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RESUMO 

 

Neste trabalho, apresentamos resultados de uma caracterização por espectroscopia Raman de 

fases minerais no meteorito brasileiro Paranaíba, classificado como um condrito ordinário do 

tipo petrológico L6 e escala de choque S6 caracterizado pela presença de partes escuras 

severamente alteradas pela ação de choque. Identificamos, após uma série de medidas em 

diversos pontos da amostra, alguns minerais acessórios, as fases minerais olivina e 

ortopiroxênio que são majoritárias no meteorito Paranaíba, assim como os polimorfos de alta 

pressão da olivina: ringwoodita e wadsleyta. A caracterização de fases minerais produzidas 

naturalmente pelo efeito de metamorfismo de choque (altas pressões e altas temperaturas) em 

meteoritos condritos ordinários auxilia o estudo sobre a formação de minerais e transições de 

fases sob altas pressões presentes no interior da Terra, pois a formação de fases minerais 

ferromagnesianos como a ringwoodita – polimorfo da olivina (Mg, Fe)2SiO4 – é prevista ocorrer 

na chamada Zona de Transição da Terra situada entre o manto superior e o manto inferior (cerca 

de 400 a 660 km de profundidade). Esta fase também pode ser encontrada nos chamados veios 

ou bolsões de choque de meteoritos, devido ao efeito da ação de ondas de choque no corpo 

parental do qual o meteorito se originou. A olivina, α-(Mg,Fe)2SiO4, à medida que a pressão 

aumenta, é transformada em wadsleyta (fase β)) e em seguida em ringwoodita, γ-(Mg,Fe)2SiO4. 

Através do mapeamento Raman visualizamos a distribuição superficial das fases minerais 

olivina, ortopiroxênio e ringwoodita.   

 

Palavras-chave: Meteorito Paranaíba. Espectroscopia Raman. Ringwoodita. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

In this paper, we present results of a characterization by Raman spectroscopy of mineral phases 

in the Brazilian meteorite Paranaíba, classified as a chondrite oil type L6 and shock scale S6 

characterized by the presence of dark parts severely altered by the action of shock. We 

identified, after a series measurements at various points in the sample, some accessory minerals, 

mineral phases olivine and orthopyroxene that are the majority in the Paranaíba meteorite, as 

well as the high-pressure polymorphs of olivine: ringwoodite and wadsleyita. Phase 

characterization minerals produced naturally by the effect of shock metamorphism (high 

pressures and high temperatures) in ordinary chondrite meteorites assists the study of the 

formation of minerals and phase transitions under high pressures present inside the Earth, for 

the formation of ferromagnesian mineral phases such as Ringwoodite - polymorph of olivine 

(Mg, Fe) 2SiO4 - is expected to occur in the so-called Transition Zone between the upper mantle 

and the lower mantle (about 400 to 660 km depth). This phase can also be found in the so-called 

shafts or pockets of meteorite shock, due to the effect of the action of shock waves in the 

parental body of the which meteorite originated. Olivine, α- (Mg, Fe)2SiO4, as the pressure 

increases, is transformed into wadsleyita (β phase)) and then into ringwoodite, γ-(Mg, Fe) 

2SiO4. Through the Raman mapping we visualize the surface distribution of the mineral phases 

olivine, orthopyroxene and ringwoodite.  

 

Keywords: Meteorite Paranaíba. Raman spectroscopy. Ringwoodite. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

No espaço interplanetário do sistema solar existem objetos de pequenas dimensões 

que não podem ser observados através de telescópio denominados de meteoróides. Eles são 

restos de cometas, fragmentos de asteróides (pequenos corpos que estão em sua maioria 

localizados entre as órbitas de Marte e Júpiter) ou resultado da erupção vulcânica de planetas 

ou luas. A velocidade com que estes objetos atingem a Terra pode variar entre 11 km/s a 53,5 

km/s. Em geral, meteoróides com massa superior a 100 t ao atingirem a Terra produzem 

crateras. Já meteoróides com massa de até 1 t se fundem parcialmente na baixa atmosfera, mas 

a parte interna pode resistir e atingir o solo; as quedas destes objetos, eventualmente, podem 

ser acompanhadas por fenômenos visuais semelhantes a uma bola de fogo, o que são conhecidos 

como bólidos. Após a queda, o que sobra do meteoróide e que atinge a superfície da Terra é 

denominado de meteorito [1,2]. 

Os meteoritos podem ser compostos por diversas substâncias (que também são 

encontradas no nosso planeta) tais como ferro, níquel, carbono, óxidos diversos tais como 

olivinas [(Mg,Fe)2SiO4], fosterita [Mg2SiO4], fayalita [Fe2SiO4], piroxênios [(Fe,Mg)2Si2O6], 

clinoenstatita [(Mg,Fe)2Si2O6], pirita, magnetita, cromita, ilmenita, sílica, etc [2]. A 

composição química do meteorito é uma dos atributos utilizados para classificar estes materiais, 

como será visto mais adiante.  

Entre os minerais encontrados nos meteoritos existe um destaque especial para a 

olivina, que também é encontrada abundantemente na crosta terrestre. A olivina, o silicato de 

magnésio e ferro, é um grupo de minerais que possui fórmula química (Mg,Fe)SiO4, 

constituindo-se numa solução sólida na qual a razão Fe/Mg vai determinar o tipo exato do 

mineral. Essa solução pode variar desde a forsterite (Mg2SiO4) até a faialite (Fe2SiO4). Como 

seria esperado no caso de uma solução sólida, existem muitas fases associadas a ela, incluindo 

também uma fase descoberta apenas recentemente, denominado de ringwoodita. 

A ringwoodita foi identificada pela primeira vez em 1969 em um meteorito caído 

na Austrália e denominado Tenhan [3]. Após esse achado, as ringwooditas naturais foram 

encontradas em vários meteoritos condritos de choque nos quais o mineral ocorre como grãos 

finos de agregados policristalinos. Sua formação é consequência da transição de fase da olivina 

presente durante a queda do meteorito. Além disso, em alguns casos particulares foi observada 

a presença de lamelas de ringwooditas em meteoritos de choque, sendo a primeira ocorrência 

desse fato reportada num trabalho em 2004 [4]. Em alguns meteoritos acredita-se que as 
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condições de choque são tais que a pressão atinge cerca de 20 GPa e a temperatura pode ser da 

ordem de 2000 oC [5]. No caso da formação de lamelas, os estudos sugerem que a alta pressão 

e a alta temperatura devem ser mantidas por vários segundos de tal forma que a transição olivina 

- ringwoodita (na forma lamelar) possa ocorrer [4,5]. 

No Brasil já foi reportada a queda de vários meteoritos, sendo o Bendegó o mais 

famoso deles. Este meteorito metálico caiu no interior da Bahia e hoje encontra-se no Museu 

Nacional no Rio de Janeiro. Além dele, outros meteoritos brasileiros já estudados são os 

denominados de Macau, Angra dos Reis, Pirapora, Uberaba, Cratheús, Putinga, Avanhandava, 

Ipiranga, Parambu e Paranaíba, apenas para citar alguns. Este último, Paranaíba, caiu na parte 

sul do estado de Mato Grosso à época (hoje Mato Grosso do Sul) e será o objeto de estudo do 

presente projeto de dissertação. 

O meteorito Paranaíba é uma rocha com grandes áreas negras e veios escuros 

possuindo fragmentos claros imersos. Constituído basicamente de olivina, bronzita e outras 

substâncias em menores quantidades, incluindo a maokelinita, o ferro-niquilífero, a troilita e a 

cromita [6]. 

Apesar deste meteorito ter sido descoberto em 1956 e já existirem muitos estudos 

relacionados a ele, acreditamos que a espectroscopia Raman poderá ainda fornecer uma 

contribuição relevante para o seu entendimento, em particular, no que diz respeito à presença 

em baixíssima quantidade de alguma fase ainda não observada por outras técnicas 

experimentais. Nesse sentido, o objetivo dessa dissertação é estudar os espectros Raman de 

diversas regiões do meteorito Paranaíba, tentando identificar fases não vislumbradas ainda por 

outras técnicas experimentais anteriormente usadas na sua análise. 

No capítulo 2 é feito uma abordagem geral acerca dos meteoritos e suas 

classificações, assim como é revisitado alguns estudos sobre o meteorito Paranaíba. No capítulo 

3 uma revisão teórica sobre a fenomenologia da espectroscopia Raman, o mapeamento Raman 

e o espectro Raman de minerais é feita. O capítulo 4 é dedicado a explicitar a metodologia 

utilizada e o procedimento experimental. Por fim, o capítulo 5 é dedicado aos resultados obtidos 

com a técnica de espectroscopia Raman e a discussão dos mapas Raman. 
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2. METEORITOS: ASPECTOS GERAIS 

 

2.1 Meteoróides, meteoros e meteoritos 

 

O meteoróide, como já falado na introdução, é um objeto natural de aproximadamente 

100 m de diâmetro em órbita no espaço oriundos de corpos do sistema solar, como asteróides, 

cometas e planetas. Já o meteoro é um fenômeno visual associado à passagem de fragmentos 

de meteoróides que penetram na atmosfera terrestre. O atrito com o ar os aquecem e eles 

queimam deixando um rastro luminoso no céu.  

