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INTRODUÇÃO 
Formações ferríferas bandadas (BIF - Banded Iron 
Formation) são rochas sedimentares químicas, 
caracterizadas por serem acamadadas ou laminadas, 
definidas por uma alternância de minerais ricos em 
ferro (20-40%) e minerais silicatados pobres em ferro 
(40-50%) (Klein, 2005; Posth 2011). As formações 
ferríferas são de grande importância econômica, 
hospedando as maiores jazidas de ferro do mundo.  
No caso do sudeste do Tocantins, no greenstone belt 
de Almas-TO, formações ferríferas ocorrem por vezes 
hospedando mineralizações de ouro. Este trabalho tem 
como objetivo contextualizar as ocorrências de BIF na 
região, a partir de dados de campo e análises 
petrográficas obtidos durante o trabalho de 
mapeamento geológico final da Universidade de 
Brasília em 2016. 

 

CONTEXTO GEOLÓGICO 
A área de estudo se insere no contexto do Terreno 
Granito-Greenstone de Almas (Cruz & Kuyumjian, 
1998), na porção setentrional da Faixa Brasília. O 
embasamento do terreno abrange duas unidades 
litoestratigráficas principais, de idade 
Arqueana/Paleoproterozoica: o Grupo Riachão do 
Ouro, que corresponde  à sequência metavulcano-
sedimentar do tipo greenstone belt, e o Complexo tipo 
TTG, caracterizado por rochas trondhjemíticas-
tonalíticas-granodioríticas intrusivas na sequência 
greenstone. O Grupo Riachão do Ouro foi 
primeiramente definido por Costa (1985), e foi 
posteriormente subdividido por Cruz & Kuyumjian 
(1998) em Formação Córrego do Paiol na base e 
Formação Morro do Carneiro no topo. A Formação 
Córrego do Paiol é composta predominantemente por 
rochas metavulcânicas máficas e raramente 

metaultramáficas, enquanto que a Formação Morro do 
Carneiro consiste principalmente de filitos sericíticos, 
quartzitos, metavulcânicas intermediárias, e mais 
raramente metaconglomerados e formações ferríferas 
bandadas metamorfizadas.  
As rochas metavulcano-sedimentares estão dispostas 
em faixas com trend N-S  que contornam os corpos do 
complexo tipo TTG, em padrão de domos e quilhas 
típico desse tipo de terreno.  
Há ainda a granitoides da Suíte Serra do Boqueirão, 
evidentes na porção leste da área,  e mais 
restritamente rochas intrusivas máficas a ultramáficas 
do Complexo tipo Gameleira. Recobrindo 
discordantemente sobre o embasamento, têm-se a 
cobertura metassedimentar dobrada representada 
pelo Grupo Natividade, de idade Estateriana. 
A estruturação das rochas citadas é produto de quatro 
eventos deformacionais, sendo dois convergentes 
(Ciclo Riaciano, com pico em fácies anfibolito, e Ciclo 
Brasiliano em fácies xisto verde, ambos com σ1 
regional E-W) responsáveis pela geração de zonas de 
cisalhamento variadas e dobras; e dois divergentes 
(Tafrogênese Estateriana e abertura do Atlântico Sul) 
com desenvolvimento de sedimentação e diques. 
 
RESULTADOS  
Com base nos dados de mapeamento, foi 
confeccionado o mapa de ocorrências mostrado na 
Figura 1, totalizando 21 pontos. As formações ferríferas 
ocorrem de forma pontual por toda a área, exceto em 
uma estrutura regional, localmente nomeada como 
Morro do Bola (Figura 1), que representa uma crista 
alinhada em direção N-S de destaque no relevo. Os 
afloramentos são restritos à porção leste do terreno 
granito-greenstone, não sendo descritas ocorrências à 
oeste da cidade de Almas. 
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No Morro do Bola, local de melhor exposição de BIF na 
área,  a rocha é caracterizada por estrutura bandada, 
com camadas milimétricas de chert esbranquiçado 
intercaladas com óxidos/hidróxidos de ferro 
apresentando alta densidade e intenso magnetismo 
(Figura 2a,b). Na base do morro, essas ocorrem 
localmente cisalhadas (TF16-XI-223, Figura 2c). A 
análise microscópica de amostra retirada do local (TF-

116-XI-89) apresenta aproximadamente as mesmas 
proporções de quartzo (45-50%) e de óxidos e 
hidróxidos de ferro (50-55%), com muscovita como 
mineral acessório (<1%) (Figura 2d,e). Sob luz refletida, 
podem-se diferenciar os opacos em magnetita, 
hematita e goethita (Figura 2f), com formação de 
hematita a partir da magnetita por processo de 
martitização.  

