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1. Figura 1 a 5: Paragnaisse da Complexo Canindé do Ceará. Em todas as cinco 

figuras, a grafita ocorre nas aglomerações de minerais escuros juntos biotita, 
quartzo e granada.

2. A Figura 3 destaca a grafita remobilizada em fase sólida em "veio" no contato 
com leucogranito.

3. Figura 4: flakes de grafita no bandamento gnáissico. 
4. Figura 5: aglomerados ("pods") de flakes de grafita junto com biotita, quartzo e 
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5. Figura 6: flakes de grafita deformados da Faixa Brasília na região do Complexo 

Alcalino do Peixe, em seção polida.
6. Figura 7: granada-sillimanita-grafita gnaisse (paragnaisse com grafita) da 

Formação Ticunzal da Faixa Brasília.
7. Figura 8: grafita tipo jumbo em paragnaisse do Complexo Jequitinhonha da 

Província Grafítica Bahia - Minas Gerais.
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APRESENTAÇÃO

U ma das vocações da mineração brasileira são os minerais industriais e dentre eles, destaca-se a grafita.  
 Sua importância na economia nacional como geradora de divisas por meio de exportações é tão rele-

vante quanto a do minério de ferro e do nióbio. Embora se trate de um recurso estratégico, até o momento, 
o inventário mineral da grafita era de conhecimento de poucos especialistas. A fim de preencher essa lacuna 
de conhecimento, a CPRM – Serviço Geológico do Brasil tem a satisfação de disponibilizar à comunidade 
geocientífica, empresários do setor mineral e sociedade em geral, o Informe de Recursos Minerais, número 5, 
“Avaliação do Potencial Mineral de Grafita – Fase I”, fruto da Avaliação dos Recursos Minerais  do Programa 
Geologia, Mineração e Transformação Mineral e financiado em grande parte pelo Programa de Aceleração 
do Crescimento do Governo Federal (PACII – MME00970). Esta ação consiste de um conjunto de projetos 
que visa estimular a pesquisa e a produção mineral brasileira, com foco adicional no suprimento de matérias 
primas essenciais para o desenvolvimento da infraestrutura mineral brasileira.

O Projeto Avaliação do Potencial da Grafita no Brasil foi desenvolvido segundo a linha de atuação "Mine-
rais Estratégicos, Críticos e Agrominerais", tendo o presente informe sido executado pela equipe da Divisão 
de Geologia Econômica (DIGECO), sob coordenação geral do Departamento de Recursos Minerais (DEREM). 

Neste informe é apresentado um inventário mineral atualizado dos recursos minerais de grafita em terri-
tório nacional. Para tanto, o estudo baseou-se em ampla compilação de informações geocientíficas. Longe de 
exaurir o tema, a pesquisa inicialmente objetiva dar ampla publicidade da localização geográfica e geológica 
desse tipo de mineralização. Ao longo do texto, também é apresentado um breve estudo minero-econômico 
com enfoque na posição econômica brasileira em âmbito nacional e internacional como produtor de grafita. 
Por fim, o relatório destaca algumas áreas potenciais a hospedagem de mineralizações grafíticas ainda não 
exploradas ou subavaliadas, e sugere a eficácia do uso de métodos quantitativos para avaliação de potenciali-
dade mineral, como o uso de geotermometria e medições dos minerais de grafita.

O Brasil detém imensas áreas inexploradas ou subavaliadas, e algumas delas com ótima infraestrutura, 
como proximidade de energia, água, portos, por exemplo. Quando somadas às áreas com boa infraestrutura 
e as de grande potencialidade mineral, o Brasil obtém vantagens estratégicas e competitivas ímpares para a 
implantação de indústrias verde (Green Industry) voltadas ao desenvolvimento de novas tecnologias (p.ex., 
nanotecnologia e baterias de íons de lítio).

Esteves Pedro Colnago
Diretor-Presidente 

Marcio José Remédio
Diretor de Geologia e Recursos Minerais 



RESUMO

A grafita é um mineral industrial essencial na indústria dos refratários, na fabricação de lápis, como 
também na manufatura de baterias e na obtenção do grafeno. A prospecção de grafita no Brasil teve início 
durante a II Guerra Mundial, mesma época em que foram descobertos os primeiros depósitos nas províncias 
Mantiqueira e Borborema. O Brasil é terceiro maior produtor mundial e detentor da quarta reserva global 
de grafita do tipo flake. O país detém depósitos desse tipo de grafita de classe mundial nas províncias gra-
fíticas de São Fidélis – Itaperuna (RJ): 1 – 4 kt @ 55 – 60% Cg; Itapecerica (MG): 5 – 500 kt @ 10 – 20% Cg; 
Bahia – Minas Gerais: 5.000 – 50.000 kt @ 10 – 15% Cg; e o depósito Peresópolis (MT) do tipo amorfo com 
40 Mt @ ~12wt.% TGC. Além dessas áreas potenciais, este informe mineral aponta para a potencialidade 
mineral do Cráton Amazônico nas áreas de Carajás, Bloco Amapá e Província Sunsás. No Brasil, as mineraliza-
ções de grafita se distribuem em três idades metalogenéticas, em ordem de importância: Neoproterozoico, 
Paleoproterozoico e Arqueano. Entende-se que as faixas móveis brasilianas e, parte de seus embasamentos 
paleoproterozoicos são as unidades tectônicas com maior potencial de abrigar mineralizações desse tipo.

Palavras-chave: grafita, mineralização, potencial mineral, províncias grafíticas. 



ABSTRACT

Graphite is an essential industrial mineral at refractory’s industry, at pencil fabrication, as also at batteries 
manufacture and to obtain graphene. Graphite prospection in Brazil has started during World War II, at the 
same time as the first deposits in Mantiqueira and Borborema Provinces were discovered. Brazil is the third 
largest producer in the world and holds the fourth largest global reserve of flake type graphite. Brazil hosts 
world-class deposits of flake type graphite in the graphytical provinces of  São Fidélis – Itaperuna (RJ): 1 – 4 
kt @ 55 – 60% Cg; Itapecerica (MG): 5 – 500 kt @ 10 – 20% Cg; Bahia – Minas Gerais: 5.000 – 50.000 kt 
@ 10 – 15% Cg; and Peresópolis Deposit (MT) of amorphous type within 40 Mt @ ~12 wt.% TGC. Besides 
these potential areas, this mineral report points out the mineral potential of the Amazon Craton in Carajás 
Mineral Province, Amapá Block, and Sunsás Province. In Brazil, graphite mineralization is distributed in three 
metallogenic different events, in order of importance: Neoproterozoic, Paleozoic and Archean. It is understood 
that Brazilian fold belts, and part of their Paleoproterozoic basement rocks, are the tectonic units with greater 
potential to hold this type of mineralization.
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O Projeto Avaliação do Potencial da Grafita no Brasil 
foi concebido no Programa de Trabalho de 2017 (PAT-
2017) e executado em 2018 pela Divisão de Geologia 
Econômica (DIGECO). Essa divisão está diretamente ligada 
ao Departamento de Recursos Minerais (DEREM) e à 
Diretoria de Geologia e Recursos Minerais (DGM) do 
Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) e vinculado ao 
Ministério de Minas e Energia (MME).

O Projeto Avaliação do Potencial da Grafita no Brasil - 
Fase 1 (PAPGB) compreende o estudo das mineralizações 
de grafita no Brasil com o intuito de fomentar a indústria 
mineral brasileira e o público em geral interessado nesse 
recurso mineral. Nessa publicação, a ênfase é posta na 
distribuição das ocorrências em âmbito nacional. Além 
disso, há o direcionamento à simplificação do jargão 
geocientífico de modo a dar acessibilidade ao conheci-
mento geocientífico. 

A importância da grafita mudou no tempo com o 
avanço da tecnologia. Desde sua definição mineralógica 
por A. G. Werner (1749 – 1817) até a primeira caracteri-
zação estrutural do carbono por difração de Raio-x por 
Rosalind Franklin (1920 – 1958), a grafita passou por 
diversas fases de interesses científicos e econômicos. Ini-
cialmente utilizada apenas na fabricação de lápis, ganhou 
uso metalúrgico na Idade Média cuja manufatura foi 
essencial na revolução industrial (1760-1860) e nas duas 
guerras mundiais seguintes. No Século XXI, o interesse 
na grafita foi renovado com o avanço da nanotecnologia 
(grafeno) e os minerais ligados à energia verde (p.ex., 

baterias de íons de lítio). Por fim, devido à concentração 
da localização dos principais produtores e das reservas 
mundiais tornou-se um mineral estratégico e/ou crítico 
pelos principais países industrializados do mundo (EUA 
e União Europeia). 

No Brasil, a grafita não é listada entre os minerais 
estratégicos do MME, mas ela pode ser considerada 
como tal em sentido latu sensu (BRASIL, 2010). O termo 
“mineral estratégico” é um conceito usado desde o fim 
da Segunda Guerra Mundial e refere-se aos minerais 
escassos de um país utilizados na fabricação de materiais 
bélicos. Todavia, após a globalização, o termo é ampla-
mente utilizado para se referir à escassez de determinado 
bem mineral de uma nação.

Portanto, o Serviço Geológico do Brasil, por meio 
deste IRM, veem preencher a lacuna do conhecimento 
acerca do potencial mineral de grafita na República 
Federativa do Brasil.

1.1. AGRADECIMENTOS

Durante a confecção deste PAPGB diversas pessoas e 
instituições foram essenciais, dentre eles(as) destacam-se: a 
equipe de geofísica e os diversos geólogos(as) das unidades 
do SGB/CPRM, principalmente, da SUREG-SP; a equipe de 
geólogos do MME; os professores Nilson Francisquini Bote-
lho, Valmir da Silva Souza e Claudinei Gouveia de Oliveira 
da UnB; os professores da USP, Dr. Fábio Ramos Dias de 
Andrade do IGc e Dr. Rômulo A. Ando do IQ.

1. INTRODUÇÃO
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Este Projeto Avaliação do Potencial da Grafita no 
Brasil - PAPGB tem dois objetivos principais cujos resul-
tados dessas atividades são apresentados de forma 
textual e em mapas simplificados de acordo com a 
província tectônica onde os recursos minerais de  
grafita localizam-se.

O primeiro objetivo é validar a base de dados do 
SGB/CPRM (GeoSGB) e os recursos minerais compilados 
a partir da literatura geocientífica. 

O segundo objetivo é relacionar a distribuição das 
mineralizações de grafita no Brasil com a sugestão das 
áreas promissoras à hospedagem desse bem mineral. 

2. OBJETIVOS
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A metodologia empregada envolve a validação dos 
recursos minerais por compilação de dados em escala 
1:250.000, 1:100.000 e, raramente, em escala maior. 
Paralelamente, seguiu-se com um breve histórico do 
conhecimento da grafita no mundo e no Brasil. Destacou-
-se os principais aspectos cristalográficos, a classificação 
industrial da grafita, os principais usos por tipologia, os 
métodos clássicos de lavra e beneficiamento e, final-
mente, os métodos prospectivos. Em seguida, desen-
volveu-se uma análise minero-econômica da grafita em 
âmbito internacional e nacional com o intuito de definir 
os principais fatores econômicos que impulsionam o 
mercado desse bem mineral. Por fim, as informações geo-
lógicas foram integradas e, com base nelas, apontou-se 
a potencialidade de determinadas províncias geológicas 
em hospedar mineralizações de grafita.

