetita, são extensivamente encontradas nesses tectonitos,

Microfraturas em magnetitas cicatrizadas (healed¡ e seladas (sealedl por grãos fib¡osos

ou finamente granulados de quartzo säo amplamente encontradas. Microfraturas

assimétricas em cunha ou paralelas indicam que sua assimetria é controlada pelo campo

de tensão local. Portanto, as microestruturas observadas nessas rochas indicam a

ahração de una suíte de processos que, juntos ou sequencialmente, estiveram

envolvidos na formação e na transformação da trama presentes nos tectonitos

estudados. Tais processos incluem: fluxo cataclástico associado à oxidação das

magnetitas; dissolução do quafzo e magnetita (ao longo de interfases

quartzo/magnetita, magnetita./hematita normais à direção de encurtamento m,íximo Z);

difusõo através de fluidos intergranulares (6rain surface dffision) ou, possivelmente,

por microfraturas inter- e intragrantl arcs (grain-boundary cracking) e precipitação em

inte¡faces normais à direção de extensão m¿ixima X.

No extremo norte da Serra do Cunal (Piedade), as microestruturas observadas em

seus tectonitos indicam a operação mais discreta dos processos de dissolução-

precipitação por pressão. Magnetitas não foram encontradas nessas rochas e as

hematitas presentes são tipicamente tabula¡es (razão axial em torno de 3:1), com faces

planas paralelas aos planos basais (0001) definindo as foliações intema (SB) e a

principal (SÐ (foliação S-C de Lister & Snoke 1984). A foliação principal corresponde

a domínios composicionais onde o conteúdo de hematita é, em média, 500á em volume.

A foliação secundária ocorre em domínios de quartzo (em média l0%o vol. em hematita,

ocasionalmente 25% vol.). A deformação ocorre de modo diferenciado nos diferentes

domínios composicionais, como pode ser constatado pelas diferentes microestruturas e

padrões de orientações cristalogníficas preferenciais (OCPs) de eixos c de quartzo

encontrados nos diferentes domínios composicionais. Nos domínios de quartzo,

microestruturas indicativas de migração de bordas de grãos prevalecem, enquanto, em

domínios ricos em hematita grãos são eqüidimensionais e possuem um estreita faixa de

tamanho, o que, somado aos padrões de OCPs obtidas nesses domínios, indicam a

operação de mecanismos de recristalização, envolvendo formação e rotação de

subgrãos. Apesar da ausência de minerais indicadores de gra.u metamórfico, a operação
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de mecanismos de recuperação e recristalização indicam condições de deformação

dessas rochas correspondentes a temperaturas mais elevadas e taxas de deformação

menores (fácies metamórfica xisto-verde, zo¡a de alta temperatura) do que no extremo

sul da Serra do Curral, onde predominam condições de baixa temperatura e altas taxas

de deformação (fácies metamórfica xisto-verde, zona de baixa temperatura).

Associações de minerais cianita e granada nos tectonitos das formações ferriferas e

anfibólios nas rochas encaixantes do Anticlinal de Mariana indicam metamorfismo de

fìiaies anfibolito (zona de baixa temperatura) para a deformação das rochas nesse local.

Diferentemente do que acontece nos tectonitos em Piedade, hematita ocorre na forma

placas alongadas e delgadas assemelhando-se às formas das micas em quartzitos. Os

grãos em placas possuem forte orientação de forma e podem concentrar-se em

determinados níveis. A presença da hematita exerce forte influência no crescimento dos

grãos de quartzo. Nos locais onde gtãos de hematita estão mais dispersos, conteúdo

em hematita em tomo de 5Vo vol., grãos de quartzo têm tamanho médio maior e razão

axial menor. Nos locais onde grãos de hematitas estäo mais concentrados (20o/o vol. de

hematita), grâos de quartzo têm tamanho médio significativamente menor e maior

razäo u<irJ, média- As microestruturas das bordas dos grãos de quartzo, tais como

formas onduladas ou ser¡adas e o grande número de inclusões de pequenos cristais

idiomórficos de hematita, indicam que a migação de borda foi o principal mecanismo

de recuperação dos grãos de quartzo nessas rochas. Essas feições são exclusivas de

bordas normais à direção da compressão mínima (direção de extensão nr.íxima X) e

mostram que esta foi a direção das maiores taxas de crescimento. Isso revela o efeito

inibidor das hematitas no crescimento dos $ãos de quartzo, utna vez que seus planos

basais (0001), paralelos à foliação, limitam o crescimento de faces normais à direção Z.

