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RESUMO 
 

           Neste estudo amostras coletadas de pinturas rupestres foram analisadas para 

identificação do material utilizado; análises da sua interação e de processos eventuais 

de degradação, além de atribuições quanto à sua origem, foram também feitas através 

da espectroscopia Raman. Pigmentos encontrados em pinturas rupestres em Minas 

Gerais foram identificados, junto a produtos de degradação microbiológica. A partir 

dos resultados, foi feita uma caracterização da transformação de desidratação do 

pigmento amarelo de goetita (α-FeOOH) a hematita (α-Fe2O3) por espectroscopia 

Raman na tentativa de contextualizá-la no problema da origem da hematita encontrada 

nas representações.  

           Foram identificados os pigmentos calcita (CaCO3) para o branco, carvão 

vegetal para o preto, goetita (α-FeOOH) para o amarelo e hematita (α-Fe2O3) para o 

vermelho, que constituem basicamente a paleta de cores desse período.  

           Produtos de degradação microbiológica foram identificados por espectroscopia 

Raman e no infravermelho por ATR como sendo whewellita (CaC2O4.H2O) e 

weddelita (CaC2O4.2H2O). 

           A transformação topotática de goetita a hematita por aquecimento foi 

acompanhada por espectroscopia Raman in situ e ex-situ e infravermelho, na tentativa 

de caracterizar o processo quanto às fases formadas, possíveis marcadores, de maneira 

a complementar resultados da literatura que utilizaram outras técnicas, como difração 

de raio-X (XRD) e microscopia eletrônica de transmissão (TEM). Esse estudo foi 

realizado na tentativa de determinar a existência de possível manipulação térmica 

desses materiais como sugerido em trabalhos anteriores. 

           Em particular, nos espectros Raman, o comportamento diferenciado da banda 

em torno de 660 cm-1 e a maior largura das bandas de uma maneira geral, presentes na 

chamada hematita desordenada, perfil que as amostras naturais coletadas apresentam, 

são marcadores do efeito de temperatura, uma vez que parecem estar ligados mais 

estreitamente ao deslocamento catiônico dos íons Fe do que ao rearranjo da gaiola 

octaédrica de oxigênios ao redor destes, durante a transição a partir de goetita. Esse 

comportamento dos espectros Raman é confirmado pelos padrões dos difratogramas de 

 i



raio-X. Concluiu-se que esse desordenamento, entretanto, não é causado somente pela 

temperatura e, dessa forma, não pode ser usado para atestar inequivocamente como 

sendo resultado de processamento dos materiais (goetita). 
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SUMMARY 
 

           This Dissertation reports the investigation carried out on samples collected from 

rupestrian paintings, aiming at the identification of materials used, their interaction and 

degradation. The technique of choice was Raman microscopy as it is a non-destructive 

tool, which provides the spatial resolution necessary for the study of heterogeneous 

samples.  

           Pigments were identified together with products of microbiological degradation. 

           Thermal convertion of goethite (yellow) to hematite (red) was followed by 

Raman spectroscopy in a tentative to address the issue of the provenance of red 

pigments (natural hematite or heated goethite) found in the paintings. 

           White pigments were identified as calcite (CaCO3), whereas charcoal was used 

as black, goethite (α-FeOOH) as yellow and hematite (α-Fe2O3) as red. These 

pigments are usually found in rock art palletes. 

           Degradation products from microbiological activity were identified by Raman 

microscopy and ATR infrared spectroscopy as being whewellite (CaC2O4.H2O) and 

weddelite (CaC2O4.2H2O). 

           The topotatic transition from goethite to hematite was followed by in situ and 

ex-situ Raman and infrared spectroscopy, regarding the characterization of the phases 

formed, possible markers, aiming to complement the previous results reported in the 

literature using other techniques such as X-ray diffractometry (XRD) and transmission 

eletron microscopy (TEM). 

           The main goal of the study of temperature effect on the Raman spectrum of 

goethite was to determine whether hematite was used as found in nature or was 

obtained by goethite heating as suggested in previous investigations. Particularly, the 

behavior of the 660 cm-1 band and a larger linewidth for bands in the spectrum, present 

in the disordered hematite and in the red pigments analysed, are markers of the thermal 

processing. These features seem to be related to the movement of iron ions and to the 

rearrangment of the octahedrical cage formed by oxygen atoms around them. Such 

conclusions are in agreement with X-ray data. 

 i



           Unfortunately, temperature is not the only factor to cause such structural 

disorder and, hence, it cannot be used as an unequivocal marker of thermal processing. 
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Capítulo 1 – Introdução  

1 – INTRODUÇÃO  

 

1.1 – Espectroscopia Raman em Arte 

           A introdução da espectroscopia Raman no estudo de bens artísticos ou de valor 

histórico aparece como reflexo de uma demanda natural, crescente, de técnicas 

modernas aplicadas a arte/arqueologia. Para a espectroscopia, representa uma nova 

interface, a exemplo de outras áreas de aplicação como em biologia, medicina, 

geociências e ciências forenses, com a evolução da espectroscopia Raman para o 

campo da microanálise instrumental. Isso foi possível graças ao desenvolvimento de 

equipamentos mais luminosos, de pequena distância focal e com detectores mais 

sensíveis. Estão incluídos neste processo principalmente a introdução de redes de 

difração holográficas e a adoção de detectores multicanais (CCD) no lugar de 

fotomultiplicadoras. 

           A aplicação da microscopia Raman em bens de interesse histórico-cultural pode 

complementar o estudo artístico da obra, ao se utilizar o método científico para 

problemas analíticos demarcados dentro de dimensões micrométricas, na tentativa de 

responder a questões antes restritas a métodos menos refinados e precisos, geralmente 

subjetivos.  

           A utilização da técnica em arte aborda a caracterização ou identificação dos 

materiais utilizados na composição do artefato, sendo que grande parte dos estudos 

dedica-se mais especificamente à análise de pigmentos, presentes nos mais diferentes 

objetos. A análise de pigmentos permite acessar informações acerca da paleta 

característica do artista1, do uso de misturas desses materiais e também fornece 

critérios para procedimentos de conservação e restauração, além de contribuir para a 

verificação de autenticidade da obra. 

           Nesse sentido, a técnica vêm sendo usada no contexto da arte sacra, em afrescos 

e pinturas em altares2,3. Pigmentos sobre papel, como em iluminuras medievais 

também vêm sendo estudados4,5, assim como em obras mais recentes6, ou antigas 

como papiros egípcios7 e pergaminhos8. 

           Nesses trabalhos, que empregaram tanto a excitação no visível quanto no NIR, 

foram obtidas informações precisas sobre a natureza dos pigmentos, sem que houvesse 
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danos para os suportes frágeis e valiosos dos objetos. O mesmo pode ser dito sobre 

manuscritos medievais9-14, chineses15,16 e persas17.  

           Pigmentos em estátuas policromáticas18,19 e produtos de corrosão20 também são 

campos que têm sido explorados recentemente e que se beneficiam do caráter não 

destrutivo ou virtualmente não destrutivo da microscopia Raman. 

           É particularmente importante no contexto deste trabalho o estudo de pigmentos 

encontrados em pinturas rupestres21-24 e material cerâmico25-27. 

           No caso de pinturas rupestres a heterogeneidade das amostras foi investigada 

por espectroscopia Raman28 assim como sua interação com o substrato29 ou 

ambiente30. 

           No caso de pigmentos à base de óxidos de ferro, é possível ainda obter indícios 

de manipulação de tonalidades ou não pelas populações, o que pode revelar seu grau 

de conhecimento tecnológico31,32. 

           Quanto aos objetos cerâmicos, tem despertado interesse o estudo de porcelanas 

chinesas decoradas33, louças medievais34,35 e egípcias36. Nesses casos, é importante 

destacar a possibilidade de obtenção dos espectros dos pigmentos sob o acabamento, 

sem necessidade de intervenções agressivas ao objeto. 

           Finalmente, no que diz respeito a pinturas em telas, a identificação de 

pigmentos37-41 pode servir de critério para o acesso a informações sobre adulterações 

ocorridas, degradações químicas ou esclarecer correlações históricas entre pigmentos 

quimicamente semelhantes ou diferentes. Neste último caso, pode-se mencionar a 

diferenciação entre amarelo de chumbo (I) (Pb2SnO4) e amarelo de chumbo (II)        

(Pb2Sn1-xSixO3) usados indiscriminadamente em várias obras compreendidas no 

período entre 1450-1750, sendo depois substituídos por amarelo de Nápoles 

(Pb2Sb2O7) e, no caso de degradações, de dióxido de chumbo, ou plattnerite (PbO2), e 

de massicot (PbO) que, na verdade é um produto de degradação do primeiro e não um 

pigmento original, como verificado para uma obra de Botticelli43. A técnica FT-Raman 

também foi usada para esclarecer uma controvérsia histórica envolvendo um pigmento 

vermelho chamado minium, um termo que tanto era empregado para descrever o 

sulfeto de mercúrio (II), ou cinábrio, quanto o tetróxido de chumbo (Pb3O4) ou 

vermelho de chumbo44. 
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           Nos últimos anos o número de publicações na área cresceu significativamente, 

passando de ensaios isolados de substâncias coloridas45,46 para estudos mais 

complexos de pigmentos no contexto mais amplo apresentado, o que levou à 

necessidade da sistematização destes estudos, principalmente sob a forma de 

elaboração de bibliotecas ou base de dados. Hoje é possível fazer uso de informações 

espectrais de pigmentos, minerais ou sintéticos, por Raman47, FT-Raman48 e FT-IR49, 

também de vernizes e resinas50 e agentes biodegradantes51 por Raman, assim como de 

bibliotecas para ramos específicos, como gemas e minerais52, arqueologia e produtos 

de corrosão53. 

           Os resultados que vêm sendo obtidos devem-se à excelente resolução espacial e 

especificidade que a técnica oferece, a qual permite a aquisição de espectros de boa 

qualidade a partir de um único grão de amostra, sendo possível também a análise não 

somente de pigmentos, mas também do substrato e eventualmente de aglutinantes. 

Vale ressaltar que a análise da obra permite a obtenção de informações que vão além 

da identificação direta de pigmentos por meio de base de dados, como por exemplo, a 

interação que pode existir entre eles ou com outras substâncias presentes ou ainda de 

produtos de sua degradação.  

           A presença, por exemplo, de pretos de sulfeto de chumbo (II) e de cobre (II) em 

bíblia medieval, detectada por Best e Clark54 foi atribuída à reação de pigmentos 

incompatíveis em regiões vizinhas (reação de ouropigmento amarelo (As2S3) e branco 

de chumbo (2PbCO3
.Pb(OH)2) no primeiro caso e com azurita (2CuCO3

.Cu(OH)2), no 

segundo).  

           Edwards e col.44 fizeram estudos Raman quantitativos aplicados a iluminuras 

para responder uma controvérsia histórica entre vermelho de chumbo (Pb3O4) e 

cinábrio (HgS), empregados com o nome comum de minium. Pb3O4 pode ser usado em 

substituição ao cinábrio ou então em misturas com esse sulfeto. Nos dois casos, o 

objetivo é a redução de custos, mas observa-se também uma hierarquização no seu 

uso. Essa hierarquização ocorre quando pigmentos caros ou raros são unicamente 

usados em regiões importantes do objeto (em santos, mantos, figuras sagradas); em 

áreas de menor importância são usados pigmentos mais baratos, como Pb3O4 ou 

mesmo hematita (α-Fe2O3), como constatado antes em telas55 e depois em altares56. 
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           A detecção recorrente de CaCO3 em pigmentos indica sua utilização como 

carga e diluente e a presença em espectros de azul ultramarino artificial 

especificamente costuma ser associado a uma tentativa de aproximação de lazurita 

natural (Na8[Al6Si6O24]Sn), já que o primeiro é o seu equivalente sintético. Castro e 

col.57 catalogaram esse diluente em base de dados, ao lado de BaSO4 e CaSO4.2H2O, 

como produtos típicos para misturas e adulterações. 

           Exemplos de associações comuns incluem também a mistura de azurita 

(2CuCO3.Cu(OH)2) e lazurita (Na8[Al6Si6O24]Sn) utilizados para a obtenção de matizes 

vivas de azul em iluminuras58 e a adição de misturas de azul de cobalto (CoO.Al2O3) 

com H3PO4 em azul ultramarino57 para fim semelhante, em que pode ser constatada a 

versatilidade e a precisão da técnica. 

           A microscopia Raman tem a vantagem única de distinguir pigmentos de mesma 

composição química, porém com estruturas cristalinas diferentes, pois é sensível à 

simetria molecular das espécies químicas. É o caso de branco de titânio (TiO2), nas 

formas rutilo e anatase, ou da modificação de ouropigmento amarelo (As2S3), nas 

formas realgar e pararealgar, (α-As4S4)39. Essa propriedade é bastante útil quando 

aspectos físico-químicos devem ser considerados no trabalho de identificação, 

entretanto, ambigüidades geradas pelas condições experimentais (potência do laser, 

ressonância etc.) são também aspectos que merecem atenção.  

           Substâncias coloridas podem absorver mais fortemente a radiação utilizada na 

excitação e serem por isso mais suscetíveis à degradação térmica ou fotoquímica. 

Vermelho de chumbo (Pb3O4), quando excitado em 633 e 514 nm produz espectros 

bem definidos, porém diferentes. O espectro obtido com radiação em 633 nm 

corresponde ao tetróxido de chumbo, mas a excitação em 514 nm causa a 

decomposição térmica dessa substância, gerando massicot (PbO), já que a radiação 

verde é absorvida pelo pigmento. 

           Magnetita (Fe3O4), hematita (α-Fe2O3) e goetita (α-FeOOH) são variações de 

óxidos minerais de ferro gerados por aquecimento. Os espectros reportados em estudos 

de corrosão e eletroquímica por espectroscopia Raman apresentam discrepâncias. Faria 

e col. estudaram o comportamento destes compostos de ferro associando as 
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modificações no espectro com a potência da radiação utilizada a 633 nm59, que é capaz 

de causar modificações químicas ou transições de fase. 

           Outro fator que pode gerar ambigüidades na identificação ocorre quando o 

comprimento de onda da linha excitante cai dentro do contorno das bandas de 

absorção do pigmento, ocasionando o efeito Raman ressonante, que resulta numa 

intensificação das bandas associadas aos cromóforos e modifica o perfil do espectro. 

Clark45 utilizou esse efeito no estudo de lapis lazuli, ou lazurita, Na8[Al6Si6O24]Sn, um 

octaedro de aluminosilicato que contém nos vãos radicais aniônicos de enxofre (S3- e 

S2-), cujas transições internas são responsáveis pela cor. A intensificação 

experimentada por estes cromóforos em 500-600 nm, mascara as bandas referentes à 

gaiola hospedeira, o que faz com que a técnica permita a distinção entre um 

aluminosilicato que não contém esses radicais e lapis lazuli. Coupry e col.60 também 

utilizaram o efeito, comparando os espectros de indigo (C16H10N2O2), pigmento da 

indústria têxtil, obtidos com excitação em 514 e 1064 nm. Faurel e Colomban61 

utilizaram também espectroscopia Raman ressonante do pigmento rosa malayita 

(CaO.SnO.SiO2) em cerâmica Sèvres (séc. XIX e XX) para aprofundar o entendimento 

da relação entre matizes de cor, fases presentes, dopagem por cromo e temperatura 

utilizada para os pigmentos na manufatura desses artefatos. 

           

1.2 – Motivação  

          O uso da espectroscopia Raman é bastante versátil num contexto amplo de 

análise que envolve bens móveis e imóveis. A aplicação da técnica justifica-se 

inclusive pelo uso de efeitos mais especiais que incluem, além do Raman Ressonante, 

o efeito SERS62, o efeito CARS63, efeito hyper Raman64 etc.  

           Em termos gerais, o uso da técnica na área faz parte de um processo de 

interação ciência/arte em crescimento e que hoje vem se consolidando. 

           No Brasil, esforços vêm sendo feitos no sentido de aglutinar conhecimentos e 

técnicas diferentes e complementares de que demanda a análise não destrutiva em 

contexto nacional de bens móveis e imóveis65. 
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           Este trabalho insere-se neste contexto e busca dar contribuição ao estudo do 

patrimônio cultural nacional, aplicando a potencialidade da espectroscopia Raman em 

uma investigação interdisciplinar. 

           Uma comparação feita por Best e col.66 entre diversas técnicas para o estudo de 

pigmentos sugere que a microscopia Raman é aquela produz isoladamente a maior 

quantidade de informações do objeto analisado (Tabela 1). Dentre as outras técnicas, 

algumas são baseadas em análise elementar (fluorescência de raio-X (XRF)67, análise 

por indução de plasma (ICP)68, espectroscopia de absorção atômica (AAS)69; outras 

em identificação de fragmentos moleculares (reflectância no UV/Vis., espectroscopia 

Raman e infravermelho (IR), espectroscopia de massa (MS), difração de raio-X 

(XRD)); outras ainda em métodos térmicos (calorimetria diferencial de varredura 

(DSC)70, análise térmica gravimétrica (TGA)71), sensíveis a propriedades de “bulk”. 

           Fluorescência de raio-X é uma técnica importante utilizada para caracterizar 

artefatos, coloridos ou não com pigmentos. Em cerâmicas, vem sendo usada para 

detectar a composição química da pasta e de elementos da decoração plástica, no 

entanto, sua limitação mostra-se na dificuldade de análise de elementos mais leves que 

potássio e numa identificação mais específica da composição molecular a partir dos 

elementos detectados. Como já mencionado, a microscopia Raman, além de permitir a 

identificação de grupos moleculares ou de cromóforos em pigmentos, é sensível a 

modificações cristalinas, por vezes fundamentais para uma correta interpretação dos 

resultados.  

           No caso do infravermelho, a restrição se faz para a alta probabilidade de 

interferências, particularmente de aglutinantes, suportes ou de contaminantes ou água 

do solo no caso de materiais enterrados, que geralmente apresentam algum grau de 

hidratação, já que a água absorve intensamente radiação no infravermelho e pode 

comprometer regiões importantes para a interpretação dos espectros. Necessidade de 

manipulação de amostras e de janelas específicas (CsI) para compostos inorgânicos ou 

minerais, além de perfis imprecisos e alargados de bandas são outros fatores 

desfavoráveis, comparativamente ao Raman. 
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Tabela1 – Comparação das principais técnicas disponíveis para análise de pigmentos66. 
 