3.1. AEROGEOFÍSICA

Após a delimitação dos recursos de grafita por pro-
víncia geológica utilizou-se dados aerogeofísicos como 
ferramenta de identificação regional de áreas com maior 
concentração de deformação e de granitogênese. Em 
geral, a grafita associa-se com zonas de alta deformação 
e ocorre, geralmente, junto com pirita e rara magnetita. 
O ferro é um elemento químico que comumente se 
encontra nos metassedimentos hospedeiros de grafita 
em silicatos (granada, cordierita) e filossilicatos (micas) e, 
muito esporadicamente, como fase livre ferrimagnética. 
Mas quando essas rochas são intemperizadas, o ferro 
concentra-se na forma de maghemita no perfil regolítico, 
o que gera anomalias magnéticas rasas e ruidosas. 

Os dados aerogamaespectrométricos foram úteis na 
definição de um importante metalotecto regional, o qual 
é definido no contato entre rochas metassedimentares 
reconhecidamente ricas em carbono de origem orgânica 
com corpos ígneos intrusivos de composição diversa. 
Por último, dados HEM (eletromagnético do domínio 
da frequência) aéreo e terrestre foram compilados do 
Projeto Geofísico Brasil – Canadá (PGBC) da década de 
1970 e a reinterpretação deles pelo SGB/CPRM sugerem 
a possibilidade de áreas potenciais.

3.2. PETROGRAFIA

Nos casos onde houve a disponibilidade de amostras 
de rocha, o potencial de grafita foi avaliado por estu- 
dos petrográficos. 

As observações foram efetuadas em microscópio 
ótico binocular com câmera acoplada. Os equipamentos 
pertencem aos laboratórios petrográficos do SGB/CPRM 
de Brasília (SEDE) e de São Paulo (SUREG/SP). As lâminas 
utilizadas nestes estudos são seções delgadas polidas e não 
polidas para observações em luz refletida e transmitida. 

As imagens microscópicas e as medidas dos dois 
eixos cristalográficos dos grãos individuais de grafita 
foram adquiridas pelo programa Olympus®. Um primeiro 
tratamento estatístico básico foi efetuado nas medidas 
cristalográficas e os dados são disponibilizados em forma 
tabular e em histogramas ao longo do texto. 

A morfologia dos grãos foi dividida em três grupos de 
acordo com a metodologia proposta por BELÉM (2006): 
(i) palhetas tabulares; (ii) palhetas tabulares com pontas 
esfarrapadas; e, (iii) farrapos. O primeiro tipo morfológico 
compreende minerais livres de impurezas, pois se desta-
cam as formas retangulares bem delimitadas, extremida-
des preservadas e ausência de inclusões (contaminantes). 
Os dois últimos tipos morfológicos são caracterizados 
pelas impurezas que causam defeitos cristalinos e, por 
conseguinte, problemas no aproveitamento do minério. 
As pranchas com as imagens das lâminas petrográficas 
encontram-se nos ANEXOS A e B.

3.3. GEOQUÍMICA

Análises geoquímicas de rochas hospedeiras e esté-
reis à grafita foram executadas pelo laboratório SGS 
GEOSOL em Minas Gerais pelo Lote 4345/GO (SGB/CPRM). 
Os métodos analíticos utilizados foram: fluorescência 
de raio-x (XRF79C) para a determinação de elementos 
maiores e menores. A perda ao fogo (LOI, loss on ignition 
- PHY01E) foi determinada independentemente. A análise 
dos elementos-traços incluindo os elementos terras-raras 
(ETR) foi realizada por ICP-MS (IMS95A) e ICP-OES / ICP-
-MS (ICM40B). O método infravermelho analisado por 
LECO foi utilizado para os teores das fases de carbono 
(CSA20V) e do teor de enxofre total (S_CSA17V). Por 
último, algumas amostras foram testadas para ouro e 
elementos do grupo da platina (Pd e Pt) pelo método 
Fire Assay (FAI515). Mais detalhes sobre cada método 
podem ser encontrados no ANEXO C.

3.4. TERMOMETRIA

As estimativas de temperaturas de cristalização 
das grafitas foram avaliadas por meio de análises de 

3. METODOLOGIA
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espectroscopia Raman (BEYSSAC et al., 2002; BEYS-
SAC; RUMBLE, 2014; FERRARI, 2007; FERRARI; ROBERT-
SON, 2000; TUINSTRA; KOENIG, 1970). Um método 
principalmente usado por ser 50 – 300x mais sensí-
vel aos sítios sp2 (grafita) do que sp3 (diamante) (FER-
RARI; ROBERTSON, 2000). O método determina 
estimativas empíricas de temperaturas das condi-
ções metamórficas máximas diretamente dos espec-
tros, os quais representam as vibrações dos picos das 
bandas G (1350 cm-1) e D1 (1580 cm-1) dos dados de  
primeira ordem.

As modelagens petrográficas sugerem que a crista-
lização do carbono em grafita ocorre em três intervalos 
de temperatura principais descritos nas condições P-T 
metamórficas da Figura 3.1 e Tabela 3.1 (LANDIS, 1971). 
Há uma progressão do arranjo cristalino como observado 
na Figura 3.1 e Figura 3.2C, e apenas em temperaturas 
acima de 700°C ocorre a total transformação de car-
bono em grafita (BUSECK; BEYSSAC, 2014; GREW, 1974; 
LANDIS, 1971).

Alguns pesquisadores vêm questionando as atu-
ais teorias de evolução geológica do Cinturão Ribeira. 
Fragoso-Cesar et al. (2000), Almeida (2005) e Almeida  
et al. (2010), baseados em trabalhos realizados em 
bacias ediacaranas-cambrianas da Província Mantiqueira, 

propõem um evento extensional, gerando um grande 
sistema de riftes no sudeste da América do Sul, desvin-
culado de movimentos transtensionais. Nesse cenário, a 
Bacia de Castro teria se formado em regime puramente  
distensivo-extensional. Os autores não consideram uma 
distensão pós-colisional por colapso orogênico, justi-
ficando a improvável preservação de bacias extensio-
nais espessas nessas situações. O mecanismo sugerido 
envolve ascenção da astenosfera, que teria provocado 
à distensão da litosfera, desvinculando totalmente o 
processo do espessamento crustal prévio gerado no 
orógeno. Os autores aventam a existência de uma  
placa consolidada no Cinturão Ribeira, a partir da qual 
se iniciou o rifteamento e a formação de bacias exten-
sionais de 600 até 530 Ma, período no qual também 
teriam sido gerados os granitos de tipologia A (granitos 
Joaquim Murtinho, Serra do Carambeí, entre outros). 
As transcorrências são atribuídas a eventos posterio-
res, que deformaram parte das bacias ediacaranas-
-cambrianas e alguns dos granitos de tipologia A.  
As estruturas deformacionais são associadas às inver-
sões das bacias, vinculadas a um evento cambriano de 
compressão, de direção NW-SE. Os autores também 
acreditam que a formação e evolução da Bacia de Castro 
estaria relacionada a outras bacias de idade similar, como 
por exemplo, a Bacia do Camaquã, no Rio Grande do Sul. 
Sugerem ainda que as bacias ediacaranas-cambrianas 
de menor dimensão (Castro, Camarinha, Itajaí, Campo 
Alegre, entre outras) na Província Mantiqueira possuem 
equivalência com a Bacia do Camaquã, onde esta teria 
preservado o registro completo do Estágio de Transição. 

O evento extensional também tem relação direta 
com a colocação dos granitos de tipologia A (Serra do 
Carambeí e Joaquim Murtinho) que, segundo os autores, 
é totalmente desvinculada da transcorrência, assim como 
a formação destas bacias. A correlação de granitos de 
tipologia A com as rochas vulcânicas que ocorrem nas 
bacias ediacaranas-cambrianas é frequente (ALMEIDA  
et al., 2010) devido, principalmente, à composição, posi-
cionamento e idade semelhantes. Para Prazeres Filho 
(2005), o estágio pós-colisional na porção central do 
Cinturão Ribeira teve início a partir de 590 Ma, quando 
foram gerados os corpos graníticos de tipologia A, que 
tiveram origem a partir de fontes crustais antigas e onde 

Figura 3.1 - Condições P-T de fácies metamórficas com os 
campos estimados para a ocorrência dos três tipos  

de grafitas. (Modificado de LANDIS, 1971). 

INTERVALO (T °C) TIPO DE GRAFITA

T  > 700 Veio e total transformação do carbono grafítico em grafita

400  > T  < 700 Flake: formação de grafitas bem ordenadas; o melhor ordenamento ocorre em 
fácies anfibolito

300  > T  < 500 Amorfa: aparecimento do primeiro ordenamento cujo início se dá na zona da 
clorita em fácies xisto verde. Grafitas verdadeiras com T > 400°C.

Tabela 3.1 -  Os três intervalos de cristalização da grafita.
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alunita em fraturas de rochas ácidas do Grupo Castro. 
Segundo Arioli (2015), o ouro é fino e ocorre na forma  
de teluretos.

O cálculo da termometria da grafita utilizada nessa 
pesquisa envolve uma adaptação do método de BEYSSAC 
et al. (2002), pois as intensidades dos defeitos cristalinos 
são dependentes do comprimento de onda do laser inci-
dente (BUSECK; BEYSSAC, 2014). Para tanto, utiliza-se a 
fórmula de Knight (MATHEWS et al., 1999) ou Tuinstra 
& Koening (FERRARI; ROBERTSON, 2000; TUINSTRA;  
KOENIG, 1970),                         , cuja intensidade do pico da 
banda G varia inversamente com o La que corresponde 
ao tamanho cristalino. O valor do parâmetro C da fórmula 
de Knight ou Tuinstra & Koening (cristalito) corresponde 
ao valor planar no cristal de grafita ou extensão das 
camadas aromáticas de grafeno ou espaçamento basal 
d(002) (MATHEWS et al., 1999; TUINSTRA; KOENIG, 1970; 
WADA et al., 1994) (Figura 3.2). Enquanto os valores de 
ID e IG compreendem as áreas dos picos das bandas D 
e G obtidas pelos espectros Raman respectivamente.

Os valores de entrada da fórmula de Knight são obti-
dos diretamente da espectroscopia Raman. Essa fórmula 
é utilizada como meio de correção da desordem cristalina 

a cristalização ocorreu em profundidades relativamente 
rasas, culminando em 540 Ma com o vulcanismo asso-
ciado à evolução da Bacia de Castro. A discussão sobre 
a geração das bacias ediacaranas-cambrianas é, por-
tanto, análoga à discussão da colocação dos granitos 
com tipologia A. 

No contexto metalogenético, as mineralizações aurí-
feras da Bacia de Castro tem sido interpetadas como 
epitermais. Arioli e Morenton (1982) afirmam que cen-
tros de emissão vulcânica (domos riolíticos) e falhas 
com indícios de hidrotermalismo são compatíveis com 
o modelo de mineralizações epitermais de Au-Ag-Se-Te-
-Bi-Sb, que ocorrem na forma de stockworks de sílica, 
adulária, alunita, limonita, montmorilonita e outros mine-
rais acessórios. Seoane (1999) define as mineralizações 
auríferas da Bacia de Castro como depósitos epitermais 
de baixa sulfetação, devido à presença de minerais de 
ganga, tais como calcedônia, illita, calcita e barita, além 
da presença de sulfetos como cinábrio e arsenopirita. 
Biondi (2003) sugere que o ouro está associado ao 
ambiente epitermal de alta sulfetação, do tipo venular 
e filoneano, com associação direta às rochas vulcâni-
cas, provavelmente baseado em ocorrência do mineral 

Figura 3.2 - (a) Arranjo cristalográfico da grafita hexagonal com grupo espacial D4
6h = P63/mmc, (b) Arranjo 

romboédrico com grupo espacial D2d
5 – R3 e (c) Processo de grafitização com o aumento de temperatura. 