6.2 INFLUÊNCIA DA TRANSFORMAÇAO DE FASE E DOS PROCESSOS

DE REDOX NA DEFORMAçÃO

As microestruturas observadas em tectonitos de formações ferríferas. ricos em

magnetit4 da porção sul da Serra do Cunal, indicam que o processo de oúdæão da
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magnetita paÌa hematita teve um papel fundamental na dissolução e precipitação dos

óxidos de feno. A transformação de fase é conholada cristalograficamente e ocone ao

longo de planos { I 1 I } das magnetitas. Tais planos correspondem a planos de maior

densidade de lons oxigênio. É na direção normal a esses planos [1 1l] que o

empacotamento compacto dos íons oxigênio é feita. Os interstícios tetraédricos e

octaédricos rcsultantes desse empacotamento cúbico compacto são então parcialmente

preenchidos por íons Fe2* e Fe3*. A estrutura atômica da hematita apresenta

semelhanças em relação à estrutura da magnetita. No caso da hematita, o

empacotamento de íons oúgênio é feito ao longo da direção cristalográfica [0001]

paralela ao eixo cristalográfico c, O empacotarnento é feito de uma maneira muito

semelhante ao cmpacotamento hexagonal compacto. No entanto, na estrutura da

hematita íons oxigênio tendem a formar grupos discretos de três componentes,

reduzindo, portanto, a simetia do grupo espacial 1Rãc¡. Os íons Fe3n ocupam os

interstícios octaédricos entre grupos de três oxigênios. Durante a transformação da

magnetita para hematita, íons Fe2* oxidam para Fe3* por reação de redox com oxigênio

presente nas soluções aquosas em contato com a superficies dos grãos de magnetita

(surface reaction). A semelhança existente entre as estruturas atômicas desses dois

minerais é favoravel as transformações entre eles. A força mofiiz (driving force)

envolvida nos processos de transformação resulta do acúmulo de energia de

deformação nos grãos de magnetita. Planos cristalogníLficos {111} orientados

favoravelmente para o deslizamento intracristalino sofrem tm aumento na densidade

das discordâncias e, conseqi.lentemente, na energia intema associada a elas (slrain

hardening). Nas condições sob as quais essas rochas foram deformadas (baixa T , alta

taxa de deformagão), saltos de discordâncias assistidos por difusão reticula¡,

resultando em rearranjo das discordânci¿rs, parecem ser uma possibilidade muito

remota ou desprezível. Portanto, o que parece mais provável nessas condições é que a

transformação (oxidação) das magnetitas, em presença de fluidos aquosos oxidantes,

resulta na formação de novas fases (hematitas) livres de discordâncias e, portanto, com

menor enøgia intema de deformação (strain-induced phase transþrmation/oxidation

o\ recovery accommodated by phqse transformatlon). Grãos de hematita neoformados



livres de discordâncias são mais macios (softening due to phase transformation ou

phase transformalion-enhanced ductility), estando, portanto, aptos a acomodar os

próximos incrementos de deformação. Em.deconência da transformaçäo de fase ocorre

um pequeno decréscimo no volume reticular, resultando na criação de descontinuidades

ao longo das bordas de interfases (111) da magnetita e (0001) da hematita. É através

dessas descontinuidades que os fluidos oxidantes podem acessar regiões mais intemas

do grão auxiliando os processos de oxidação. A presença de fluidos intergranulares nas

bordas de interfases normais à direção de compressão márdmq somado à capacidade

dessas interfases de reter a fase fluida (wetting behavior), proporciona a dissolução

dos grãos de magnetita. A dissolução acontece por reação de superfície entre bordas

dos grãos em contato com fluidos intergranulares. O processo envolve difusão das

espécies constituintes do fluido no retículo cristalino dos óxidos de feno e a

substituição de ligagões iônicas fortes Fe-O-Fe por ligações mais fiacas de pontes de

hidrogênio Fe-OH:HO-Fe. O maûerial dissolvido é transportado através do fluido

intergranular þresumivelmente na forma de filmes de fluido de alta difusividade)

fortemente adsorvidos (não podendo ser expelido para fora dessas bordas). O material

é ent2lo precipitado como finos grãos de hematita na forma de pequenos placas, nas

bordas dos grãos originais de magnetita. Os pequenos grãos precipitados de hematita

acumulam-se com o progresso da deformação, concentrando-se ao longo dos planos de

foliação. Em estiigios avançados da deformação, predominam concenfações de

hematita em forma de delgadas placas. Grãos individuais de hematita possuem forte

orientação preferencial de forma, caracterizada pelo alinhamento de seus eixos maiores

na direção da extensão m.íxima X (lineação mineral de estiramento). Em meio a

concentrações de grãos de hematita, restam apenas grãos tabulares de magnetita

þrovavelmente em estiigio avançado de oxidação), resultantes da dissolução parcial.