Técnica in situ Especificidade Sensibilidade Res. espacial Imunidade a 
interferências 

SEM - ruim boa excelente boa 

XRF   boa boa boa boa 

XRD - boa regular pobre pobre 

PIXE/PIGE   boa boa pobre boa 

Raman   excelente excelente excelente boa 

IR   boa boa regular ruim 

UV/VIS   ruim boa regular regular 

Micr. ótica   ruim boa boa boa 

            

           A técnica Raman apresenta excelente resolução espacial, como já discutido, que 

é determinada pela área do corte transversal e pela profundidade de penetração da 

radiação incidente66. Quando se analisa um fragmento à parte da peça, tratamento com 

solvente reduz eventuais interferências. Por necessitar de quantidade mínima nesses 

casos, especialmente quando é possível obter informações de uma pequena amostra 

focada no spot do laser (de 1 a 5μm2), a técnica pode ser considerada virtualmente não 

destrutiva, o que constitui um atrativo, quando se considera que a integridade do 

objeto é um fator fortemente discriminante para a adoção de uma análise. 

 

1.3 – Espectroscopia Raman 

           A espectroscopia Raman consiste no espalhamento inelástico de luz pela 

matéria quando irradiada por luz monocromática. No caso dos objetos estudados, o 

material pode ser analisado diretamente sobre lâmina de microscópio ou, quando 

necessário, podem ser empregadas fibras óticas ou lentes especiais. Equipamentos 

móveis ou portáteis podem ser usados para análises in situ quando houver 

impossibilidade de remoção do objeto. A técnica pode propiciar um meio sensível e 

específico de identificação de pigmentos em dimensões diminutas em uma gama 

variada de artefatos. A identificação baseia-se nos valores característicos das 

freqüências espalhadas pelo grupo de átomos ou cromóforos que constituem o 
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pigmento. Quando irradiada pela luz monocromática de freqüência νo, a amostra não 

apenas espalha a radiação com a freqüência original νo (chamada de radiação 

Rayleigh), como também origina radiação espalhada com freqüências diferentes         

νo ± νi (radiação inelástica ou Raman), sendo que νi é uma freqüência vibracional das 

espécies em estudo. Com isso, a técnica caracteriza o material originalmente utilizado 

(ou adulterações posteriores) e assim fornece informações essenciais para nortear os 

processos de restauração, conservação e também de autenticação. Além de 

informações sobre a composição de pigmentos, a identificação ou caracterização pode 

ser estendida para resinas usadas em vernizes e composição de aglutinantes. 

           Como o espalhamento Raman geralmente ocorre no visível, um problema 

freqüente na rotina de análise diz respeito à fluorescência, que pode interferir na leitura 

do espectro.  

           Uma vez que cerca de 1 em cada 108 fótons é inelasticamente espalhado, 

impurezas a 1 ppm (1 parte por 106) de concentração com eficiência quântica 0,1 iriam 

produzir 10 vezes mais fótons que o espalhamento Raman72 . 

           Artefatos antigos ou enterrados são fontes comuns de materiais ou deposições 

com forte tendência a interferências fluorescentes. Busca-se contornar o problema com 

a mudança do comprimento de onda da radiação para o vermelho ou NIR (633, 780, 

830 e 1064 nm) ou através de photobleaching, em que a amostra é superexposta à 

radiação, de maneira que a fluorescência seja suprimida até níveis aceitáveis. A 

remoção fotoquímica de fluorescência tem mecanismo que pode variar de caso para 

caso. Acredita-se que, em alguns casos, essa reação ocorra prioritariamente com 

oxigênios fotoexcitados ou radicalares73. Outra alternativa para o problema da 

interferência é o uso de microscópios Raman confocais, os quais, devido à resolução 

axial, podem minimizá-la através de ajustes adequados de foco. 

 

1.4 – Efeito Raman e Raman Ressonante (RR) 

           A intensidade Ifi de uma transição Raman normal entre os estados اi> e اf> de 

um sistema espalhador pode ser dada por: 

 
Ifi =  π2 . ε0

-2 (ν0  ± νfi)4 ℑ0 Σρσ [αρσ] [αρσ]*
fi                                 (1) 
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ℑ0 é a intensidade da radiação incidente, ν0 e νfi são os números de ondas da linha 

excitante e da transição Raman اf> ← اi> respectivamente, ε0 é a permissividade do 

vácuo, e [αρσ]fi é o ρσ-ésimo elemento do tensor de polarizabilidade de transição: 

 

                                                        (2) 

Ψf    f

Ψi    i
νfi   

νri   

Ψr   r

νfr   

n, g 

m, g 

v, e 

ν0   

 
 

           Nesta equação, [μp]fr é o ρσ-ésimo componente do momento de dipolo de 

transição associado à transição اf> ← اr>, sendo ρ e σ componentes x, y e z do tensor e 

iΓr , um fator de damping relacionado ao tempo de vida do estado اr>. 

           No espalhamento Raman normal, ν0 é escolhido de modo que ν0 << νri. Nestas 

condições, a intensidade Raman é proporcional a (ν0 - νfi)4. À medida que ν0 se 

aproxima de νri, o denominador do primeiro termo nos colchetes da equação (2) torna-

se muito pequeno. Assim, este termo (“termo ressonante”) torna-se tão grande que a 

intensidade da banda Raman em ν0 - νfi cresce significativamente. 

           Os estados vibrônicos اi>, اf> e اr> são formados pelos produtos dos estados 

vibracionais e eletrônicos puros, de acordo com a aproximação adiabática de Born-

Oppenheimer. 

 
  <mا <gا = <gmا = <iا

  <nا <gا = <gnا = <fا

  <vا <eا = <evا = <rا

 

 

 

 

 
           E a equação (2) pode ser reescrita na forma: 
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onde μ é o momento de transição eletrônica associado à transição اg> ← اe>. 

Aplicando-se em (3) outras implicações da aproximação de Born-Oppenheimer74:        

(a) [μp]ge como uma série de Taylor de convergência rápida, com partes eletrônicas e 

vibracionais separadas; (b) denominadores de [αρσ]fi grandes e insensíveis a m, n e v                      

(νev, gm ≠ νeg, gn pequena); (c) اv> como série ortonormal completa (Σ اv><v1 = ا) e 

(d)νev, gm - ν0 e νeg, gn + ν0 >> iΓr, resulta para a polarizabilidade: 

 
[αρσ]gn, gm =  1 / hc Σe (2νe / νe

2  ± ν0
2) [μp]0

ge [μσ]0
eg <nاm> 

              + 1 / hc Σe Σk (2νe / νe
2  ± ν0

2) {[μp]0
ge [μσ]0

eg + [μp]0
ge [μσ]’

eg} <nا Qk اm> 

              + 1 / hc Σe Σk, k’ (2νe / νe
2  ± ν0

2) [μp]’ge [μσ]’eg <nا Qk Qk’ اm>         (4) 

 
           O primeiro termo na equação corresponde somente ao espalhamento Rayleigh 

(<nاm> = δnm), já que m e n são números quânticos vibracionais do estado eletrônico 

fundamental. O segundo termo é responsável pelo espalhamento Raman Stokes e anti-

Stokes (<nا Qk اm> ≠ 0 se n = m±1). O terceiro termo dá origem à harmônicas de 

primeira ordem (k=k’) e de combinações binárias (k≠k’), que são fracas no Raman 

normal, mas aparecem em condições de ressonância mais rigorosas74. 

           No caso do espalhamento ressonante, vale agora: (a) a dependência de v dos 

denominadores na equação (3); (b) νev, gm - ν0 e iΓr são comparáveis; (c) o primeiro 

termo ∂[μρ]ge/∂Qk = [μρ]’
ge na série de Taylor deve ser definido explicitamente; (d) o 

acoplamento vibrônico provém da variação do hamiltoniano com respeito a Qk, que 

mescla o estado اe> com outros اs> de simetria apropriada. 

           A medida que ν0 se aproxima de νev, gm, o estado excitado de relevância irá 

dominar a soma dos outros. Considera-se um ou no máximo dois deles. Partes não 

ressonantes são desconsideradas. Com isso, a polarizabilidade assume quatro 

contribuições: 

[ ] [ ] ∑ Γ+−
=Α

v evgmev

geeg
egge i

mvvn

hc 0,

001
νν

μμ σρ   [αρσ]gn, gm = A + B + C + D,   sendo que   

 
           No contexto considerado interessam apenas contribuições do termo A, que para 

ser não nulo, implica que (a) os momentos [μp]0
ge  e [μσ]0

eg devem ser não nulos e (b) o 
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produto das integrais de overlap vibracionais (fatores de Franck-Condon), 

<ngاve><veاmg>, devem ser não nulos para pelo menos alguns valores de v. 

           Assim, a técnica requer que a excitação ocorra dentro do contorno de uma 

banda intensa de absorção, do tipo de transferência de carga (CT) ou do tipo π-π*. 

           Integrais de overlap do tipo <ngاve> são não nulas se as funções de onda 

vibracionais ψn e ψv não forem ortogonais. Para isso, deve haver entre o estado 

fundamental e os estados excitados (a) uma diferença do número de onda vibracional 

(νe
k ≠ νg

k), ou seja, uma mudança na curvatura da superfície da energia potencial, ou 

(b) um deslocamento do mínimo de energia ao longo das coordenadas normais ΔQk. 

Segundo argumentos de simetria, tais deslocamentos só poderão ocorrer para modos 

totalmente simétricos, de modo que a simetria molecular não seja alterada no estado 

excitado. Para isso, as mudanças de geometria devem se resumir a combinações de 

alterações no comprimento e nos ângulos de ligação, que não alteram, porém, a 

simetria. Essas alterações de geometria se resumem, por sua vez, a variações nas 

coordenadas normais de simetria totalmente simétricas74. 

           Dependendo da magnitude de ΔQk, os fatores de Franck-Condon, 

<ngاve><veاmg>, devem ter valor apreciável para até vários quanta de n. Por isso, o 

termo A dá origem a bandas harmônicas com intensidades comparáveis às das 

fundamentais. 

           Com o efeito, as bandas Raman originárias do cromóforo são intensificadas 

seletivamente por um fator de 103 a 105. Essa seletividade é importante, pois pode 

permitir a identificação de vibrações de um cromóforo particular num espectro 

complexo e auxiliar em processos de autenticação entre materiais similares.  

 

1.5 - Espectroscopia Raman em microanálise: pigmentos  

           Foi a partir de 1969 que T. Hirschfeld sugeriu que o espalhamento Raman 

poderia ser estendido para a análise de partículas ao nível de micrômetros e sub-

micrômetros75. A primeira medida bem sucedida de partículas individuais nesta escala 

foi reportada em 197476, na mesma ocasião em que Delhaye e col. reportaram a 

elaboração de um microscópio Raman77. Neste instrumento, um microscópio é 
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acoplado a um espectrômetro convencional equipado com um detector de alta 

sensibilidade. 

           O princípio de funcionamento de um microscópio Raman consiste na incidência 

de radiação laser, que passa através de um beamsplitter e é depois focalizado na 

amostra pela objetiva do microscópio (fig.1). A partir da década de 90, iniciou-se a 

substituição dos beamsplitters por filtros holográficos (filtros de notch); o 

equipamento utilizado neste estudo emprega essa configuração. A objetiva do 

objetiva do 
microscópio 

amostra 

espectrômetro 

detector 

beamsplitter 1 

beamsplitter 2 

ocular do 
microscópio 

espelho 
móvel lente 1 

lente 2 

laser 

luz 
branca 

Figura 1: Esquema geral do arranjo ótico de um microscópio Raman. Abaixo, esquema de 
equipamento Renishaw (Reproduzido com autorização do fabricante). 
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microscópio é utilizada tanto para focalizar o feixe incidente quanto para coletar a 

radiação espalhada pela amostra. Assim, a radiação refaz o mesmo percurso de volta 

até o filtro de notch e é dirigida para um espectrômetro ou monocromador.  

           O feixe de luz branca é colinear com o trecho final do laser incidente. Com isso, 

a seleção luz branca/laser é feita da mesma maneira como em um microscópio comum, 

através de espelho móvel. Um ajuste adequado do equipamento, usando obturadores 

(na verdade, fechando-se a fenda de entrada e restringindo-se os pixels sensíveis do 

detector) torna o equipamento confocal, aumentando sua resolução axial, o que 

permite a coleta do espectro Raman em diferentes profundidades dentro da amostra. 

Em casos em que o pigmento é mascarado por fluorescência do meio aglutinante ou do 

substrato, uma redução considerável pode ser alcançada pelo ajuste apropriado do 

foco. 

           A eficiência do filtro de notch é bastante dependente do ângulo de incidência da 

radiação. A radiação que se dirige à amostra incide sobre ele em ângulo tal que faz 

com que atue como um espelho 95% refletor (contra 50% de eficiência para um 

beamsplitter). No percurso de volta, o ângulo de incidência da radiação espalhada é 

diferente, fazendo com que atue efetivamente como um filtro, rejeitando a radiação 

Rayleigh, bem mais intensa que a espalhada inelasticamente. Um segundo filtro de 

notch completa o processo de eliminação da linha Rayleigh, rejeitando-a quase que 

integralmente. A eficiência do instrumento é completada pelo uso de um 

monocromador de apenas 25 cm de distância focal. 

 

1.6 – Análise de pigmentos de pintura rupestre.  

           Pesquisas em arte rupestre no Brasil tornaram-se mais intensas a partir do início 

da década de 1970, com os estudos realizados por uma equipe interdisciplinar 

coordenada pela Profª Niède Guidon, no Piauí e, posteriormente, com a criação do 

Parque Nacional Serra da Capivara, em 1979. Nas duas últimas décadas, com novas 

descobertas, multiplicaram-se os estudos e os centros de pesquisa, empenhados na 

questão da ocupação do continente americano, o que é evidenciado pela produção de 

dissertações, teses e publicações nacionais e internacionais.  
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           Hoje, estudos bem consolidados, entre os quais destacam-se os trabalhos que 

vêm sendo feitos pela equipe de pesquisadores da FUMDHAM (Fundação Museu do 

Homem Americano), que congrega importantes universidades e centros de pesquisa, 

além de estudos coordenados por André Prous (UFMG) em regiões mineiras78, como a 

Serra do Cipó, Diamantina e Lagoa Santa e de projetos desenvolvidos pelo Museu 

Nacional da UFRJ79 e pelo Museu de Arqueologia e Etnologia80, da USP, podem dar 

idéia do panorama da produção nacional, de competência multidisciplinar. 

Recentemente, livros publicados por Anne-Marie Pessis81, Edtih Pereira82 e Madu 

Gaspar83 abordam resultados em contexto nacional. Cabe mencionar as contribuições 

de Silvia Maranca nos estudos de cerâmica e de abrigos sob rocha no estado de São 

Paulo e do Piauí84, também o uso da arqueo-química por Maria da Conceição Lages 

aplicada aos estudos de arqueometria e arqueologia brasileiras85. Contribuições da 

química podem também ser vistas nos trabalhos coordenados por Luiz Antônio Souza, 

do CECOR, da UFMG86. 

           Neste particular, a utilização de técnicas físico-químicas na caracterização dos 

materiais coloridos ou de degradações encontrados nas representações busca contribuir 

cada vez mais com as informações obtidas. No Brasil, no que diz respeito aos 

pigmentos utilizados, pesquisas envolvendo a interação físico-química entre estes e os 

suportes rochosos e mesmo as degradações sobre as representações são ainda 

incipientes78. Um dos poucos exemplos trata de análises de pigmentos em pinturas do 

Parque Nacional Serra da Capivara, por Maria da Conceição Lages, que realizou 

também levantamento detalhado do material das degradações, em sua tese de 

doutorado. 

           Fora do Brasil, a aplicação da espectroscopia Raman em particular, em 

materiais de interesse arqueológico, especificamente em pigmentos, é uma área de 

pesquisa bem recente que vem apresentando resultados positivos nos últimos anos. 

Trabalhos pioneiros de Smith21, Edwards23 e Russ29 buscaram identificar ou 

caracterizar, em ambientes rupestres, os materiais utilizados, misturas ou proporções 

entre fases coloridas de pigmentos, deposições de fuligem de tochas ou de outra 

origem e degradações microbiológicas sobre os grafismos, servindo-se, para isso, da 

vantagem não invasiva e não destrutiva da técnica. 
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           Uma primeira parte deste trabalho trata de análises feitas para pigmentos 

coletados no Vale do Peruaçu, município de Januária, norte de Minas Gerais. O vale é 

constituído por uma seqüência de cavernas contendo uma vasta gama de inscrições 

rupestres sobre rocha, o que o torna um local privilegiado para estudos. A área vem 

sendo estudada desde a década de 1970 pelo Setor de Arqueologia do Museu de 

História Natural e Jardim Botânico da UFMG, coordenado pelo Prof. Dr. André Prous. 

Ultimamente, colaborações entre o Departamento de Belas Artes (UFMG) e o 

Laboratório de Espectroscopia Molecular (USP) vêm resultando em trabalhos com 

vistas à preservação das características documentais do local. As análises feitas para os 

pigmentos neste trabalho representam um refinamento de resultados para os materiais 

coletados por Helena David, em sua tese de mestrado, coordenado pelo Prof. Dr. Luiz 

Antônio Cruz Souza, do referido Departamento e estudados previamente pela Profª Drª 

Dalva Lúcia Araújo de Faria (USP). 

           Os painéis com arte rupestre presentes nas entradas e nos abrigos são marcados 

por grande diversidade e expressividade. Os fragmentos foram retirados a partir de 

representações rupestres de variados tipos e tamanhos, onde se observam figuras 

isoladas, em grupos ou cenas, monocromáticas e bicromáticas. Há também 

representações de figuras geométricas (traços, pontos etc.), antropomorfas (individuais 

e compondo cenas), zoomorfas (aves, peixes, veados e outros quadrúpedes etc.) e 

alguns fitomorfos (fig.2). As cores encontradas são o preto, o branco, o vermelho 

(vários tons), alaranjado, amarelo e até mesmo a cor verde, que na verdade, foi 

constatada como resultado da mistura entre preto e amarelo. 

           O estudo de pigmentos no contexto de superfícies murais exteriores e interiores 

(rocha, afrescos, painéis etc.) gera questões principalmente a respeito da natureza da 

origem geológica/biológica e físico-química dos pigmentos, da associação de cargas 

e/ou aglutinantes, das sucessivas camadas de substratos ou de depósitos posteriores 

sobre a superfície desses pigmentos21 e de variáveis provocadas por intemperismos 

(fogo, umidade, temperatura etc.), além de produtos de degradação promovida por 

microorganismos. 

           Neste estudo, além da identificação de pigmentos, é feita uma tentativa da 

atribuição da origem do pigmento vermelho, hematita (α-Fe2O3). Duas são as 
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Figura 2: Pinturas rupestres dos painéis no Abrigo Norte do Janelão, 
Vale do Peruaçu, MG, local de coleta dos materiais 
pigmentados. 

 

hipóteses de sua procedência a partir de análises espectrais: (a) uso direto de hematita 

natural e (b) obtenção térmica a partir de ocre amarelo (α-FeOOH).  