Estrutura cristalina de um cristal de grafita hexagonal com simetria E2g2. O parâmetro “La”, compreendendo 
a extensão das camadas aromáticas de grafeno e “Lc” a altura do empilhamento dessas mesmas camadas.
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(Banda D1) devido a sua maior sensibilidade ao compri-
mento de onda do laser incidente tanto em grafita como 
em outros materiais carbonáceos, p.ex., carbono amorfo, 
vidro carbônico, nanotubos de carbono, entre outros.

A cristalinidade que corresponde ao grau de orga-
nização cristalográfica do mineral. Com base em dados 
Raman é obtida pela relação entre as bandas da grafita 
e dos defeitos cristalinos. Utilizou-se o cálculo dos parâ-
metros R1 que corresponde à razão entre a intensidade 
dos picos localizados nas bandas D1 / G, e por R2 repre-
sentada pela área “normalizada” da banda de defeito 
cristalino (razão R2 = D1 / [G + D1 + D2]) (AOYA et al., 
2010; BEYSSAC et al., 2002; FERRARI, 2007; JIMÉNEZ, 
2017; TUINSTRA; KOENIG, 1970).

O parâmetro C (λL) corresponde a um coeficiente 
com escala variável, pois se relaciona ao comprimento de 
onda (λL) utilizado nas medições efetuadas nos cristais de 
grafita (MATHEWS et al., 1999). Esse valor é obtido por 
uma equação linear simples: C (λL) ≈ C0 + λL.C1, onde C0 e 
C1 são estimados em -126 Å e 0,033 (coeficiente angular) 
respectivamente; enquanto o valor de λL é obtido dire-
tamente do aparelho e corresponde ao comprimento 
de onda de 632,8 nm. Assim, desenvolvendo a equação 
linear temos:

C (λL) ≈ C0 + λL.C1

C (λL) ≈ -12.6 nm + (632,8 nm . 0.033)
C (λL) ≈ 8,2824 . 10

C (λL) ≈ 83 Å

Logo, com o desenvolvimento da fórmula de Knight 
obtemos:

Figura 3.3 - Gráfico de dispersão entre os valores do cristalito (La) (eixo x em logaritmos) cujos 
valores são obtidos diretamente por espectroscopia Raman vs. as temperaturas estimadas por 
processos termodinâmicos (eixo y, temperatura °C). O ajuste exponencial dos dados equivale à 
equação empírica utilizada para as estimativas de temperaturas de cristalização da grafita. Os 

dados foram compilados de AOYA et al. (2010), BELÉM (2006) e BEYSSAC et al. (2002).

Em seguida, a temperatura é obtida pelo ajuste expo-
nencial entre La (eixo x) vs. termometria convencional 
efetuada por cálculos termodinâmicos (eixo y) compi-
lados da literatura (Figura 3.3). A relação linear entre 
esses valores é ajustada exponencialmente pela equa-
ção T (°C) = 189,88 x La0,190 com R2 = 0,9145 (Figura 
3.3). Por fim, outras duas equações empíricas foram 
usadas nas estimativas termométricas objetivando 
comparações: (1) T (ºC) = (-445 x R2) + 641 (± 50°C) 
(BEYSSAC et al., 2002) e (2) T (°C) = 91,4 x (R2)² - 556,3 
x (R2) + 676,3 (±30°C) (AOYA et al., 2010). 

A vantagem da equação exponencial obtida pelo 
PAPGB é não estar limitada a um valor específico como 
acontece com as equações de BEYSSAC et al., 2002 e de 
AOYA et al., 2010. Portanto, tornando-a mais represen-
tativa para comparações com cálculos termométricos 
obtidos por métodos convencionais.
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O principal empecilho às estimativas do grau de cris-
talinidade e da termometria é o polimento da amostra 
cujo efeito pode até acarretar em descarte da mesma 
(AMMAR et al., 2015; LÜNSDORF, 2016). O efeito dos 
espectros Raman obtidos em uma mesma amostra polida 
e não polida pode ser visualizado na Figura 3.4 obtida de 
BASSAN (2019). O efeito do polimento sobre os espec-
tros Raman é avaliado pelo desvio de crescimento do 
parâmetro R1 (ID/IG) no eixo x contra as espessuras do 
pico na banda G (FWHM de G) no eixo y. Dessa forma, 
quanto maiores as distribuições ao longo de R1 (eixo x) 
maior o efeito do polimento ou destruição do sistema 
cristalino da grafita. O desejável é que R1 se mantenha 
constante ou próximo à origem e que as medidas de 
G sejam aquelas com variabilidade como nas medidas 
em vermelho. 

Neste estudo, os espectros foram obtidos em 
equipamento Witec Alpha300 com laser UHTS 600 - 
Hellium-Neon com comprimento de onda 632,8 nm 
do Instituto de Química da Universidade de São Paulo 
(IQ/USP). A aquisição dos espectros contemplou três 
campanhas de análises. Nas duas primeiras campanhas 
foram realizadas seis leituras em cada lâmina, cada uma 
delas composta de vinte acumulações com dois segundos 

de duração. A terceira campanha analítica seguiu as 
recomendações apresentadas em AOYA et al. (2010): vinte 
e cinco medidas em cada amostra, mantendo o tempo de 
exposição e o número de acumulações. Após a aquisição, os 
espectros foram pré-processados segundo a metodologia 
de AMARAL JUNIOR e BALDAN (2017) utilizando o 
programa Origin®.

3.5. MICROSCOPIA ELETRÔNICA 
DE VARREDURA (MEV)

A análise Eletrônica de Varredura (MeV) foi empre-
gada com o intuito de auxiliar nas definições morfológicas 
da superfície dos cristais de grafita. O método poten-
cializa o entendimento das texturas e microestruturas 
presentes nos cristais de grafita e minerais associados. 
Foram realizadas determinações químicas semi-quanti-
tativas pontuais visando melhorar o entendimento da 
assembleia mineral presente na amostra.

A análise foi realizada no laboratório de Microscopia 
Eletrônica de Varredura do Departamento de Geologia 
Sedimentar e Ambiental (GSA) do Instituo de Geociên-
cias da Universidade de São Paulo (IGc-USP,) em equi-
pamento MEV LEO 440l. O mesmo está equipado com 

Figura 3.4 - Efeito do polimento e não polimento para uma amostra de grafita. Os espectros Raman foram 
obtidos em função da preparação da amostra (aumento de 100x) e da posição da medida realizada. 
As circunferências representam o diâmetro do feixe e identificam o local das medidas dos espectros 

1, 2 e 3 sem polimento (vermelho) e 4 com polimento (preto). Dados de BASSAN (2019) para as grafitas 
do Distrito Grafítico de Araçoiaba – Baturité (CE) DA Província Borborema.
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3.8. ABREVIAÇÕES E SIMBOLOGIAS UTILIZADAS

O PAPGB é recheado de jargões e de termos técnicos 
relacionados às geociências e, principalmente, ao estudo 
de recursos minerais. Para facilitar o entendimento nessa 
nomenclatura técnica a Tabela 3.2 apresenta as principais 
abreviações e simbologias utilizadas neste PAPGB. No 
caso específico das mineralizações grafíticas, as mesmas 
utilizam nomenclatura padronizada internacionalmente 
pela indústria mineral. 

3.9. ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO

O PAPGB é dividido em cinco tópicos principais, os 
quais agrupam as principais ideias deste informe mineral. 

O primeiro tópico apresenta a estrutura desse rela-
tório com abstract, resumo e introdução segmentada 
de modo a informar ao leitor a instituição executora da 
pesquisa, os objetivos do relatório, as principais fontes de 
informação, o jargão técnico utilizado e a estruturação 
do relatório. 

O segundo tópico embasa o leitor nas relações entre 
as propriedades físico-químicas da grafita, as nomencla-
turas de classificação utilizadas pela indústria de transfor-
mação mineral da grafita, juntamente, com a explicação 
dos principais parâmetros técnicos essenciais para o 
melhor aproveitamento possível da grafita. 

O terceiro tópico destaca os principais parâmetros 
econômicos em âmbito internacional e nacional. Além 
disso, a seção conta com a discussão da grafita como 
mineral estratégico e crítico ao Estado brasileiro.

O quarto tópico apresenta os resultados obtidos da 
análise mineral da grafita. As ideias são subdivididas entre 
o modelo geológico utilizado nesse IRM e a distribuição 
das mineralizações de grafita no Brasil. Do ponto de 
vista geológico, a abordagem utilizada é do geral para o 
particular; de províncias tectônicas a formações geoló-
gicas específicas. Similarmente, a metalogenia segue o 
mesmo princípio, da escala de províncias minerais até 
de distritos minerais.

Por fim, o último tópico apresenta as fontes biblio-
gráficas utilizadas ao longo do texto.

3.10. ESTRUTURAÇÃO DA BASE DE DADOS

O mapa de distribuição das mineralizações grafí-
ticas foi desenvolvido em ambiente SIG por meio do 
programa livre QGIS versão 2.18 Las Palmas (http://
qgis.org/). A estrutura da base de dados é apresen-
tada nesta seção na Tabela 3.3. Essa tabela destaca 
as informações coletadas durante a validação e com-
pilação dos dados. Nessa tabela de atributos cada 
coluna representa uma informação amarrada por um 
par de coordenadas (latitude/longitude). Por fim, os 

detector de energia dispersiva de raios X (Energy Dispersive 
Spectroscopy – EDS) da marca Oxford. A amostra anali-
sada foi um fragmento de rocha, não polida e recobert 
a com carbono.

3.6. ESPECTROSCOPIA DE REFLECTÂNCIA

As medidas espectrais foram realizadas no Laboratório 
de Sensoriamento Remoto Geológico e Espectroscopia 
Mineral – LABSERGEM - CPRM/SUREG-SP, utilizando-se 
o espectrorradiômetro ASD-Fieldspec-3 Hi-Res, o qual 
registra a variação da reflectância em 2.151 bandas dis-
tribuídas entre os comprimentos de onda de visível ao 
infravermelho de ondas curtas (VNIR-SWIR; 350 a 2500 
nm). As assinaturas espectrais foram tomadas por meio de 
sonda de contato de 20 mm de diâmetro com fonte interna 
de iluminação e as amostras tiveram suas superfícies 
analisadas de acordo com as variações texturais e estru-
turais, gerando um total de 350 espectros de reflectância. 
Todas as amostras e pontos de análise foram fotografados  
para referência.

A identificação mineral baseou-se na inspeção visual 
da forma e da posição (comprimento de onda) das feições 
de absorção diagnósticas nos espectros, por meio dos 
softwares ENVI® e TSG™ Pro e referência às bibliotecas 
espectrais do USGS (CLARK et al., 2007), do guia GMEX 
- Spectral Analysis Guides for Mineral Exploration (PON-
TUAL; MERRY; GAMSON, 2008) e de estudos estabelecidos 
sobre o comportamento espectral de minerais (p.ex., 
HUNT; SALISBURY, 1970; 1971; HUNT; SALISBURY; LENHOFF, 
1971a; 1971b; HUNT; ASHLEY, 1979; CLARK et al., 1990;  
CLARK, 1999).

Feições de absorção específicas nas assinaturas de 
alguns minerais foram analisadas com intuito de investigar 
possíveis tendências físico-químicas e definição de vetores 
espectrais à mineralização. Os resultados das análises 
espectroscópicas foram integrados com informações geo-
lógicas prévias, com objetivo de gerar novos dados acerca 
dos padrões de distribuição mineralógica relacionadas às 
ocorrências de grafita estudadas.