Portanto, a combinação dos processos de transformação de fase seguido de dissoþão,

ambos cristalograficâmente controlados, foram os fatores frmdamentais na formação

das microestruturas e da foliação nos tectonitos de baixo grau metamórfico.
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6.3 O PAPEL DA INTERX'ASE ÓXIDO DE FERRO/QUARTZO E DA

ORIENTAÇÃO CRISTALOGKIFICA NA DISSOLUçÃO DO QUARTZO

As observações microestruturais ¡ealizadas nos tectonitos por microscopia ótica e

eletônica (MEV) e a determinação das orientações cristalogniiFrcas preferenciais de

eixos c de quartzo indicam que dois fatores foram primordiais nos processos de

dissolução, transporte e precipitação dos grãos de quartzo nos tectonitos de baixo grau

metamórfico da Serra do Curral Sul (setor sul). O primeiro foi a presença de grãos de

magnetita em contato com grãos de quartzo. Bordas de interfases quartzo/magnetita

normais à direção de compressão máxima são locais onde a dissolução é acelerada. O

segundo fator determinante na dissolução foi a orientação cristalogniLfica inicial dos

grãos de quartzo em relação à direção de compressão máxima.

Obvervações ao microscópio eletrônico de vanedura (MEV) mostram que a

distribuição dos poros é feita de modo heterogêneo ao longo das bordas dos grãos de

quartzo. A energia interfacial do agregado poliminerálico (a magnetita possui

anisotropia de enøgia interfacial) e a tensão diferencial provocam mudanças

significativas na distribuição de fluidos ao longo das bordas dos grãos. A anisotropia

das energias interfaciais (Walf & Faul 1992) produz distribuição de fluidos conectados

em algumas junções de grãos (0 < 0 < 60"), isolados em outras (0 > 60) e interfaces

complefamente molhadas (e : 0') (interfaces magnetita/quartzo normais a Z). A

distribuição de fluidos tambem depende da orientação das interfaces em relação as

direções das compressões principais, além da natureza das bordas dos grãos (óxido de

fero/quartzo ou quartzo/quartzo). Nas interfases magnetita./quartzo normais à direção

de compressão mádmq as superficies dos grãos de quartzo não apresentam poros e

são perfeitamente lisas. A ausência de poros sugere um modelo no qual a fase fluida

está distribuida na forma de filmes delgados e contlnuos (0 = 0). Por outro lado, nas

interfaces quartzo/quartzo aproximadamente normais à compressão intermediriri4

poros ocorrem isoladamente (não-connectados, 0 > 60') e mostram formas regulares.

Eles são vistos preferencialmente próximos às junções entre três e quaho grãos de

quartzo. Nessas junções, as aberturas observadas sugerem uma interconectivade dos
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poros residentes nesses locais (0 < 0 < 60"). Nas junções de quatro grãos, poros têm

formas tetraédricas típicas, com faces planas a suavemente curvas. Nas interfaces

normais à direção de compressão mínima poros ocorrem em maior número e são

caÌacteristicamente iregulares, assim como sâo as bordas dos gräos, indicando uma

acumulação de fluidos nessas interfaces. As eshuturas dos poros observadas nessas

rochas permitiram assumir um modelo para defonnação dos grãos de quartzo por

dissolução-precipitação. A dissolução ocorre nas interfases quartzo/magnetita,

faciliøda pela capacidade da magnetita de reter a fase fluida na forma de delgados

filmes, mesmo sob compressão máxima normal, acelerando a dissolução. Interfases

com filmes de fluido contínuos são locais onde as taxas de difusão de íons são maiores.

O material dissolvido é transportado para interfaces de grãos normais à direção de

compressão mínima. Nesses locais, grãos de quartzo crescem com eixo maior e

cristalográfico c paralelos à direção de extensão miixima,

Orientações preferenciais (OCPs) de eixos c de quartzo, em domfnios com

diferentes porcentagens em volume de magnetita, indicam que a dissolução do quartzo

depende também de sua orientação cristalográfica em relação as direções das

compressões principais. Em dominios com cerca de l% vol. em magnetita" grãos de

quartzo têm orientações de eixos c concentradas em torno do eixo Y (direção de

compressão intermedirfuia). À medida que a quantidade de magnetita aumenta,

concenhações de eixos c em tomo de Y tomam-se progressivamente mais fracas. Por

outro lado, em domínios com maior volume em magnetitå" eixos c concentram-se em

tomo da direção X. Domínios ricos em quartzo representam, portanto, camadas onde

grãos desfavoravelmente orientados para dissolução, i.e., com eixos c aproúmadamente