O meteorito é um meteoróide que resistiu a penetração na atmosfera atingindo a 

superfície terrestre. Eles normalmente são nomeados de acordo com o local de queda ou onde 

são encontrados.  

Os meteoritos nos trazem informações das mais variadas sobre a formação e evolução 

dos corpos do sistema solar, principalmente dos asteróides. Os mais antigos são resíduos dos 

processos que tiveram lugar no Sistema Solar há 4,6 bilhões de anos.  

 

2.2 Classificação dos meteoritos 

 

Uma das primeiras classificações dadas aos meteoritos está relacionada à sua queda. Se 

ele foi visto cair, ou seja, se foi visto algum evento visual de entrada na atmosfera, é classificado 

como queda, do contrário, é classificado como achado.  

Os meteoritos podem também ser classificados, quanto à composição química, em três 

diferentes grupos, quais sejam, rochosos (aerólitos), metálicos (sideritos) e mistos (siderolitos). 

Os primeiros ainda podem ser subdividos em acondritos e condritos. Os meteoritos acondritos 

possuem semelhança com as rochas ígneas da Terra, tendo como origem asteroides 

diferenciados e superfícies de corpos planetários, enquanto que os meteoritos condritos 

possuem diferenças marcantes em relação às rochas do nosso planeta e são provenientes de 

corpos asteroidais ou cometários que não sofreram diferenciação magmática. Por exemplo, 

observa-se a presença de esferas milimétricas, que são o resultado da fusão de material a altas 

temperaturas e posterior solidificação. Essas esferas fornecem a origem da denominação do 

material, ou seja, côndrulos [1]. É importante destacar aqui que os meteoritos condritos 

carbonáceos não possuem côndrulos. Um aspecto interessante relacionado a este tipo de 

meteorito é que eles possuem idades compatíveis com a idade do Sol. Além disso os meteoritos 
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condritos podem ser divididos em classes que incluem Carbonáceos, Ordinários, Enstatita 

Condritos, além de classes menores dos Kakangaritos e Rumurutitos. Nos carbonáceos, que são 

mais raros, é verificada a presença de compostos orgânicos, enquanto que nos meteoritos 

ordinários não há traço da presença de compostos orgânicos voláteis. Diferentemente dos 

carbonáceos, os ordinários não apresentam incrustações de cálcio e alumínio [1]. 

Os meteoritos metálicos, por seu turno, são compostos basicamente da fase metálica de 

Fe-Ni, sendo classificados através de dois sistemas distintos: estrutural e químico. Finalmente, 

os meteoritos mistos (siderolitos), que constituem a menor parte deles, possuem ferro, níquel e 

minerais silicatados, incluindo aí a presença de olivina, em uma proporção em torno de 50% de 

ferro e 50% de silicatos.  

 

2.1.1 meteoritos condritos ordinários 

 

Sendo um condrito ordinário o material analisado neste trabalho dissertativo, cabe 

esmiuçar sua classificação. Na Figura 1 apresenta-se a divisão em classes para os meteoritos 

condritos. 

Os condritos ordinários são subdivididos em três grupos químicos distintos: H, L e LL. 

Essa classificação leva em conta tanto o metal elementar quanto o combinado (oxidado) 

presente nesses meteoritos. O primeiro grupo H (de high), possui alto teor de ferro, contendo 

de 25-30% de ferro total em peso. Entre 15 e 19 % está no estado elementar (quimicamente 

puro) com o restante ligado quimicamente a estrutura dos silicatos. Além do teor de ferro, esse 

grupo distingue-se dos demais pela composição química da olivina, contendo 15-19% molar de 

Fa (faialita), ou menos comumente usado, 81-85% de moles de Fo (fosterita). A olivina do 

grupo H, é portanto, rica em magnésio.  
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O segundo grupo dos condritos ordinários são os condritos do tipo L variando em 20-

25% de ferro total em peso. A quantidade de ferro está entre 1 e 10%, bem menor, portanto, do 

quê a quantidade do mesmo elemento químico nos condritos do grupo H. A composição da 

olivina é Fa 21-25%, mostrando que mais ferro foi oxidado se comparado com o grupo anterior. 

Dos três grupos de condritos ordinários, os do tipo L são responsáveis por 46% dos achados 

[10].  

O último grupo dos condritos ordinários, os condritos do tipo LL, possuem baixo teor 

de metal e de ferro total. Ainda assim esse metal é fácil de ser visto sem ajuda de óptica e ainda 

pode ser atraído por um imã mais forte. O ferro como metal atinge a menor quantidade, entre 

<1 a 3% em peso. O ferro combinado está entre 19 e 22% em peso. O teor de faialita é o mais 

alto, Fa26-32, isto é entre 26 e 32 moles %.  Uma classificação simplificada baseada nos membros 

finais da olivina e da quantidade de ferro total pode ser utilizada, como mostra a tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Subdivisão em classes menores para os meteoritos condritos. Fonte:  adaptado de [10] 
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Tabela 1: Classificação dos grupos químicos dos condritos ordinários a partir da 

porcentagem em peso e molar de ferro [10]. 

Grupo Ferro metálico (%peso) Ferro total (%peso) Faialita (%mol) Fosterita (%mol) 

H 15-19 25-30 16-20 14-20 

L 1-10 20-23 21-25 20-30 

LL 1-3 19-22 26-32 32-40 

 

Outra importante contribuição a classificação dos meteoritos condritos foi dada por Van 

Schmus e Wood (1967), onde foi apresentado um sistema de classificação abrangente para os 

meteoritos condritos baseado em diversos fatores, tanto petrológicos como químicos [11].  Eles 

utilizaram 10 critérios para definir seis tipos petrográficos na classificação dos condritos.  

Os tipos 1 e 2 são atribuídos aos condritos carbonáceos, pois pressupõe baixas 

temperaturas e metamorfismo hidrotermal- alguns dos condritos carbonáceos, principalmente 

CI1, CM2 e CR2, aparentemente sofreram períodos de severas alterações onde os meteoritos 

reagiram com água à temperatura mais ou menos ambiente (aproximadamente 20 oC). Acredita-

se que a maioria dessas reações ocorreu quando os meteoritos ainda se encontravam em seus 

corpos parentais. Os tipos 3 a 6, e alguns autores já consideram um tipo 7 que pode ser 

caracterizado pelo derretimento parcial ou total dos côndrulos, são atribuídos aos condritos 

ordinários, sendo o tipo 3 o mais primitivo (Van Shmus e Wood atribuíram ao 1, porém mais 

tarde esta definição foi dada para o tipo 3), e o tipo 6 ou 7 o mais avançado em termos de 

processos térmicos e metamórficos. É bom salientar que os condritos do tipo 3 relativamente 

não foram afetados pelo metamorfismo térmico, apresentando matrizes com a menor 

recristalização se comparada com a dos demais condritos, sendo, portanto, os mais primitivos 

e cientificamente valiosos, pois guardam características de quando ainda estavam na nebulosa 

solar há 4,5 bilhões de anos atrás. Os tipos 4-7 são considerados quimicamente equilibrados, 

com minerais apresentando uma homogeneização. De toda forma, as características mais 

evidentes pra reunir os condritos através dessa classificação, estão o grau de desaparecimento 

dos côndrulos e de recristalização da matriz [10-12]. A tabela 2 detalhe demais aspectos 

relacionados a escala petrológica.  
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Tabela 2: Tipos petrográficos segundo Van Schmus e Wood [11,2]. 

 Tipos Petrológicos 

Critério 1 2 3 4 5 6 

Homogeneidade  

composicional da olivina 

e do piroxênio 

 

 >5% de desvio da média <5% Homogêneos 

Estado estrutural do 

piroxênio de 

baixo-Ca 

 

Predominantemente 

monoclínico 

>20% 

monoclínico 

<20% 

Monoclínico 

Ortorrômb 

Grau de 

desenvolvimento do 

plagioclásio 

secundário (feldspatos) 

 

Somente alguns grãos 

primários 

Secundário 

Grãos 

<20 µm 

Secundário 

Grãos 

<2-50 µm 

Secundário 

Grãos>50 

µm 

Vidro ígneo nos 

côndrulos 

 

 Alterado 

Ausente 

Claro 

Isotrópico 

Devitrificada ausente 

Minerais 

Metálicos máximos % 

de Ni em peso 

 

 <20% de tenita ou ausente >20% de kamacita e tenita em exsolução 

Minerais 

sulfetados (teor 

médio de níquel) 

 

 >0,5 em peso >0,5 em peso 

Matriz Opaca, 

grãos 

finos 

Opaca- maioria dos grãos 

finos 

Clástica 

parte opaca 

Recristalizada;Transparente 

Crescendo os grãos de 4 

para 6 

Integração 

côndrulo-matriz 

Sem 

côndrulos 

Côndrulos muito bem 

definidos 

Côndrulos 

bem 

definidos 

Côndrulos 

diferencià-

veis 

Côn. mal 

definidos 

Carbono (% em peso) 3-5 0,8-2,6 <1,5 

Água (% em peso) 18-22 2-16 0,3-3 <1,5 
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Um outro parâmetro secundário de classificação importante é a escala de choque. Os 

meteoritos, quando ainda se encontravam no interior dos corpos parentais de origem, sofrearam 

diversos eventos de choques em altas velocidades desencadeando ondas de choque que se 

propagaram pelo material. Os meteoritos submetidos a ondas de choque revelam diferentes 

efeitos que tem dependência com as altas pressões e temperaturas atingidas, como também com 

a duração do impacto. Stoeffler et al. (1991) propôs um esquema que ainda é o mais usado até 

hoje e que foi aperfeiçoado por outros, como Rubin (1997) e Hutchsison (2004) [13,14,15]. 