          Modificações espectrais de hematita a partir de fontes diferentes e o 

comportamento com a temperatura são discutidos também no tratamento dos 

resultados. 

           Do ponto de vista da conservação, o estudo sistemático do local justifica-se 

também por pressões de turismo depredatório, exploração madeireira, queimadas e 

ocupação rural desordenada86. 

            

1.6.1 - O problema da origem de hematita  

           Hematita (α-Fe2O3) é um mineral cristalino, com estrutura do tipo coríndum, 

cuja cela pertence ao sistema romboédrico; o grupo de espaço corresponde a R3(-)c 

(D6
3d). Os modos de vibração previstos na zona central de Brillouin são 7 para o 

Raman e 7 para o IR, presentes abaixo de 700 cm-1 em ambos os casos. Os modos 
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correspondem basicamente a vibrações Fe-O do octaedro e de vibrações da sub-rede 

aniônica de O-2. Reportou-se que quando hematita provém de goetita (α-FeOOH) por 

aquecimento, bandas adicionais poderiam aparecer nesse perfil. Isso poderia ser 

devido a um desdobramento por campo de correlação, supondo-se que uma estrutura 

diferente de coríndum estivesse presente como produto térmico entre 300-900°C. 

Neste caso, a chamada protohematita pertenceria ao grupo de espaço C6
3v, não 

detectada por raio-X por possuir as mesmas regras de ausência de difração que o grupo 

D6
3d

 87, porém, possuindo regras de seleção distintas para vibrações em Raman e IR. 

Hidrohematita é um termo que comumente diz respeito a uma hematita que seria 

proveniente da queima do oxihidróxido goetita em temperaturas brandas, contendo 

unidades OH aprisionadas nos canais da estrutura formada. Nos espectros Raman, a 

presença de grupos OH na hidrohematita seria provavelmente responsável pelo 

aparecimento de uma banda não prevista por regras de seleção em torno de 660 cm-1 

como resultado do abaixamento de simetria da estrutura. A presença desta banda é 

relativamente comum em amostras naturais e está presente em todos os espectros 

obtidos das amostras de pinturas do Abrigo do Janelão, mas não há uma caracterização 

muito precisa quanto à atribuição do seu aparecimento em hematita na literatura. Sabe-

se que esta banda é característica e intensa em óxidos que apresentam coordenação 

tetraédrica do metal com os oxigênios, como no caso de magnetita (O7
h), em que esta 

vibração é um fónon atribuído ao modo A1g do tetraedro, com os íons Fe3+ ocupando o 

sítio A 88. Verifica-se também que a maneira como esta banda varia em função da 

temperatura acompanha a mesma variação térmica das linhas de difração no raio-X. 

Estas últimas são dependentes da migração catiônica de Fe3+ até uma razão Fe:O ideal. 

Neste estudo, substituições isomorfas obtidas em soluções sólidas de Fe2O3 – Cr2O3 

dão origem ao mesmo perfil para hematita, com uma intensificação particularmente 

alta para esta banda. 

          O processamento térmico de goetita em diferentes temperaturas provoca a 

alteração na cor do pigmento (fig.3) devido à desidratação e alteração no tamanho dos 

seus grãos. Essa desidratação, em torno de 260°C, é uma transformação conhecida 

desde tempos remotos e no período Romano era tida pelos pintores como uma espécie 

de “receita” para a obtenção do pigmento vermelho89. Não há registros, no entanto, de 
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que os artistas pré-históricos tenham se utilizado desta transformação como um 

conhecimento adquirido. Por outro lado, a ocorrência de hematita próxima a locais 

onde foi constatada queima de materiais pode representar uma possibilidade de 

processamento intencional de goetita. A variedade de cores disponíveis durante a era 

Paleolítica era bastante limitada, consistindo basicamente das colorações pretas (MnO 

e carvão) e vermelhas (α-Fe2O3). A obtenção de cores ou tonalidades alternativas 

poderia constituir uma prova do desenvolvimento intelectual e tecnológico dessa 

sociedade. A questão que se coloca, para fins arqueológicos, é saber se a hematita 

encontrada nas representações rupestres obtida de goetita ou de hematita natural 

poderia ser diferenciada por métodos científicos. 

Figura 3: Matizes de cor obtidas de goetita em função do aumento de temperatura. 

           O presente trabalho tenta, através da microscopia Raman e de espectroscopia de 

absorção no IR, contribuir com algumas informações quanto ao problema histórico de 

pigmentos rupestres, utilizando também métodos físico-químicos, como difração de 

raio-X (XRD)90 e microscopia eletrônica de varredura (SEM).  

 

1.7 – Objetivos  

           Este trabalho emprega a espectroscopia Raman para a identificação de 

pigmentos utilizados em práticas artísticas, com ênfase nos resultados obtidos em 

ambiente rupestre. Busca-se caracterizar as possíveis fontes de alguns dos pigmentos, 

empregando-se métodos complementares de termogravimetria (TG), difração de raio-

X (XRD) e microscopia eletrônica de varredura (SEM). Técnicas de espectroscopia de 

absorção no infravermelho e de ATR foram também utilizadas para a caracterização de 
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possíveis fases de pigmentos e como métodos auxiliares na identificação de materiais 

das degradações.  
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2 – EXPERIMENTAL 

 

2.1 Amostragem 

2.1.1 – Amostras de pigmentos rupestres. 

           As amostras contendo pigmentos rupestres foram coletadas por Helena David, 

como parte integrante de sua dissertação de mestrado orientada por Luiz Antônio de 

Souza, do CECOR; essas amostras fazem parte de pictografias localizadas no Parque 

Nacional Cavernas do Peruaçu, sítio Abrigo Norte do Janelão, em Minas Gerais. Foram 

coletadas 40 amostras, dentre as quais 32 do Abrigo do Janelão, como mostrado a seguir, 

nas cores preta, branca, amarela e vermelha. As amostras constituem minúsculos 

fragmentos (a partir de 10μm3), ou de pequenos grânulos de 1 mm2 aproximadamente, de 

pigmentos retirados de localidades diferentes do sítio e foram obtidas diretamente dos 

painéis rochosos com a pintura e as degradações presentes, para identificação dos 

pigmentos e do material degradado. As amostras foram analisadas diretamente sobre 

lâminas de microscópio, sem tratamento prévio. Os fragmentos foram analisados 

geralmente em forma de material particulado; incluem regiões de superfície e de camadas 

mais perfundidas. Ao microscópio, as amostras apresentaram-se bastante heterogêneas, 

constituindo-se basicamente do material pigmentado, do suporte de calcário, e de 

deteriorações que poderiam ser devido a intempéries (pátina, escamações etc.) e/ou a 

microorganismos e insetos.  

 

2.1.2 – Amostras naturais de óxidos de ferro.  

           As amostras eram exemplares naturais de goetita (α-FeOOH), hematita (α-Fe2O3), 

magnetita (Fe3O4), limonita (FeOOH.nH2O) e wustita (FeO), de diferentes origens. 

Algumas delas foram fornecidas pelo Departamento de Engenharia de Minas–USP. 

Algumas amostras de goetita foram doadas pelo Museu de Geociências–USP e são de 

procedência não especificada. 

 

2.1.3 – Amostras sintéticas de óxidos de ferro. 

           Amostras de magnetita (Elba), hematita (Labormax) e óxido de crômio, Cr2O3 

(Herzog) foram utilizadas eventualmente como padrões. 
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2.1.4 – Amostras de oxalato de cálcio 

           Amostras de oxalato de cálcio monohidratado (CaC2O4.H2O), whewellita, e de 

oxalato de cálcio dihidratado (CaC2O4.2H2O), ou weddelita, foram preparadas segundo 

procedimento descrito na literatura1,2. Whewellita foi obtida pela precipitação de ácido 

oxálico (COOH)2.2H2O 0,1M com solução 0,1M de cloreto de cálcio (CaCl2) à 

temperatura ambiente. Weddelita é a forma mais instável, obtida de soluções mais 

diluídas, a temperaturas menores, nas quais a co-precipitação de whewellita é evitada. 

Para isso usou-se solução 0,02M de ácido oxálico, ligeiramente básica (pH 8) adicionada 

gota a gota à solução de CaCl2 0,02M, sob agitação vigorosa em temperaturas entre 5 e 

10°C. 

 

2.2 Equipamentos e Metodologia 

2.2.1 – Microscopia Raman 

           Os espectros foram obtidos em equipamento Raman Renishaw, dotado de detector 

CCD (Wright, 600 x 400 pixels) refrigerado termoeletricamente (-20°C). Um microscópio 

metalúrgico Olympus (BH2-UMA) é usado tanto para focalizar o laser no ponto desejado 

da amostra, como para coletar a radiação espalhada. As amostras foram estudadas sem 

qualquer tipo de preparação ou manipulação especial, exceto nos estudos de temperatura. 

Todos os espectros foram analisados com uso de radiação em 632,8 nm (laser de He-Ne, 

Spectra Physics, mod. 127) e a potência na amostra foi tipicamente 0,5 mW. Em casos de 

pouca intensidade ou de presença de fluorescência, a potência foi aumentada 

gradativamente, de modo a se obter o melhor ajuste sinal/ruído. 

 

2.2.2 – Estudo de Temperatura 

           Para o estudo ex-situ, utilizou-se aquecimento em mufla industrial (Robertshaw 

Pyrotec S.A.), com capacidade de aquecimento até 1500°C. 

           No estudo in-situ, foi utilizado um acessório de temperatura programável, TS 1500 

(Linkam Scientific Instruments), acoplado ao microscópio Raman, juntamente com uma 

unidade de controle de temperatura TMS 92 (Linkam). Nesse acessório, a amostra é 

confinada em uma pequena câmara de material cerâmico aquecida através de resistor. 

Pode-se controlar a taxa de aquecimento e o tempo de exposição de temperatura através 

de rampas no intervalo programado. 
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2.2.3 – Espectroscopia de absorção no Infravermelho  

           Os espectros foram obtidos em equipamento Bomem série MB100, usando entre 64 

e 512 acumulações, à taxa de 20 varreduras/min e resolução de 4 cm-1. Para aquisição de 

espectros de ATR foi utilizado sistema de ATR de reflexão simples Silver GateTM 

(Specac), dotado de cristal de Ge em ângulo de 45° fixado a uma unidade ótica montada 

sobre o espectrômetro (fig.4). A plataforma possui uma ponte móvel e um mecanismo de 

trava com cabeça de metal que permite pressão adequada da amostra junto ao cristal.  

Ge

amostra

Figura 4: Esquema geral do arranjo ótico do sistema de ATR de reflexão simples. 

 

2.2.4 – Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) 

           As análises foram feitas em equipamento LEO 440i, acoplado a espectrômetro de 

energia de raio-X (Oxford Isis 300), com feixe primário a 20 kV de potencial e detecção 

por excitação de elétrons secundários. A distância focal usada foi de 5 mm. As amostras 

foram secas em estufa a 35°C e colocadas em dessecador a vácuo. A dispersão das 

partículas foi feita em fita de dupla face de carbono e a remoção de resíduos mais pesados 

foi feita com jato de ar. O recobrimento das amostras foi feito com ouro pela técnica de 

sputter coating. Os cristalitos em formato acicular medidos eram em média da ordem de 

0.3-0.5 x 0.10μm. 

 

2.2.5 – Difração de raio-X (XRD) 

           Os difratogramas foram obtidos em aparelho Miniflex-Rigaku RU-200B (Rigaku 

Co.), utilizando radiação de CuKα (1.754 Å), com 2θ no intervalo de 0 a 80° e passo de 

0.72°/min.. Amostras de goetita a temperatura ambiente e aquecidas a 250, 400, 600, 800 

e 1000°C, analisadas ex-situ, foram dispersas como fina camada sobre discos metálicos. 
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2.2.6 – Termogravimetria (TG) 

           As curvas TG foram obtidas em instrumento Hi-ResTM TGA 2950 (T.A. 

Instruments) em atmosfera de N2, utilizando uma razão de aquecimento de 20°C/min.       

Cerca de 10 mg da amostra foi colocada em cadinho de platina para análise por 

programação de temperatura a partir da temperatura ambiente até 900°C. 

 

2.2.7 – Estudo de solução sólida Fe2-xCrxO3

           As soluções sólidas Fe2O3 – Cr2O3 foram preparadas por moagem de mistura de pó 

de Fe2O3 e de Cr2O3 em almofariz, seguido de compactação em pastilhas; estas foram 

colocadas em cadinho de porcelana e aquecidas a 900°C por 8h ao ar. Depois foram 

resfriadas à temperatura ambiente, trituradas e compactadas novamente em forma de 

pastilhas. Depois de calcinadas a 900°C por 24h, foram resfriadas à temperatura ambiente. 

Amostras puras de Fe2O3 e de Cr2O3 foram também trituradas, preparadas como pastilhas 

e aquecidas a 900°C durante 8h, depois resfriadas, conforme método semelhante na 

literatura.3, 4

            Para investigar possível heterogeneidade da amostra, a fase resultante Fe2-xCrxO3 

passou por um outro processo de moagem e aquecimento, até 1000°C por 8h ao ar e 

depois foi resfriada.  
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3 – RESULTADOS 

 

3.1  Pigmentos em Pinturas Rupestres Brasileiras 

           Na fig.5 está representada a localidade de origem dos fragmentos de pinturas 

rupestres coletados do Abrigo Norte do Janelão1; em detalhe, as representações típicas da 

localidade (fig.6). Como já mencionado no item 2.1.1, as amostras consistem basicamente 

de pequenos grânulos de 1 mm2 aproximadamente e foram retiradas diretamente dos 

painéis rochosos com a pintura e as degradações presentes, para identificação dos 

pigmentos e do material degradado (fig.7). Foram coletadas 40 amostras, dentre as quais 

32 do Abrigo do Janelão, selecionadas com auxílio de microscópio estereoscópico e 

documentadas devidamente por fotografia com as codificações do local de origem. O 

Abrigo Norte do Janelão é um grande abrigo sob rocha calcária, com mais de 70 metros 

de comprimento e entre 80 e 100 metros de altura. Está situado na margem esquerda do 

rio Peruaçu, a cerca de 100 metros do leito, na entrada da Gruta do Janelão (15°06.84’S / 

44°14.56’W)1.  

           As gravações representam possivelmente diferentes sucessões cronológicas, desde 

ca. 7000 a.C. até o período cerâmico (3000-50 a.C.), tendo as seguintes distribuições2: 

 

geométricas antropomorfas zoomorfas vegetais Distribuição 
temática (%) 89 6,4 3,3 0,4 

 

monocromáticas bicromáticas tricromáticas
vermelhas pretas amarelas amarelo e 

vermelho
amarelo e 

preto 
vermelho 

e preto 
vermelho, preto e 

amarelo 

 
Distribuição 

cromática (%) 
46,3 25 15,7 9 1,8 1 0,8 

            

           Na identificação de pigmentos, eventualmente outros sinais espectrais de 

componentes do preparado aplicado poderiam estar incluídos, além das obtidas das 

partículas coloridas dos pigmentos, que são insolúveis no meio dispersante. Isto porque, 

segundo alguns autores, na fabricação das “tintas”, após raspagem do bloco de matéria-

prima, da moagem e decantação para eliminar partículas mais grossas, o pigmento deveria 

ser misturado ainda a três outros ingredientes2: (a) um aglutinante, que agregaria 

pigmentos e demais elementos da tinta (ex: calcita, gipsita); (b) um veículo ou solvente, 

que modificaria propriedades de viscosidade e consistência (neste caso, geralmente água); 
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(c) carga, que é um material inerte, branco ou incolor, geralmente transparente, que 

serviria para diluir o pigmento, mantendo suas características corantes (caulim, feldspato, 

biotita etc). Outros sinais, fora dessas possibilidades, poderiam ser eventualmente geradas 

a partir de depósitos de interferentes, como fuligem, agentes microbiológicos etc. 

           Os espectros das figuras a seguir ilustram os perfis representativos das amostras 

catalogadas na Tabela 2. Foram identificados carvão vegetal para pigmentos pretos, 

calcita (CaCO3) para pigmentos brancos, goetita (FeOOH) para pigmentos amarelos e 

hematita (Fe O2 3) para pigmentos vermelhos. Materiais provenientes de degradações foram 

identificados predominantemente como oxalatos, na forma monohidratada (whewellita, 

CaC O) e dihidratada (weddellita, CaCO .H O .H2 4 2 2 4 2O). Foram feitas também atribuições 

tentativas para outros sub-produtos, que provavelmente incluem ácido oxálico, oxalatos de 

metais pesados e também do substrato. Óxido de manganês (MnO) não foi detectado 

numa das amostras (1198T) que apresentava alto teor de Mn detectado por Microssonda 

Eletrônica (SEM/EDS). 
            

 

 
Figura 5: Localização das amostras coletadas no Abrigo Norte do Janelão (Reproduzida 

da ref.1; detalhes na fig.6) 
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Figura 6: Pinturas rupestres do Abrigo Norte do Janelão, local de coleta de algumas das 
amostras da figura anterior: (a) 1128T, (b) 1124T, (c) 1131T (d) 1130T e (e) 
1125T. (Reproduzido da ref.1) 

(c) (b) (a) 

(d) 
(e) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 7: Amostras vistas ao microscópio Raman: (a)1131T, (b)1114T, (c)1130T, 

(d)1134T e (e)1128T 

(a) (b) 

(c) (d) (e) 
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Amostra  

 

 
Descrição 

 
Amostra  

 
Descrição 

 
1107T 

 
Camada rosa sobre a rocha 
 

 
1121T 

 
Frag. de camada pictórica c/ 
presença de material branco 
 

1108T Fragmento de rocha com 
camada rosa 
 

1122T Frag. de material branco entre 
as perdas de camada pictórica 
 

1109T Superfície verde  clara 
 

1123T Frag. de pintura preta c/ 
aspecto de pó  
 

1110T Superfície branca,  
 

1124T Frag. de figura branca s/ 
aspecto de emulsão 
 

1111T Superfície verde escura 
 

1125T Frag. de figura preta, traços 
finos 
 

1112T Superfície preta 1126T Frag. de material branco em 
pátina alaranjada, c/ escamas 
  

1113T Escama branca, dura 1127T  Frag. de material branco sob 
escamação da rocha 
 

1114T Frag. de camada pictórica 
preta 

1128T Frag. de pintura vermelha c/ 
camada branca por cima 
 

1115T Frag. de material branco      
s/ a pintura preta 
 

1129T Frag. de pintura amarela c/ 
material branco por cima 
 

1116T Frag. de camada 
esbranquiçada s/ camada 
preta 
 

1130T  Frag. de pintura “verde” que 
contorna figura amarela 
 

1117T Frag. de depósitos brancos  
c/ vestígios vermelhos s/ 
preto 
 

1131T Frag. de pintura amarela, c/ 
escamação e pig. pretos 
 

1118T Escama de rocha c/ pátina 
alaranjada 

1132T  Frag. de pintura branca que 
contorna figura vermelha 
 

1119T Frag. de camada pictórica 
vermelha c/ material branco  

1133T Frag. de figura vermelha c/ 
material branco c/ escamação  
 

1120T 
 

Frag. de material branco por 
baixo de camada pictórica 
 

1134T Frag. de figura vermelha c/ 
perdas e material branco  

Tabela 2: Planilha descrevendo as amostras provenientes do Abrigo Norte do Janelão para 
identificação preliminar. (Adaptado da ref.1) 
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3.1.1 Pigmentos identificados 

Pigmentos pretos 

           Os espectros Raman confirmaram a presença de carbono amorfo em três amostras, 

1114T, 1125T e 1130T. Em análises anteriores realizadas por Microssonda Eletrônica 

(SEM)1 duas outras amostras, 1196T e 1198T apresentaram altos teores de carbono. No 

espectro a seguir (fig.8), é possível notar o perfil alargado típico do material com baixa 

organização estrutural e que é expresso pela grande intensidade da banda em torno de 

1360 cm-1 característica da vibração de carbono sp3 na ligação C-C, chamada banda D3. 