3.7. FONTES DE INFORMAÇÕES

As fontes de informações utilizadas neste PAPGB 
são de ordem internas aos SGB/CPRM e externas a essa 
empresa pública. 

As primeiras correspondem principalmente aos pro-
jetos desenvolvidos pelo SGB/CPRM desde sua criação 
em 1969 até os projetos mais recentes relacionados com 
as Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM). 

As fontes externas compreendem publicações da 
literatura geocientífica nacional e internacional. Dados 
de relatórios técnicos obtidos das principais bolsas de 
valores do mundo também foram usados. 
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Tabela 3.2 -  Siglas e termos usados no PAPGB (BOJKO; KABALA, 2014; FETHERSTON, 2015; ROBINSON JR; HAMMARSTROM; 
DONALD, 2017; SCOGINGS, 2015; dados desta publicação). No campo “Principais Províncias Minerais Brasileiras” sugere-se a 
potencialidade mineral das principais províncias geológicas brasileiras com destaque para as faixas móveis como as unidades 

tectônicas com maior possibilidade de abrigar mineralizações grafíticas e os crátons com menor potencialidade.

rótulos das colunas são os termos utilizado no QGIS, 
sem acento, e não compreendem erros ortográficos 
(p.ex., ‘Estacao’, ‘Analise’) e são sucintamente descritos 
na Tabela 3.3. 

O inventário dos dados geológicos em ambiente 
SIG tem a finalidade de facilitar a análise estatística da 
distribuição espacial das mineralizações grafíticas. Isso 
é fundamental para embasar a análise da dispersão dos 
recursos minerais de grafita no Brasil relacionando-as 
com a posição geográfica, a geologia e aos aspectos 
minero-econômicos. 

As informações geográficas e os dados compila-
dos correspondem à organização e à localização das 
fontes de informações das estações geológicas. Esses 
dados geográficos são destacados em doze colunas 
com intuito de precisar o melhor possível a posição 
geográfica e a fonte de informação de onde os dados 
foram compilados.

O entendimento geológico é fundamental para 
embasar uma modelagem preditiva posterior e divide-se 

em nove colunas. O foco da análise desmembra-se em 
três aspectos básicos: (1) reconhecimento nacional 
das principais unidades geológicas, das rochas e das 
províncias tectônicas hospedeiras de mineralizações 
grafíticas; (2) relacionar, quando possível, as ocorrên-
cias com aos eventos metamórficos e ígneos; e, (3) 
quantificar estatisticamente esses dois aspectos com 
as ocorrências inferindo, as rochas, as unidades, as 
províncias tectônicas e os eventos metamórficos e 
ígneos mais prováveis para gerar e hospedar grafita 
economicamente.

A última base de informações compreende os aspec-
tos econômicos concernentes em quatro tipos de dados: 
o status econômico das estações desmembrado em 
minas, minas desativadas, depósitos, ocorrências e 
indícios; os possíveis tipos de grafita, p.ex., flocos (flake), 
veio e amorfa; as texturas dessas ocorrências, divididas 
em maciça, disseminada ou venular e, finalmente, os 
teores de carbono grafítico em porcentagem quando 
disponível.
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Tabela 3.3 - Estruturação da base de dados uti lizada no Projeto Grafi ta Brasil.



| 18 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

4. CARACTERÍSTICAS DA GRAFITA

O capítulo apresenta o histórico, os conceitos e as 
classificações pertinentes sobre mineralizações grafíticas. 
O objetivo dessa seção é embasar o leitor nas questões-
-chave sobre esse mineral industrial desmembrado em 
sete subcapítulos.

4.1. HISTÓRICO

Breve histórico do conhecimento da grafita é apre-
sentado cronologicamente cujas referências bibliográficas 
são encontradas em CIRKEL (1907), LEONARDOS (1938), 
PFAFFL (2009), BUSECK e BEYSSAC (2014), BEYSSAC e 
RUMBLE (2014), FETHERSTON (2015), CUI et al. (2017) e 
ROBINSON JR., HAMMARSTROM e DONALD (2017). Para 
tornar o texto mais fluido apenas as referências biblio-
gráficas específicas são apresentadas quando houver a 
necessidade expressa das mesmas.

A revisão histórica informará acerca do surgimento 
dos conceitos mais aceitos sobre a grafita e dos termos 
técnicos adotados em sua classificação e, como se lerá, 
ao longo da história as tipologias de grafitas sofreram 
reinterpretações consideráveis. Essa evolução deu-se, 
principalmente, por novas técnicas analíticas e princípios 
metodológicos. Isso derivou no deslocamento dos usos 
atribuídos à grafita, por exemplo, da indústria de refratá-
rios para a indústria de alta tecnologia (green minerals).

A historicidade da grafita é enfatizada nos principais 
momentos históricos. Como exemplos, os primeiros 
usos históricos e as diversas nomenclaturas atribuídas 
à grafita ao longo do tempo. A classificação mineraló-
gica foi extremamente importante, pois possibilitou a 
sua discriminação, classificação e geração de modelos 
metalogenéticos. A classificação tipológica da grafita é 
tema ainda confuso na literatura especializada, por isso, 
merece ser contada em detalhes para correta definição 
dos termos clássicos: flake, veio e amorfa. As primeiras 
ideias e implicações sobre exploração mineral de grafita 
também são apresentadas. Finalmente, os desenvolvi-
mentos tecnológicos da grafita ao longo da história da 
humanidade é tema final da seção.

O primeiro uso da grafita foi na arte rupestre pelo 
homem pré-histórico e posteriormente na ornamenta-
ção de cerâmicas pelos egípcios. A primeira utilização 

industrial da grafita ocorreu por volta de 1400 durante 
a Idade Média (Séc. V – XV) para a fabricação de lápis 
– o uso clássico - chamado à época de “lead pencils”, 
pois era comumente confundida principalmente com 
galena e molibdenita. O termo “grafite” também merece 
esclarecimento. Até o início do Século XX, o mineral 
grafita era reconhecida apenas por reações químicas 
com ácidos (HCl, HNO3). Os químicos classificavam-nas 
naquelas que reagiam ao ácido nítrico e no grupo que 
permaneciam inalteradas na presença do reagente; as 
primeiras correspondiam à grafita e as últimas ao grafite. 
Em termos modernos, “grafite” é o composto industria-
lizado utilizado na fabricação das minas de lápis e, ainda 
hoje, é erroneamente considerado sinônimo da grafita 
(o mineral).  

Ainda na idade média, os alquimistas alemães des-
cobriram que a grafita poderia ser usada na fabricação 
de cadinhos1 para fusão dos metais na busca da “pedra 
filosofal”. O cadinho era feito de argila pura (bentonita) 
e grafita minerada em cava a céu aberto em Hafnerzell 
e Passau (Bavária, Alemanha). Os depósitos de grafita 
eram considerados do tipo veio por causa de sua mor-
fologia filoneana.

O nome do mineral mudou diversas vezes no tempo. 
Era conhecida principalmente como “graphon”: o ácido 
grafítico e “plumbago” ou “grafio piombino”: de deri-
vação italiana. No Brasil, a grafita era mais conhecida 
como “plumbagina” em referência ao nome comercial de 
filito grafitoso microcristalino lavrado em Minas Gerais. 
Na França era conhecida como “fer carbure”. O nome 
grafita, como atualmente a conhecemos, foi cunhado 
pelo geólogo e mineralogista alemão Abraham Gottlob 
Werner (1749 – 1817) cujo termo deriva da palavra grega 
“γρα´φειν” (escrever) e, desde então, foi amplamente 
utilizado.

Na idade média, a confusão com a galena levou a gra-
fita a ser conhecida na Grã-Bretanha como “black-lead” 
(chumbo-negro) e na Alemanha como “Ofenschwarz” e 
“Reissblei” (forno preto e desenho de chumbo, respecti-
vamente). O químico alemão Heinrich Pott (1692 – 1777) 
foi o primeiro a demonstrar que a grafita não continha 
chumbo, mas há dúvidas se ele fez testes com grafita 
ou molibdenita. 

1Cadinhos: vaso de material resistente ao fogo com formato de tronco de cone para fundir ou calcinar minerais e minérios ou para expe-
rimentos químicos.
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O químico suíço Karl Wilhelm Scheele (1742 – 1786) 
foi o primeiro a reconhecer a diferença química entre 
grafita e molibdenita, provando em 1779 que a grafita 
funde por reação com ácido carbônico gasoso na pre-
sença de oxigênio, mas ainda havia dúvidas da presença 
de carbono na grafita. Mas apenas próximo ao fim do 
século XVIII, Scheele descobriu que o material do lápis 
era composto de carbono e não de chumbo, devido à 
reatividade do material a todos os reagentes. Nesse 
processo, Scheele eliminou todas as impurezas2 pela 
ação dos ácidos e, pela primeira vez, produziu o primeiro 
concentrado puro de grafita.

Em 1913, o mineralogista Bragg apresenta a primeira 
estrutura cristalográfica do diamante e em 1924, J. D. 
Bernal apresenta da grafita (Figura 3.2). Antes de 1950, 
pouco se conhecia sobre a estrutura cristalográfica da 
grafita ou mesmo sobre os processos de grafitização3. 
Próximo ao fim da II Guerra Mundial, a química Rosalind 
Franklin (1946 - 1957) realizou a primeira caracterização 
estrutural do carbono grafítico por difração de raios-X 
(XRD), antes do trabalho pioneiro dela com a estrutura 
helicoidal do DNA em 1968 (HARRIS, 2001).

Entre as descobertas da Franklin estão: (1) desenvol-
veu uma equação para estimar o grau de perfeição de um 
carbono grafítico a partir de medidas de espaçamento 
de camadas aromáticas de carbono (d; veja a Figura 3.2); 
(2) propôs modelo para a microestrutura do carbono 
grafítico em que pequenos domínios grafíticos são unidos 
por ligações cruzadas; (3) fez estudos experimentais de 
grafitização por pirólise à pressão atmosférica de diver-
sos precursores do carbono (p.ex., carvão); (4) utilizando 
análises XRD ela distinguiu duas classes de materiais 
ricos em carbono baseando-se em sua capacidade de 
grafitização; e, (5) dividiu o carbono em grafitizado e 
não grafitizado. Essa distinção ainda é usada, embora o 
progresso analítico com o advento do MeV4 e de várias 
técnicas espectroscópicas como a espectroscopia Raman 
refinaram o modelo cristalográfico da grafita.

A classificação industrial das grafitas foi dada em 1870 
pelo químico francês Marcellin Berthelot (1827 - 1907), 
por meio de testes de diferentes formas de carbono à 
exaustiva investigação. Berthelot, para alcançar tal feito, 
baseou-se nas pesquisas de Sir Benjamin Collins Brodie 
(1817 – 1880). Brodie conseguiu isolar a grafita pura por 
tratamento da amostra com clorato de potássio (KClO3). 
A reação da grafita com o reagente gera um ácido grafí-
tico que ele chamou de “graphon”. Esse processo ficou 
conhecido como “Método de purificação da grafita de 

Brodie” e se mostrou tão eficiente que ele a patenteou 
(BROCK, 2002).