Stoffler et. al. (1991) propõe estágios de choque que vão de S1 até o a S6, estabelecendo 

critérios que podem ser observados através de um microscópio e calibrando as feições a partir 

de experimentos de pressão e temperatura [13]. A tabela 3 mostra a classificação dos estágios 

de choque de acordo com Stoffler et. al. (1991) modificado por Hutcshion (2004). É importante 

deixar claro que uma variedade de outros esquemas foram propostos no sentido de fazer uma 

classificação de choque [28,29,30].  

Mais recentemente Fritz et. al. (2017), propôs uma revisão da escala de choque visando 

solucionar algumas discrepâncias que ocorriam entre os esquemas propostos. Fritz propôs uma 

nova escala de choque, onde no estágio S3 ele classifica como fracamente chocado, com 

pressões variando entre 15-20 GPa e uma temperatura pós-choque entre 100-150 ºC, e, nesse 

estágio, já abre a possibilidade de ser encontrado minerais de alta pressão, como a wadsleyta, 

Ringwoodita e majorita. O estágio S4, que classifica como moderadamente chocado, pressões 

variando entre 25-35 GPa, temperatura pós-choque entre 200-300 ºC e possível presença de 

polimorfos de alta pressão da olivina e piroxênio. No estágio S5, fortemente chocado, pressões 

entre 45-60 GPa e temperaturas pós-choque entre 600-900 ºC e estágio S6, altamente chocado, 

onde ele não aponta um intervalo de pressão, mas com temperaturas após o choque entre 1500-

1700 ºC. Por último elenca o estágio onde há todo derretimento da rocha e formação de rocha 

derretida [31].  

As altas pressões proporcionam a formação de polimorfos de alta pressão dos minerais 

constituintes principais dos meteoritos rochosos, a saber: olivinas, piroxênios e feldspatos. 

Esses minerais de alta pressão ocorrem nas proximidades de veios de derretimento induzidos 

por choque (veios de choque) e bolsões de derretimento que podem apresentar vários mm de 

largura. Há basicamente dois mecanismos para o surgimento dessas fases de alta pressão. O 

primeiro deles é a transformação em estado sólido dos minerais da rocha hospedeira. Os 

fragmentos de minerais que estão presos localmente em veios de choque fundidos durante a 

compressão acabam por serem aquecidos inicialmente nos limites de contato com os veios, e, 

posteriormente, à medida que o calor é dissipado, os minerais são totalmente transformados em 
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polimorfos de alta pressão. A cristalização se dá a partir da fusão do condrito induzido por 

choque de alta pressão. A matriz preta dos veios de choque consiste de um agregado de cristais 

e vidros com formatos euédricos e anédricos que se solidificaram a partir da massa fundida 

[16].  

Tabela 3: Classificação dos estágios de choque [2]. 

Estágio de 

choque 

Efeitos Resultantes da pressão de choque máxima Pressão de 

choque (Gpa) 

 Olivina Plagioclásio Ortopiroxênio  

 

 

S1- Sem choque 

 Extinção 

ondulante 

brusca, 

fraturas 

irregulares 

  

 

<4,5 

 

S2- Muito fraco 

Extinção 

ondulantes, 

texturas 

irregulares 

Extinção 

ondulante, 

fraturas 

irregulares 

Extinção 

ondulante, 

fraturas planares e 

irregulares 

 

5-10 

 

 

S3- Fraco 

Fraturas 

planares e 

irregulares, 

extinção 

ondulante 

Extinção 

ondulante 

Clinoenstatita 

lamelada, 

extinção 

ondulante e 

fraturas planares 

 

 

15-20 

 

 

 

S4- Moderado 

 

 

Mosaicismo 

fraco, fraturas 

planares. 

Extinção 

ondulante, 

fraturas 

parcialment

e isotrópica. 

Deformação 

planar 

  

 

 

30-35 

 

S5- Forte 

Mosaicismo 

forte, fraturas e 

deformação 

planar. 

 

Maskelynita 

  

 

45-55 
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S6- Muito forte 

Recristalização 

no estado 

sólido- 

Ringwoodita, 

Wadsleyta 

 

Fusão por 

choque 

 

 

Fusão 

 

 

75-90 

Fusão por choque Fusão total (Rochas e brechas fundidas de impacto) 

 

 

2.3 Meteorito Paranaíba 

 

O meteorito Paranaíba caiu em 3 de junho de 1956 na fazenda Cancan, Mato Grosso, a 

aproximadamente 70 km de Paranaíba e a 20 km de Cacilândia. Apesar de ter caído mais 

próximo de Cacilândia, provavelmente não levou seu nome por ser recém fundada. A massa 

total recuperado foi de aproximadamente 100 kg. Testemunham relataram que ouviram um 

forte zumbido e observaram que ao cair atingiu uma árvore de angico penetrando 2 metros no 

solo.  

Keil et. al. (1997) fizeram um estudo do meteorito utilizando técnicas de microscopia 

óptica, microscopia eletrônica e difração de raios x. O estudo indicou que o meteorito Paranaíba 

é constituído predominantemente de olivina e ortopiroxênio, quantidades menores de 

oligloclásio vítreo (maskelinita), ferro-níquel metálico e troilita, e de minerais acessórios: 

cromita e ilmenita. A olivina tem um composição de Fa22,6-24,8, uma média de Fa23,7, 

apresentando uma distribuição homogênea.  O ferro total é de aproximadamente 20,86% por 

peso. O ortopiroxênio é bronzita em composição e varia de Fs19,6-21,8, um valor médio de Fs20,7 

[17]. Stofler et. al. fizeram analisaram a petrologia do meteorito Paranaíba e concluíram que se 

trata de um S6, apresentando veios de fusão penetrantes e bolsões de fusão variando de escuros 

para mais claros, olivina recristalizada e material policristalino misturado e fundido [13]. Um 

trabalho de Kunz et. al. (1997) em 28 amostras de 14 meteoritos, entres eles o Paranaíba, 

buscando compreender o histórico de impacto desses meteoritos através do método de datação 

radiométrica por decaimento argo-40-argo-39 (sensível a metamorfismo de choque), sugeriu 

que o metamorfismo de impacto no corpo parental do meteorito Paranaíba não foi resultado de 

um único evento de choque, mas de vários que se estenderam ao longo de bilhões de anos [18].  

A presença de níquel e ferro em sua composição sugere que o meteorito Paranaíba 

pertence ao grupo L dos condritos. Por outro lado, alguns aspectos, como a ausência quase que 
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completa de côndrulos e alto grau de recristalizaçâo da matriz dão o indicativo de que ele 

poderia ser classificado também na classe petrológica L6. Portanto, a classificação dele é do 

tipo L6S6. 

 

 

Figura 2: Fotografia mostrando proeminentes veios e escurecimento local no meteorito 

Paranaíba. Fonte: adaptado de [19]. 
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3. ESPECTROSCOPIA RAMAN 

Com o objetivo de estudar as propriedades dos materiais, como sua composição química 

e estrutura, podemos utilizar a propriedade que a luz tem de interagir com a matéria. No caso 

do espalhamento Raman, os fótons de luz incidentes no material acabam sendo espalhados 

elástica ou inelasticamente após interagirem com os constituintes que compõe o material. Com 

base em uma descrição quântica do espalhamento Raman, um fóton é absorvido, um fônon 

óptico é criado ou destruído e temos como resultado um fóton espalhado que pode carregar 

agora uma energia maior ou menor do que o fóton incidente.  

O fenômeno do espalhamento Raman foi previsto inicialmente por Smekal em 1923 

[32]. Ele estudou o fenômeno de espalhamento em um sistema de dois níveis energéticos 

quantizados. Contudo, foi verificado experimentalmente em 1928 pelos físicos indianos 

Chandrasekhara Venkota Raman juntamente com R.S. Krishnam, onde estudaram em uma  

série de experimentos a radiação espalhada por várias amostras sólidas transparentes, líquidas 

e gasosas, utilizando como radiação incidente aquela emitida por uma lâmpada de mercúrio 

[33]. Raman utilizou filtros para isolamento das linhas de interesse (254, 435 ou 546 nm), já 

que a lâmpada emitia em frequências várias não desejadas no experimento. Em julho do mesmo 

ano os russos Landesberg e Maldestam observaram o mesmo efeito em cristais de quartzo.  O 

que Raman observou é que algumas bandas e linhas apresentavam-se deslocadas quando 

comparadas com o espectro original, que elas dependiam da amostra utilizada no processo de 

espalhamento da luz. Concluiu, então, com base em suas experiências que esses deslocamentos 

correspondiam a frequências de vibração dos átomos constituintes da molécula que compunha 

a amostra e que dependiam das ligações químicas e da geometria dessas moléculas.  