nomrais à direção de compressão máxima, não sofreram dissolução ou foram apenas

parcialmente dissolvidos. De outra forma em domínios com alta concentração de

magnetita, orientações de eixos c de quartzo paralelos à direção de compressão nriíxima

praticamente não existem. Nesses domínios, grãos de quartzo estiveram orientados

favoravelmente à dissolução, i.e., eixos c em tomo da direção Z. Máximos de

concentrações de eixos c em tomo do eixo de extensão máxima X é uma característica

marcante dos grãos lenticulares de quartzo. Esses grãos são interpretados como o
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resultado do crescimento anisotrópico por precipitação, a partir de soluções ricas em

sílica, Eles crescem com eixos c orientados na direção da extensão rn¡áxima Portanto,

nessas rochas, deformadas em condições de metamorfismo de fácies xisto verde de

baixa ûemperatura, na presença de. fase fluida aquosa, grãos de quartzo mostr¿¡¡n

anisotropia ¡eticular em relação à dissolução/crescimento: grãos dissolvem mais

facilmente na direção paralela ao eixo cristalogriífico c. Essa é tamMm a direção

segundo a qual as taxas de crescimento dos grãos de quartzo sõo maiores. Essas

observações estâo de acordo com a teoria de crescimento dos cristais, a qual estabelece

que faces que dissolvem mais nþido tambem crescem mais nþido (e.g. Tullis, 1989).

6.4 VARIAÇÕES NAS ORIENTAçÓES PREFERENCIAIS DOS EIXOS C DE

QUARTZO EM FUNçÃO DO CONTEúDO EM HEMÁ.TITA

Nos tectonitos das formações ferríferas da parte norte da Serra do Cunal (piedade), a

deformação parece ter ocorrido sob condições de temperatura superiores (fácies

metamórfica xisto-verde, zona de alta temperatura) às da parte sul. As microstruturas

de dissolução e precipitação, abundantes na porção sul, são mais discretas nesses

tectonitos.

Os grãos em domínios ricos em quartzo (10% em volume de hematita) possuem

tamanho médio em tomo de 62 ¡tm e rczão axial 1.5. Nos domínios ricos em hematita

(> 50% vol.), grãos de quartzo são em média meno¡es (41 pm) e aproximadamente

eqtiidimensionais (razão axial média -l ). Padrões de orientações preferenciais de eixos

c de quartzo completamente distintos, nos diferentes domlnios, são interpretados

como resultantes da atuação de diferentes mecanismos de recristalização em grãos de

quartzo. As mic¡oestruturas observadas (MEV) nos domínios ricos em quartzo (10 -

25o/o vol. em hematita) indicam que a migraçâo de bordas, induzida pela diferença de

erieryia de defonnação armazenada nos retlculos de grãos adjacentes (strain-induced

grain boundary migration), parece ter sido o principal mecanismo de recuperação dos

grãos de quartzo. Bordas de grãos irregulares são feições tipicas de faces normais à
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direção de ext€nsão máxima (aproximadamente seções YZ), enquanto bordas de grãos

de quartzo normais à direção de encurtamento miíximo Z são comumente planas.

Em domínios ricos em hematita Q 50% vol.), a presença de grãos recristalizados

de quartzo com distribuição de tamanhos mais homogênea (baixo desvio padrão an

relação a media) e de porfiroclastos (- 250 ¡rm) com formação de subgrãos, indicam

que, nesses domínios, o mecanismo dominante de recuperação foi a formação e rotação

progressiva de subgrãos. A fase fluida aquosa, retida nas interfases hematita,/quartzo,

teve um efeito equivalente a de um at¡mento de temperatura, A águ4 na forma de

molecr¡las polarizadas, pode promover a difusão reticula¡ nos grãos de quartzo,

auxiliando os saltos das discordâncias. Nessas condições, sistemas de deslizamento

intracristalino prisma <a> são mais suscetíveis ao efeito da água e, portanto, passam a

ser ativados.