Em 1580 cm-1, esse desordenamento do material é também expresso pelo alargamento 

relativamente grande de uma banda (banda G) associada à vibração C=C. Esta banda 

aparece como uma vibração única e intensa em materiais carbonáceos mais organizados, 

como a grafite, porém as duas vibrações passam a ser ativas quando o grau de  

Figura 8: Espectros de pigmentos pretos nas amostras 1114T e 1125T, de negro-de-fumo, 
com as vibrações de carbono pouco cristalino (C), sem sinais para vibrações de 
material ósseo. Dentre outras vibrações na amostra 1114T, há sinais de weddelita
(w). 
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cristalinidade da amostra diminui e defeitos na estrutura passam a ter importância. A 

ausência de uma banda em torno de 970 cm-1, geralmente freqüente neste tipo de amostra 

e que está relacionada à vibração de estiramento simétrico do grupamento PO 3-
4 , indica 

que o material carbonizado não se origina da queima de ossos, mas possivelmente da 

queima de matéria vegetal.  

           Duas amostras, uma delas do Abrigo Norte, 1198T, apresentaram altos valores de 

manganês nas análises de Microssonda Eletrônica, realizadas por H. D. Castelo Branco1, 

porém, neste trabalho não foram observadas evidências do óxido correspondente. Óxido 

de manganês é um espalhador fraco de radiação e facilmente mascarado por ruídos de 

fundo ou por misturas de amarelos e vermelhos, por apresentar vibrações detectáveis na 

mesma região, entre 500 e 700 cm-1, ou mesmo pela presença de um interferente, como 

oxalato. 

          Na amostra 1114T outras bandas são visíveis e serão discutidas oportunamente.  

          Carvão também foi detectado em amostras de coloração amarela, 1130T e 1131T. A 

olho nu, essas regiões foram descritas antes1 como de coloração verde. Ao microscópio, 

verificou-se como sendo resultado da mistura de carvão e amarelo ocre (α-FeOOH) 

pontos que se apresentavam como superfícies heterogêneas em cor e granulação. Sinais de 

produto biológico em 909 cm-1 e 1479 cm-1, de weddelita, repetiram-se para estas 

amostras e serão discutidos oportunamente. 

 

Pigmentos vermelhos 

           Em todos os grupos de amostras analisadas, cinco no total, o perfil do espectro de 

hematita se repetiu com maior ou menor qualidade para amostras codificadas como 

1128T, 1133T e 1134T. Os espectros confirmam a mesma identificação já obtida 

anteriormente por testes microquímicos e por PLM1, ambos métodos destrutivos. Esses 

perfis, que apresentam um fundo de fluorescência na linhabase, são do tipo ilustrado na 

fig.9, de hematita desordenada, em que aparecem apenas as bandas mais pronunciadas da 

vibração da espécie, em 293, 411, 502 e 614 cm-1. As bandas em 660 e 1320 cm-1 são 

atribuídas ao espalhamento de magnon da estrutura magnética do cristal, segundo alguns 

autores4. Há também a hipótese de que a banda em 1320 cm-1 seja uma harmônica 

associada a um fónon ótico longitudinal (LO) proibido por regras de seleção em torno de 

660 cm-1 5. Esta última banda poderia estar associada a deficiências na organização 
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estrutural do cristal e poderia sugerir a ocorrência de processos de intemperismos sofrido 

pelo pigmento ao longo do tempo. Novamente, outras bandas são observadas no espectro 

da amostra 1134T (909 e 1480 cm-1) e na amostra 1128T (1464 e 1492 cm-1), que não 

estão relacionadas a vibrações desses pigmentos e serão discutidas adiante. 
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Figura 9: Espectros de pigmento vermelho nas amostras 1134T, 1133T e 1128T. 
Um espectro de hematita (α-Fe2O3) foi incluído para comparação. 
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Pigmentos brancos 

           Três amostras do Abrigo, 1124T, 1132T e 1197T, indicaram a presença de calcita 

(CaCO3). São bem evidentes a banda característica de estiramento simétrico de C-O do 

grupamento (CO 2-
3 ) em 1086 cm-1 e a banda em 281 cm-1 (deformação angular fora-do-

plano). A banda em 712 cm-1 2- relativa à deformação de (CO3 ) também é característica do 

pigmento. As demais bandas em 502, 895, 1464 e 1496 cm-1 são devidas ao produto de 
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degradação oxalato de cálcio na forma monohidratada (fig.10). Uma das amostras 

(1124T) foi referida por H. D. Castelo Branco

Figura 10: Espectro de pigmento branco na amostra 1124T, com bandas em 281, 712 e 
1086 cm-1 referentes à calcita (CaCO3); as bandas 504, 899 e 1464 e 1492 cm-1

são características de whewellita (CaC2O4.H2O). 
 

899 504 

1 como constituindo de uma combinação de 

calcita com outros minerais, como magnetita (300, 535 e 665 cm-1) ou dolomita         

(1098 cm-1 2-, ν(CO3 )), que não foram detectados. As amostras 1132T e 1197T provêm de 

traços finos que contornam uma figura vermelha. Apesar de citações feitas à presença de 

caulim1 (silicato de alumínio hidratado – Al O .2SiO .2H2 3 2 2O), neste estudo não foram 

obtidos vestígios de sua presença. O espectro Raman deste composto apresentaria bandas 

na região 200-400 cm-1 (vibrações internas do triângulo O-H-O), na região 400-600 cm-1  

(relativa à vibração no plano Si-O-Al), em 677 cm-1 (estiramento simétrico Al-O) e em 

900 cm-1 (deformação Al-OH)6. 

 

Pigmentos amarelos 

           Goetita ou ocre amarelo (oxihidróxido de ferro – α-FeOOH) foi identificado em 

duas amostras, 1130T e 1131T. As bandas características em baixa freqüência relativas 

aos fónons do octaedro Fe-O, aparecem em 245, 298, 383, 477, 549 e 686 cm-1 (fig 11), 
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concordantes com a literatura7. Em alguns pontos da amostra 1130T relativos a um 

contorno verde de uma figura geométrica amarela detectou-se a mistura do ocre com 

carvão; weddelita foi detectada nessa amostra. Nos espectros Raman da amostra 1131T há 

uma mistura do pigmento com carvão e whewellita. Para amostras colhidas no entorno, 

por vezes, obteve-se espectro resultante da mistura de goetita e hematita.  
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Figura 11: Espectros de pigmento amarelo nas amostras 1130T e 1131T. Em 1131T, há 
sinais do pigmento, de whewellita (CaC2O4.2H2O) em 909 e 1479 cm-1 e de 
carvão em 1360 e 1580 cm-1. Em 1130T, bandas em 909, 1464 e 1492 cm-1

indicam a presença de weddelita. O espectro de goetita (α-FeOOH) foi incluído 
para comparação 
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Aglutinantes 

           A exemplo de sítios arqueológicos estudados em outros países, não foram 

encontradas evidências de que aglutinantes orgânicos ou fixadores tenham sido utilizados 

na preparação das tintas, como gordura animal, cola de peixe, extrato vegetal, sangue, ovo 

etc. que geralmente são detectáveis em regiões entre 800 e 1700 cm-1, que incluem regiões 

de fingerprint relativas a bandas de espécies de compostos de colágeno e queratina, ou de 
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compostos proteináceos, como albumina, caseína, cola animal (que poderiam ser visíveis, 

por exemplo, principalmente como sinais a 1670 e 1245 cm-1, relativos a vibrações 

ν(C=O) de amida I e δ(NH) de amida III, respectivamente, e também em 1450 cm-1, como 

deformação CH2); bandas de carotenóides, em 1170 cm-1 ν(CC) e 1515 cm-1 ν(C=C), 

poderiam também ser esperadas8. A presença de α-quartzo geralmente detectado em torno 

de 460 cm-1, correspondente à vibração de estiramento da ligação Si-O, poderia ser 

prevista nos espectros se areia tivesse sido incorporada como carga ou espessante. A 

literatura já reportou que o uso de água rica em Ca2+ 2- e CO3 , como é o caso da água do rio 

Peruaçu, pode assegurar uma boa aglutinação aos pigmentos após secagem, por meio de 

precipitação de calcita3. Matrizes de diferentes tamanhos de partículas de calcita podem 

aprisionar compostos como óxidos e hidróxidos de Fe e Mn, conferindo uma adesão 

duradoura entre as partículas dos pigmentos e entre estes e o suporte sobre as rochas, o 

que a princípio, sugere seu uso. É possível também que os materiais orgânicos citados 

tenham sido eventualmente usados, mas desaparecido ao longo do tempo.  

 

Materiais das degradações 

           Em análises ao microscópio estereoscópico anteriormente realizadas pelo CECOR, 

os cortes estratigráficos de algumas amostras apresentavam fina camada de material 

branco sobre a pintura, de compostos de cálcio. De fato, em boa parte dos espectros 

Raman analisados foi observada a presença de outras bandas, além daquelas 

características dos pigmentos identificados. Em parte das amostras, as interferências mais 

notáveis são vistas no aparecimento de um dublete em 1464 e 1492 cm-1. Essas bandas 

caracterizam as vibrações de estiramento dos grupos (CO ) do íon oxalato em whewellita9
2  

(oxalato de cálcio monohidratado, CaC O .H2 4 2O). Outras bandas que identificam esse 

composto, observadas com maior clareza em pigmentos e materiais brancos, situam-se em 

895 cm-1, relativa à vibração de estiramento da ligação carbono–carbono, ν(C-C) e em 

502 cm-1 relativa à deformação angular de CO , δ(CO ), (fig.12). 2 2

           A presença de oxalato de cálcio em superfícies rochosas pode ser explicada de duas 

formas: (i) pela ação de microorganismos, como líquens e fungos, que se utilizam do 

substrato carbonático e de meio ácido para a produção deste composto, um agente de 

conhecida ação destrutiva no contexto pedogênico10 ou (ii) por ocorrência natural do 

minério. No primeiro caso, por análise microbiológica, pesquisadores identificaram 
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fungos dos gêneros Aespergillus, Penicillum e Cladosporium1, que possuem atividade 

biocorrosiva e produzem, entre outros, o ácido oxálico. Íons cálcio do substrato atuam 

como veículos para remoção de ácido oxálico produzido por esses micobiontes de líquens. 

Para os líquens, há uma atribuição indireta de identificação baseada nas descrições de 

Russ e col. como sendo provavelmente Aspicilia calcarea. A partir de análises de SEM1, o 

líquen é descrito como do tipo crustoso, com hifas entrelaçadas em algas verdes, 

posicionadas em camadas mais próximas da superfície do talo, em elevações11.  
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Figura 12: Espectro de whewellita (CaC2O4.H2O) presentes como o par de bandas em 
1462 e 1490 cm-1 em algumas das amostras de ocre amarelo (1130T), ocre 
vermelho (1128T) e calcita (1124T). 
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           Nas descrições para algumas áreas do abrigo, foram observadas incrustações 

brancas como início de infestação, cuja aparência esponjosa e circular parece evoluir 

radialmente, acarretando escamações e arraste de camadas de  pintura1. 

           Ácido oxálico secretado pelo micobionte causa erosão à rocha calcária e converte-

se em oxalato de cálcio, que é acumulado na interface como uma incrustação entre o 
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12líquen e o substrato; altas concentrações de oxalato ocorrem também no talo do líquen . 

Os danos causados pelo líquen na verdade provém de uma combinação de efeitos 

químicos e físicos. Fisicamente, um substrato de rocha pode ser fragmentado pela 

penetração da hifa do líquen e ciclos de expansão/contração subseqüentes causados por 

hidratação e desidratação podem resultar no deslocamento de partículas do substrato13; 

além disso, crescimentos variados do talo podem gerar pressão ascendente, resultando 

num efeito implosivo ao substrato14. Quimicamente, a interface talo-substrato é um local 

de considerável atividade e três processos distintos podem ser identificados na 

deterioração bioquímica, de maneira geral15: 

(i) secreção de ácido oxálico pelo líquen; 

(ii) produção metabólica de outros ácidos do líquen, tais como de compostos 

polifenólicos; 

(iii) geração de ácido carbônico através de dissolução de dióxido de carbono em 

umidade contida no talo do líquen. 

           Dois tipos bem caracterizados de oxalatos ocorrem naturalmente, segundo a 

literatura16-18: o monohidratado whewellita, CaC O .H2 4 2O, de estrutura monoclínica e o 

“dihidratado” weddelita, CaC O .(2+x)H2 4 2O, com 0 ≤ x ≤ 1, tetragonal, que na verdade, é 

um polihidrato com águas zeolíticas em canais da estrutura. 

           A espécie Aspicilia calcarea é um líquen que habita rochas calcárias ou 

dolomíticas e preferencialmente produz whewellita em superfícies expostas de rochas 

secas ou de abrigos ao ar livre, podendo cobrir vastas áreas destas rochas. Durante 

episódios paleoclimáticos secos, os organismos obteriam a umidade requerida por meio de 

pressão de vapor da atmosfera e orvalho19. 
1           Em estudo anterior , usando espectroscopia de absorção no infravermelho, algumas 

amostras do Abrigo do Janelão (1135T, 1134T, 1133T, 1130T, 1128T, 1121T, 1120T, 

1114T, 1110T e 1101T) apresentaram bandas características de oxalato de cálcio em 

1640, ν(C=O); 1320, ν(C-O) e 780 cm-1, ν(Ca-O) + δ(O-C-O). 

          Neste trabalho, a espectroscopia Raman permitiu a detecção da forma 

monohidratada de oxalato de cálcio em diferentes amostras, observadas na fig.12; além 

disso, amostras de material preto, como da amostra 1114T, do material vermelho, 1134T e 

amarelo, 1131T, produziram também bandas características da forma dihidratada, 

weddelite, (CaC2O4.2H O) em 504, 909 e uma única banda em 1481 cm-1 que  2
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correspondem às vibrações δ(CO ) simétrica, ν(CC) e ν(CO) simétrica, respectivamente9
2  

(fig.13).  

           Experimentalmente observa-se que weddelita é uma forma metaestável do oxalato 

de cálcio monohidratado. 

Figura 13: Espectro de weddelita (CaC2O4.2H2O), cujas bandas principais em 
901 e 1479 cm-1 estão presentes nos espectros de amostras dos 
pigmentos vermelho (1134T), preto (1114T) e amarelo (1131T).  
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           Condições climáticas podem gerar processo de hidratação de oxalato de cálcio na 

interface líquen-substrato. Líquens criam seu próprio microclima e a produção de oxalato 

de cálcio dihidratado, em particular, está relacionado à temperatura ambiente e umidade. 

A identificação de weddelita na região do Peruaçu pode reforçar tal correlação e vem a 

concordar com trabalhos experimentais anteriores. Wadsten e Moberg observaram que os 

líquens de locais úmidos produziam o monohidrato enquanto aquelas que cresciam em 

locais mais secos produziam uma mistura de monohidrato e dihidrato20. Além de umidade, 
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a temperatura ambiente pode também afetar esta hidratação; em laboratório, verificou-se 

que a formação do dihidrato seria favorecida a temperaturas entre 5 e 15°C.  
1           Medidas climáticas incluídas em trabalho anterior  sugerem clima do tipo tropical 

quente para a região do Peruaçu, com dois períodos contrastantes de seis meses cada. Um 

período chuvoso e mais quente (novembro a abril) e outro seco (maio a outubro), sendo 

que há um período crítico de estiagem compreendido no trimestre junho/julho/agosto, com 

pelo menos um mês de precipitação pluviométrica inferior a 60 mm1. 

           No Abrigo Norte do Janelão a umidade relativa (UR%) apresenta amplas variações 

anuais, que vão desde 80% (abril) até 12% (outubro). As variações em um período de 24 

horas apresentam alta amplitude, com diferenças de 30 a 40 pontos em menos de seis 

horas. Picos de umidade foram registrados por volta das 6:00h da manhã, com diminuição 

vertiginosa até valores mínimos por volta do meio-dia. Áreas aparentemente secas se 

mostraram com valores entre 10 e 20% de umidade, e aquelas com aspectos de úmidas 

apresentaram valores de até 55%. Índices de até 60% foram obtidos em locais 

parcialmente encobertos por filme microbiológico.1 

            Quanto à temperatura, variações de 17°C (julho) a 40°C (outubro) ao longo do ano 

foram observadas. Os menores valores foram medidos por volta das 06:00h da manhã e os 

maiores por volta do meio-dia. Para a superfície, os maiores valores de temperatura foram 

encontrados por volta do meio-dia, sendo o maior de 40.2°C, em uma figura vermelha 

com escamações banhada pela luz do sol. Variações de até 18.6°C em um mesmo ponto 

de medida foram observadas em uma figura próxima à entrada da gruta, que nunca recebe 

luz solar1. 

           Para a região, variações bruscas na UR e na temperatura ao longo do ano além de 

altas amplitudes constatadas num mesmo dia podem criar condições para a produção de 

maiores ou menores quantidades de oxalato e mesmo alterar a proporção e o impacto das  

duas espécies sobre o ambiente, o que demanda estudos posteriores mais detalhados neste 

aspecto. Edwards e col. já demonstraram efeitos de biodeterioração por liquens 

estabelecendo uma correlação entre conteúdos de oxalato sobre superfícies sob diferentes 

condições de umidade, temperatura do substrato e o ar21 22. Nesse estudo, como em outros , 

relações quantitativas por Raman podem ser feitas baseados nas vibrações principais de 

whewellita e weddelita comparadas à vibração ν(CH) em 2934 cm-1 de celulose do líquen 

ou do material incorporado do substrato (1008 cm-1 para CaSO4.2H O ou 1086 cm-1 para 2
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CaCO3) de modo a se estimar a produção de oxalatos em diferentes regiões da superfície 

rochosa. 