 

3.1 Efeito Raman 

 

Ao incidir uma radiação monocromática de frequência 𝜔0 em uma amostra de material, 

podemos ter duas possibilidades: a radiação é espalhada sem que haja nenhuma mudança de 

energia, saindo, portanto, com a mesma frequência em que foi incidida, ou ser espalhada 

inelasticamente, onde a frequência emitida pode ser maior ou menor do quê a radiação 

incidente, configurando o que chamamos de espalhamento Raman.  

Podemos visualizar o fenômeno como uma colisão elástica (Rayleigh) ou inelástica dos 

fótons de energia h𝜔0 com os átomos que compõe as moléculas. Se o fóton espalhado tem 

energia menor que o fóton incidente:  
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Figura 3: Esquema geral mostrando o espalhamento da luz. Fonte: autoria própria. 

 ℎ𝜔𝑠 = ℎ𝜔0 − ∆𝐸 (3.1.1) 

 

Onde 𝜔𝑠 é a frequência do fóton espalhado e ∆𝐸 = ℎ𝜔𝑚 é a diferença de dois níveis de 

energia que correspondem a uma transição de um estado fundamental (nível eletrônico 

fundamental) pra um estado vibracional excitado ou o contrário. Lembrando que a molécula 

estando em um estado fundamental, ao interagir com o fóton passa para um estado virtual e em 

seguida decai pra um estado excitado de maneira que o fóton espalhado tem energia menor do 

que o inicial. Nesse primeiro caso temos que as linhas dos espectros correspondentes a estes 

fótons são chamadas de linhas Stokes.  

Quando o fóton espalhado tem energia maior: 

 

 ℎ𝜔𝑠 = ℎ𝜔0 + ∆𝐸 (3.1.2) 

 

Temos que as linhas dos espectros correspondentes são chamadas de anti-Stokes. 

Quanto ao espalhamento Rayleigh, ao final da colisão entre o fóton e a molécula esta retorna 

ao estado de energia que tinha inicialmente e o fóton é espalhado com energia igual a que tinha 

antes da colisão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

No espectro Raman obtido nota-se que as bandas Stokes são muito mais intensas que as 

bandas anti-Stokes e que com relação a banda que representa o espalhamento Rayleigh, as 

bandas Stokes e anti-Stokes são simétricas.  Habitualmente se trabalha com as bandas Stokes, 
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por essas apresentarem uma intensidade bem maior.  

Podemos entender classicamente o espalhamento Raman como a interação do campo 

elétrico oscilante da luz monocromática incidente sobre um material fazendo com que os íons 

constituintes do mesmo oscilem. Esse deslocamento dos íons gera momentos de dipolo 

oscilantes que influem na polarização do material. Esse momento de dipolo P apresenta uma 

variação linear com o campo elétrico oscilante, para uma primeira aproximação, dado por: 

 

 �⃗� = 𝛼�⃗�  (3.1.3) 

   

 𝛼  é um tensor de segunda ordem chamado de polarizabilidade, embora em alguns casos 

possa ser uma constante. Ele basicamente nos informa como se deforma a nuvem eletrônica de 

uma ligação molecular na presença de um campo elétrico, já que as moléculas estão executando 

movimentos vibracionais. Podemos escrever esse campo elétrico oscilante como: 

 

 �⃗� = 𝐸0
⃗⃗⃗⃗ cos(𝜔𝑡) (3.1.4) 

  

Onde 𝜔 é a frequência da radiação incidente. Como já foi dito, a polarizabilidade está 

variando, pois a molécula está vibrando e há então mudanças em sua distribuição eletrônica. 

Podemos expandir 𝛼  em série de Taylor em torno da posição de equilíbrio do sistema: 

 

 
𝛼 = 𝛼0 +

𝑑𝛼

𝑑𝑄0
𝑄 + ⋯ (3.1.4) 

 

Onde 𝛼0 é a polarizabilidade da molécula em sua posição de equilíbrio. O segundo 

termo se refere a taxa de variação da polarizabilidade em relação a coordenada normal Q, 

medida na posição de equilíbrio dos núcleos. Vamos desprezar os termos de ordem superior. 

Podemos assumir que a coordenada normal 𝑄 possui uma dependência temporal 

harmônica com uma frequência 𝜔0 da seguinte forma:  

 

 𝑄 = 𝑄0 cos(𝜔0𝑡) (3.1.5) 

 

Finalmente podemos escrever a polarização em termos do tensor polarizabilidade e  do 

campo elétrico dado em (3.1.4) substituindo a expressão (3.1.5) em (3.1.4) e pondo o resultado 

em (3.1.3).  
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Teremos: 

 
�⃗� = 𝛼0𝐸0

⃗⃗⃗⃗ cos(𝜔𝑡) + (
𝑑𝛼

𝑑𝑄0
𝑄0 cos(𝜔0𝑡))𝐸0

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  cos(𝜔𝑡) (3.1.6) 

 

Utilizando a identidade trigonométrica  cos(𝑎) cos(𝑏) =
1

2
(cos(𝑎 + 𝑏) + cos(𝑎 − 𝑏)) 

podemos reescrever (3.1.6) como: 

 

 
�⃗� = 𝛼0𝐸0

⃗⃗⃗⃗ cos(𝜔𝑡) + 
1

2

𝑑𝛼

𝑑𝑄0
𝑄0𝐸0

⃗⃗⃗⃗ (cos(𝜔0 − 𝜔)𝑡 − cos(𝜔0 + 𝜔)𝑡) (3.1.7) 

 

Na equação (3.1.7) notamos o primeiro termo, onde somente a frequência 𝜔 da radiação 

incidente aparece, fazendo referência ao espalhamento Rayleigh. Na segunda parcela temos as 

frequências (𝜔0 − 𝜔) e (𝜔0 + 𝜔) correspondendo ao espalhamento Raman, onde, 

respectivamente, fazem referência as bandas Stokes e Anti-Stokes. Outro ponto que é 

importante observar é que o espalhamento Raman só é observado nos materiais em que a 

polarizabilidade de uma ligação varie em função da coordenada normal 𝑄.  

O tratamento clássico nos dá informações corretas sobre as condições pra que haja uma 

transição Raman. Mas somente com um tratamento quântico podemos perceber que os estados 

envolvidos na transição devem satisfazer um aspecto relativo a sua simetria. Escrevemos a 

polarizabilidade como: 

 

 

𝛼𝑖𝑓 = ∫𝜓𝑖𝛼𝜓𝑓𝑑𝜏 (3.1.8) 

onde a expressão se refere ao momento de transição do dipolo para a polarizabilidade, onde  𝜓𝑖 

e 𝜓𝑓 correspondem, respectivamente, as funções de onda dos estados inicial e final envolvidos 

na transição. O tensor polarizabilidade, no efeito Raman de primeira ordem, é simétrico e 

relaciona os vetores polarizabilidade e campo elétrico. Utilizando a definição acima na 

expressão para a polarizabilidade (3.1.4), temos:   

 

 
𝛼𝑖𝑓 = ∫𝜓𝑖(𝛼0 +

𝑑𝛼

𝑑𝑄0
𝑄 + ⋯)𝜓𝑓𝑑𝜏

≈ 𝛼0 ∫𝜓𝑖𝜓𝑓𝑑𝜏 + (
𝑑𝛼

𝑑𝑄0
)∫𝜓1 𝑄𝜓𝑓𝑑𝜏 

(3.1.9) 

 

O primeiro termo na segunda expressão da equação (3.1.9) é zero, pois os estados são 
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ortogonais. Assim pra que a a polarizibilidade seja diferente de zero é necessário que a derivada 

𝑑𝛼

𝑑𝑄0
 não seja zero, conforme o resultado obtido classicamente. A integral também deve ser 

diferente de zero para que tenhamos uma transição Raman, obtida agora sob o ponto de vista 

quântico. Esse termo nos mostra que somente algumas transições selecionadas implicam em 

uma polarizabilidade de transição. É o que conhecemos como regra de seleção. O integrando 

deve, portanto, ser uma função totalmente simétrica pra que a integral seja diferente de zero. 

Em termos de Teoria de Grupos isso significa que o estado final da transição deve ter uma 

simetria igual a da coordenada normal Q. 

 

3.2 Espectros Raman de Minerais 

 

Cada mineral possui o seu espectro Raman característico. Por conta disso, 

eventualmente, a partir da análise do espectro Raman poderá ser feita a identificação de um 

determinado material. Há muito tempo, portanto, a espectroscopia Raman é utilizada para fazer 

a análise rápida de materiais oriundos da crosta terrestre. Na literatura existem diversos estudos 

reportando os espectros Raman dos minerais.  