A atuação desses dois mecanismos de recristalização, em diferentes domínios

composicionais, levou ao desenvolvimento de diferentes padrões de orientações de

eixos c de quartzo. Nos domínios (10 - 25% vol. de hematita) onde a migração de

bordas de gräos é o principal mecanismo de recuperação, a distribuição dos eixos c é

conûolada pelo crescimento preferencial dos grãos de quartm. Grãos

desfavoravelmente orientados para o deslizamento intracristalino, i.e., grãos com eixos

c orientados na direção de compressão ou encurtamento máximo Z, tendem a ter menor

energia de deformação (baixa densidade de discordâncias). Em contraste, grãos

favoravelmente orientados ao deslizamento intracristalino acumulam maior energia de

deformação e, portanto, tendem a ser consumidos por grãos de baixa energia O

resultado é a formação de m¿íximos de concentrações de eixos c na direção de

compressão máxima" GBM leva à formação de OCPs de eixos c em grãos

recristalizados distintas dos grãos não-recristalizados, já que GBM é um processo

seletivo e favorece gfãos com determinadas orientações. Entretanto, o mesmo não é

verificado nos domínios ricos em hematita Q 50% vol.). Ao contrá¡io dos domlnios

ricos em quartzo, nos quais sistemas de deslizamento altemativos ao sistema basal

<a> são de dificil ativação, nos domínios de hematita, a operação de tais sistemas

toma-se mais ftcil graças a ação da água Mesmo em gtãos desfavoravelmente
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orientådos para deslizamento intracristalino, outros sistemas altemativos podem ser

ativados, tal como prisma <a>, o que permite uma deformação mais homogênea dos

grãos. Conseqtlentemente, grãos recristalizados possuem energia de deformação mais

uniforme e orientações cristalognlficas que não diferem significativamente dos grãos

não recristalizados. Grãos recristalizados por formação e rotação progressiva de

subgrãos possuem tamanhos mais homogêneos. A pequena diferença de energia de

deformação entre gños vizinhos não é suficiente para induzir a migração de bordas.

Exceto em casos em que subgrãos ou novos grãos possuem bordas menos regulares, o

que pode levar a uma migração de bordas induzidas pelo aumento da iírea de superficie.

Dessa form4 pequenos desvios entre as OCPs de grãos recristalizados e não-

recristalizados podem ocorrer.

6.5 CRESCIMENTO ANISOTRÓPICO DOS GRÃOS DE QUARTZO

Microestruturas de bordas de grãos estudadas em tectonitos provenientes de

formações ferrlferas da margem leste do QF, deformados em temperaturas mais

elevadas (fücies anfibolilto, zona de baixa temperatura), indicam que um significativo

crescimento de grãos ocorreu nessas rochas. A distintiva ausência de feições óticas de

deformação plástica intracristalina sugere que ness¿rs rochas o crescimento de grãos via

migra.ção de bordas não foi, ao menos nos estiígios finais da deformação, causado pela

diferença de deformação interna entre grãos adjacentes, como é o caso para os

tectonitos estudados da Serra da Piedade. Nos tectonitos do Anticlinal de Mariana,

não parece haver conhole cristalogrií{ico na seleção de grãos, que crescem às custas de

outras orienüações, como também ocore nos tectonitos da Sena da Piedade. No

presente caso, o crescimento anisotrópico resulta da combinação da ação da

anisobopia de energia interfacial da hematita e da tensão diferencial, que causam urna

distribuição anisotrópica da fase fluida nas bordas dos grãos de quartzo. A dishibuição

anisotrópica da fase fluida resulta em taxas de crescimento variáveis das bordas dos

grãos, de tal maneira que bordas com maior concentração de fluidos possuem taxas de

crcscimento significativamente maiores do que bordas com menor conteudo.
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Um outro fator importånte na migração das bordas dos grãos é a presença de

p€quenos cristais de hematita e quartzo, precipitados em poros nas faces de grãos

hospedeiros de quartzo normais à direção de extensão máxima X. Os pequenos cristais

são precipitados a partir de fase fluida enriquecida em SiO2 e Fe2O3, proveniente da

dissolução do quartzo e da hematita em interfases normais à dircção de compressão

máxima (eixo Z). A fase fluida é acomodada na forma de filmes, delgados e contínuos,

de alta difusividade, adsorvidos ou estruturados nas bordas das interfases

hematita/quartzo normais a Z. O matenal dissolvido migra. das interfases normais à

compressão máxima para interfaces quartzo/quartzo normais à compressão mínima

(direção de extensão máxirna X). Nesses locais de alta concentração de fluidos

(enriquecidos ern SiO2 e Fe2O3 dissolvidos), a interação fluido-sólido tem um efeito

significativo na migração das bordas, devido a alta solubilidade dos grãos hospedeiros

de quarøo em contato com a fase fluida. A precipitação de grãos de hematita e quartzo

em grandes poros nessas bordas, que migram na direção X, causa um aumento na área

de superfìcie dos grãos, resultando em um aumento na energia liwe interfacial. Em

resposta ao aumento de energia, as bordas migram e incorporam os pequenos grãos de

hematita, menos solúveis, redlzindo, portanto, a iirea de superficie. Os pequenos

grãos de qu4fzo, mais softiveis na fase fluida e sólida pernanecem preferencialmente

no interior de grandes poros ao longo das bordas, sendo raramente observado

totalmente inclusos nos grãos hospedeiros de quartzo.