No processo de Brodie, o carbono amorfo é pron-
tamente dissolvido para um líquido marrom amorfo, 
ao passo que a grafita “cristalina” é submetida a uma 
mudança gradual de coloração em uma substância esca-
mosa amarela transparente, insolúvel em ácido nítrico 
e que representa um produto oxidado de grafita. Esse 
produto sempre cristalino, obtido apenas a partir da gra-
fita e não de carbono amorfo, chama-se ácido grafítico 
(C28H10O15). Até 1907, a produção desse composto era o 
meio mais seguro de identificar a grafita. Berthelot fez 
uso desse método para estimar quantitativamente as 
proporções de carvão vegetal, grafita e diamante em 
amostra. A única restrição ao procedimento analítico 
era o risco de causar explosões e para conter tal perigo 
utilizava-se apenas 5g por amostra; o que limitava a 
industrialização do processo.

O primeiro tipo classificado por Berthelot corres-
ponde à grafita “cristalina ou microcristalina” com 
estruturas lamelar, escamosa ou flocular (“tipo flake”). 
A sua gênese relaciona-se com os minérios do tipo veio 
ou disseminado acumulado nas formas stratabound e 
podiforme associado com o metamorfismo regional de 
rochas sedimentares ricas em matéria orgânica. Compre-
endem as grafitas com alto grau de pureza. Mas, desde 
o início do Século XX, essa tipologia de mineralização 
tem sido desmembrada nas classes veio e flake pelo 
grau de cristalinidade. Isso ocorreu principalmente pelo 
tipo de classificação atualmente utilizada em depósitos 
minerais, a qual utiliza processos geológicos formadores 
de minério, ao invés das morfologias do minério.

O segundo tipo compreende a grafita amorfa 
com estrutura cristalográfica homônima. É um termo 
oriundo da química para representar o fluido amorfo 
produzido pela reação com ácidos sem a presença de 
resíduos microcristalinos. É atualmente considerado 
como sinônimo de grafitas com defeitos cristalinos no 
empilhamento de camadas de grafeno que altera as 
características cristalográficas observadas em XRD e em 
espectros Raman. Ocorrem como o produto do metamor-
fismo de contato entre camadas de carvão e intrusões 
ígneas félsicas e/ou máficas-ultramáficas. Atualmente, 
as grafitas amorfas podem ser encontradas não apenas 
pelo metamorfismo de contato de camadas de carvão, 
mas também em rochas sedimentares ricas em argila 
e alumínio, como por exemplo, margas com baixo grau 
metamórfico. Os exemplos mais expressivos dessa classe 

2Impurezas: silicatos e carbonatos.
3Grafitização: nome dado à transformação progressiva e irreversível de material carbonoso desordenado ou parcialmente ordenado, não 
cristalino, em um material ordenado composto quase exclusivamente de carbono na forma hexagonal ou romboédrica.
4MeV: Microscópio Eletrônico de Varredura.
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início à busca por esse recurso mineral em toda a Europa 
e, principalmente, nas suas colônias.

Antes dessa atividade prospectiva, no fim do Século 
XIX, dois tipos de grafitas estimulavam os modelos 
geológicos - metalogenéticos. As grafitas do tipo flake 
poderiam ser usadas em qualquer finalidade, principal-
mente, lubrificantes e eletrotipia5, mas eram conside-
rados depósitos menores e mais escassos. A grafita do 
tipo amorfa era usada principalmente na metalurgia 
para a fabricação de cadinhos, lubrificantes e lápis cujas 
propostas eram adaptadas devido às impurezas; compre-
endiam os depósitos maiores e mais acessíveis em bacias  
sedimentares carboníferas.

Em 1907, os depósitos de grafita mais importantes 
do mundo foram descobertos no Sri Lanka (antigo Cei-
lão), Áustria, Bavária, Sibéria, Inglaterra e EUA e outros 
menos importantes no Brasil, Canadá, Itália, México, 
Austrália Ocidental e Nova Zelândia. No caso brasileiro, 
o Serviço Geológico Canadense (CIRKEL, 1907) relata a 
ocorrência de Araçuaí (MG) próxima à Província Grafítica 
Bahia – Minas Gerais.

A partir de observações de diversos depósitos, perce-
beu-se que as grafitas do tipo flake e amorfas ocorriam 
quase sempre associadas ao embasamento e às rochas 
sedimentares metamorfisados. Esta última tipologia 
geralmente em conexão com o carvão, formando um 
tipo de antracito grafítico. Essa inter-relação com o car-
vão foi notado em diversas localidades nos EUA (Rhode 
Island, Massachusetts; WINTSCH et al., 1981), Canadá 
(New Brunswick; CIRKEL, 1907), China (Heilongjiang, 
Shandong, outras). Atualmente, a China conta com as 
maiores reservas desse tipo de minério com recursos 
totais de 35,48 Mt e reservas de 8,07 Mt (CUI et al., 2017).

O modelo genético da grafita cristalina do tipo flake, 
o mineiro hospeda-se em gnaisses, xistos e mármores 
em faixas móveis, por vezes, seccionadas por diques e 
intrusões ígneas sin- e pós-tectônicos. As grafitas cris-
talinas podem ocorrer associadas com metais precio-
sos, principalmente, ouro e prata (p.ex., Lago Superior, 
Canadá); além de hematita, magnetita e manganês. Em 
seguida, eram classificadas de acordo com a morfologia 
de ocorrência entre venular, stratabound, podiforme e 
disseminada. Ou seja, as grafitas venulares ainda não 
eram reconhecidas como um tipo diferente.

A grafita do tipo veio corresponde à tipologia mais 
nova desmembrada da grafita tipo flake. Para o seu 
reconhecimento como uma classe diferente foi neces-
sário o desenvolvimento de diversas técnicas analíticas 
modernas e uma nova teoria geológica (tectônica de 
placas). Geralmente, corresponde à deposição de grafita 
a partir de fluidos saturados em carbono (CH4 ou CO2) 

são observados na China em depósitos com alto volume 
e baixos teores e cristalinidade. O último capítulo deste 
PAPGB aponta para um modelo similar ao chinês na 
Bacia do Paraná.

Na mesma época das descobertas de Brodie, a quali-
dade metalúrgica das grafitas era uma medida qualitativa 
visual. O método compara a cor e a presença de cristais 
no resíduo do ácido grafítico obtido a partir das amostras 
testadas. O ácido grafítico produzido da grafita cristalina 
é colorido e escamoso e a amorfa com cor marrom e 
sem resíduos, já que todas as impurezas são dissolvidas.

Em 1869, Brodie aventava a possibilidade das carac-
terísticas dos ácidos poderiam ser dependentes das 
propriedades físico-químicas da grafita. Isso foi corro-
borado apenas nos séculos XX e XXI com a combinação 
de métodos modernos de investigação das propriedades 
cristalinas por difração de raio X e espectroscopia Raman 
junto com métodos de análises químicas quantitativas 
do teor de carbono grafítico e orgânico (p.ex., Método 
Analítico LECO).

Até o início do Século XX, minério, de qualquer 
espécie, era sinônimo de veio com origem magmática 
e/ou hidrotermal. Os conceitos mais atuais acerca dos 
modelos de gênese de depósitos minerais começaram 
a se estabelecerem somente a partir das décadas de 
1950-1960 (STANTON, 1972). Até antes da II Guerra 
Mundial, a maior parte dos depósitos conhecidos 
foram encontrados por garimpeiros e prospectores 
amadores. Esses recursos minerais eram investigados 
como ocorrências isoladas e individuais para atender 
demandas locais sem uma clara relação com o con-
texto geológico regional (STANTON, 1972). A Revolução 
Industrial e as duas Guerras Mundiais mudaram esse 
cenário. Esses eventos impulsionaram a prospecção 
mineral uma atividade econômica profissionalizada prin-
cipalmente com o apoio geológico básico dos serviços  
geológicos nacionais.

Os eventos econômicos e sociais globais deflagrados 
entre os séculos XX e XXI mudaram drasticamente a 
história dos recursos minerais no mundo. Com relação à 
grafita, o mineral era produzido quase exclusivamente na 
Alemanha, comercializado pelos britânicos e utilizado na 
escrita e nas artes pelos italianos. A indústria deslocou o 
uso para a metalurgia de modo generalizado na Europa. 
Em cerca de um século, as grafitas de alta qualidade cris-
talográfica não eram a principal demanda. Ao contrário, 
eram necessários grandes volumes de minério de baixa 
qualidade para abastecer a indústria metalúrgica do Eixo 
e dos Aliados para a fabricação de armas e munições. 
Assim, para atender essa demanda, os principais países 
industrializados envolvidos no conflito armado deram 

5Eletrotipia: gavanotipia, reprodução tipográfica por meio da eletrólise.
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nucleares até baterias de veículos elétricos. Aplicações 
de materiais carbonosos são necessários em pratica-
mente todos os setores da indústria. Atualmente, a grafita 
tende a ser usada com mais ênfase nos ramos ligados à 
economia verde (ALTENBURG; ASSMANN, 2017). Mas a 
indústria tradicional ainda demanda grande quantidade 
desse mineral. Em um mundo mais sustentável, a gra-
fita é considerada um mineral-verde: minerais críticos 
à transição para a economia verde (NGU, 2019). Neste 
contexto globalizado os recursos minerais demandam 
o reconhecimento da distribuição e da concentração 
dessas matérias-primas em cada país para atender às 
demandas demográficas locais e internacionais.

4.2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E 
CRISTALOGRÁFICAS

O carbono (Z7 = 6, Massa Atômica = 12 u e Raio 
Atômico = 70 - 67 pm8) está presente em todos os reser-
vatórios geoquímicos da Terra em três isótopos naturais: 
12C e 13C estáveis; e 14C radioativo com meia-vida de 5.730 
± 40 anos e decai a partir do 14N. Junto com hidrogênio, 
oxigênio e fósforo, é um elemento-chave em organismos 
vivos. O carbono pode ocorrer nas rochas na forma 
reduzida como grafita e diamante ou na forma oxidada 
como carbonatos; ou na forma molecular ou iônica em 
fluidos geotermais e em magmas silicáticos.  

Os átomos de carbono podem variar sua valência 
orbital de 2s, 2p para um orbital híbrido sp1, sp2, sp3. 
Essa capacidade de hibridização que o possibilita for-
mar diversos tipos de ligações químicas entre covalente 
e Van der Waals que responde pela sua diversidade 
estrutural (p.ex., fulereno, grafita, diamante) e química 
(p.ex., variação nos conteúdos de carbono) (BEYSSAC; 
RUMBLE, 2014; BUSECK; BEYSSAC, 2014; ROBINSON JR.; 
HAMMARSTROM; DONALD, 2017).

O carbono grafítico é a forma estável do carbono 
elementar que ocorre na litosfera terrestre. Apresenta 
propriedades físicas e químicas tanto de metais como 
de não metais. Exibe feições espectrais específicas nos 
espectros Raman, infravermelho e XANES9 devido às 
cadeias de carbono aromático. A grafitização dos mate-
riais carbonáceos é um processo geológico lento cuja 
temperatura para a completa grafitização difere entre 
terrenos metamórficos, pois isso ocorre em função da 
duração do metamorfismo (ITAYA, 1981).

Nanoestruturalmente, a grafita é construída por 
cadeias de carbono empilhadas na forma de colmeia.  

em veios durante eventos pós-metamórficos. É definida 
classicamente como as grafitas de Sri Lanka e Montana 
(EUA) para as grafitas com maior pureza química e cris-
talinidade entre os três tipos de grafitas, portanto, com 
alto teor e baixa tonelagem com ocorrência restrita 
aos terrenos de alto grau metamórfico. (FORD, 1954; 
KEHELPANNALA; FRANCIS, 2001). Atualmente, a principal 
técnica para reconhecimento dessa tipologia de minério 
é por meio de dados de isótopos estáveis de δ13C com 
valores próximos a -7‰ (LUQUE et al., 2014; TOUZAIN 
et al., 2010).