Para exemplificar essa versatilidade, na Figura 4 apresentam-se diversas fases do óxido 

de alumínio, Gibbsite (α-Al(OH)3), boehmite (γ-AlOOH), diaspore (α-AlOOH), bayerite (α-

Al(OH)3), obtidos da Ref. [7].  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4:Diversas fases do óxido de alumínio. Fonte: 

conforme dados de [7]. 
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As vibrações internas e externas de dobramento e estiramento de grupos tetraédricos 

XO4 apresentam mudanças Raman na faixa de 400-1200 cm-1, enquanto que as vibrações 

externas que envolvem o movimento de todos os grupos SiO4 bem como seus átomos vizinhos, 

são observadas bem abaixo de 400 cm-1. Na Figura 5 são apresentados os espectros de quatro 

minerais diferentes, a saber: apatita, monazita, anglesita e barita, de cima para baixo, 

respectivamente. As diferenças para os quatro espectros são devidos aos tetraedros com 

diferentes íons centrais, diferentes graus de distorção dos grupos XO4 nas quatro estruturas 

cristalinas e diferentes forças de ligação entre tetraedros e átomos vizinhos. Outros exemplos 

típicos para vibrações internas em minerais são as vibrações de estiramento hidroxílico – OH, 

vibrações CO3 internas em carbonatos e vibrações internas devido o grupo SiO4 em 

nesossilicatos, conforme veremos mais adiante quando nos referirmos aos espectros da olivina 

e do seu polimorfo de altas pressões- ringwoodita [9]. Vemos que as bandas de estiramento do 

XO4 apresentam-se bem intensas em todos os espectros Raman dos quatro minerais diferentes. 

 

 

Figura 5: Espectros Raman de quatro minerais diferentes. Apesar dos quatro apresentarem 

grupos tetraédricos distintos- XO4 (X- S,P)- envolvidos por íons diferentes e diferentes tipos 

de redes, observa-se uma semelhança nos padrões dos espectros Raman. Fonte: adaptado de 

[9]. 
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Outros minerais que também possuem espectros Raman bastante característicos são a 

calcita [CaCO3] e a apatita [Ca5(PO4)3(OH, F, Cl)], entre vários outros, conforme pode ser visto 

nas Figuras 6 e 7, respectivamente. No primeiro caso é possível observar um pico bem intenso 

em  ~ 1085 cm-1 e no segundo caso uma banda bem intensa em cerca de 963 cm-1.  

 

Figura 6: Espectro Raman de um cristal de calcita, CaCO3. Fonte: arquivo do Laboratório de 

Altas Pressões da UFC. 

 

 

Figura 7: Espectro Raman de um cristal de apatita, Ca5(PO4)3(OH, F, Cl). Fonte: arquivo do 

Laboratório de Altas Pressões da UFC. 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fosfato
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4. METODOLOGIA 

  

Neste capítulo apresenta-se a metodologia que foi desenvolvida no presente estudo e 

que compõe a Dissertação de Mestrado. Basicamente, ela consiste na aplicação da 

espectroscopia Raman na investigação sistemática de diversos pontos da amostra do meteorito 

Paranaíba, com o objetivo de identificar fases cristalinas eventualmente ainda não observadas 

através de outras técnicas experimentais. Foram contabilizados 115 pontos tomados sobre a 

superfície da amostra, mas somente alguns espectros foram selecionados, pois encontramos 

uma predominância, como era esperado, dos minerais olivina e ortopiroxênio, como também a 

presença dos minerais acessórios: cromita, hematita e os polimorfos do dióxido de titânio- 

anatase e rutilo. Os espectros Raman foram identificados tomando no banco de dados do projeto 

RRUFF [10] os espectros de minerais já caracterizados e fazendo uma comparação com os 

nossos espectros medidos, além de utilizar a bibliografia já existente. O programa Fityk foi 

usado pra fitar os espectros e extrair os centros das bandas Raman dos picos característicos da 

olivina e da ringwoodita.  

Para excitação da amostra foi utilizado uma linha de laser no comprimento de onda 633 

nm no espectrômetro modelo Lab RAM HR da Horiba Jobin Yvon. O tempo de acumulação de 

cada medida foi de 3x60 s. Para focalização do feixe na amostra foi utilizado uma lente de 50X 

da marca Olympus e uma grade com densidade de 1800 linhas/mm. Utilizamos o software 

LabSpec 5 pra controlar o equipamento e registrar os espectros. 

Decidimos também realizar mapeamentos no objetivo de compreender a distribuição da 

olivina, do seu polimorfo de alta pressão – ringwoodita e do piroxênio na superfície do 

meteorito. O mapeamento Raman consiste em varrer a amostra com o feixe laser enquanto 

adquire os espectros de uma área pré-selecionada. Os sistemas de mapeamento são geralmente 

confocais, ou seja, apenas o sinal proveniente de determinado plano focal do objeto próximo é 

direcionado para o espectrômetro.   

 Inicialmente fizemos um primeiro mapeamento utilizando o equipamento Lab RAM 

HR, tomando uma região de 50x50 µm, varrendo essa área com um total de 5625 pontos, cada 

uma com um tempo de acumulação de 1,0 s para cada ponto. 

Utilizamos também o equipamento Witec pra realização de dois novos mapeamentos. 

Um deles em uma região de 40x40 µm e um segundo em uma região de 25x25 µm. No capítulo 

referente ao estudo dos mapeamentos os detalhes dessas medidas serão explicitados.  
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Figura 8: Fotografia de pedaço do meteorito Paranaíba estudado na Dissertação cedido 

pelo Museu Nacional/UFRJ. Fonte: autoria própria.  

4.1 A amostra 

         

 A amostra estudada nessa Dissertação é um pedaço do meteorito Paranaíba, que é 

apresentado na Figura 9 e foi cedida pela professora Maria Elizabbeth Zucolloto do setor de 

Meteorítica do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A amostra 

investigada tinha aproximadamente 1,5 g de massa, 3 mm de espessura, 4 mm de altura e 2 cm 

de comprimento com coloração escura, macroscopicamente variando entre cinza e preto (Figura 

6). Esta foi a amostra que foi submetida à análise por espectroscopia Raman.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

4.2 Procedimento experimental 

 

Para obtenção dos espectros Raman havia a possibilidade de serem utilizados três 

diferentes sistemas espectroscópicos disponíveis no Departamento de Física da Universidade 

Federal do Ceará. Foram utilizados dois equipamentos.  

O primeiro foi um espectrômetro modelo Lab RAM HR da Horiba Jobin Yvon, com 

linha de laser em 633 nm. O sistema Lab RAM HR é muito versátil, permitindo através de um 

microscópio confocal a construção de imagens bidimensionais (2D) e tridimensionais (3D). No 

caso específico da análise dos minerais contidos no meteorito Paranaíba discutido nessa 

Dissertação, utilizou-se apenas mapas 2D. A potência do laser medida foi de 1.8 mW. Com esse 

sistema foi possível obter espectros Raman em várias posições da amostra, bem como realizar 

o mapa das substâncias presentes a partir de algumas bandas características dos minerais que já 
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Figura 9: Microscópio Raman confocal WiTeC. Fonte: autoria própria. 

se sabia existirem no meteorito. A detecção do sinal Raman da amostra foi feita através de um 

detector do tipo charge coupled device (CCD) refrigerado a nitrogênio líquido.  

O segundo equipamento utilizado e mostrado na figura 9 é um microscópio Raman 

confocal WiTeC (Ulm, Alemanha), alpha 300, que possui uma plataforma piezoelétrica para 

varredura xyz. A amostra foi excitada com um laser Nd:YAG emitindo na linha λ = 532,8 nm. 

O detector consistiu num sistema CCD e para a captação da luz espalhada pela amostra foi 

usada uma lente Nikon de distância focal 0,26 mm e abertura numérica de 0,9. O espectrômetro 

UHTS 300 trabalhou com uma grade de difração de 1800 linhas/mm. 
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5. RESULTADOS 

 

Nesse capítulo apresentamos os resultados da análise detalhada realizada na amostra do 

meteorito Paranaíba através da espectroscopia Raman. Com essa investigação procurou-se 

comprovar a existência de substâncias que anteriormente já haviam sido identificadas por outras 

técnicas experimentais e, ao mesmo tempo, procurou-se a ocorrência de outras substâncias que 

eventualmente ainda não haviam sido assinaladas. 

Um dos principais componentes minerais do meteorito Paranaíba é a olivina, cuja 

fórmula química genérica é (Mg,Fe)2SiO4, ou seja, trata-se de uma solução sólida que varia 

entre o composto com 100 % de Mg, Mg2SiO4, denominado de forsterita, ao composto com 

100 % de Fe, Fe2SiO4, denominado de faialita. A olivina é um dos minerais mais comuns na 

Terra, tendo sido também descobertas em rochas lunares e em diversos meteoritos, como é o 

caso do material aqui analisado, o meteorito Paranaíba. Nessa perspectiva, o objetivo principal 

dessa dissertação é estudar as diversas fases da olivina contidas no meteorito Paranaíba 

utilizando a espectroscopia Raman. 

 

5.1 Resultados iniciais 

 

Como descrito anteriormente, cada substância possui um espectro Raman característico. 