           Oxalato anidro é formado em temperaturas acima de 100°C pela desidratação das 

duas espécies a e a rehidratação in situ se realiza com rapidez proporcional à pressão de 

vapor de água23. Não foram detectados sinais que pudessem ser atribuídos à espécie anidra 

ou à intermediários da desidratação de weddelita nas amostras analisadas. 

           Os espectros no IR para amostras sintéticas de whewellita e weddelita estão 

representadas na fig.14. Pode-se observar praticamente um mesmo perfil, com 

diferenciações pequenas entre um e outro. De acordo com estudo anterior24, os espectros 

aqui obtidos permitem também alguma diferenciação a partir das bandas em 885 e        

953 cm-1 na primeira e que aparece como uma única banda em 906 cm-1 em weddelita. 

Nesta última, a banda em 780 cm-1 não é tão pronunciada. A região entre as duas bandas 

principais em 1320 e 1620 cm-1 inclui muitas vezes sinais de absorção rovibracional de 

água que comprometem a leitura. Em freqüências maiores, observa-se claramente a 
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presença de vibração em 3062 cm-1, ausente em weddelita. Nesta região de vibração de 

estiramento do grupamento OH que, segundo Frost24, é a mais apropriada para 

diferenciações, weddelita aparece como um envelope largo de bandas pouco pronunciadas 

em 3398 e 3343 cm-1; em whewellita, além da banda em 3062 cm-1, observa-se bandas 

mais definidas em 3253, 3339 e 3485 cm-1. 

           Em amostras de pigmentos, com a utilização de FT-IR, a diferenciação dessas 

substâncias, porém, pode não ser muito clara.  

           No espectro Raman, as duas espécies de oxalato apresentam diferenças vistas 

prontamente na região entre 1460 e 1500 cm-1. Em whewellita, observa-se um par de 

bandas em 1464 e 1492 cm-1; em weddelita, apenas um singlete aparece em 1480 cm-1. 

Neste estudo, como em outros, a distinção foi possível mesmo em amostras onde foram 

obtidos sinais com fraco espalhamento25. No infravermelho, os espectros das duas 

espécies já foram antes reportados26,27, porém, a diferenciação não parece tão evidente. A 

vantagem da espectroscopia Raman neste aspecto é a possibilidade de incluir, numa só 

varredura, bandas que indicam misturas de espécies espalhadoras; com isso pode-se 

proceder a uma inspeção em separado de seus componentes por análise em pontos 

diferentes da amostra sem a necessidade de manipulação direta. 

           A ação destrutiva dos líquens e o material orgânico decorrente da sua 

decomposição ou metabolização é um processo que pode certamente originar outras 

substâncias ativas no Raman. Outros tipos de oxalatos de metais podem ser produzidos 

como subprodutos e estão relacionados à constituição química do substrato envolvido. 

           Para os espectros de pigmentos pretos da fig.8, na amostra 1114T, bandas em 501, 

910 e 1481 cm-1 -1 são devidas a weddelita (CaC O .2H O). A banda em 1085 cm2 4 2  é bem 

característica de calcita (CaCO ) e, em 1098 cm-1, de dolomita (CaMgCO3 3) que muitas 

vezes são incorporados da superfície rochosa para as incrustações de agentes 

biodegradantes22. Bandas em 658, 755 e 1174 cm-1 6 podem provir de caolin  ou de 

aluminosilicatos mais amorfos; os sinais relativamente fracos poderiam também estar 

relacionados a vibrações de metabólitos de líquens e, a baixas freqüências, a oxalatos de 

outros metais. Compostos como clorofila, beta-carotenos e ácidos polifenólicos 

(atranorina, ácido lecanórico) muitas vezes aparecem como sinais adicionais em regiões 

de incrustações e do talo de liquens28, porém, essas espécies não foram detectadas. 
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           Em freqüências mais baixas, as bandas em 437, 574 e 610 cm-1 podem ser devidas 

a vibrações relativas à complexação de anéis de oxalato a um metal pesado. Neste caso, as 

quatro ligações CO seriam equivalentes29. Um complexo deste tipo poderia exibir bandas 

provenientes de estiramento ν(MO) e ν(CO) que seriam diferentes dos observados para os 

oxalatos de cálcio. 

           Na amostra 1124T, que corresponde ao espectro de calcita, o dublete devido à 

whewellita aparece com intensidade maior e parece estar associado à maior 

disponibilidade de cálcio. Em várias amostras de outros pontos o dublete é menos intenso 

e não há sinais de bandas associadas a CaCO  (712 e 1086 cm-1
3 ). Nestes vários pontos, 

que poderiam certamente incluir regiões de córtex e da interface talo-substrato do líquen, 

também não se verificam sinais de CaSO  (495, 671 e 1007 cm-1
4 ), que, junto à calcita, 

poderiam estar incorporados como materiais do substrato na incrustação para o líquen22. 

           No quadro a seguir (Tabela 3) são apresentados os compostos identificados e 

também atribuições tentativas para algumas bandas detectadas nos espectros anteriores. 

 
 
Amostras 

 
Material 
identificado 
 

 
Composição 

 
Freqüência / cm-1 
e intens. relativa 
 

 
Atribuição 

 
1114T, 
1125T, 
1130T 
 

 
carvão 
 

 
carbono amorfo  

 
1360s 
1580s 
 

 
ν(C–C) 
ν(C=C) 

1110T, 
1113T, 
1124T,  

calcita 
 

carbonato de cálcio, 
CaCO3

156m 
283m 
713m 
1088m 
 

 
 
δ(CO3

2-) 
ν(CO3

2-) 

1128T, 
1133T, 
1134T 

hematita óxido de ferro,             
α-Fe2O3

225s 
243w 
290s 
299s(sh) 
408m 
499w 
610m 
660s 
1320s 
 

A1g
Eg
Eg
Eg              vibrações do
Eg        octaedro ν(FeO6)
A1g       e da sub-rede O2-

Eg
- 
- 

Tabela 3: Resumo das freqüências de vibração Raman e de atribuições tentativas para os 
materiais identificados no Abrigo Norte do Vale Peruaçu.  
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1130T, 
1131T 

goetita oxihidróxido de ferro,      
α-FeOOH 

245w  
298m  
383s  
477w ) plano a ν(FeO6
549m            e  plano b-c 
686?  
  

 
1110T, 
1120T, 
1121T, 
1128T, 
1133T, 

whewellita oxalato de cálcio, 
monohidratado, 
CaC

506m δ(CO ) 2
 906m ν(C–C) 
 O .H O 1465s ν(CO) 2 4 2
          1492s ν(CO) 
   

1135T 
 
     
1114T, 
1130T, 
1134T 

weddellita oxalato de cálcio, 
diidratado, 
CaC

504m δ(CO ) 2
909m ν(C–C) 

O .2H O 1475s ν(CO) 2 4 2
         +   
metabólitos(22) 1135vw ν(C–C) pigmento 

1147vw ν(C–C) pigmento 
1337w clorofila 
1522vw ν(C=C) pig. 

carotenóide  
1629w ν(COH) ác. oxálico  

     
 1114T oxalato de metais 437 

MC2O  (24) 577 ν(MO) e ν(CO) 4
610  

     
 

 

3.1.2 Espectros de óxidos de ferro            

           Como foi mencionado, os espectros para os pigmentos vermelhos de hematita do 

Abrigo Norte apresentaram um perfil ligeiramente modificado em relação ao espectro da 

sua estrutura de coríndum já analisada por fator de grupo, em que são vistos os modos 

vibracionais fundamentais ativos 2(A 30
1g) + 5(E ) g . As modificações são expressas 

principalmente pela presença de uma banda de intensidade média em ca. 660 cm-1 e por 

um aumento generalizado nas larguras de bandas. Observa-se como exemplo as amostras 

1133T e 1134T, embora todos os espectros obtidos tenham se enquadrado neste perfil. 

Além das bandas características em 225, 243, 290, 299, 408, 499 e 610 cm-1, nota-se com 

intensidades significativas bandas em 660 e 1320 cm-1, a primeira ausente em hematita 
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pura (fig.9). Grande parte da literatura sobre estudos de hematita tem reportado tais 

espectros, com maiores ou menores modificações, apesar da caracterização não explicar 

de maneira satisfatória uma correlação entre espectros apresentados e o tipo de hematita 

em questão31-33. O modo como o espectro se apresenta pode dar pistas sobre o tipo de 

processamento por que passou o pigmento ou mesmo sobre um possível precursor da 

família dos óxidos de ferro e, por isso, trazer informações sobre sua historicidade. 

           Em arte e arqueologia, os espectros obtidos a partir destes pigmentos vermelhos 

são denominados comumente como ocres vermelhos. Este termo é genérico e pode incluir 

uma gama de cores, que vai do laranja ao marrom, passando por tonalidades roxas. 

Recentemente, Oliveira e col. fizeram tentativas para caracterizar um tipo de hematita de 

tonalidade violeta utilizada pelos romanos, cuja coloração é atribuída a tamanhos de grãos 

e mistura com caolinita, conhecida com caput mortuum34. 

           Bikiaris e col. fizeram estudos de diferenciação de óxidos de ferro baseados nas 

razões entre os picos das vibrações principais dos espectros dos ocres35. Diferentes tipos 

de espectros de hematita foram obtidos ao longo deste estudo (fig.15) e uma estimativa da 

razão das áreas dos picos está ilustrada na Tabela 4. 

           Os espectros das amostras obtidas do Peruaçu coincidem com aquelas de ocre 

vermelho, que apresentam intensidades da banda em 660 cm-1 maiores do que para 610 

cm-1. Em hematita pura, hematita mineral ou ainda caput mortuum não se observa o 

mesmo comportamento. 

           Geralmente a constituição de ocres minerais naturais consiste de silica e argila, 

com a cor devida ao óxido de ferro. Misturas de hematita com óxidos e hidróxidos de 

ferro, ou com caolinita ou calcita, poderiam ocasionar alterações em intensidades relativas 

de algumas das suas bandas vibracionais quando se realizam processos intensos e 

prolongados de trituração. A presença da banda em 660 cm-1 poderia ser devida à 

incorporação de caolinita (Al O .2SiO .2H2 3 2 2O), cuja vibração é devida à ligação Al-O-Si. 

A mistura de caolinita, de coloração branca, ao pigmento, dá luminosidade ao vermelho 

do ocre. Porém, caolinita foi detectada de maneira inequívoca e apenas individualmente 

em uma única amostra, 1138T, em outro abrigo. Os espectros obtidos também não 

sugerem a presença sistemática de CaCO3 nos ocres vermelhos. As análises por PLM e 

FT-IR feitas pelo CECOR para amostras de pátinas e material particulado, pelo contrário, 

sugerem a composição de uma mistura de ocre e carbonato1. 
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           Nesse sentido, há razões para se acreditar que a hematita utilizada nas 

representações do Peruaçu possa provir de hematita natural que tenha sido alterada, por 

intemperismos ou por processos microbiológicos, pela mistura com aglutinantes e cargas, 

porém, é válida também a hipótese de processamento térmico, a partir de magnetita, de  

goetita ou maghemita (fig.15). 

           No caso da aplicação direta de hematita natural, como a encontrada em amostras 

colhidas próximo ao sítio arqueológico (entorno), a modificação espectral expressa nas 

bandas em termos de intensidade e largura pode ser devida a processos de intemperismos 

que incluem alterações climáticas, umidade, contaminações e ação microbiológica.  

Intemperismos podem induzir tais modificações, como no caso de hematita desordenada e 

que é vista em alguns casos na forma de limonita (mistura de goetita e hematita amorfa). 

Os valores das razões de intensidades de bandas para estas amostras (Tabela 4) ficam 

entre as de hematita mineral e amorfa e as de uma hematita processada termicamente      

(a partir de goetita ou magnetita).    

 
valores de razões de bandas amostra b/a b/c b/d b/e 

hematita pura 1,90 1,64 5,53 1,99 
hematita mineral 1,76 2,16 4,74 1,82 
Caput mortuuma 1,86 2,01 6,04 1,63 
hematita Peruaçu 2,19 1,58 4,74 0,41 
hematita goetita 2,46 1,17 8,72 0,32 
hematita entorno 1,70 1,27 6,53 0,37 
hematita magnetita 1,95 0,80 1,28 0,16 
hematita limonita 1,65 1,75 6,47 1,14 

 

Tabela 4: Valores calculados da relação das áreas de picos para hematita de 
diferentes origens segundo nomenclatura dada na figura 16. 
(a: obtidos da ref. 34) 

           A presença de líquens também pode ser um fator relevante nas modificações 

esperadas. No caso da ação de Aspicilia calcarea, nos espectros mencionados de hematita 

da fig.9, a incorporação de oxalato de cálcio monohidratado ao pigmento (bandas em 909, 

1464 e 1492 cm-1) e da forma dihidratada nas amostras 1133T e 1134T, indica a 

penetração da hifa do líquen através de camadas do substrato e do pigmento como um 

mecanismo de adaptação climática baseada no armazenamento de água. Esta poderia ser a 

principal via de hidratação do pigmento, ou mesmo da incorporação de outros íons (Ca2+, 

sílica, Al2+/3+, etc.) ou de subprodutos metabólicos (ácidos polifenólicos, clorofila, 
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biopigmentos etc.), que poderiam ocasionar um desordenamento em nível estrutural do 

pigmento. 

           A modificação de hematita já foi mencionada como estratégia de sobrevivência de 

cianobactérias em locais com condições ambientais altamente hostis, como o Antártico36 e 

a superfície de Marte37. Nesses locais, comunidades de microorganismos de camadas 

interiores de arenito retém óxido de ferro (III) Fe O2 3 em camadas externas de suas 

incrustações como um escudo protetor contra radiação UV de baixo comprimento de 

onda38, que ocorrem, por exemplo, durante insolações intensas dos verões antárticos. 

Nessas áreas registra-se um esmaecimento da cor de hematita, devido à mobilização de 

hematita através do substrato do arenito, atribuído a dois caminhos biológicos36: 

Movimento físico de partículas através da colônia de microorganismos, do mesmo 

modo como alguns liquens assimilam partículas de quartzo para a hifa e para o talo até 

a superfície. 

• 

• Combinação química de íons metálicos, Fe(III), com produtos metabólicos de liquens 

ou de cianobactérias, como ácidos polifenólicos (lecanorina, eritrina) ou com produtos 

finais do ciclo de Krebs, como ácido oxálico ou ácido oxalosuccínico, para formação 

de complexos de coordenação.   

           No caso de transporte físico, os sinais Raman não se modificariam, porém, a 

complexação com íons Fe(III) da hematita e a remoção destes complexos para a 

superfície, levaria à diminuição dos modos de estiramento ν(Fe-O) para hematita, que 

seriam substituídos por novos modos de vibração ν(Fe-O) e de outras vibrações 

características de complexos, como oxalato de ferro (III) e os respectivos piruvatos e 

succinatos36. 

           Neste estudo, os sinais mais intensos de oxalato de ferro(III) em 145, 158, 925 e 

1498 cm-1  39 não foram observados, assim como para outros complexos de ferro (III).  
35           Em concordância com o estudo anterior , neste trabalho também se verifica, pelos 

espectros e pelos valores das razões das áreas de bandas, duas categorias de perfis 

baseadas principalmente nos valores de b/a (I290/I225) e b/e (I290cm/I(613+660)); a primeira, 

constituída por hematita pura, hematita mineral e caput mortuum, apresenta valores 

médios de b/a e valor alto de b/e. Os valores de todas as razões, porém, não permitem 

distinções seguras para uma identificação entre estas; apesar disso, matizes de cor 

diferentes para estas hematitas observáveis ao microscópio podem ser feitas. No outro 
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grupo, hematita obtida de goetita e hematita do Peruaçu apresentam similaridades, com 

alto valor de b/a e pequeno valor de b/e, este último devido à soma das bandas intensas 

em 610 e 660 cm-1. Algumas amostras de hematita do entorno mostraram comportamento 

semelhante. Atribui-se um pequeno valor de b/c (I290/I408) para hematita obtida de goetita 

devido à presença simultânea e significativa do óxido hidratado de ferro em 408 cm-1  35. 

           Como referido anteriormente, em ambiente rupestre, uma hipótese bastante válida 

para a obtenção de ocre vermelho está associada ao processamento térmico de óxidos e 

hidróxidos de ferro. Nos espectros desses tipos de hematita pode-se verificar alta 

intensidade para a banda em 660 cm-1. Em magnetita esta é a banda mais característica, 

relativa à vibração de Fe-O com coordenação tetraédrica. A obtenção de hematita por 

calcinação de magnetita é um processo conhecido como martitização40. Em etapas 

intermediárias desse processo, os espectros das duas formas podem coexistir, coincidindo 

com o perfil das amostras do Abrigo do Janelão. Entretanto, é mais difícil a obtenção de 

cores diferentes a partir de magnetita, uma vez que a transição à hematita ocorre para 

temperaturas maiores, cerca de 500°C, quando comparado à goetita; o perfil observado 

corresponderia a uma temperatura de cerca de 600°C, de acordo com estudos térmicos 

realizados (fig.16). A partir de magnetita não se obtém a mesma gama ou qualidade de 

cores que é possível com o uso de goetita. 

           O pico mais forte em 670 cm-1 no espectro de magnetita pode ser tanto um modo 

A  já que aparece apenas na geometria de polarização paralela (XX)41
1g como Eg . À 

temperatura ambiente, magnetita, Fe O3 4, tem uma estrutura cúbica de espinélio invertido, 

com grupo de espaço O7
h (Fd3m). A célula unitária contém oito unidades da fórmula. Há 

dois tipos de posições de Fe nesta estrutura. As chamadas posições A caracterizam-se por 

oxigênio tetraédrico se avizinhando dos íons Fe; as posições B têm coordenação 

octaédrica de oxigênio. As posições A são ocupadas apenas por íons Fe3+, enquanto as 

posições B são ocupadas com igual probabilidade por íons Fe2+ e Fe3+ .  