Após a II Guerra Mundial houve uma grande demanda 
por grandes quantidades de grafita sintética (carbono 
ativado) para uso e pesquisas nucleares cujo processo 
de produção foi desenvolvido junto com as pesquisas de 
grafitização (HARRIS, 2001). Até os dias atuais, a grafita 
sintética ainda é utilizada em aplicações nucleares e o 
assunto será detalhado no capítulo “Usos”. O material 
sintético é nomeado “grafita pirolítica policristalina” e 
pode ser obtido por três processos distintos que simulam 
os processos geológicos terrestres.

O primeiro processo simula um metamorfismo de 
contato por aquecimento em alta temperatura (ca. 
3.000°C) de precursores de carbono possíveis de sofre-
rem grafitização:  madeira, serragem, cascas de nozes, 
turfa, linhito, carvão, alcatrão ou petroleum cokes6   
(MARSH; RODRÍGUEZ-REINOSO, 2006). Sendo a escolha 
de determinado precursor de carbono dependente dire-
tamente do custo, da aplicação e do tipo de instalação 
disponível. O segundo processo simula a grafita tipo veio 
obtida por deposição de vapores químicos em tempe-
raturas de ca. 2.500°C originando grafita com alto grau 
de cristalinidade (BEYSSAC; RUMBLE, 2014). O terceiro 
processo simula metamorfismo regional de alto grau por 
recozimento dos precursores por esforço compressivo 
em altas temperaturas (ca. 3.000°C) gerando grafitas 
com mais alta cristalinidade e pureza.

Atualmente, os EUA são os maiores produtores de 
grafita sintética com aproximadamente 40% da produ-
ção mundial (MARSH; RODRÍGUEZ-REINOSO, 2006). O 
uso desse material na indústria está cada vez mais se 
tornando viável economicamente e sendo utilizado em 
diversos setores da indústria: metalurgia, tratamento de 
água, tratamento de ar, remoção de mercúrio, remoção 
de impurezas de alimentos, equipamentos de proteção 
individual, energia, medicamentos.

Desde a pré-história os usos dados à grafita foram 
diversos; evoluiu de desenhos em cavernas para reatores 

6Petroleum Cokes: material sólido derivado do petróleo rico em carbono.
7Z: número atômico.
8pm: picômetro.
9XANES: x-ray absorption near edge structure..
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As cadeias aromáticas ocorrem com um átomo de espes-
sura, são infinitas lateralmente e são chamadas de gra-
feno. O empilhamento das camadas de grafeno pode ser 
de duas formas utilizando ligações de Van der Waals nas 
formas amorfa ou turboestrática. Idealmente, o empi-
lhamento ocorre em uma sequência ABAB (Figura 3.2a) 
no sistema cristalino hexagonal (a0 = 2,46 Å, c0 = 6,70 Å; 
razão c/a = 2,75) sendo termodinamicamente estável em 
T ≤ 2000°C e P = 130 kbar ou em sequências ABCABC 
(Figura 3.2b) no sistema cristalino romboédrico (a0 = 
2,46 Å, c0 = 10,038 Å) mais raro (KWIECIŃSKA; PETER-
SEN, 2004). A forma romboédrica é a fase metaestável 
da grafita e desaparece em temperaturas superiores a 
2.000°C (KWIECIŃSKA; PETERSEN, 2004).  

KWIECIŃSKA; PETERSEN (2004) alertam para a ide-
alização dos modelos cristalográficos de grafita, pois 
na natureza o mineral ocorre em uma diversidade de 
desordens estruturais. Os sistemas cristalinos são “end- 
members” e as grafitas naturais ocorrem entre os siste-
mas cristalográficos hexagonal e romboédrico. O tipo de 
ordem cristalina dependerá de diversas variáveis como 
o grau de grafitização do carbono contido na substância 
carbonácea ou na matéria orgânica dispersa nas rochas 
sedimentares protolíticas.

Durante a grafitização, o carbono pode tornar-se 
grafita, semi-grafita, meta-antracito e antracito de acordo 
com o conteúdo de C e H e o grau de desordem do retí-
culo cristalino. A grafita é caracterizada após uma com-
paração de métodos analíticos: medidas de reflectância, 
XRD, MeV e Raman, quando disponível de modo a com-
provar o arranjo cristalino tridimensional (KWIECIŃSKA; 
PETERSEN, 2004).

A composição química da grafita é simples, pois é 
composta quase exclusivamente por carbono e traços 
de H, O, N, S e P. Normalmente, durante a grafitização 
os elementos-traço10 são expelidos da estrutura crista-
lina, ou seja, o grau de pureza reflete a grafitização do 
material (BEYSSAC; RUMBLE, 2014; BUSECK; BEYSSAC, 
2014; ROBINSON JR.; HAMMARSTROM; DONALD, 2017).  

 
4.3. CLASSIFICAÇÃO INDUSTRIAL

As ideias apresentadas nas seções seguintes são 
encontradas em KWIECIŃSKA; PETERSEN (2004), BEYS-
SAC; RUMBLE (2014), BUSECK; BEYSSAC (2014), FETHERS-
TON (2015), ROBINSON JR.; HAMMARSTROM; DONALD 
(2017), e CUI et al., (2017). Referências específicas são 
destacadas no texto.

As grafitas geralmente ocorrem em terrenos de 
médio a alto grau metamórfico como o produto final 

do processo de grafitização. Mas podem ocorrer desde 
a fácies xisto-verde inferior (ca. 300°C) até a fácies anfi-
bolito superior. Quando de origem biológica forma-se 
a partir de várias substâncias orgânicas como plantas 
aquáticas e terrestres, querogênio, betume e restos orgâ-
nicos vegetais e animais. Quando a origem é inorgânica, 
a grafita deriva de fluidos ricos em CO, CO2 e/ou CH4.

Independentemente da gênese do minério, quer seja 
por metamorfismo termal ou regional, o processo de 
grafitização requer esforço cisalhante e energia defor-
macional. Os efeitos combinados da pressão e cisalha-
mento promovem o ordenamento molecular das células 
unitárias da grafita e facilita o alinhamento preferencial 
das lamelas aromáticas de grafeno e da coalescência 
dos poros.

O processo de grafitização ocorre em pelo menos 
300°C com ordenamento completo entorno de 450°C e 
pressões entre 2 – 6 kbar. Tem início na zona da clorita 
na fácies xisto-verde e completa-se antes de atingir a 
fácies anfibolito (380 – 450°C, 2 -3 kbar).

A seguir são apresentados os três tipos de classifi-
cações industriais da grafita.

4.3.1. Tipo Veio

A grafita epigenética do tipo veio, lode, lump11 ou chip 
corresponde a veios e fraturas preenchidas por agregados 
de grafita perpendiculares à rocha encaixante pós-pico 
metamórfico. Ocorre como produto da precipitação 
de carbono a partir de fluidos saturados em C-O-H que 
contêm quantidades significantes de K, Ti, Ca, Fe, Mg, 
Mn, Cu, Zn, Ni, Co, S, CO2, H2O, P, Cl e F (KEHELPANNALA; 
FRANCIS, 2001). Geralmente, os depósitos podem ser 
encontrados em terrenos de alto grau metamórfico e/
ou em ambientes ígneos (LUQUE et al., 2014). Quanto 
às rochas hospedeiras, os veios podem se hospedar em 
gnaisse, pegmatito e rochas vulcânicas, mas não há um 
litotipo preferencial (Figura 4.1).

A caracterização da grafita venular é feita de múl-
tiplas fontes de informações. À olho nu, os flakes de 
grafita são bem formados e ocorrem perpendiculares às 
paredes do veio com tamanho centimétricas a milimétri-
cas (Figura 4.2). Analiticamente, o principal método é a 
análise da composição isotópica do δ13C da grafita para 
determinação do reservatório geoquímico do carbono. 
Em depósitos hospedados em terrenos de alto grau 
metamórfico esperam-se valores próximo a -7‰ indi-
cando uma origem abiótica sublitosférica para o fluido 
ou por reações de descarbonatação (LUQUE et al., 2014). 
Isso ainda é corroborado com a presença de CH4 em 

10Elementos-traço: concentração inferior a 100 partes por milhão (ppm).
11Lump: granulado.
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Figura 4.1 - Bloco diagrama esquemático para os modelos geológicos clássicos de mineralizações grafítica.
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Figura 4.2 - Principais usos da grafita classificados por faixas granulométricas e teores de carbono.
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inclusões fluidas (KEHELPANNALA; FRANCIS, 2001). Em 
ambiente ígneo, o fluido carbonático também pode ter 
origem mantélica, mas, geralmente, sofre contaminação 
crustal por rochas ricas em matéria orgânica e torna-se 
isotopicamente mais leve com valores entorno de -25 
‰ (LUQUE et al., 2014).

Os depósitos do tipo venular correspondem a jazi-
mentos pequenos e, relativamente, incomuns. Os veios 
variam de 0,05 – 3,0 m de espessura e centenas de 
metros de extensão. Os teores de minério estão entre 
60 - 90% Cg. O ROM12 pode ser concentrado entre 90 – 
99,9% Cg. Até o momento, os depósitos desse tipo não 
excederam 100 Kt.

Historicamente, os principais ambientes deposi-
cionais apontados na literatura para a localização de 
depósitos do tipo veio são áreas próximas ao contato 
com granitos ou dioritos e em terrenos metamórfi-
cos do tipo greenstone belts. Em termos modernos, 
essa tipologia de minério ocorre principalmente em 
terrenos de alto grau metamórfico e/ou zonas com 
concentração de rochas magmáticas, principalmente, 
onde a litosfera é afinada (BEYSSAC; RUMBLE, 2014; 
CRESPO et al., 2005; KEHELPANNALA; FRANCIS, 2001;  
LUQUE et al., 2014).

Atualmente, os principais depósitos desse tipo locali-
zam-se no Sri Lanka (antigo Ceilão), Montana (EUA), Bor-
rowdale (UK), Ronda (Espanha) e Beni Bousera (Marrocos) 
(BASTIN, 1912; CRESPO et al., 2006; FORD, 1954; KEHEL-
PANNALA; FRANCIS, 2001; MATSUURA; KEHELPANNALA; 
WADA, 2017; ORTEGA et al., 2010; TOURET et al., 2018).

No Brasil a primeira mina de grafita foi implantada 
no estado do Rio Janeiro na região de São Fidélis. Neste 
relatório, a área é definida como Província Grafítica São 
Fidélis – Itaperuna (PGSFI) com grafita hospedada em 
khondalitos da zona central da Faixa Ribeira (SANTOS 
et al., 2011; GOMES FILHO, 1940). As grafitas foram 
classificadas originalmente como tipo flake na década de 
1940. Mas a gênese do fluido e o grau de cristalinidade 
das grafitas foram reavaliadas por SANTOS et al. (2011) 
sugerindo descarbonatação de carbonatos marinhos 
cambrianos com mistura fluidos biogênicos e mantéli-
cos e presença de cristais hexagonais e romboédricos. 
Para os autores, as grafitas da PGSFI seriam originadas 
de fluidos ricos em CO2 e N2 com δ13C ≈ -10 a -11,4‰ 
durante metamorfismo granulítico com alta fO2 seguida 
por rápida descompressão em ca. 400 – 450°C durante 
a exumação. Ademais, a presença dos dois sistemas 
cristalinos sugere precipitação por fluidos. Os dados de 
SANTOS et al. (2011) sugerem que as grafitas da PGSFI 
sejam do tipo veio com grande similaridade com os 
depósitos do Sri Lanka.