Tal fato permite, por exemplo, a avaliação de diversas substâncias contidas em um determinado 

mineral. Para entendermos os resultados obtidos no meteorito Paranaíba, faremos uma rápida 

descrição de algumas das fases associada à olivina e de como elas são vistas pela perspectiva 

da espectroscopia Raman. 

A olivina - (Mg,Fe)2SiO4- é um ortossilicato de estrutura ortorrômbica (ver fig. 10), 

grupo espacial Pnma, que se apresenta como uma solução sólida, como descrito anteriormente. 

A estrutura é composta por tetraedros de SiO4 isolados com cada oxigênio compartilhado por 

três cátions octaédricos. Os átomos de oxigênio formam aproximadamente uma estrutura 

hexagonal fechada, com metade dos sítios octaédricos disponíveis ocupados por Mg+2 e/ou 

Fe+2. Os picos na região 400- 800 cm-1 são atribuídos aos modos internos de vibração de 

estiramento do grupo SiO4. Mais precisamente, aos picos em ~ 822 e ~ 854 cm-1 atribui-se ao 

estiramento simétrico e antissimétrico do tetraedro- SiO4, respectivamente.  

A wadsleyita, -(Fe,Mg)2SiO4, é uma fase de alta pressão da olivina - (Fe,Mg)2SiO4, 

que é obtida através da transformação da fase -Mg2SiO4, a forsterita, quando esta última é 

submetida a altas pressões. A wadsleyita cristaliza-se numa estrutura ortorrômbica num grupo 
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espacial Imma, sendo encontrada naturalmente no manto superior da Terra entre 410 e 520 km 

de profundidade. Um aspecto interessante desse mineral é que se acredita que boa parte da água 

existente no manto do nosso planeta esteja contida na wadsleyita hidratada [22]. Em relação à 

meteorítica, a wadsleyita já foi encontrada num meteorito em Peace River [23]. Nos espectros 

Raman a wadsleyita apresenta picos característicos por volta de 711 e 918 cm-1 [24]. 

O silicato espinélico γ-(Mg,Fe)2SiO4, ringwoodita, cristaliza-se no sistema cúbico e 

pertence ao grupo espacial Fd-3m. A estrutura cúbica consiste de tetraedros isolados SiO4, com 

os átomos de magnésio e ferro ocupando os sítios intersticiais entre grupos de SiO4. Possui 2 

unidades de fórmula por célula unitária, tendo, portanto, 14 átomos por célula unitária. São 

previstos 42 modos de vibração e distribuídos nas seguintes espécies de simetria [21]:  

ГT= A1g + Eg + 3T2g + 2A2u + 2Eu + 4T1u + 2T2u  ,                                                      (1) 

onde os modos ativos Raman são: 

ГR= A1g + Eg + 3T2g             .                                                                                          (2) 

Bandas Raman da ringwoodita são observadas em ~ 844 e em 798 cm-1, correspondendo, 

respectivamente, ao estiramento da ligação Si-O, com simetria A1g, e oscilações opostas de dois 

centros tetraédricos SiO4, um modo T2g [20].  

 

 

Figura 10:  Em a) estrutura  da olivina; b) estrutura  da fase  -(Fe,Mg)2SiO4, wadsleyita; c) 

estrutura cúbica  da fase γ-(Mg,Fe)2SiO4,  ringwoodita. Os tetraedros de SiO4 (azul) são 

mostrados com átomos de Mg-Fe (laranja) e O (vermelho). Fonte: Obtido com o software 

VESTA, conforme dados cristalográficos de [42-44]. 
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A Figura 11 apresenta os espectros Raman obtidos sobre a pequena amostra do 

meteorito Paranaíba, focalizado em diferentes pontos. Essa medida inicial procurou confirmar 

o que já era conhecido por outras técnicas experimentais, qual seja, que a constituição principal 

do meteorito é formada pelo mineral olivina. Observa-se que em alguns deles são assinalados 

picos com frequências em ~ 822 e ~ 854 cm-1, enquanto que em outras posições da amostra são 

observados picos com frequências em ~ 798 e ~ 844 cm-1. Os dois primeiros picos são 

característicos da olivina, enquanto que os dois últimos são característicos da ringwoodita. Nas 

figuras 12 e 13 observamos o espectro da olivina, com o registro de duas bandas fracas em ~ 

715 e 919 cm-1 indicativas de vestígios da fase mineral -(Fe,Mg)2SiO4 de altas pressões, 

intermediária entre a olivina e a ringwoodita, chamada de wadsleyita. Esse resultado é bastante 

interessante, haja vista que estas últimas duas fases não haviam sido observadas anteriormente 

por nenhuma técnica experimental no meteorito Paranaíba.  
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Figura 11: Espectros Raman no intervalo de 700 cm-1 e 900 cm-1 em diversas posições do meteorito 

Paranaíba. As linhas cheias em 798 cm-1 e 844 cm-1 destacam as bandas características da 

ringwoodita, enquanto as linhas pontilhadas em 822 cm-1 e 854 cm-1 apresentam m bandas 

características da olivina. 
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Figura 12: Espectro da olivina na região entre 70-1200 cm-1, com bandas em 715 e 

919 cm-1, indicando a presença da fase mineral wadsleyta. 

Figura 13: Espectro mostrado na figura 11 na região 600-1000 cm-1, evidenciando as 

bandas fracas em 715 cm-1 e 919 cm-1 indicativas da existência de vestígios da 

wadsleyta. 
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Para reforçar nossos resultados utilizamos os trabalhos de calibração de Pittarrello et al. 

(2015) [25] e Feng et al. (2011) [26] para os picos Raman características da olivina e da 

ringwoodita em função da quantidade percentual de moles de faialita.   

As expressões obtidas para as curvas de calibração são, para a olivina [25]:  

 

Fa (mol %) = -9,13 Xa+ 7524                                                                                       (3) 

Fa (mol %)= -4,55Xb + 4025    ,                                                                                   (4) 

onde Xa é o pico Raman em ~822 cm-1 e Xb está em 854 cm-1.  

 

E para a ringwoodita [26]: 

 

Fa (mol%)= Y + a Xc + b Xc
2      ,                                                                                                                            (5) 

onde Xc é a posição do pico Raman em ~ 798 cm-1; Y= -48186,57159; a= 125,82885 e b= -

0,08197.  

As Tabelas 4 e 5 nos dão uma estimativa para o conteúdo de faialita. Utilizamos as 

expressões (4), (5) e (6) e os valores dos picos Raman que obtivemos com nossas medidas. 

 

Tabela 4: Estimativa do conteúdo de Fa usando os picos Raman da olivina. 

 Estimativa para a quantidade de % Fa- 

(Fe/Fe+Mg)x100 

      Picos Raman do dubleto da olivina em 

cm-1 

Utilizando a 

expressão de 

correlação 1 para 

o 

pico Xa 

Utilizando a 

expressão de 

correlação 2 para 

o 

pico Xb 

Pico Xa Pico Xb 

821,67 852,24 22,45 21,96 

821,70 852,60 21,82 20,36 

821,36 852,27 24,91 21,86 

822,29 853,27 16,43 17,29 

822,32 853,97 16,17 14,12 

822,34 852,89 15,95 19,03 

822,38       852,63 15,67 20,23 

822,02 852,47 18,92 20,94 

821,26 851,93 25,82 23,40 

821,42 851,93 24,40 23,40 

820,70 851,87 30,94 23,65 

820,55 851,69 32,29 24,48 

Média 22,14 20,89 
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Tabela 5: Estimativa do conteúdo de Fa usando os picos Raman da ringwoodita. 

 

 

 

Estimativa para a 

quantidade de % Fa 

- (Fe/Fe+Mg)x100 

Picos Raman do dubleto da ringwoodita 

em cm-1 

Utilizando a 

expressão de 

correlação 3 para 

o 

pico Xc 

Pico Xc Pico Xd 

798,57 845,00 23,12 

798,31 844,39 24,43 

798,77 844,54 22,11 

797,81 844,36 26,90 

797,43 844,82 28,80 

Média 25,07 

            

 As Figuras 14 e 15 apresentam espectros Raman em diferentes posições do meteorito 

Paranaíba. Mostram-se, em particular, os pontos onde o laser de excitação incidiu sobre a 

amostra (figura no canto superior direito). Destaca-se, novamente, a existência de duas bandas 

ligeiramente deslocadas em alguns pontos da amostra, indicando claramente sob a perspectiva 

da espectroscopia Raman a existência da fase de alta pressão denominada ringwoodita. É 

importante destacar que essas medidas foram realizadas em um mesmo dia e sob as mesmas 

configurações. Em particular as medidas da figura 15 foram realizadas no dia 10 de outubro de 

2017, com as configurações já indicadas na metodologia e o equipamento foi calibrado com o 

pico característico do silício. Após as medidas, com a calibração inicial em 520,6 cm-1, fizemos 

uma nova medida com o silício e a posição do pico alterou para 520,2. Ou seja, não houve 

descalibração significativa considerando os erros inerentes às medidas, sendo então o 

descolamento das bandas comparadas na figura indicadores da fase já citada.  
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Figura 14: Espectros Raman de dois pontos próximos na amostra do meteorito Paranaíba. O 

espectro em vermelho nos mostra através do deslocamento das bandas Raman a fase de alta 

pressão da olivina- ringwoodita presente no meteorito Paranaíba. Fonte: autoria própria. 
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Figura 15:Espectros Raman de dois pontos na amostra do meteorito Paranaíba. O espectro 

com picos em ~ 844 e ~ 798 cm-1  indicam a presença de um dos polimorfos de alta da 

pressão da olivina, no caso, a ringwoodita. Fonte: autoria própria. 
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Figura 16: Espectros Raman da olivina em pontos distintos na amostra na região 70-1100 cm-1. 