Dessa form4 as microestruturas observadas são interpretadas como resultado da

distribuição anisotrópica da fase fluida. Sua distribuição depende das orientações das

faces dos grãos em reþão às direções das compressões principais. A disbibuição

anisotrópica da fase fluida é causada pela combinação da ação da anisohopia da energia

inærfacial da hematita e da tensão diferencial. Sob ação da tensão diferencial, a fase

fluida migra. das bordas normais à direção de compressão rniáxima para interfaces

normais à direção de compressão mínima. A dissolução e o crescimento aniqotrópicos

de grãos de hematita e quaftzo resultam na formação de uma foliação penetrativa,

relacionada muito mais às orientações das tensões principais do que ao campo de

deformação finita. Um outro aspecio importante a notar é que a nzÃo axial para grãos
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de hematita e quartzo pode ser atribuída à dissolução e ao crescimento anisotrópico

desses grãos e não exclusivamente à deformação plástica intracristalina.
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Cepítulo 7

CONCLUSÕES GERAIS

A proposta desse capítulo é agregar as informações apresentadas nos capítulos

precedentes de tal maneira que as conclusões gerâis do presente estudo possam ser

enumeradas. As microestruturas foram observadas em tectonitos de formações

ferrlferas (Formação Itabira), coletados em hês dife¡entes locais do QF. As

associações mine¡ais e microestruturas presentes nos tectonitos desses locais indicam

diferentes condições de deformação, i.e., temperatura, taxa de deformação e presença

de fluido. As observações permitiram estabelecer a intenelação entre os diversos

parâmet¡os envolvidos na deformação dos tectonitos, e na formação das

microestruturas e orientações cristalográfìcas preferenciais dos grãos de quartzo e

hematita.

7.1 TRANSFORMAÇÃO DE F'ASE E DEFORMAçÃO DOS ÓXTOOS ON

TERRO

A transformação da magnetita para hematita exerceu um papel fundamental no

desenvolvimento da microtrama dos tectonitos de formações ferrífe¡as de baixo grau

metamórfico. As hansformações são induzidas pela eneryia de deformação acumulada

nos gtãos de magnetita quando discordâncias, ao se moverem ao longo de planos

octaédricos { I I I }, se congestionam, tomando-se embaraçadas. Nas condições em que

os grãos foram deformados, não houve temperatura alta o suficiente para que saltos de

discordâncias pudessem ser eficientes na recuperação dos grãos. Dessa forma" a

transformação de fase produziu novos grãos de hematita, presumivelmente sem

discordâncias e, portanto, com baixa energia de deformação.

As transformações também têm um papel importante na dissolução das

magnetitas. As interfaces { I I I X0001) normais à direção de compressão nnáxiÍra

resultantes da transformação da magnetita para hematita, constituem planos ao longo
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dos quais a fase fluida migra. mais facilmente. Assim, partes mais intemas dos grãos

enfam em contato com a fase fluida e agentes oxidantes, acelerando as transformações

e promovendo a dissoluçÍio da magnetita nas interfaces { I I I }(0001) normais à direção

de compressõo máxima" O meterial dissolviÇo é hansferido em soþão e então

precipitado na forma de delgadas placas de Ëematita, bordejando porfiroclastos de

magnetita. Em esLigios avançados da dissolução, concentrações de finas placas de

hematita formam camadas mais ou menos contínuas, no interior das quais restam

apenas pequenos fragmentos tabulares de magnetita/hematita.

7,2 DISSOLUÇÃO DO QUARTZO: O PAPEL DOS ÓXIDOS DE F'ERRO E

DA ORIENTAçÃO CRISTALOGTINICI

As observações microestruturais realiudas nos tectonitos das formações ferríferas

mostraram que dois fatores são determinantes na dissolução dos grãos de quartzo: a

interface com grãos de magnetita e as orientações dos eixos c em relação às direções das

compressões principais. Faces {lll} da magnetita e (0001) da hematita têm

propriedades características de manter delgados e contínuos filmes de fluido, mesmo

quando são normais à direção de compressão m¿áxima. Essa característic4

anteriormente considerada exclusiva dos filossilicatos, permite que um volume

relativamente grande de fase fluida fique retido ao longo das interfases óxido de

ferro/quartzo (wetting beha'vior), tornando essas superfìcies locais de tâxas de

dissolução e de difl¡são mais elevadas. Esse tipo de comportamento também é

contolado cristalograficamente. Feições indicativas de dissolução do quartzo nas

interfaces com magnetita,ûrematita são observadas onde faces {111} e (0001) estão ern

contato com planos basais de grãos de quartzo, indicando que o comportamento dos

óxidos de feno em relaçilo a fase fluida aquosa é confrolado cristalograficamente.