           Já que se espera que o modo A1g tenha a freqüência mais alta na medida em que 

envolve vibrações de estiramento dos átomos de oxigênio ao longo das ligações Fe(A) – 

O, a banda em 670 cm-1 é atribuída ao modo A1g
41. A simetria deste modo na fase cúbica 

corresponde às vibrações em fase dos íons oxigênio formando um tetraedro ao redor dos 

íons Fe nas posições A. 
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           Outra possibilidade do processamento de pigmento vermelho diz respeito à 

utilização de maghemita. Maghemita (γ-Fe O2 3) pertence igualmente à família dos óxidos 

de ferro e possui, como magnetita, estrutura de espinélio invertido. Tem coloração 

vermelha escura; um dos principais modos de sua formação na superfície terrestre é por 

aquecimento de goetita junto a materiais orgânicos, como ossos, piche, fibras animais e 

vegetais etc, resultando no trióxido anidro, porém, na conformação γ42. Alguns autores 

sugerem que a detecção de maghemita em amostras rupestres contendo hematita poderia, 

portanto, ser indício de goetita aquecida junto a esses materiais43. O espectro é 

caracterizado por bandas em torno de 350, 500 e 700 cm-1 44. No espectro de maghemita 
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comumente constatam-se perfis de carbono amorfo resultantes da matéria orgânica 

calcinada. Nos espectros do Peruaçu, nota-se, de fato, a mistura de espectros de hematita e 

de carbono amorfo, que se assemelham ao perfil de maghemita, mas sugerem 

simplesmente a mistura dos dois pigmentos mencionados. 

           Finalmente, espectro que se assemelha bastante ao perfil apresentado pelas 

amostras do Janelão obtém-se através de aquecimento de goetita. O respectivo espectro na 

fig.16 foi obtido a uma temperatura próxima a 300°C ao ar (seção 3.2.2). Obteve-se neste 

estudo facilmente a modificação estrutural e de tonalidades a partir de 260°C. Segundo 

Pomiès, a obtenção de hematita a partir de goetita é uma transformação conhecida desde 

tempos remotos; no período Romano era tida pelos pintores como uma espécie de receita 

para obtenção da tonalidade vermelha45,46. Acrescente-se o fato de que, ao lado de 

hematita, goetita foi detectada em todos os sítios estudados pelos pesquisadores do 

CECOR. Como se sabe, goetita é encontrada em abundância nas couraças ferruginosas, ou 

cangas, que se desenvolveram no contato do arenito com o siltito1.  

           Pesquisadores já referiram em trabalhos anteriores à existência de locais destinados 

a atividades com fogo ou a aquecimentos de materiais nas proximidades do abrigo47. Pelos 

espectros observados e pela grande disponibilidade de goetita do entorno, a possibilidade 

do processamento de goetita torna-se bastante significativa dentre as hipóteses 

apresentadas. 

           É possível que a formação de hematita a partir de goetita leve à formação de 

espécies intermediárias que poderiam ser empregadas como marcadores desse 

processamento.  

           Segundo alguns autores, fases intermediárias, por vezes chamadas de 

protohematita, hidrohematita ou hematita bruta, seriam modificações metaestáveis, 

convertidas sob certas condições, em hematita ideal. Essas estruturas são reportadas como 

modificações de óxido de ferro (III) obtidas, além de decomposição térmica48, por 

tratamento mecânico-químico de goetita cristalina49,50. Burgina e col. sugeriram que 

amostras cristalinas de goetita, quando tratadas termicamente, levariam a estruturas 

intermediárias cujos espectros no infravermelho apresentariam bandas adicionais não 

permitidas por regras de seleção, que corresponderiam à protohematita51. Já amostras de 

goetita amorfa e um número de amostras naturais levariam à formação de hematita, sem 

fase intermediária, no intervalo 300-700°C. Amostras de goetita de origens diferentes 
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foram submetidas a tratamentos térmicos neste estudo. Resultados de espectros de 

absorção no IR não mostram evidências de superestruturas em regiões de baixas 

freqüências do espectro e não parecem ser tão evidentes quanto resultados já referidos 

nestes estudos. 

           A transição de goetita a hematita ao longo da desidroxilação térmica dá-se através 

de uma seqüência de modificações ainda não totalmente explicadas.  

           As razões dessa transformação têm implicações tanto morfológicas quanto 

estruturais, ao que parece. Estudos de difração de raios-X e de microscopia eletrônica de 

transmissão (TEM) têm tentado explicar a origem morfológica em função, por exemplo, 

do grau de cristalinidade de hematita, da forma anisotrópica dos cristalitos formados 

devido a alguma contribuição de efeitos de torção, formação de microporos e estrias, da 

morfologia de hematita do tipo “ripa” alongada e, finalmente, da natureza distorcida do 

produto52-55. Implicações estruturais baseiam-se principalmente na existência de estados 

de transição com diferentes estados de organização, em que há uma ordenação incompleta 

dos átomos de ferro ou a existência de vãos nas camadas de oxigênio, ou ainda devido a 

um arranjo imperfeito dessas duas últimas espécies56-59.  

           Neste trabalho, diferentes amostras de goetita foram submetidas a tratamentos 

térmicos, com resultados acompanhados por espectros Raman in situ e ex situ e também 

por infravermelho. 

 

3.2    Estudo de temperatura goetita-hematita 

3.2.1 Goetita e hematita – estrutura e vibrações 

           Os cristais de goetita e hematita compartilham uma estrutura cristalina similar, 

baseadas em camadas de oxigênio estreitamente empacotadas num formato quase 

hexagonal, aproximadamente comuns tanto a um quanto a outro. Essas camadas se 

repetem numa seqüência de empacotamento duas a duas (ABAB...). Cátions Fe3+ ocupam 

metade dos interstícios octaédricos em goetita e dois terços em hematita (fig.17). Em 

goetita, canais são formados pela sobreposição de sítios vazios, que são ocupados pelos 

prótons dos grupos hidroxila que se formam por ligações de hidrogênio com átomos de 

oxigênio da camada vizinha, ao longo do eixo c49. 

           Em hematita, a posição dos cátions Fe3+ se repete a cada três camadas (abcabc...); o 

tamanho da cela unitária nesta direção (eixo c) corresponde a um período de seis camadas. 
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           Goetita pertence ao grupo de espaço Pbnm com a = 4,608, b = 9,956 e c = 3,021 Å, 

com estrutura do tipo ortorrômbica e quatro unidades por cela unitária (Z = 4). Hematita 

pertence ao grupo de espaço R3(-)c com parâmetros de cela a = 5,035 e c = 13,748 Å, do 

tipo coríndum, com Z = 2 49, com simetria correspondente a D6
3d. Ambas as espécies, 

como visto antes, tem espectros diferentes no Raman. 

          Para goetita, as vibrações do cristal ativas no Raman estão em 243, 299, 386, 477 e 

548 cm-1. 

           Em hematita os átomos de Fe ocupam sítios em 4(c) e os de O ocupam sítios em 

6(e). Na zona central de Brillouin os modos vibracionais distribuem-se assim43: 

= 2A           Γvibr 1g + 2A1u + 3A2u + 5E + 4Eg  u

           Os modos simétricos são ativos no Raman e os anti-simétricos no infravermelho, 

com exceção de A1u. As bandas vistas no espectro Raman de hematita são fónons com 

valores em  226 (A 30
1g), 245 (E ), 293 (E ), 298 (E ), 413 (E ), 500 (Ag g g g 1g) e 612 (E ).g

Figura 17: Estrutura de goetita (A): (i) célula unitária; (ii) rede hexagonal de O-2- e 
(iii) arranjo de ligações O-H contrapostos em ziguezague (em rel. ao eixo b) e 
(B) arranjo atômico da rede de hematita.   

a

b

(A) (B) 

(i) (ii)

(iii) 

 

3.2.2 Espectros Raman in-situ e ex-situ  

           No estudo de temperatura in situ utilizou-se dispositivo de estágio programável de 

temperatura acoplado ao microscópio, como já mencionado (Cap.2). O registro dos 
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espectros Raman foi feito a partir da temperatura ambiente; estendeu-se depois até 140°C 

e a partir daí foram feitos incrementos de 20°C a cada 10 minutos de exposição até a 

temperatura final de 360°C, a uma taxa de 10°C/min. 

           A transição de goetita a hematita, neste estudo, verificou-se num intervalo curto, 

entre 280-300°C. Um primeiro efeito da temperatura visto nos espectros como uma 

alteração de freqüência para goetita verifica-se no aquecimento até 140°C. É visível a 

mudança de freqüência da vibração principal Fe-O de 387 cm-1 à temperatura ambiente até 

393 cm-1 em 140°C (fig.18). Menos evidentes são as diminuições de freqüências de 247 a 

241, 300 a 298, 479 a 475 e 552 a 547 cm-1. A partir de 140°C aumentos mais sutis podem 

ser notados na freqüência da vibração mais intensa de 393 até 396 cm-1 em 280°C, etapa 

crítica da transição, quando depois observa-se a 320°C a banda característica de hematita 
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em 402 cm-1(E ), que normalmente situa-se em 411-413 cm-1
g . Em contrapartida, 

diminuições de freqüências no intervalo 140-280°C são também vistas. A banda em 298 

cm-1 desloca-se até 294 cm-1, aproximando-se depois da banda em 291cm-1(Eg) de 

hematita a 320°C. A banda em 475 vai a 466 cm-1 e a banda em 547 vai a 541 cm-1, no 

mesmo intervalo. As mudanças de freqüências, durante a evolução de temperatura, são 

acompanhadas por alargamentos de bandas. Em 260°C, próximo à transição, e em 

temperaturas mais altas há perda de qualidade na razão sinal/ruído e na linha base dos 

espectros como resultado da baixa cristalinidade das espécies presentes. Em 280°C nota-

se que os espectros de goetita e hematita coexistem. Em 320°C não há mais sinais de 

goetita; hematita desordenada aparece com bandas características em 221, 291, 402 e 611 

cm-1; as bandas em 654 e em torno de 1320 cm-1 também estão presentes, tendo 

intensidades consideráveis nestas que seriam estruturas de hematita menos organizadas. 

           O estudo ex-situ foi feito em intervalos maiores de temperatura, cobrindo uma faixa 

da temperatura ambiente até 1000°C e a uma taxa de aquecimento maior na tentativa de se 

verificar efeitos térmicos mais intensos. A partir de 300°C o perfil de hematita apresenta 

as mesmas características daquela obtida no estudo in-situ. As posições das bandas 

praticamente coincidem à exceção da banda em 401 cm-1 (in-situ) e 411 cm-1 (ex-situ). No 

primeiro estudo, a baixa cristalinidade da espécie recém formada não gerou espectro em 

que se pudesse diferenciar o aparecimento de um ombro de banda em 245 cm-1(Eg), que é 

resolvida a partir de 500°C no experimento ex-situ. 

           Na fig.19 observa-se que as alterações mais visíveis ocorrem para a banda em     

660 cm-1 com o aumento de temperatura, que mostra um comportamento anômalo em 

relação aos fónons normais. Esse comportamento está ilustrado pela variação observável 

em intensidade, largura e área do pico dos fónons em 411, 614 cm-1 em relação à banda 

em 660 cm-1 na fig.20a. Enquanto as bandas em 411 e 614 cm-1, como as demais bandas 

de hematita, se intensificam com o aumento de temperatura, a banda em 660 cm-1 

decresce substancialmente e, portanto, as razões I411/I e I660 614/I660 tendem a um valor 

crescente para temperaturas mais altas, sobretudo em termos de área e altura (fig.20b).    

           Depois da transformação, não são observadas pelos espectros Raman ex-situ 

mudanças nos perfis de hematita quanto ao aparecimento ou desaparecimento de bandas 

ou mudanças nos seus valores de freqüência. Estudo anterior48 demonstra que uma 

descaracterização da estrutura de coríndum em hematita, levaria ao aparecimento de 13 
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Figura 20: Variação do perfil espectral de algumas bandas Raman de hematita da fig.19 em 
o quantitativa dessas bandas (b). 
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vibrações ativas, em 212, 222, 232, 292, 342, 392, 408, 447, 481, 520, 584, 608 e         

655 cm-1, ao invés das 7 vibrações previstas para o Raman, o que obviamente não se 

reproduziu. Ao longo do aumento de temperatura, de 300 a 1000°C, nota-se uma melhora 

no sinal ou intensidade das bandas relativas aos fónons fundamentais da espécie e uma 

diminuição das larguras das mesmas. Essa melhora na resolução das bandas e da relação 

sinal/ruído justifica-se com o aumento de temperatura pelo fato da energia térmica 

contribuir para a organização estrutural da amostra, aumentando sua cristalinidade. 

 

3.2.3 Espectros no infravermelho (400 – 700 cm-1) 

           No estudo por infravermelho, as amostras naturais foram preparadas em pastilhas 

de KBr; medidas diretas, sem preparação, por Reflectância Difusa Atenuada (ATR), 

também foram feitas para amostras aquecidas em temperaturas diferentes, apresentando 

resultados similares.  

           O estudo térmico foi analisado no intervalo de 400 a 700 cm-1 (fig.21). Nesse 

intervalo, as bandas características de hematita situam-se em  440, 470, 530 e 620 cm-1, e 

definem melhor a partir do espectro em 400°C. Como antes observado nos espectros 

Raman, aqui a modificação na largura e na posição das bandas ocorre a partir de 260-

280°C, indicando a transformação de fase. 

           As bandas observadas para goetita à temperatura ambiente situam-se em ca. 410, 

460 e 615 cm-1, que praticamente não se modificam até o ponto de transformação.  

           Em 260°C, nota-se a coexistência dos perfis de goetita e hematita, com a presença 

de uma nova banda em 534 cm-1. A modificação das freqüências para valores maiores, a 

medida que se aumenta a temperatura até 1000°C, quando se obteria espectro 

correspondente a uma hematita mais pura ou natural, deve-se ao encurtamento das 

distâncias interatômicas, com a formação de uma rede do tipo coríndum. 

           Em 400°C, as bandas mais pronunciadas em 305 (não mostrada) 451, 470 e 533 

seriam as de protohematita, segundo Yariv e Mendelovici52, que atribuem essas vibrações 

a deslocamentos da sub-rede de O-2, com variações desses valores ocorrendo no intervalo 

400-900°C. Ter-se-ia uma hematita propriamente dita somente a 1000°C caracterizada por 

vibrações em freqüências maiores, em 333, 468 e 543 cm-1. Neste estudo, porém, não 

foram observadas as mudanças sugeridas pelos autores. As modificações de freqüência 

que poderiam ocorrer seriam reflexo de alterações na distância interatômica maiores para 
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as ligações Fe-O do que para O-O neste intervalo de temperatura, como já determinado as 

 450  550 600 650 
Número de onda / cm-1

40
8 46

1 

42
4 41

2 

66
7 

61
5 

61
6 

45
8 

66
5 

45
9 

61
7 

66
5 

46
1 

40
9 

61
6 

61
9 53

4 46
2 

45
6 

53
7 

64
0 

53
3 

47
0 

45
1 

62
1 

44
2 

52
6 

700 

A
bs

or
bâ

nc
ia
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ligações Fe-O do que para O-O neste intervalo de temperatura, como já determinado por 

análises de difração de raio-X e de refinamento de Rietveld, e que iriam coincidir por fim 

a 1000°C com valores para hematita pura46. A banda em torno de 620 cm-1, variando entre 

620 e 650 cm-1 60, é atribuída não somente à vibração de OH fora-do-plano , mas a um 

possível acoplamento entre ν(Fe-O) e γ(OH)48. As diferenças nos valores de bandas 

observadas para a espécie a 400°C ou a 1000°C seriam aqui muito sutis para alguma 

atribuição estrutural mais especial. Possíveis discrepâncias quantos aos valores 

característicos de hematita podem decorrer de defeitos no cristal e do grau de 

cristalinidade devidos à ativação mecânica. 
54           Serna e col.  atribuem os valores de freqüência a diferentes formas e tamanhos de 

cristal e a contribuições de anarmonicidade para o alargamento das bandas de absorção.  

           As bandas Raman observadas para goetita e para hematita situam-se em 

freqüências menores que 700 cm-1, o que é visto também para o infravermelho e referem-

se a vibrações Fe-O da rede. Deslocamentos ou surgimento de novas bandas nesse 

intervalo, ao longo da temperatura, seriam devidos a mudança de simetria, em razão de 

migração catiônica ou deslocamentos da sub-rede aniônica e, portanto, do grupo de espaço 

de Pbmn para  R3(-)c.  

           Os estudos da transformação goetita-hematita utilizando espectros de absorção no 

infravermelho em baixas freqüências têm abordado os efeitos produzidos por ativação 

mecânico-química e térmica sobre goetita pura sintética. Reportam-se mudanças das 

bandas em função do grau de cristalinidade52 para freqüências mais altas a medida que 

uma estrutura mais cristalina se forma a temperaturas altas. Em temperaturas 

intermediárias (330-900°C) protohematita apresentaria bandas adicionais no Raman e no 

IR48,51. Para um número de amostras naturais de goetita, porém, não se têm detectado os 

perfis alegados48,61. Neste estudo, para diversas amostras de goetita naturais de localidades 

diferentes, do mesmo modo, não foram observadas as alterações já referidas.  

 

3.2.4 Análise de Termogravimetria (TG) 

           Medidas de TG foram feitas para se estimar a extensão do processo de 

desidroxilação de goetita que a microscopia e a espectroscopia Raman não podem 

determinar e auxiliar na indicação de possíveis etapas existentes nesse processo. 
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           Foi utilizado no experimento uma razão de aquecimento de 20°C/min em atmosfera 

de N . 2

           Na fig.22, a inclinação da curva está situada entre 260-350°C, que corresponde a 

uma perda de 11,23% em massa. Antes disso, em temperaturas menores, até cerca de 

220°C, a pequena inclinação indica uma perda menor, mais gradativa, de 0,75% da massa 

inicial. A curva da derivada tem máximo em torno de 310°C.  

           O início da desidratação em nível estrutural dá-se em torno de 260°C, o que está de 

acordo com experimentos no Raman e no infravermelho, em que se observa a mudança do 

perfil espectral. No intervalo em que são observadas as maiores taxas de perda de massa 

por grau no gráfico TG, têm-se comparativamente no espectro Raman de hematita 

desordenada as maiores intensidades relativas para a banda em 660 cm-1.  

           Ao fim de 900°C, as perdas correspondem a 11,96% e se aproximam da quantidade 

estequiométrica (10,11%). A diferença observada pode ser devida à umidade absorvida. 

As amostras não tiveram tratamento prévio e no início do aquecimento (0-220°C) águas 

não-estequiométricas ou de umidade praticamente são todas liberadas. Depois disso, a 
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Figura 22: Curva termogravimétrica indicando uma etapa simples na desidratação de 

goetita. Até 220°C, há perdas de águas não estequiométricas. Entre 260-
400°C, a desidroxilação estrutural parece ocorrer numa única etapa. 
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curva TG ilustra um processo simples, com as águas estruturais sendo liberadas numa 

única etapa. 