5.2 Espectros Raman obtidos   

 

5.2.1 Fases Minerais Majoritárias 

 

Apresentamos os espectros obtidos dos minerais do grupo da olivina e do piroxênio, 

fases majoritárias no meteorito estudado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Weber et. al. picos Raman abaixo de 400 cm-1 são atribuídos aos modos 

de rede, que são movimentos rotacionais e translacionais. Kuebler et. al. complementa e diz que 

os picos nessa região correspondem a rotações e translações de tetraedros de SiO4 e translações 

de cátions octaédricos. Picos entre 400-800 cm-1 estão relacionados aos modos de dobramento 

interno do SiO4 e deslocamentos de Si e Mg. Finalmente picos entre 700 e 100 cm-1, incluindo 

o dubleto em 798 e 844 cm-1, como já comentamos anteriormente, estão associados ao 
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Figura 17: Espectros Raman do ortopiroxênio em pontos distintos na amostra na região de 70-

1200 cm-1.. 

estiramento interno de tetraedros de SiO4 [35,36]. A banda Raman recorrente em 600 cm-1 nos 

espectros atribuidos a olivina classificamos como sendo uma banda da troilita- FeS [37].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As bandas Raman em 235, 335, 658, 679 e 1006 cm-1 na figura 17 são características do 

ortopiroxênio que cristaliza em uma estrutura ortorrômbica. O grupo dos piroxênios podem ser 

representados pela forma geral XYZ2O6, onde X representa Ca, Na, Mn2+, Fe2+, Mg e Li; Y 

representa Mn2+, Fe2+, Mg, Fe3+, Al, Cr e Ti; Z representa Si e Al [37].  
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Figura 18: Espectro Raman da hematita  e da cromita. 

5.2.2 Fases Minerais Acessórias  

Nessa secção apresentamos os espectros Raman dos minerais acessórios identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 18 as bandas Raman em 216, 279, 386, 479, 586 e 1289 cm-1 foram atribuídas 

a hematita, um óxido de ferro, Fe2O3. A banda por volta de 680 cm-1 é atribuída a cromita- 

Fe2Cr2O4 [39,40]. Ambas fases minerais são acessórias no meteorito Paranaíba e se apresentam 

em menor quantidade.  
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Figura 19: Espectro Raman da fase mineral rutilo. 

Figura 20: Espectro raman da fase mineral anatase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As figuras 19 e 20 mostram, respectivamente, os espectros Raman dos minerais rutilo e 

anatase, ambos polimorfos do TiO2. O rutilo pode ser identificado por bandas nos números de 

onda 144, 238, 440 e 610 cm-1. A anatase apresenta bandas em 144, 197, 395, 517 e 639 cm-1 

[41].  
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5.3 Mapas Raman 

 

Diante do quadro apresentado anteriormente no qual a técnica de espectroscopia Raman 

conseguiu mostrar a existência de uma fase de alta pressão da olivina presente na amostra do 

meteorito Paranaíba, resolveu-se fazer uma análise global das duas fases – olivina e ringwoodita 

– através dessa técnica espectroscópica.  

A Figura 21 apresenta a fotografia de uma parte do meteorito Paranaíba onde o retângulo 

vermelho de 50x50 µm delimita a região mapeada que foi varrida com resoluções verticais e 

horizontais de 1,5 pontos por µm, com um tempo de acumulação de 1 s por ponto. As regiões 

espectrais escolhidas pro mapeamento foram 788-800 cm-1, cujo pico de interesse é o da 

ringwoodita em ~ 798 cm-1, a segunda região em 802-844 cm-1, onde encontramos o pico 

característico do estiramento assimétrico da olivina em ~ 820 cm-1
. 

 

 

Figura 21:Fotografia de parte do meteorito Paranaíba e região, em contorno vermelho no qual 

um mapa Raman foi realizado com o equipamento LabRam. 

 

 

 A Figura 22 apresenta a fotografia do meteorito Paranaíba com parte a coloração verde 

destacando a região onde se encontra a olivina em maior quantidade. A Figura 23 apresenta a 

fotografia da mesma região, agora destacando-se a região onde se encontra a ringwoodita em 

maior quantidade. Nota-se claramente que a olivina encontra-se concentrada numa pequena 

região no canto do retângulo (na coloração verde) onde o mapa foi feito, enquanto que a 

ringwoodita aparece espalhada numa maior região (na coloração roxa). Uma fotografia 

apresentando as regiões com os dois minerais é fornecida na Figura 24. 
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Figura 22: Fotografia de parte do meteorito Paranaíba, tendo-se em destaque na coloração 

verde a região onde a olivina aparece em maior quantidade. 

 

 

 

 

 
Figura 23: Fotografia de parte do meteorito Paranaíba, tendo-se em destaque na coloração 

roxa a região onde a fase mineral ringwoodita aparece em maior quantidade. 
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Figura 24: Fotografia de parte do meteorito Paranaíba mostrando as regiões onde aparecem a 

fase mineral de alta pressão ringwoodita (em roxo) e a olivina (em verde). 

 

 

 É importante destacar que os dois minerais não estão restritos apenas a estas pequenas 

regiões mostradas na Figura 24. De fato, a distribuição é bem mais ampla, com diferentes graus 

composicionais, onde as regiões de coloração mais forte apresentaram picos mais intensos nas 

regiões características das bandas Raman das fases minerais em questão. Para ilustrar isso, 

apresenta-se um mapa das distribuições de olivina (em verde) e da ringwoodita (em vermelho) 

na Figura 25. Observa-se claramente que as duas fases da olivina estão muito mais espalhadas 

do que aquela apresentada na Figura 24. Compondo as regiões onde estão os dois minerais 

consegue-se produzir um mapa compósito onde a olivina e a ringwoodita aparecem distribuídas 

tal qual elas são encontradas no pedaço do meteorito. Esse mapa compósito é apresentado na 

Figura 26. Nota-se nesta figura que a área escolhida para fazer o mapa possui a fase ringwoodita 

dominante, uma vez que uma maior área é coberta por esse mineral. Esse fato é de extrema 

importância para o estudo do meteorito Paranaíba, haja vista que anteriormente a existência 

dessa fase de alta pressão da olivina não havia sido vislumbrada quando o referido material foi 

investigado por outras técnicas experimentais. Assim, mais uma vez, a espectroscopia Raman 

está indicando a existência de uma fase anteriormente desconhecida no meteorito Paranaíba. 
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Figura 25:Mapas de pedaço do meteorito Paranaíba mostrando em destaque as regiões onde 

são encontradas a olivina (em verde) e a ringwoodita (em vermelho). 

 

 

 

Figura 26:Mapa compósito de pedaço do meteorito Paranaíba mostrando em destaque as 

regiões onde são encontradas a olivina (em verde) e a ringwoodita (em vermelho). 

 

 

 Após esses mapas realizados com o equipamento Lab RAM, no qual se demonstrou a 

presença clara da olivina e da ringwoodita, também foram realizados mapas com o equipamento 

WiTeC. A ideia era investigar a presença de outros minerais contendo os elementos químicos 

silício, oxigênio, ferro e magnésio. Fez-se, então, um mapa de uma determinada região do 

meteorito Paranaíba, região essa diferente daquela anteriormente discutida. 

 



50 

 

Nosso primeiro passo é conhecer os espectros Raman da olivina, da ringwoodita e do 

piroxênio e identifica-los na região de interesse do mapa.  Pra isso variamos os pontos sob a 

amostra colhendo os espectros até encontrarmos as três fases de interesse em uma mesma 

região. Na figura 28 temos os espectros, respectivamente, de cima para baixo ao longo da figura, 

da ringwoodita, da olivina e do ortopiroxênio que foram obtidos, com um maior tempo de 

acumulação, das regiões em que se encontram na figura 27. É importante destacar que as bandas 

fracas identificadas por volta de 709 cm-1 e 918 cm-1 sugerem vestígios da fase de alta pressão 

intermediária wadsleyta.  

Para construção das imagens Raman inicialmente se escolhe uma determinada banda do 

espectro a ser mapeada. Em seguida é selecionado que propriedade do pico de interesse será 

estudado, como, por exemplo, sua área, sua largura ou seu centro. Comumente se utiliza a área 

sob o pico como filtro, estudando assim em que porção da amostra essa banda é mais intensa 

ou mais fraca. Essa diferença de intensidade é transformada em  imagens considerando uma 

determinada escala de cor, assim se escolhermos uma escala que vai do preto ao amarelo, 

valores onde a área do pico em toda a região medida é pequena ou nula corresponderão ao preto 

e valores onde essa área é considerável, gradativamente, a depender do valor, tenderão a 

apresentar uma cor amarelada. No nosso caso escolhemos três regiões delimitadas na figura 29. 