Padrões de orientações cristalogrrirficas preferenciais indicam que a deformação dos

grãos de quarøo por dissolução-precipitação depende das orientações dos eixos c enr

relaçâo às direções das compressões principais. Grãos com eixos c orientados na

dir€ção da compressão máxima (ou de encurtamento núximo Z) são mais facilmente
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dissolvidos, indicando que a direção paralela aos eixo cristalográfico c apresenta taxa de

dissolução maior. Por outro lado, grãos com eixos c orientados a alto ângulo com a

direção de encurtamento mÍutmo Z são mais resistentes à dissolução e apresentam,

portanto, as menores øxas de dissolução na direção odogonal ao eixo c. Esse tipo de

anisohopia é também observada em reþão ao crescimento dos grãos de quartzo.

Grãos possuem taxas de crescimento mais elevadas na direção do eixo cristalográfico c.

Eles crescem com eixos c orientados na direção da compressão mínima (direção de

extensão máxima X). Portanto, a anisohopia nas taxas de dissolução e crescimento dos

grãos de quartzo, nos tectonitos deformados por dissolução-precipiøção por pressão,

¡esulta no desenvolvimento de orientações cristalográfìcas preferenciais de eixos c.

Grãos mais resistentes à dissolução possuem eixos c orientados a alto ângulo com a

direção de encurtamento nú:limo Z (máximos em tomo do eixo de deformação

inærmediária Y). Grãos de quartzo precipitados mostram rrüiximos de eixos c

concentrados em tomo da direçilo de extensão m¿ixima X.

73 n{¡LUÊNCIA DOS MECANISMOS DE RECRISTALIZAÇÃO NO

DESEIìTVOLVIMENTO DAS ORIENTAçOES CRISTALOGR/í'FICAS

PRETERE¡ICIAIS

Padrões de orientações de eixo c de quartzo ern diferentes domínios composicionais

(diferentes proporções de hematita e quartzo), em tectonitos de formações ferríferas

deformados sob condições metamórficas de fácies xisto (zona de alta temperatura),

indicam que a presença e a proporção de uma segunda fase (hematita) têm um papel

determinante na operação dos mecanismos de deformação e, conseqi¡entemente, nos

mecanismos de recristalização do quarøo. Em domlnios com conteúdo em volume de

hematita entre l0 e 25%o, os processos de recuperação dos grãos de quartzo slio

dominados por migração de bordas, induzida pela diferença de energia de deformação

enre g¡ãos adjacentes (strain-induced grain boundary migration). Grãos nesses

domlnios, favoravelmente orientados para o deslizamento no sistema basal <a>,

acumulam maior energia de deformaçäo e tendem a ser consumidos por grãos de menor
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energia, i.e., grãos com eixos c na direção de encurtamento mávinro Z e, portanto,

desfavoravelmente orientados para o deslizamento. Assim, o desaparecimento e a

preservação seletivos de grãos resultam na formação de máximos de concentração de

eixos c na direção da compressÍio máxima (eixo Z).

' Por ouho lado, em domínios ricos em hematita (2 50o/o vol.) saltos de

discordâncias (dßlocation c/rzró) passam a ser um importante mecanismo de

recuperação dos grãos. Nesses domínios, sistemas de deslizamento prisma <a> são

ativados, levando à formação de máximos de concentração de èixos c em tomo da

dirção de compressão intermediária (eixo Y). A ação da água auxiliando a difi¡são

rcticular nos grãos de quartzo, permite uma maior mobilidade das discordâncias que

podem saltar para novas posições reticulares, se rea¡rarijando em paredes. Essa

configuração de energia mais baixa caracteriza-se pela formação de subgrãos que são

progressivamente rotacionados, resultando na formação de agregados de novos grãos,

com orientações que diferem pouco dos grãos originais não-recristalizados.

Portanto, em domínios nos quais a migração de bordas de grãos é o principal

meca¡rismo de recristalizagão, certas orientações de eixos c desaparecem, enquanto

ouüas são reforçadas. O resultado consiste em padrões de orientações preferenciais

dos grãos recristalizados, distintos dos grãos originais não-recristalizados. Por sua vez,

em dominios nos quais a formação de subgrãos é o principal mecanismo de

recristalização, provavelmente os padrões de orienta@es preferenciais de eixos c

podem não ter mudado significativamente durante o processo de recristalização dos

grãos de quartzo. As concenhações máximas de eixos c, obtidas para os grãos

recrisølizados, são, portanto, similares as dos grãos originais não-recristalizados.