FRAGOMENI; PEREIRA (2013) descrevem o segundo 
caso brasileiro de grafitas venulares no Distrito Grafítico 
de Araçoiaba – Baturité (CE). Nesse exemplo, as grafitas 
hospedam-se em paragnaisses paleoproterozoicos do 
Grupo Ceará na Província Borborema em trend de ca. 2,5 
km na direção ENE. O principal argumento para defendê- 
las como tipo veio é a morfologia da mineralização e a 
sua inter-relação com migmatitos e granitos. Embora o 
fluido não tenha sido caracterizado, dados de δ13C (-30 
a -20‰) sugerem origem orgânica para as grafitas apon-
tando uma evolução metamórfica da matéria orgânica 
dispersa nos sedimentos. A tipologia dessa mineralização 
ainda é dúbia, pois apresenta tanto características com 
o depósito Dillon (EUA) (FORD, 1954), bem como, com 
processos de remobilização em estado sólido como no 
Sistema Central da Espanha na faixa Ibero-Herciniana 
(CRESPO et al., 2005). 

 
4.3.2. Tipo Flake

A grafita do tipo flake ou cristalino (Figura 4.1) cons-
tituem os depósitos de grafita singenética stratabound, 
disseminada, tabular ou lenticular em camadas com 
ca. 33 m de espessura e milhares de metros de com-
primento. A grafita ocorre na forma de paleta e flocos 
com granulometria entre 40 µm a 4,0 cm (Figura 4.2). 
O controle estrutural corresponde às áreas irregulares 
ao longo das charneiras de dobras. Como produto do 
metamorfismo regional em fácies anfibolito até granulito 
em faixas móveis e/ou crátons em rochas arqueanas e, 
principalmente, paleoproterozoicas.

Industrialmente, os flocos podem ser classificados 
como:

 y Flake grosso: 150 – 850 µm
 y Flake médio: 100 – 150 µm
 y Flake Fino: 75 – 100 µm
 y Pó: < 75 µm

Esta tipologia é considerada a mais frequente e 
ocorre na forma de depósitos de grande volume com 
massa entre 0,1 a 100 Mt. Geralmente, esse tipo de 
mineralização é o modelo geológico mais demandado 
na mineração mundial de grafita. O teor de minério 
varia de 5 a 30% Cg. O ROM pode ser concentrado 
entre 75 – 97% Cg. Os depósitos de classe mundial 
estão na ordem de 200 Kt @ 8% Cg em média. O 
rápido interesse por esse tipo de minério e o aumento 
da atividade mineral poderá mudar esses valores de  
referência rapidamente.

Os principais depósitos localizam-se na China, Brasil, 
Índia, Madagascar, Alemanha, Áustria, Noruega, Canadá 
e Zimbabué. 

12ROM (Run-of-Mine): concentrado em estado mineral.
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4.3.3. Tipo Amorfa

A grafita do tipo amorfa ou microcristalina corres-
ponde a partículas finas de grafita (< 4 µm) com aspecto 
terroso e ocorre com alta e baixa ligação sp3 com pico em 
500 cm-1 no espectro Raman (FERRARI, 2007; FERRARI; 
ROBERTSON, 2000; HODKIEWICZ, 2005; ROBINSON, JR.; 
HAMMARSTROM; DONALD, 2017) (Figura 4.1).

As rochas hospedeiras são hornfels resultantes do 
metamorfismo de contato de rochas sedimentares argi-
losas ricas em alumínio e carbono, principalmente em 
carvão, até uma distância de 2,0 km do contato com 
rochas ígneas de qualquer composição e com um mínimo 
de temperatura entre 300 a 400°C (CUI et al., 2017; WADA 
et al., 1994; WINTSCH et al., 1981). LÜNSDORF (2016) 
mostra, por exemplo, que a estrutura composicional 
do carvão é muito sensível às variações de temperatura 
e pressão. Por exemplo, na auréola de contato do gra-
nito Tono do norte do Japão o processo de grafitização 
ocorre, preferencialmente, na zona superior da clorita 
(450°C) e a abundância modal de grafita aumenta a 
partir das isógradas da andaluzita (500°C) e da cordierita 
(OKUYAMA-KUSUNOSE; ITAYA, 1987). Nesse modelo, os 
principais controles do processo são a taxa de reação 
dos processos de grafitização, o tempo de duração do 
evento termal e a composição da rocha ígnea.

Embora o metamorfismo de contato seja o modelo 
clássico para as grafitas amorfas, considera-se que o 
metamorfismo regional seja mais eficiente para o pro-
cesso de grafitização, principalmente, devido o processo 
estar submetido à pressão estática e cinética (BEYSSAC 
et al., 2002b; GREW, 1974). A grafitização por metamor-
fismo de contato é um processo lento e necessita de 
maior temperatura do que a exigida no metamorfismo 
regional (OKUYAMA-KUSUNOSE; ITAYA, 1987). Portanto, 
no caso do metamorfismo regional, as áreas com maior 
potencial seriam aquelas metamorfizadas em fácies 
xisto-verde entre as zonas da clorita, biotita e granada 
(WINTSCH et al., 1981).

As principais características observáveis em campo 
desse tipo de mineração são camadas, pavimentos e 
lentes (rasas) e intemperizadas em rochas carbonáceas 
com espessura entre 2,0 a 112 m e extensão entre 500 a 
990 m. Em alguns casos, pode haver controle estrutural 
por dobras e falhas. 

Comercialmente esses depósitos representam os 
maiores em volumes, mas com teores intermediários. 
Em geral ocorrem com 1,0 Mt @ 75% Cg em média. Os 
teores de minério variam de 50 – 90% Cg e podem conter 
agregados não grafíticos de material carbonoso. O ROM 
pode ser concentrado entre 60 – 90% Cg.

A China contém os principais depósitos dessa classe 
seguida pela Coreia do Norte, México e Áustria (CUI et al., 
2017; ROBINSON, JR.; HAMMARSTROM; DONALD, 2017). 

No Brasil, o depósito Peresópolis (MT) é a única ocor-
rência oficial cadastrada hospedado na Faixa Paraguai 
(MANOEL; LEITE, 2018). Até o momento, o modelo de 
grafita hospedadas em camadas de carvão ainda não foi 
testado, muito embora as bacias fanerozoicas brasileiras 
apresentem tanto carvão como intrusões basálticas em 
volume e quantidades interessantes para um programa 
exploratório. Isso será discutido no final no último capí-
tulo deste IRM.

4.4. USOS

Para a maior parte dos minerais industriais e metais, 
o termo grau (“grade”) e qualidade são sinônimos (CHRIS-
TIDIS, 2013). O termo expressa o desempenho esperado 
de um material em diferentes aplicações. Nesse aspecto, 
a grafita tem aplicações bem definidas que se relacionam 
com o grau do minério. 

Desde 1990, o mineral vem substituindo os asbestos 
na fabricação de freios e revestimentos de embreagens 
em automóveis. Anteriormente, o uso clássico era na 
manufatura de lápis utilizando grafita pura sem nenhum 
processo industrial de beneficiamento. Posteriormente, 
o lápis é produzido por uma mistura de grafita, bentonita 
e caulim. Atualmente, a grafita é principalmente utilizada 
em refratários e/ou metalurgia (26%), baterias (20%), 
refratários e fundições (15%), lubrificantes, lonas de 
freios e embreagens (14%), lápis (7%) e outras aplicações 
(4%) (Figura 4.2).

É uma substância versátil e o mineral industrial pode 
ser combinado entre as camadas de grafeno com dife-
rentes espécies químicas como álcalis, metais alcalinos 
terrosos, lantanídeos, ligas metálicas e compostos iôni-
cos. Essas intercalações entre as camadas de grafeno 
baseiam-se nas reações de oxirredução entre grafeno e 
os compostos químicos. O objetivo dessas combinações 
é melhorar a condutividade elétrica do composto criado, 
por exemplo, no caso das baterias de íons de lítio.

Outra inovação é a exfoliação da grafita por ação 
mecânica ou expansão termal de um agente intercalado 
entre as camadas de grafeno. Essa aplicação é comu-
mente usada em juntas e vedações ou, ainda, pode ser 
misturada com outros compostos para gerar isolamento 
térmico e utilização em eletrodos.

A grafita do tipo veio tem maior grau de pureza e 
granulometria dentre as grafitas naturais e por conta 
disso é principalmente utilizada em escovas de motores 
elétricos (Figura 4.2).

O tipo flake é empregado principalmente em lubri-
ficantes de alta temperatura, fundentes e refratários 
de alta qualidade, metalurgia, revestimento e células de 
combustíveis e baterias (Figura 4.2).

O tipo amorfo é amplamente manipulado em fundi-
ções e refratários como fonte de carbono na metalurgia 
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e em outras aplicações onde se utilizam pequenas pro-
porções de grafita para melhorar os processos fabris ou 
de produtos finais.

A grafita sintética com grau nuclear (nuclear-grade 
graphite) ou eletrografita apresenta pureza de 99,97% 
Cg e < 2 ppm de concentração equivalente de boro (EBC, 
inglês; ASTM Standard C1233-15), normalmente, utilizada 
para a captura de nêutrons em reatores nucleares. O 
uso intensivo de energia na sua fabricação e síntese (12 
semanas a 2.800°C) transformando-o em uma alternativa 
cara. Atualmente, avalia-se a possibilidade do uso de 
grafitas naturais nessa aplicação.

4.5. MÉTODOS DE LAVRA E BENEFICIAMENTO

A morfologia do terreno, da jazida e da profundidade 
do depósito são os fatores fundamentais no método 
de lavra empregado (GUIMARÃES, 1973). A grafita 
pode ser minerada a céu aberto ou lavra subterrânea 
(stoping and filling), principalmente, no caso das gra-
fitas tipo veio e amorfo (CUI et al., 2017; ROBINSON, 
JR.; HAMMARSTROM; DONALD, 2017; GUIMARÃES, 
1973). A lavra subterrânea para o tipo flake é recomen-
dada apenas para camadas de grafita com teor acima  
de 15% Cg.

A grafita é quimicamente inerte e considerada um 
mineral resistato. O desenvolvimento de perfil regolítico 
nos depósitos de grafita é uma característica marcante 
dos depósitos localizados em regiões tropicais como o 
Brasil. Essa característica facilita o desmonte manual 
por pás e picaretas, ao invés do processo mecânico por 
tratores. Em algumas situações é necessário o uso de 
detonações brandas para não fragmentar o minério e 
evitar a mudança do sistema cristalino da grafita (GUI-
MARÃES, 1973).

Após o desmonte, dependendo da qualidade do 
minério, pode haver cata manual dos melhores espé-
cimes antes do transporte do minério e do rejeito por 
caminhão do tipo caçamba de até 12 toneladas para a 
primeira britagem.

A relação estéril/minério para os depósitos da Pro-
víncia Grafítica Bahia – Minas Gerais é de 4:1 a 10:1 
em Itapecerica e 7:1 em Formiga. A recuperação pode 
alcançar 90% para todas as operações brasileiras (GUI-
MARÃES, 1973).  

O primeiro estágio de concentração do minério com-
preende britagem, moagem por moinhos de bola, penei-
ramento em diversas granulometrias. O segundo passo 
compreende a lavagem e ciclos de flotação para con-
centrar o minério em até 99% Cg para usos específicos.

O processo de beneficiamento do minério bruto 
é por via úmida (múltiplos estágios) e tem o objetivo 
de eliminar as principais impurezas (sílica e alumínio) e 
concentrar o minério até o teor desejado.