Uma na região 788-800 cm-1, cujo pico de interesse é o da ringwoodita  em ~ 798 cm-1, a 

segunda região em 802-844 cm-1, onde encontramos o pico característico do estiramento 

assimétrico da olivina em ~ 820 cm-1 e por fim a região 973-1030 cm-1, onde encontramos um 

pico intenso característico do ortopiroxênio em ~ 1008 cm-1. Cada espectro Raman foi medido 

com um tempo de integração de 1 s. 

A Figura 27 apresenta um mapa do pedaço do meteorito Paranaíba de área 40x40 µm 

que foi varrida com resoluções verticais e horizontais de 1,9 pontos por µm destacando-se em 

a) a região onde a olivina é dominante, espalhada em menor quantidade na região escolhida; 

em b) a região onde a fase mineral predominante é o ortopiroxênio; em c) na cor amarela, a 

ringwoodita é dominante, na região inferior esquerda, além de alguns poucos pontos espalhados 

ao longo da matriz. A presença desses pontos esporádicos ficará mais clara quando da 

construção do mapa compósito. Também foram feitos mapas a partir dos espectros Raman da 

cromita, posteriormente indentificados, que é um óxido de ferro e cromo (FeCr2O4); do 

piroxênio, (Fe,Mg)2Si2O6, óxido de silício, ferro e magnésio, além da olivina. 
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Figura 28:Respectivamente, de cima para baixo, os espectros com um maior tempo 

de acumulação obtidos na região mapeada da ringwoodita - onde verificamos as 

bandas em 709 e 918 cm-1 indicando vestígios da wadsleyta, da olivina e do 

ortopiroxênio. 

 
Figura 27:Mapa da região em destaque do meteorito Paranaíba mostrando na cor amarela as 

regiões onde se encontram uma maior quantidade em a) do mineral olivina em b) do 

ortopiroxênio e em c) da ringwoodita. 
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Figura 29:Espectros obtidos das regiões mapeadas evidenciando as regiões escolhidas pra 

construção do mapa Raman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 30 apresenta um mapa compósito da região mostrada na figura 27 do meteorito 

Paranaíba, mostrando-se todos os principais componentes observados através da técnica de 

espectroscopia Raman. Verifica-se a presença da olivina (na cor vermelha), da cromita (na cor 

amarela), do piroxênio (na cor verde) e da ringwoodita (na cor azul). Como se pode notar, 

alguns dos minerais estão concentrados em algumas regiões da amostra, enquanto que outros 

materiais estão mais espalhados como o piroxênio e a olivina em menor quantidade. 
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Figura 30: Mapa compósito de pedaço do meteorito Paranaíba. A cor azul representa a 

ringwoodita, a cor verde representa o piroxênio, a cor vermelha representa a olivina e a cor 

amarela representa a cromita. 

 

Realizamos um segundo mapeamento no equipamento Witec em uma região de área 

25x25 µm, distinta das anteriores, varrida agora com resoluções verticais e horizontais de 3 

pontos por µm. Cada espectro nesse novo mapeamento foi obtido com um tempo de integração 

de 1,5 s, exceto os espectros da figura 32. Esses espectros foram obtidos das regiões em 

destaque na figura 31 com um tempo maior de acumulação - 3x60 s. O método utilizado foi o 

mesmo do mapeamento anterior e as regiões espectrais selecionadas previamente foram as 

mesmas.  

Na figura 31 em: a) temos claramente uma região delimitada onde picos mais intensos 

referentes a ringwoodita foram registrados. Isso sugere que há uma maior quantidade dessa fase 

mineral de altas pressões na região cuja cor em amarelo é mais intensa, e, conforme já foi dito, 

a ringwoodita nos meteoritos condritos chocados se apresenta como grãos finos de agregados 

policristalinos [4]. Em b), vemos alguns poucos pontos amarelos mais intensos, espalhados ao 

longo da superfície do material, onde picos de maior intensidade na região que caracterizam a 

olivina foram registrados. Já em c) as regiões mais intensas em amarelo correspondem aos 

pontos onde picos mais intensos na região de 998-1030 cm-1 foram registrados, no caso o pico 

em 1007 cm-1, que caracteriza o piroxênio.  

O mapa compósito da região mostrada na figura 31 é apresentado na figura 33. Vemos 

a olivina e piroxênio espalhados, e uma região delimitada onde temos a fase mineral 

ringwoodita.  
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Figura 31: Mapa da região em destaque do meteorito Paranaíba mostrando na cor amarela as 

regiões onde se encontram uma maior quantidade em a) da ringwoodita em b) da olivina e em 

c) do ortopiroxênio. 

Figura 32: Respectivamente, de cima para baixo, os espectros com um maior 

tempo de acumulação obtidos na região mapeada da ringwoodita, da olivina e 

do ortopiroxênio. 
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Esses resultados fornecidos pelas Figuras 30 e 33 trazem uma série de informações sobre 

o meteorito Paranaíba. Em primeiro lugar percebe-se a presença de diversos minerais, todos 

eles óxidos com silício e/ou ferro e magnésio, a olivina, (Mg,Fe)2SiO4; o piroxênio, (Fe, 

Mg)SiO3; a cromita, (FeCr2O4); a ringwoodita, que é uma fase de alta pressão da olivina.   

 Em segundo lugar os resultados acima apresentam um quadro geral de minerais 

esperados na classe dos meteoritos condritos ordinários, o qual pertence o meteorito Paranaíba. 

Os meteoritos condritos, como destacado anteriormente, são caracterizados por uma mistura de 

componentes possuindo côndrulos – pequenas esferas contendo silicatos – e pequenas 

partículas de metal, apesar de que o Paranaíba possui poucos côndrulos discerníveis [6,17]. Dos 

silicatos que formam os côndrulos nos meteoritos condritos os principais componentes são as 

olivinas e os piroxênios, que são exatamente os principais silicatos observados pela técnica de 

espectroscopia Raman apresentada através do mapa da Figura 23. É interessante que esses 

minerais componham como principais substâncias o manto superior da Terra. Acredita-se 

também que esses sejam componentes importantes dos mantos dos planetas Mercúrio, Vênus e 

Marte, de tal maneira que muitos desses tipos de meteoritos são considerados como 

remanescentes da nebulosa que deu origem ao sistema solar. 

 Em terceiro lugar há de se destacar a presença da wadsleyita e ringwoodita. Na verdade, 

esse é o principal resultado da investigação apresentada na presente Dissertação de Mestrado. 

Figura 33: Mapa compósito. Em azul temos a região onde foi 

registrado picos da ringwoodita, em verde temos o piroxênio e em 

vermelho a olivina. 
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Como já comentado, diversas técnicas experimentais foram utilizadas para identificar a 

presença dos diversos minerais que compõem o meteorito Paranaíba. Entretanto, os polimorfos 

de alta pressão da olivina - wadsleyita e ringwoodita - por estarem presentes em pequena 

quantidade não haviam sido observados. A técnica de espectroscopia Raman conseguiu 

identificar, através da análise dos modos normais de vibração dos minerais, a presença das fases 

de alta pressão da olivina.  
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6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

Utilizamos os trabalhos que calibram o conteúdo de faialita (relação atômica de 

Fe/Fe+Mg) para a ringwoodita e para a olivina correlacionando-a com as bandas características 

do estiramento simétrico e antissimétrico do SiO4  [4] e concluímos que os valores estão 

próximos a uma faixa aceitável para a quantidade de faialita nos meteoritos condritos do tipo 

L, estando dentro da faixa (Fa22-28) para a ringwoodite, com valor médio de Fa25. Para a olivina 

a faixa considerada do conteúdo de faialita se encontra entre Fa22-26, o que está conforme nossas 

medidas, onde nosso intervalo calculado através das expressões de ajuste dadas no trabalho de 

Pittarello et.al. [3], está entre Fa20-26, com valor médio Fa22.  

Nossas medidas utilizando a técnica de espectroscopia Raman mostraram-se eficientes 

na medida em que conseguimos identificar os polimorfos de alta pressão do grupo mineral da 

olivina ainda não verificadas por outras técnicas físicas. Caracterizamos as fases majoritárias e 

acessórias do meteorito Paranaíba L6 S6, sem, no entanto, destruir o material, o que é uma 

vantagem da técnica já que estamos lidando com amostras raras. Através do mapeamento 

Raman, visualizamos a distribuição superficial das fases minerais Raman ativas presentes em 

regiões micrométricas na amostra do meteorito, identificando os polimorfos de alta pressão do 

grupo da olivina. 

Como perspectiva temos a investigação das fases de alta pressão do piroxênio, em 

especial a mojorita. Essa fase não foi identificada nas medidas da amostra que utilizamos.  

Pode-se pensar em técnicas de difração de raios-x no objetivo de determinar as 

estruturas cristalinas e medidas de Microscopia eletrônica de varredura pra identificação dos 

elementos químicos presentes na amostra e obtenção de informações morfológicas, 

complementando, portanto, as medidas de mapeamento Raman.  
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