7.4 DISTRIBUTçÃO DA FASE, trLUrDA E CRESCTMENTO ANISOTRÓprco

DOS GR.4,OS DE QUARTZO

Estudos de MEV das microestruhnas das bordas de grãos de quartzo e hematita, ern

tecûonitos deformados em condições metamórficas de fácies anfibolito, mosüaram que

a disuibuição da fase fluida intergranrfar é feita de forma anisotrópica. A dishibuição
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anisotrópica da fase fluida resulta da ação conjunta da anisotropia da energia interfacial

da hematita e da tensão diferencial. A determinação da distribuição dos poros e a

caracterizaçflo das suas formas, e também da topografia das bordas dos grãos de

quartzo, indicam que essas feições variam de acordo com as orientações das faces dos

grãos em rclaçåo às direções das compressões principais. Bordas de grãos nas

interfases hematita./quartzo normais à compressão rn¡áxima (eixo Z) são

característicamente lisas e lilres de poros. Nas interfaces quartzo/qtartzo de mesma

orientação, poros são escassos e ocorÌem de forma isolada. Nas interfaces

quartzo/quartzo normais à compressão intermediiíria (Y), poros são mais abundantes e

também oco¡rem de forma isolada. No entanto, tendem a se concentrar próximos às

junções enbe hês ou quaho grãos de quartzo (respectivamente, junções trlplices, 3jn e

poros tehaédricos, 4jn). De uma maneira diferente, nas interfaces normais à

compressão mlnima (direção de extensão máxima X) as bordas dos grãos de quartzo

apr€s€ntåm topografia tipicamente inegular e um grande número de poros (também

inegulares), com u¡na ampla faixa de tamanhos. No interior dos poros maiores, são

freqfientemenûe encontrados gtãos orientados e com faces bem formadas de hematita e

quartzo (eixos maiores normais às bordas dos grãos hospedeiros de quartz,o).

De acordo com as estruturas dos poros e a morfologia das bordas dos grãos de

quartzo, é proposto um modelo que relaciona a distribuição anisotrópica da fase fluida

com o crescimento anisotrópico dos grãos de quartzo. Nas interfases hematita/quar?o,

a fase fluida assume a forma de ñImes delgados e contínuos. Nesses locais, que

correspondem às superflcies com as mais altas taxas de difusão para o agregado, grãos

de quartzo e hematita são parcialmente dissolvidos. Além dessas vias de alta

difusividade, a fase fluida também é transportada ao longo de canais presentes nas

junções ente tês gräos de quartzo, os quais se comunicam através de poros residentes

nas junções entre quatro grãos þoros tetraédricos). O material ¡esultante miga por

difr.uão das bordas normais à direção de compressão mánima para interfaces ncirmais à

dfueção de compressão mlnima. Nas bordas de grande acumulação de fase fluida

aquosa, grãos idiomórficos de hematita são precipitados no interior de grandes poros.

A topografia iregular dessas bordas caracterizadas por elevações e depressões, reflete
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o desequillbrio termodinâmico do sistema sólido-fluido, resultante da solubilidade do

quartzo na fase fluida. A elevada solubilidade nesses locais acelera o transporte de

matéria na direção normal as bordas. As cristas das elevações, presentes nas bordas

dos grãos hospedeiros de quartzo, estão fortemente orientadas na direção de exænsão

máxima X, indicando que essa é a direção das mais altas taxas de cfescimento. O

crescimento dos grãos na direção normal à foliação é inibido pela compressão módm4

normal às bordas, e também pela presença das delgadas placas de hematita especular

em contato com os grãos de quartzo.

As bordas nonnais à direção de compressão mlnima (direção X) migam ern

resposta ao aumento da área de superficie. O aumento da rirea superficial das bordas é

deconente da atuação conjunta de dois fatores. O primeiro resulta da solubilidade das

bordas dos grãos de quartzo em contato com a fase fluida rica em SiO2 e Fe2O3

dissolvidos, o que acelera o transporte de matéria na direção X, acelerando, portanto,

as tar<as de crescimento nessa direção. O segundo fator resulta dos pequenos cristais de

hematita precipitados nas bordas dos grãos de quartzo. A presença desses cristais de

baixa mobilidade, inibe a migração, causando uma variação nas taxas de migração ao

longo das bordas. Taxas de migmção diferenciadas resultam em ar¡mento da ftea de

superficie dos grãos de quartzo, elevando, portanto, a energia lirne interfacial para o

agregado.
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