Figura 1 - Mapa de ocorrência de Formações Ferríferas Bandadas. 
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Mais ao norte, concordante com o alinhamento do 
Morro do Bola, formações ferríferas ocorrem 
pontualmente com processo intempérico bem mais 
avançado, porém com bandamento típico ainda 
preservado. 
Na porção leste, ocorre uma fácies distinta de 
formação ferrífera. A amostra TF-XVI-058 (Figura 4a) 
apresenta bandas de óxido/hidróxido com granada 
associada, intercaladas entre bandas compostas por 
anfibólio. Análise sob microscopia óptica caracteriza o 
anfibólio como pertencente à solução sólida 
cumingtonita-grunerita, em que o aglomerado de 
granulação fina e cor amarelada é também 
interpretada como anfibólio (65%), com agregados de 
quartzo associado (10%) (Figura 4b,c). Bandas de 
minerais opacos (15%) são representados por 
hematita, goethita e cristais euédricos de magnetita, 
com ocorrência de granada anedral subordinada (10%). 
Esta ocorrência está presente no domínio da Suíte 
Serra do Boqueirão e é interpretada como  um 
xenólito, o que é comum próximo ao contato com a 
sequência greenstone e reforça o caráter intrusivo dos 
granitoides. 
As demais ocorrências de BIF estão em processo bem 

mais intenso de intemperismo, com estrutura por 
vezes brechóide e com domínios distintos enriquecidos 
em hematita, goethita e/ou sílica, e por vezes com 
clastos de BIF preservados em lateritas (Figura 3). 
  

 
Figura 3- Crosta laterítica com clastos de BIF preservados. 

 
 

Figura 2 - (a) BIF subverticalizado no topo do Morro do Bola. (b) Amostra retirada no Morro do Bola, com bandamento evidente, 
altamente magnética. (c) Amostra TF16-XI-223.  BIF cisalhado na base do morro, com bolsões de chert sigmoidais por entre as camadas 
de óxido/hidróxido de Fe. (d) Fotomicrografia da amostra TF16-XI-89 a nicóis paralelos e (e) a nicóis cruzados. Observa-se os minerais 
opacos juntamente com quartzo recristalizado, e raramente muscovita com alta cor de interferência. (f) Fotomicrografia da rocha sob luz 
refletida em nicóis paralelos. 
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CONCLUSÕES 
A partir dos dados obtidos, nota-se que as formações 
ferríferas ocorrem de maneira localizada no terreno 
granito-greenstone com afloramentos pontuais (exceto 
no Morro do Bola) restritos à porção oeste do 
greenstone belt. As fácies metamórficas das rochas 
analisadas, embora tenham sidos analisadas de forma 
localizada, corroboram com o contexto geotectônico 
regional em que o pico metamórfico em fácies 
anfibolito (associado ao Ciclo Riaciano) é mais evidente 
a leste do terreno,  enquanto que a oeste há 
predominância da superimposição do evento Brasiliano 
em fácies xisto verde (Projeto Almas, 2016). 
Levando em consideração o contexto geológico em que 
as rochas foram depositadas, suas características 
petrográficas e idade já definida para a região, sugere-
se que as formações ferríferas sejam do tipo Algoma, 
sendo necessárias análises geoquímicas 
complementares. De acordo com Gross (1980, 1996), o 
registro de formações ferríferas do tipo Algoma está 
relacionado a ambiente de arco vulcânico ou de 
abertura do assoalho oceânico, possuindo espessura 
que varia entre 10 e 100 metros e extensão lateral da 
ordem de 10 km e maior associação com rochas 
vulcânicas, corroborando com as características das 
formações ferríferas descritas no greenstone belt de 
Almas. 
Os anfibólios descritos como pertencentes à série 
cummingtonita-grunerita são compatíveis ao 
metamorfismo de facies anfibolito ao qual as 
formações ferríferas originais de facies carbonato 
foram submetidas durante a evolução tectônica do 
greenstone belt de Almas. Já as demais ocorrências 
sem evidências de anfibólios ou minerais metamórficos 
provavelmente foram submetidas ao mesmo pico 
metamórfico, no entanto a paragênese quartzo + óxido 
de ferro não é suficiente para determinação de campos 
de estabilidade mineral restritos. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ANGELO, T. V., KIMURA, P. H. C., BORDONAL, G. (2016). 
Projeto Almas: Trabalho de Mapeamento Geológico Final. 
Subárea XI. Projeto final de graduação. 164p. Universidade de 
Brasília - Instituto de Geociências. Brasília-DF, Brasil. 
DA CRUZ, E. L. C. C., & KUYUMJIAN, R. M. (2017). 
Mineralizações auríferas filoneanas do terreno granito-
greenstone do Tocantins. Revista Brasileira de Geociências, 
29(3), 291-298. 
GROSS, G. A. A classification of iron formations based on 
depositional environments. Canadian Mineralogist, v. 18, p. 
215-222, may 1980. 
GROSS, G. A. Algoma-type iron-formation. Geology of 
Canadian Mineral Deposit Types. Edited by OR Eckstrand, WD 
Sinclair and RI Thorp. Geological Survey of Canada, Geology 
of Canada, n. 8, p. 66-73, 1996. 
KLEIN, C. Some Precambrian banded iron-formations (BIFs) 
from around the world: Their age, geologic setting, 
mineralogy, metamorphism, geochemistry, and origin. 
American Mineralogist, v. 90, n. 10, p. 1473, 2005. 
POSTH, N. R.; KONHAUSER, Kurt O.; KAPPLER, Andreas. 
Banded iron formations. In: Encyclopedia of Geobiology. 
Springer Netherlands, 2011. p. 92-103. 
WALCZUK A., ALTOÉ I. L., GODOY H. V. (2016) Projeto Almas: 
Trabalho de Mapeamento Geológico Final. Subárea XV. 
Projeto final de graduação. Universidade de Brasília - 
Instituto de Geociências. Brasília-DF, Brasil. 
 
 
 
 

Figura 4 – (a) Amostra TF16-XV-058. (b) Fotomicrografia da amostra TF16-XV-058 a nicóis paralelos e (c) a nicóis cruzados. 

 