 
-1) 3.2.5 Espectros no infravermelho (400-4000 cm

           As unidades de hidroxila foram já reportadas como marcadores característicos na 

distinção da transformação de fases62,63. As vibrações do grupo foram analisadas acima de 

700 cm-1 no infravermelho na tentativa de complementar as observações feitas até aqui. A 

série de bandas observadas na fig.24 para freqüências maiores que 700 cm-1 é devida às 

vibrações de H O e de grupamentos OH.  2

           A remoção de águas de hidratação indicada na curva TG tem fim em torno de 

400°C; nos espectros IR, essa remoção é expressa pela diminuição de intensidade de três 

bandas, em 796, 893 e 3145 cm-1. Bandas do envelope em 3470 cm-1 e a banda em 1625 

cm-1 devem-se a águas adsorvidas durante o experimento. 

           Na fig.23, no espectro à temperatura ambiente, as duas bandas observadas para 

goetita e que persistem no espectro de hematita são observadas em um envelope com 

máximos em 3145 e 3470 cm-1 e são atribuídas a vibrações de estiramento de O-H e de  

H-O-H. Segundo Ruan e col. um máximo de dois modos de estiramento OH e quatro 

modos de deformação OH são possíveis para goetita, baseado na estrutura da rede 

hexagonal de oxigênio64. Todas as unidades OH situam-se num mesmo ambiente, mas as 

ligações de H apontam em duas direções diferentes57. O acoplamento entre diferentes 

modos de vibração de hidroxila daria origem a um desdobramento em modos de 

estiramento e de deformação angular de OH65. O efeito desse desdobramento para 

estiramento é visto por exemplo na assimetria da banda ν (3145 cm-1
2 ). Para o caso de 

deformação angular, dois diferentes modos são gerados. O primeiro, νdef-1(893 cm-1) é 

atribuído à vibração no plano (a-b), relativo ao modo δ(OH); o outro, νdef-2(796 cm-1) é 

atribuído à vibração fora-do-plano a-b66,67,  relativo a γ(OH). Duas harmônicas seriam 

geradas a partir de νdef-1 e νdef-2, em 1680 cm-1 e 1625 cm-1 respectivamente, não 

observadas neste trabalho. 

           Abaixo de 700 cm-1, como já mencionado, as bandas observadas são devidas a 

vibrações de rede do octaedro FeO6: em 620 cm-1 no plano a e em 460 cm-1 no plano       

b-c68,66. 
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Figura 23: Espectros no infravermelho de goetita em diferentes temperaturas. Observa-se 
a diminuição de intensidade das bandas em 796, 893 e 3145 cm-1. O envelope 
em torno de 3470 cm-1 persiste até temperaturas mais altas. 

 

           Os modos de vibração OH podem ser entendidos a partir da estrutura de goetita, já 

mencionada, e que está baseada em um empacotamento hexagonal, de átomos de 

oxigênio, com átomos de Fe ocupando sítios octaédricos. Na fig.25, ilustra-se uma visão 

geral da rede, em que os átomos de Fe estão arranjados numa fileira dupla para formar o 
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que pode ser descrito como cadeias duplas de octaedros, que corre ao longo do eixo c. 

Dentro das cadeias duplas de octaedros no plano b-c, todas as ligações são covalentes 

sendo que cada octaedro compartilha quatro de suas arestas com o octaedro vizinho. Em 

contrapartida, as ligações entre cadeias duplas consistem de ligações relativamente fracas 

de hidrogênio direcionadas através de íons oxigênio que estão agrupados em camadas 

sucessivas ao longo do eixo a.64 

           A deformação no plano é uma vibração orientada no plano da inclinação e assim 

modifica o ângulo da unidade OH relativa tanto ao arranjo trigonal dos átomos de ferro 

quanto às ligações de hidrogênio. Já a vibração fora-do-plano é orientada paralelamente 

ao eixo c e não envolve mudança na inclinação das unidades OH relativa aos átomos de 

ferro vizinhos ou às ligações de hidrogênio67 (fig.24). 

           O aumento de temperatura causa diminuição das intensidades das bandas de 

estiramento OH em 3145 cm-1 e da deformação angular de OH em 893 cm-1 e 796 cm-1, 

estas duas últimas bem visíveis relativamente à banda de estiramento H-O-H praticamente 

inalterada em torno de 3470 cm-1. 

 

a

b

c

Figura 24: Estrutura da rede tridimensional de goetita, em que há cadeias duplas de 
octaedros, arranjadas de duas maneiras. Entre as cadeias, há ligações O-H--O, 
ao longo do eixo c, com inclinações diferentes, em ziguezague. 

 

           Em 260°C, as bandas dos modos de deformação de OH em 796 e 893 cm-1 de 

goetita praticamente desaparecem ao mesmo tempo em que os modos de vibração de rede 

de hematita em 460 e 532 cm-1 começam a aparecer, indicando o início da transformação. 
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Em temperaturas superiores, as bandas mais características de goetita desaparecem 

completamente e as de hematita se intensificam. 

           A banda relativa ao estiramento OH em 3145 cm-1 diminui de intensidade entre a 

temperatura ambiente e 300°C e nesse intervalo o centro de banda se altera até 3257 cm-1, 

quando praticamente se incorpora ao envelope de máximo em 3470 cm-1. Uma vez 

formada hematita, esta banda varia pouco. Reportou-se que esse deslocamento para 

freqüências maiores é indicativo do enfraquecimento da ligação de hidrogênio. Este 

enfraquecimento seria devido a um aumento do ângulo em O-H---O69,70.  

           A vibração de estiramento H-O-H em 3470 cm-1 em goetita praticamente não se 

altera a temperaturas acima de 300°C, tanto em termos de posição quanto de largura. Foi 

referido que esse comportamento poderia indicar que unidades OH em excesso em goetita 

seriam facilmente transferidas para a recém formada estrutura de hematita sem indução de 

intermediários. Esta banda, juntamente com outra em 1625 cm-1, seria indicativa de 

excesso de unidades hidroxila em hematita60. Estas bandas estão ausentes em análises de 

FTIR-ATR, o que indica que no experimento com janela de KBr a presença delas se deve 

apenas a águas de umidades adsorvidas. O termo hidrohematita citado antes se aplicaria 

aqui para esta espécie proveniente da desidroxilação de goetita que retém unidades OH 

residuais escondidas nas cavidades do cristal de hematita71,72. 

  

3.2.6 Análise de Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) 

           As variações nos valores de posição de bandas que aparecem com freqüência na 

literatura envolvendo estudos de hematita podem ser devidas, como mencionado, a um 

estado de transição na transformação de goetita. A existência desse estado foi proposto em 

1959 e discutido depois por alguns autores57. Assume-se que o processo e as variações 

vistas, ainda que pequenas, são governados por fatores estruturais e morfológicos. Serna e 

col. afirmam que para partículas bem menores do que o comprimento de onda de 

absorção, o perfil espectral no IR depende não somente do bulk cristalino, mas de modos 

de superfície54. 

           Os estudos de SEM mostram que ao longo da temperatura modificações ocorrem 

em termos de formação de poros e formato de cristalitos. As partes mais finas do pó 

analisado aderidas à fita de carbono mostraram um tamanho de partícula de goetita em 

torno de 0.3-0.5 x 0.10 μm, do tipo acicular (forma de agulhas) inicialmente. O aumento 
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das partículas nas micrografias passa a ser de 0.3 x 0.3 μm aproximadamente, devendo-se 

a um processo de sinterização a temperaturas mais elevadas. As amostras foram 

analisadas nas temperaturas ambiente, 250, 600 e 1000°C. No estudo foi utilizado 

microscópio a 20 kV de modo a evitar ou minimizar problemas de aquecimento 

provenientes da radiação. 

           O estudo de SEM mostra que a transformação goetita-hematita apresenta resultados 

similares em que se utilizou microscopia de transmissão (TEM)43,45 . 

           À temperatura ambiente, pode-se observar na fig.25 (a) os cristalitos típicos de 

goetita, aciculares e bem definidos, de comprimento alongado, cujas dimensões médias 

apresentam-se em torno de 0.3 x 0.10 μm. 

           À 250°C (b) observa-se uma espécie de arredondamento das extremidades, visíveis 

sobretudo em partículas pequenas; os cristalitos perdem em parte o caráter acicular. Esta 

etapa corresponde ao começo da transição goetita-hematita observada nos espectros 

Raman in-situ e no infravermelho. As primeiras modificações de superfície apontadas 

nesta temperatura são devidas à formação de poros longitudinais ou estrias ao longo do 

cristal, com centenas de nanômetros de comprimento, visíveis quando o tempo de 

aquecimento é maior, porém não são claras essas formações neste estudo. Estudos de 

TEM mostram que esses poros têm origem já a partir do interior dos cristais, como 

cavidades (entre 1 e 10 nm) e migram com o tempo de aquecimento, por uma espécie de 

autodifusão de superfície, para as paredes do cristal45. Em temperaturas ao redor de  

400°C esses poros coalesceriam e aumentariam de diâmetro (≅ 50 nm). Hematita 

predominaria quase que totalmente sobre goetita nessa temperatura, ainda que os formatos 

aciculares prevalecessem para as partículas. 

           A 600°C (c) haveria energia suficiente para promover processos de 

recristalização45. As extremidades dos cristais são menos agudas, partículas recristalizadas 

arredondadas se formariam. No Raman, a partir dessa temperatura os espectros 

apresentam bandas mais afinadas e definidas. Em particular, a banda em torno de 660      

cm-1, que parece determinar a indicação de desordenamento do cristal, diminui de 

intensidade. Poros ainda permanecem em alguns cristais. 

           Na temperatura de 1000°C (d) a recristalização é completa; a modificação é bem 

visível. Os cristais sofrem uma espécie de sinterização, coalescem entre si e perdem a 

forma alongada. Têm dimensões maiores, medidas em cerca de 0.3 x 0.3 μm. Os espectros 
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Raman a essa temperatura mostram boa qualidade de linha base e bandas mais finas e 

intensas características de material mais organizado e se assemelham ao espectro de uma 

hematita pura ou sintética (fig.15). Já os espectros no infravermelho usualmente se 

apresentam largos, o que é atribuído a heterogeneidade de tamanho e forma de 

partículas49, devido a contribuições de anarmonicidade50 ou agregação interparticular51. 

           Os espectros Raman apresentam indicações de processamento térmico que 

respondem ao estado morfológico do material, que é mais desordenado no intervalo 300-

600°C (visto no sinal em 660 cm-1 e nas meias larguras de bandas observadas) e no 

processo de recristalização, em temperaturas maiores que 600°C, os perfis se aproximam 

de hematita natural ou sintética. Bandas intensas e finas nos espectros Raman ocorrem 

apenas para amostras onde tem início agregação das partículas, em 800 ou 900°C. Os 

perfis Raman observados para a hematita do Vale do Peruaçu coincidem com fases ou 

estados provavelmente compreendidas no intervalo referido entre 300-600°C. Nesse 

intervalo poder-se-ia observar partículas ainda alongadas, de caráter ex-acicular, caso as 

amostras de hematita proviessem de goetita. 

           A desidratação de goetita compreende a remoção de hidrogênio e de um quarto de 

oxigênio e a liberação de águas se dará paralelamente à orientação do eixo c reticular, ou 

do eixo longitudinal do cristal, o que reportou-se como aparecimento em forma de poros 

ou estrias em alguns estudos43,45. Em análises com raio-X, verifica-se pouco distúrbio para 

a sub-rede remanescente de oxigênio, porém com um rearranjo de íons Fe3+ para formar 

hematita (conversão topotática)71. Não há consenso na literatura sobre o mecanismo de 

desidratação. Goss74 sustenta que a transformação procede sem formação de fase 

intermediária e que em temperaturas baixas o mecanismo seria de transferência próton/íon 

de curto alcance ao longo das fronteiras dos poros. A liberação de água se daria pela 

migração de curto alcance de íons H+ dos canais G[001] para formar íons OH-, que 

coalesceriam e seriam liberados como água de dentro dos poros. Uma microestrutura 

porosa se formaria imediatamente, criando novas superfícies a partir do que a desidratação 

poderia ocorrer. Vãos de Fe3+ formados pela remoção de água seriam preenchidos por 

átomos de ferro que migrariam localmente dentro da rede para compor uma ordenação 

iônica de hematita. Outros autores alegam existência de intermediário58,75. Neste caso, o 

cristal seria constituído de regiões “doadoras” e “receptoras”. Íons hidroxila migrariam de 

regiões receptoras e se combinariam com prótons para formar água, transformando 
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gradualmente as regiões doadoras em poros, processo que levaria à formação de uma 

estrutura intermediária, com uma variação periódica do fator de estrutura (seção 3.2.7) ao 

longo do eixo c causado pela distribuição desigual de íons Fe3+ e de prótons entre as 

camadas estreitas de oxigênio. Uma estrutura transitória com proporções intermediárias de 

Fe2+ e de Fe3+ seria energeticamente possível, uma vez que o mecanismo é de migração 

catiônica75.  

           Os espectros Raman obtidos em temperaturas intermediárias (300-600°C) parecem 

descrever as fases em que grupos OH têm papel importante. Neste intervalo de 

temperatura, as águas de hidratação ainda não foram totalmente liberadas e ocupam 

espaço nos canais da rede cristalina. Átomos de ferro estão em migração para equacionar 

o equilíbrio de cargas e os vãos da estrutura. Medidas de raio-X46 mostram que as 

variações de distâncias interatômicas são maiores para Fe-O do que para O-O. As espécies 

espalhadoras constituem assim estruturas distorcidas como resultado desta dinâmica e 

produzem espectro de hematita desordenada. Esse espectro se caracteriza (fig.19) por 

bandas largas de média intensidade, mas com acentuado sinal para a banda em 660 cm-1. 

  

3.2.7 Análise de Difração de raio-X (XRD) 

           O estudo da origem de hematita aplicado a amostras naturais rupestres foi 

completada com análises de difração de raio-X. A evolução das linhas ou reflexões das 

estruturas pôde ser acompanhada pelo difratograma para o processamento de goetita 

(fig.26), que inclui as temperaturas ambiente, 250, 400, 600, 800 e 1000°C, em análises 

ex-situ. Os resultados são concordantes com estudos anteriores e mostram que durante a 

transformação é possível notar que os perfis das linhas de difração comportam-se de dois 

modos característicos: observa-se uma espécie de afinamento não uniforme das linhas, ou 

seja, não aplicado a todas as linhas de reflexão da espécie; além disso, observa-se também 

alterações de intensidade de algumas linhas quando se passa a temperaturas mais altas. 

Essas linhas de hematita em particular referem-se aos planos (110), (113) e (300), que se 

apresentam mais estreitas e relativamente inalteradas e aos planos (012), (104), (116), 

(024) e (214) largas a princípio, depois afinadas e mais intensificadas ao longo da 

temperatura.  
76           Onoratini  alega que o afinamento desigual para as linhas nunca é vista para uma 

hematita natural e, por si só, constituiria prova suficiente de sua origem artificial (ex-
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goetita). Wolska e Schwertmann afirmam que esse afinamento seletivo é sempre o mesmo 

independente da cristalinidade e da preparação de goetita71. Pomiès sustenta que o critério 

não é isoladamente confiável e que uma análise complementar da existência ou não de 

porosidade por TEM poderia apontar a origem43. Outros trabalhos apontam explicações 

em termos de substituição aniônica de O-2 71 58 por OH , estruturas intermediárias  e 

desordem catiônica57. 

           Os resultados deste estudo concordam com trabalhos que utilizaram cálculos do 

fator estrutural da sub-rede catiônica46,71  , que apontam que o deslocamento catiônico 

principalmente responderia pelas alterações características das linhas observadas. Os 

autores71 serviram-se de cálculos relativamente simples, envolvendo razões de fatores 

estruturais, ((FFe / (FO + FH))G e (FFe / FO)H, para goetita (G) e hematita (H), que utilizam 

as coordenadas atômicas das estruturas envolvidas e os chamados fatores de forma ou de 

difusão dos átomos. 

           Propõe-se que as alterações térmicas das bandas Raman são reflexos deste processo 

e acompanham as mesmas alterações que são vistas no difratograma. 

           Na fig.26, o difratograma (a) refere-se à goetita a temperatura ambiente. 

           Em 250°C, as linhas características de hematita aparecem (b), mas ainda há sinais 

inequívocos da presença de goetita, expressa pela linha (110), em desaparecimento. 

Medidas de refinamento apontam uma proporção de 7% de goetita para 93% de hematita 

nesta temperatura46. 

           Não há evidência de espécies intermediárias ou metaestáveis. 

           Uma vez formada hematita, em 250°C, dois grupos de linhas podem ser 

diferenciados quanto ao comportamento de meia largura e intensidade relativa em função 

do aumento da temperatura (c)-(f), até 1000°C, temperatura em que o perfil de difração 

seria bastante similar a de uma hematita natural. 

           O primeiro grupo (110), (113), (116) e (300), tem pouca variação. Observa-se que 

essas linhas de hematita menos suscetíveis a alterações de largura e intensidade são as que 

se originam de planos correspondentes da estrutura de goetita, (040), (140), (240) e (061), 

respectivamente. A correspondência desses planos está representados na fig.27. 

           O outro grupo (102), (104), (204) e (214) apresenta alteração maior em intensidade. 

Correlaciona-se esse comportamento com os fatores de estrutura Fhkl para os planos 

considerados. Deve-se considerar as contribuições das sub-redes de cátions e de ânions, 
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 72
FFe e FO, que se utilizam dos fatores de difusão dos átomos fFe e fO e das posições              

Figura 26: Difratogramas obtidos para goetita em diferentes temperaturas: (a) Temperatura 
ambiente, (b) 250, (c) 400, (d) 600, (e) 800 e (f) 1000°C 
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F

 
Posições atômicas – goetita 

átomo x / a y / b z / c 

Fe 0.1450 0.2500 0.9550 

O 0.8010 0.2500 0.2880 

O 0.9470 0.2500 0.8020 

H 0.9200 0.2500 0.6200 

 

Fe e FO, que se utilizam dos fatores de difusão dos átomos fFe e fO e das posições 

relativas, x, y, z  desses átomos nas estruturas, do seguinte modo46,71: 

Para hematita: 

Fhkl = FFe + FO  

FFe = 6 fFe(1 + eiπl) cos2πlzFe

FFe = 6 fFe(1 + eiπl) cos2πlzFe  

FO = 6 fO [ (cos2π(hxO + 1/4) + cos2π(kxO + 1/4) + cos2π(hxO + kxO – 1/4) ] 

Para goetita: 
4 fFhkl = Σ i=1 ai [(2cos2π(hx  + ky  +1/4) + 2cos2π(h+k/2 + hx  - ky  – 1/4)] i i i i

(a1=Fe3+ 2- 2-, a =O2 I , a =O  , a =H) 3 II 4

 

Posições atômicas - hematita 

x / a y / b z / c átomo 

Fe 0 0 0.3553 

O 0.3059 0 0.2500 

- - - - 

- - - - 

           Para as linhas características de hematita nota-se que, para as reflexões com poucas 

alterações, as relações (FFe / FO)H são pequenas e, mais que isso, se aproximam dos valores 

de  ((FFe / (FO + FH))G para os planos respectivos de goetita de que se originaram. Depois 

da transformação estudos demonstram que a relação O2- -/OH  permanece constante77,78. 

