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RESUMO: Os depósitos de ferro de Horto-Baratinha e Cuité localizam-se na borda leste do 
Cráton do São Francisco, e apresentam corpos de minério de ferro hospedados em formações 
ferríferas metamorfisadas na fácies anfibolito (itabirito). A sequência metassedimentar 
portadora de itabirito é cronocorrelata a base do Supergrupo Espinhaço, apresentando idade 
máxima de deposição Estateriana. A sequência está assentada sobre granitoides da Suíte 
Borrachudos (1.7 Ga) e é cortada por corpos pegmatíticos cambrianos. O itabirito é composto 
predominantemente por quartzo e hematita lamelar, e apresenta granulação fina a média (0,01 
– 1,00 mm). O bandamento sedimentar apresenta-se transposto por uma xistosidade plano-
axial, com o desenvolvimento de laminação estrutural definida pela alternância de bandas 
milimétricas de quartzo e hematita lamelar. Os corpos de minério de ferro de alto ter (>60% Fe) 
são métricos a decamétricos e compostos principalmente por hematita granular e 
(keno)magnetita, contendo ainda hematita lamelar, ilmenita, pirofilita, quartzo, carbonato, 
tremolita-actinolita, clorita e muscovita como minerais acessórios. A granulação dos óxidos de 
ferro é predominantemente média a grossa (0,5 mm – 3,0 mm), e a rocha é em geral isotrópica. 
A hematita lamelar constitui a xistosidade do itabirito e é a geração de óxido de ferro mais 
antiga observada. A magnetita é hipidiomórfica sobrecrescida na hematita lamelar, e possui 
bordas irregulares pela oxidação em hematita, que também ocorre ao longo dos planos de 
clivagem octaédricos. A magnetita foi formada nos estágios tardi a pós deformacionais e assim 
como sua oxidação e recristalização em hematita granular é pós deformacional associada a 
intrusão de pegmatitos. A análise dos valores de elementos terras raras (ETR) de rocha total 
normalizados ao PAAS indicam padrão muito semelhante entre itabirito e minério, com 
enriquecimento de ETR pesados, anomalia de Eu positiva e de Ce ligeiramente negativa. O 
minério em comparação com o itabirito apresenta, além do empobrecimento de Si, 
enriquecimento significativo de Al2O3, MgO, CaO, TiO2, As, Ni e Zr. Outras características 
geoquímicas tais como a relação Ce/Ce*(SN) vs. Y/Ho e o baixo conteúdo de Al2O3, TiO2, Th, Hf 
e Sc são evidência da ausência de significativa contaminação de componentes detríticos na 
BIF. Os dados geoquímicos e associação litológica indicam que as BIFs são de ambiente 
plataformal (tipo Lago Superior). A transformação da BIF em minério ocorreu aparentemente 
em dois estágios: o primeiro durante uma fase compressiva, provavelmente durante o período 
Ediacarano, com a geração das especularitas; e o segundo no Cambriano no estágio de 
colapso gravitacional do orógeno Brasiliano, com a participação de fluidos hidrotermais, os 
quais foram gerados devido à refusão do granito Borrachudos e cristalização de corpos 
pegmatíticos do tipo I, com formação de magnetita e hematita granular. 
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