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RESUMO: Localizado na parte central de Minas Gerais com uma área de 7200 km2, o 
Quadrilátero Ferrífero é reconhecido como a província de minério do país, contendo grande 
relevância econômica. O objetivo deste trabalho é apontar o estudo petrográfico de amostras 
de itabiritos da Formação Cauê em diferentes zonas metamórficas. As regiões analisadas 
foram escolhidas por estarem situadas em porções de baixo, médio e alto grau metamórfico. 
No Quadrilátero Ferrífero, os itabiritos são formados pelo metamorfismo de uma rocha 
constituída de lâminas de chert e lâminas de óxido de ferro, sua intensidade diminui de leste 
para oeste, e sua porção é subdivida em quatros zonas metamórficas: Zona da Grunerita (ZG), 
Zona da Cummingtonita (ZC), Zona da Actinolita (ZA) e Zona da Tremolita-Antofilita (ZTA), cujo 
grau metamórfico aumenta respectivamente. Há quatro tipos de itabiritos presentes na 
Formação Cauê: silicoso, dolomítico, anfibolítico e magnetítico. O itabirito silicoso predomina o 
QF, enquanto o restante ocorre em forma de camadas ou lentes no interior da Formação Cauê; 
o itabirito dolomítico é frequentemente encontrado na porção oeste do QF; o itabirito anfibolítico 
está presente em maior quantidade na parte leste e o itabirito magnetitico ocorre normalmente 
como Formação Ferrífera Goetítica. Situado na Serra do Rola Moça, o primeiro ponto analisado 
contém um afloramento composto por rochas pouco friáveis apresentando bandamentos bem 
definidos com alternação de óxido e quarzto, ambos milimétricos. Na região, a deformação agiu 
com uma menor intensidade possibilitando assim a preservação das estruturas primárias da 
rocha, que formaram durante a deposição nesse ponto. Na análise macroscópica, foram 
observados quartzos e óxidos de granulometria fina contendo grãos sub-arredondados. 
Microscopicamente, o contato entre os grãos opacos e o quatzo é bem definido. Os tamanhos 
de seus grãos de quartzo variam de 0,0175mm a 0,47mm, e o Fe de 0,0325mm a 0,18mm. O 
segundo ponto, localizado na porção do Sinclinal Moeda possui afloramento contendo 
bandamentos definidos composto por óxido e quartzo. Na análise macroscópica, observa-se 
que os grãos de quartzo possuem uma granulometria maior que o ponto anterior. 
Microscopicamente, a granulometria dos grãos de quartzo varia de 0,03 mm a 0,35 mm e os 
opacos (Fe) de 0,0375 mm a 0,50 mm. O contato entre os grãos de Quartzo com e Fe se 
apresenta razoavelmente bem definidos, assim como seu bandamento. Localizado na porção 
sudeste do QF, em Antonio Pereira, as amostras do terceiro ponto são compostas por grãos de 
quartzo maiores que os pontos anteriores, além da presença de magnetita, especularita, 
hematita e anfibólio. Em lâmina, foi possível identificar o aumento considerável nos grãos de 
hematita e a presença de tremolita e especularita atuando como minerais acessórios. Após o 
estudo nas regiões analisadas conclui-se que há o aumento considerável dos grãos dos 
itabiritos (em direção W-E), provenientes do aumento do grau das zonas metamórficas. 
Verificou-se posteriormente que os bandamentos se tornam mais irregulares com o aumento 
do grau metamórfico, assim como o contato entre os grãos. 
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