Valores de (FFe / FO)H e de ((FFe / (FO + FH))G comparáveis e relativamente baixos para 

planos comuns às duas estruturas mostram uma pequena contribuição dos átomos de ferro 

para a intensidade dessas reflexões e indicam um rearranjo pequeno dos cátions necessário 

para a formação da nova rede, refletindo o caráter topotático da transição71. No desenho, 

pode-se ver que ambas as estruturas dispõem do mesmo arranjo hexagonal de 

empacotamento estreito de ânions e é sugerido que apenas deslocamentos pouco 

expressivos da sub-rede aniônica seriam necessários para a transformação de fase (fig.27). 

           Para aumentar a população de sítios octaédricos com átomos de ferro de meio para 

dois terços, no entanto, um rearranjo substancial dos cátions é indispensável71, que é o que 

as demais linhas indicam. Para essas linhas, os valores de (FFe/FO)H e de                       

((FFe / (F  + FO H))G diferem substancialmente. 
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Figura 28: Variação da intensidade e largura relativas das reflexões. Os planos (104), (204) e (214) 
apresentam tendência de maiores alterações e estão relacionadas ao deslocamento 
catiônico. Os planos à direita variam menos em favor de uma transição topotática. 
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Figura 27: Representação das estruturas octaédricas que incluem as células de 
hematita (1) e goetita (2), com as projeções e a representação da transição 
topotática em (3) baseadas nas ilustrações da ref. 71 (○ Fe3+, ● Fe2+). 
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           Nas redes de hematita formada durante temperaturas intermediárias de desidratação 

esse processo não é perfeito e a razão ideal Fe:O não é ainda alcançada. 

           Ao longo da temperatura, é possível ver nos perfis de raio-X a desidroxilação de 

goetita através de dois aspectos: pela forma de picos, visto no desaparecimento de picos 

mais largos à medida que se tem maior organização de uma nova rede cristalina; outra, 

pela mudança das intensidades relativas (fig.28), causada pela diminuição do déficit de 

íons ferro nos vãos da estrutura, ao mesmo tempo em que a sub-rede aniônica tende a 

assumir o arranjo típico de hematita. 

           Os espectros Raman acompanham a mesma modificação observada como 

afinamento das linhas de difração, desde a temperatura ambiente até 1000°C. A mesma 

correspondência não ocorre em relação às indicações da curva TG, inalterada a partir de 

400°C. A presença de vibrações de H2O no IR para hematita até 300°C-400°C também 

não reflete as alterações dos difratogramas. O estreitamento das bandas Raman de 

hematita parece estar refletida em especial no modo como a rede de ânions passa de uma 

configuração distorcida para uma mais ordenada, a medida que águas estruturais são 

liberadas. Porém, a variação anômala da intensidade da banda em 660 cm-1 (fig.19), 

mesmo depois que a desidroxilação parece completa, como sugerido por TG e por IR, 

indica que as modificações espectrais vistas estariam relacionadas mais estreitamente com 

o modo como o deslocamento catiônico sugerido por raio-X se processa com a 

temperatura, até a obtenção de uma ordenação ideal..            
46,51           Medidas de deslocamento catiônico por raio-X já antes realizadas  parecem, 

portanto, encontrar correspondência com a variação numérica da intensidade dessa banda 

(ilustrada na Tabela 3 e na fig.20), a medida que se forma uma maior simetria local. 

 

Cr O  3.2.8 Solução sólida de Fe2-x x 3

           Para se avaliar o efeito sobre a simetria local dos átomos de Fe em hematita, foi 

realizado experimento em que os cristais de hematita foram misturados com óxido de 

crômio, com resultados analisados espectralmente. Quando crômio substitui ferro em 

Fe O2 3, uma nova banda aparece. Segundo estudos realizados, esta banda no Raman varia 

de 664 cm-1 com Fe1.73Cr0.27O  para 685 cm-1 com Fe3 0.40Cr1.60O3, sendo que a mudança se 

dá quase que linearmente com o aumento do conteúdo de crômio79. Neste estudo, apenas 

aspectos qualitativos foram levados em conta. Os óxidos α-Fe O  e Cr O  são 2 3 2 3
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isoestruturais entre si e com coríndum e são miscíveis, dando origem à soluções sólidas 

estáveis no intervalo das composições limitantes (óxidos puros) que retêm a estrutura 

hexagonal dos óxidos binários parentes80,81. A estrutura consiste de uma rede de oxigênio 

estreitamente empacotada em que os íons Fe3+ e Cr3+ ocupam juntos dois terços dos 

interstícios octaédricos82. Bandas Raman adicionais, cujos perfis não são encontrados para 

as composições puras dos componentes, são vistas para as soluções de Fe2-xCr Ox 3, em 

qualquer proporção (fig.29). Estas bandas surgem devido a deformações estruturais e/ou 

ordenações catiônicas que não seriam observadas por XRD79. 

O  – Cr O  foram preparadas por moagem de pó de Fe O           As soluções sólidas Fe2 3 2 3 2 3 e 

de Cr O2 3 juntos num almofariz, compactadas como pastilhas e aquecidas a 900°C por 8h 

segundo procedimento descrito no Cap.2. Amostras puras de Fe O e de Cr O2 3 2 3 foram 

também trituradas, preparadas como pastilhas e aquecidas a 900°C durante 6h, depois 

resfriadas.  

            Para se investigar se o perfil com a banda em 667 cm-1 se dava devido a alguma 

heterogeneidade da amostra, a fase Fe2-xCr Ox 3 foi fundida a 1000°C por 8h ao ar, depois 

resfriada. O espectro desta amostra era idêntica a do material original, obtido a 900°C. 

           Sete modos de vibração fundamentais ativos no Raman são previstos por análise de 

teoria de grupo para a estrutura cristalina R3(-)c (D6
3d)30. Todos esses modos têm sido 

observados em estudos de monocristal de Fe 83O  De acordo com Hart e col.2 3.  as vibrações 

fundamentais e a simetria relativa são as seguintes: 236(A1g), 253(E ), 298(E  e Eg g g), 

413(Eg), 502(A1g) e 616 cm-1(Eg), que são fónons da zona-central de Brillouin permitidos 

na estrutura do tipo coríndum. 

O           Algumas bandas de Fe2 3 parecem sofrer também alguma alteração de freqüência 

devido à substituição de ferro por crômio. A pequena mudança até freqüências mais altas 

observada para essas bandas resultaria da contração da célula unitária79. 

         Na fig.30, nota-se não apenas o aparecimento da banda em 665-670 cm-1, como um 

alargamento e uma modificação nas razões entre as intensidades ou áreas (Tabela 5) de 

várias bandas, como antes analisadas para diversos tipos de hematita (seção 3.1.2): 

 
razão das áreas de picos amostra 

b/a b/c b/d b/e 
Fe2O3       900°C 2,57 1,92 5,25 2,16 
Fe2-xCrxO3 900°C 2,59 0,99 0,46 0,21 

 e para a fase FeTabela 5: Valores da relação das áreas de picos para Fe2O3 2-xCr O  a 900°C. x 3
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            Entre hematita submetida a efeitos de uma temperatura a 900°C e hematita pura a 

temperatura ambiente (seção 3.1.2) parece não haver mudança significativa entre os 

valores. Para  Fe2-xCr Ox 3, os valores se aproximam de perfis encontrados para a segunda 

categoria no estudo das hematitas (seção 3.1.2), exceção feita para a banda d em 514 cm-1, 

que também foi intensificada e apresenta o maior deslocamento positivo, de 15 cm-1. 

           Devido à detecção da banda Raman intensa em 650-700 cm-1
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Figura 29: Espectros Raman obtidos para os óxidos α-Cr2O3 e α-Fe2O3 a 900°C, 
comparados à solução sólida a 900°C obtida de ambos. 
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, normalmente 

presente em compostos de espinélio, mas ausente em estruturas de coríndum, alguns 

autores concluíram que este perfil se devia ao espalhamento da estrutura magnética do 

óxido, ou magnon79. Comparação com espectros de outros óxidos mistos de metais 

isoestruturais como NiTiO  e CoTiO3 3 (do tipo ilmenita) mostram que estes também 

apresentam forte banda na região 750-600 cm-1, certamente relacionada a uma vibração 

genuína84.  
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-1           Acredita-se que a banda em 670 cm  é um modo ativo no infravermelho e inativo 

no Raman e passa a ser ativo neste último em soluções de mistura de metais como 

resultado de um processo de redução ou relaxação de simetria4. Baraton e col.84 sugerem a 

evidência de uma superestrutura centro-simétrica do tipo ilmenita para α-FeCrO3, ao 

comparar espectros de óxidos do tipo coríndum (α-Fe O  e α-Cr O2 3 2 3), do tipo ilmenita 

(NiTiO  e CoTiO ) e do óxido misto α-FeCrO . 3 3 3

            Na leitura desses espectros, deve-se levar em conta alguns aspectos da estrutura de 

coríndum ou derivados80,85,86. Cátions trivalentes A ocupam dois terços dos interstícios 

octaédricos em estruturas do tipo coríndum α-A O2 3 (fig.30i e ii), como já referido. 

Quando, porém, metade dos cátions do tipo A são substituídos por um tipo B, três 

diferentes ordenamentos de cátions poderiam ocorrer, dando origem a um óxido misto 

hexagonal ABO3. A e B poderiam ser ambos trivalentes ou A divalente e B tetravalente ou, 

finalmente, A monovalente e B pentavalente. Os óxidos mistos do tipo ilmenita (FeTiO3) 

seriam caracterizados pela segregação de diferentes cátions A e B em diferentes planos 

paralelos ao plano basal 0001 de hematita (fig.30iii). Isto abaixaria a simetria com 

desaparecimento dos três planos sucessivos abc típicos do grupo de espaço R3(-)c, porém 
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Figura 30: Representação esquemática da estrutura de coríndum (i). Em (ii), as linhas 
horizontais representam cada camada de oxigênio, sendo que ● representa 
Fe3+ nos sítios octaédricos; em (iii), ● representa Fe2+ e ○ representa Ti4+

(ou Fe4+), cada um ocupando agora metade dos interstícios de Fe3+, em 
diferentes planos.  
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com retenção do centro de simetria e do eixo trigonal, dando origem ao grupo de espaço      

R3(-) = C2
3i. 

           Propõe-se que a banda observada por volta de 700 cm-1 no espectro Raman de 

FeCrO3 e de óxidos de tipo ilmenita esteja associada com um modo de estiramento em que 

os octaedros em planos sucessivos da família 0001 alternadamente se contraiam e 

expandam. Para uma estrutura similar, com base nos eixos C3 da estrutura de coríndum, 

este modo espera-se que se torne A2g, sendo inativo, segundo Nakamoto87. De fato, 

metade dos octaedros AO6 se expandem quando outra metade contrai, sem nenhuma 

variação para a polarizabilidade total (inatividade Raman) e no momento de dipolo 

(inatividade no infravermelho). Em estruturas do tipo ilmenita, pelo contrário, espera-se 

que este modo se torne Ag , ativo no Raman. Neste caso, de fato, devido à segregação dos 

cátions em diferentes planos da família 0001, quando o(s) octaedro(s) AO6 se expande(m), 

o(s) octaedro(s) BO6 se contrai/em e vice-versa, e a polarizabilidade mudaria neste 

movimento. 

           A estrutura de hematita apresenta uma certa distorção do octaedro Fe-O e em 

relação a alguns átomos de Fe sugere-se uma coordenação quase tetraédrica61 para 

hematitas desordenadas. É possível que a contração/expansão dos octaedros assuma uma 

coordenação virtualmente tetraédrica durante a vibração, dando origem a bandas 

características na região de 600-700 cm-1 como previstas para magnetita. 
84           Os valores de raio-X encontrados por Baraton e col. , pelo contrário, não 

indicaram evidências de reflexões de alguma superestrutura (espécie metaestável). Do 

mesmo modo, McCarty e Boehme não encontraram evidência de que as células unitárias 

estivessem distorcidas de modo a descaracterizar uma simetria romboédrica plena74.           

No estudo desses autores, uma série de materiais de Fe2-xCr Ox 3 com x = 1.60, 1.33, 1.07, 

0.80, 0.53, 0.27 foram preparadas. 

O , α-FeCrO  e α-Cr O           Os padrões de raio-X de α-Fe2 3 3 2 3 são bastante similares e 

mostram um progressivo deslocamento à medida que os parâmetros de célula diminuem 

devido à substituição de crômio e à redução do conteúdo de Fe. Evidenciou-se uma 

manutenção da estrutura do tipo coríndum dos dois sesquióxidos no óxido misto, uma vez 

que nenhuma superestrutura era aparente84. Interpretou-se o resultado como evidência de 

que o desordenamento catiônico ocorre, com uma distribuição ao acaso, porém, dentro do 
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mesmo sítio ocupado na estrutura de coríndum. Isto resultaria na retenção do grupo de 

espaço R3(-)c = D6
3d característica desta estrutura. 
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4 – CONCLUSÕES 

 

           Nesta Dissertação foram estudadas amostras coletadas de pinturas rupestres, 

visando à identificação das substâncias presentes, de sua origem, sua interação e dos 

eventuais produtos de sua degradação. Análises de identificação de pigmentos em 

ambiente rupestre utilizando a espectroscopia Raman foram feitas para cerca de 40 

fragmentos de pinturas sobre rochas coletados no Abrigo Norte do Janelão, no Parque 

Nacional Cavernas do Peruaçu, Minas Gerais. Para possíveis aglutinantes orgânicos 

(gordura ou cola animal, sangue, albumina etc.) não há sinais e também não há evidências 

de sua utilização. A microscopia Raman permitiu a identificação inequívoca dessas 

substâncias nas amostras estudadas, mostrando-se uma ferramenta valiosa na 

caracterização (não-destrutiva) de materiais usados em pinturas rupestres. O tipo de 

análise geralmente aplicado a essas amostras ou é destrutivo (como os spot tests) ou 

envolvem manipulação das mesmas (EDS) ou então requerem alto grau de experiência por 

parte de quem realiza a análise (microscopia de luz polarizada, PLM). No caso do EDS, 

apenas a composição elementar é obtida e no caso do PLM nem sempre é possível 

preparar a amostra convenientemente. Nenhuma delas proporciona a resolução espacial da 

microscopia Raman. 

           Materiais de degradação foram identificados predominantemente como oxalatos de 

cálcio, nas formas monohidratada (CaC2O4.H2O), whewellita, e dihidratada 

(CaC2O4.2H2O) ou weddelita. Whewellita e weddelita aparecem como resultado da reação 

de ácido oxálico (produto do metabolismo de microorganismos, como liquens) e o 

substrato carbonático. Espectros vibracionais (ATR e Raman) foram feitos para 

diferenciá-los, o que pode ser útil para investigações mais aprofundadas no que se refere à 

ação de microorganismos e de fatores ambientais e quanto à ação climática sobre as 

superfícies das pinturas. Há sinais de possíveis metabólitos ou mesmo da formação de 

oxalatos de outros metais. A resolução espacial associada à microscopia Raman 

possibilitou o estudo das formas mono e dihidratada de oxalato de cálcio, motivado pelo 

aparecimento dessas espécies em diferentes amostras. Por espectroscopia de absorção no 

IR (ATR) a distinção entre essas duas formas é bem menos clara. 

           Quanto ao estudo de pigmentos vermelhos, uma questão que se coloca refere-se ao 

conhecimento que as populações pré-históricas tinham da obtenção de hematita 
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(vermelho) a partir do aquecimento de goetita (amarelo). Quando hematita é obtida por 

processamento térmico a temperaturas relativamente baixas (250-600°C) a partir de 

óxidos precursores (goetita e magnetita) verifica-se a ocorrência de alterações das bandas 

características em relação a uma hematita natural e cristalina. Por outro lado, alterações 

são possíveis também mediante tratamento mecânico (trituração) intenso e prolongado. O 

mesmo efeito também pode ser causado por intemperismo, sendo que a presença de 

liquens pode acelerar processos de escamações e mobilização de partículas de pigmento. 

Análises mais detalhadas dos pigmentos goetita e hematita foram feitas com base no 

estudo sistemático do processamento térmico de goetita e por comparação com amostras 

de óxidos de ferro de diferentes origens. 

           Estudos térmicos por Raman e infravermelho demonstram que a transição goetita-

hematita ocorre em torno de 260-280°C, sem a presença de fases intermediárias. 

           Para temperaturas baixas, a hematita formada é caracterizada por afinamento não 

uniforme das linhas de difração de raio-X e por uma microestrutura porosa, de partículas 

alongadas (ex-aciculares) reveladas por SEM, e que no Raman é caracterizada por bandas 

largas e por uma banda intensa em torno de 660 cm-1. 

           Espectros de absorção no infravermelho em freqüências altas demonstram 

vibrações associadas a grupos OH desaparecem em torno de 300-400°C, o que é sugerido 

por análise de Temogravimetria. Poros formados na estrutura, durante a desidroxilação, 

ocasionam defeitos de empilhamento catiônico.  

           Alterações das bandas Raman em função da temperatura de aquecimento de goetita 

encontram estreita correlação no modo como o afinamento desigual das linhas de difração 

de raio-X ocorrem até a formação de hematita. Em 1000°C, o perfil Raman e de difração 

seriam similares a de uma hematita natural de alta cristalinidade. As alterações parecem 

responder ao deslocamento/desordenamento catiônico até a formação de uma estrutura em 

que a relação Fe:O se torna ideal. 

           O aparecimento de uma banda Raman em torno de 660 cm-1 está associado a uma 

quebra ou relaxação de simetria da estrutura típica de coríndum para hematita. Foi 

demonstrado que esta vibração também se altera em termos de intensidade e valores de 

freqüência em função do grau de deslocamento catiônico dos átomos de ferro provocados 

pela substituição por átomos de cromo na solução sólida Fe2-xCrxO3, mesmo a 

temperaturas altas (900°C). Para esta estrutura é referida uma estrutura centro-simétrica 
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do tipo ilmenita ABO3, estreitamente associada a coríndum, sendo A e B cátions 

coordenados em diferentes camadas de oxigênio. Essa estrutura é, portanto, independente 

da existência de unidades OH não-estequiométricas ou estruturais.  

           As amostras de ocres vermelhos identificadas no Vale do Peruaçu apresentam 

perfis de hematita desordenada, que se assemelham em termos de intensidades relativas a 

goetita aquecida entre 250-600°C. A existência de locais com vestígios de fogueira 

representa indício da possibilidade de processamento de pigmentos, porém não é um fator 

inequívoco.   
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