O aprimoramento do concentrado é feito por pro-
cessos químicos e eletroquímicos. O ataque químico 
remove as impurezas por uma mistura de ácido sulfú-
rico e fluorídrico e em tanques de lixiviação seguida de 
lavagem, neutralização, filtração e secagem. No pro-
cesso eletroquímico é realizado em poço com eletrodos  
de grafita.

Por fim, todo o rejeito da operação mineira é lançado 
em uma bacia de sedimentação/decantação (ROBINSON, 
JR.; HAMMARSTROM; DONALD, 2017; GUIMARÃES, 1973).

4.6. MÉTODOS PROSPECTIVOS

A exploração mineral de grafita é realizada princi-
palmente por métodos diretos, a partir de mapeamento 
geológico, identificação em afloramentos, aberturas de 
trincheiras, amostragem e sondagem. Como o mineral é 
um resistato, os afloramentos de grafita são facilmente 
identificáveis mesmo em imagens de satélite. O modelo 
geológico é ferramenta essencial no processo de seleção 
de áreas para exploração.

Os métodos indiretos mais frequentemente utilizados 
na exploração mineral moderna de áreas greenfield e 
brownfield envolvem o uso de geofísica e de geoquímica 
exploratória (FETHERSTON, 2015; ROBINSON, JR.; HAM-
MARSTROM; DONALD, 2017).

No tocante aos aspectos petrofísicos, a grafita é um 
excelente condutor elétrico, mas não é magnética. Esse 
mineral geralmente ocorre associado a sulfetos, principal-
mente, pirita (diamagnética) e pirrotita (ferrimagnética).

Os métodos eletromagnéticos (EM) aerotransporta-
dos e terrestres são, preferencialmente, os mais utilizados 
na prospecção. A eficiência desses métodos reside na 
capacidade de delimitação de diferentes trends regio-
nais (escala de província e distrito minerais) e anomalias 
condutoras (escala de depósito) (ROBINSON, JR.; HAM-
MARSTROM; DONALD, 2017; SCOGINGS, 2015).

Os levantamentos aerotransportados eletromag-
néticos podem ser dos domínios do tempo (VTEM; 
FETHERSTON, 2015) e da frequência (HEM; neste rela-
tório); eles são principalmente utilizados nas fases iniciais 
da prospecção mineral. Os levantamentos terrestres 
preferencialmente utilizam os métodos FLEM (Fixed Loop 
Eletromagnetic) ou por moving loop ou DHEM (Down 
Hole Eletromagnetic) em furos de sondagem (SCOGINGS, 
2015).

Os métodos potenciais aerotransportados são nor-
malmente negligenciados nas pesquisas de grafita, pois 
falham na delineação de corpos mineralizados. Mas são 
eficientes na definição do contexto geológico regional e 
do local das áreas potencialmente mineralizadas, p.ex., 
das rochas hospedeiras e do trend estrutural encaixante.

Os dados aeromagnetométricos são relativamente 
eficientes apenas nas situações em que a grafita ocorre 
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associada com uma quantidade expressiva de pirrotita 
monoclínica (Fe1-xS; 0 ≤ x ≤ 0,13 e temperatura Curie 
de 320°C; CLARK, 1997), o que não ocorre com a pirita, 
pois não é magnética. Essa situação é encontrada em 
greenstone belts hospedeiros de filitos grafitosos de 
baixo grau metamórfico correlacionado com a tipologia 
amorfa da grafita.

Os levantamentos aerogamaespectrométricos 
podem indicar corpos aflorantes de grafita que apre-
sentam relação linear positiva entre grafita e urânio e/ou 
tório, como no metamorfismo de contato de um corpo 
ígneo com uma rocha hospedeira de grafita (Figura 4.1).

Em campanhas de exploração geoquímica regionais, 
a grafita do tipo flake e veio podem ser identificadas em 
amostras de sedimento de corrente ou de concentrado 
de bateia coletadas. Outras características marcantes é a 
presença de sulfetos e granada vanadíferas (goldmanita 
– Ca3V3

+2(SiO4)3) pode ser um bom indicador (farejador) 
ou correlação linear positiva entre carbono, urânio e 
vanádio e anomalias positivas de níquel, vanádio e ± 
urânio associadas com camadas de grafita.

A porcentagem de perda ao fogo (LOI – Loss on Igni-
tion) é a forma mais barata de predizer o teor de grafita 
com alto grau de dependência (p.ex., R2 > 0,90) (BOJKO; 

KABALA, 2014; SCOGINGS, 2015). Nesse método, a amos-
tra é aquecida em cerca de 1.000°C e o conteúdo de 
grafita equivale à porcentagem de perda ao fogo (SCO-
GINGS, 2015). BOJKO e KABALA (2014) recomendam a 
utilização de uma regressão linear simples entre o LOI e o 
teor de carbono grafítico para a obtenção do coeficiente 
de correção adequado antes da utilização desse método 
como padrão durante campanhas de exploração mineral

Uma limitação ao método de correlação linear refere-
-se ao a assembleia mineralógica. A presença de carbo-
natos com conteúdo variado de CO2 e de argilas e de 
micas com alto conteúdo de H2O poderá contribuir para 
elevação dos valores de LOI. Isso indicaria erroneamente 
teores elevados de grafita (SCOGINGS, 2015).

Outro ponto importante está no resultado analítico 
do LOI, pois os valores resultantes das análises podem 
variar entre positivos e negativos. Os valores acima de 
zero representam perda de massa e os abaixo de zero 
ganho de massa. Portanto, valores positivos elevados 
podem indicar tanto alto teor de grafita como a presença 
de uma assembleia mineral composta de carbonatos, 
argilas e micas, além da grafita. Contrariamente, os valo-
res negativos representariam rochas com quase ausência 
de grafita e dos minerais da assembleia supracitada.
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5. ECONOMIA MINERAL DA GRAFITA

A grafita é considerada um bem mineral essencial 
à economia e à manutenção do padrão de vida e da 
defesa de um Estado. Neste capítulo são apontados os 
principais centros produtores e o volume de recursos 
in place e lavrado no Brasil e globalmente. Destaca-se 
neste estudo a demanda global, considerada a principal 
variável econômica para predizer as necessidades e as 
quantidades futuras desse bem mineral.

Os minerais industriais são produtos fundamentais e 
imperceptíveis mantenedores do estilo de vida moderno. 
Em âmbito internacional, eles podem ser classificados 
entre estratégicos quanto à necessidade de suprimen-
tos de um país e estratégico ou crítico quando se rela-
ciona com a defesa nacional. Nesse contexto, essas 
nomenclaturas definem as prioridades de importação 
e/o estoque para o abastecimento do parque industrial 
de um país (BRASIL, 2010; EUROPEAN COMMISSION, 
2017; FORTIER et al., 2018; HAGLUND, 1984; KOGEL 
et al., 2000; NATIONAL ENVIROMENTAL RESEARCH  
COUNCIL, 2015).

Desde o século passado foram feitas diversas tenta-
tivas de avaliação de limites, estoques e disponibilidades 
de bens minerais (EGGERT, 2017): (i) em 1800 com a 
avaliação do peak mineral do carvão na Grã-Bretanha; 
(ii) entre 1800 – 1900 o aumento do consumo de fertili-
zantes trouxe o medo de interrupção do fornecimento de 
nitrogênio de origem animal e dos depósitos de nitrato 
chilenos; e, (iii) durante a II Guerra Mundial com a explo-
são da necessidade de minerais e fontes de energia 
(p.ex., carvão, petróleo). Tornando as disponibilidades 
de commodities assunto de Estado.

A despeito de como um bem mineral é classifi-
cado, sempre é necessário levar em conta o momento 
histórico em que tal classificação baseia-se, pois em 
períodos de guerra e avanços tecnológicos a indústria 
mineral é direcionada diferentemente. Ademais, o risco 
é tema de grande importância nesse tipo de análise, 
porquanto propõe o fim da subjetividade por meio de 
uma avaliação quantitativa de múltiplas variáveis minero-
-econômicas (NATIONAL ENVIROMENTAL RESEARCH  
COUNCIL, 2015).

Assim, o PAPGB apresenta a seguir os conceitos pri-
mários concernentes à importância da grafia no cená-
rio internacional no passado e atual, como também, 

o posicionamento do Brasil como importante agente 
econômico mundial detentor da quarta maior reserva 
global e líder nas Américas.

5.1. GRAFITA COMO MINERAL ESTRATÉGICO E 
CRÍTICO

O conceito de “mineral estratégico” nasceu durante 
a década de 1930 nos EUA no âmbito das ciências políti-
cas. A invasão da Manchúria pelos japoneses na mesma 
época é um dos eventos que marca a criação dessa ter-
minologia (MORGAN, 1983). A nomenclatura foi utilizada 
inicialmente na definição do posicionamento geopolítico 
de um país concernente a sua vocação mineral. No caso 
brasileiro, a hegemonia em minérios industriais como 
ferro, nióbio e grafita.

A expressão tomou corpo durante as duas guerras 
mundiais como parte dos esforços de guerra dos aliados 
cujas listas de “materiais estratégicos” eram definidas 
pelo U.S. War Department (HAGLUND, 1984). Por exem-
plo, durante a II Guerra Mundial os EUA importavam entre 
75% a 100% de grafita natural entre 1942 a 1944 do Sri 
Lanka (antigo Ceilão) e Madagascar (MORGAN, 1983).

Durante o período imediatamente ao pós-guerra, 
marcado pela Guerra Fria entre EUA e ex-União Sovié-
tica, o termo “minerais estratégicos” virou sinônimo de 
vulnerabilidade de um Estado com relação ao abasteci-
mento de certos bens minerais essenciais à manutenção 
da economia e da defesa nacionais obtidos por meio de 
importações (BUTTS, 1993; HAGLUND, 1984).

Os “minerais críticos” também se relacionam aos 
minerais escassos utilizados na manufatura de itens béli-
cos, mas com menor restrição de importação (HAGLUND, 
1984). Uma definição mais recente da USGS1 (FORTIER 
et al., 2018) define a amplitude da terminologia: (1) 
um mineral não combustível ou material mineralógico 
essencial à segurança econômica e nacional; (2) mine-
rais vulneráveis ao abastecimento do ponto de vista da 
cadeia de fornecedores; e, (3) tem função essencial na 
manufatura de um produto cuja ausência pode ter sérias 
consequências para a economia e segurança nacional.

As duas definições acerca da criticidade da grafita é 
definida por dois fatores básicos: segurança econômica 
e nacional. De modo a atender a essas duas áreas, os 

1United States Geological Survey – Serviço Geológico Estadunidense.



| 30 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

intuito de evitar a dependência de importação e baixar o 
valor do minério comercializado, os países com indústrias 
mais desenvolvidas incentivam projetos de exploração 
mineral, como nos EUA e no norte do Canadá (EUROPEAN  
COMMISSION, 2017).

A USGS avaliou o impacto da demanda global por 
minerais para o século vigente. O ponto crucial do 
estudo compreendeu o equilíbrio entre crescimento 
populacional e os níveis de consumo atuais (KESLER, 
2007). Da mesma forma, a extrema exploração dos 
recursos naturais e a sustentabilidade vêm preocu-
pando a ONU (United Nations, 2019). Para a USGS, se 
não houver uma diminuição da economia global ou 
da população mundial, a demanda por minerais nos 
próximos 50 anos inevitavelmente aumentará 60% dos 
níveis atuais com uma taxa de crescimento anual de 1,0 
%. Segundo a USGS e a ONU, a Terra não será capaz de 
suprir esses níveis de consumo (KESLER, 2007; UNITED  
NATIONS, 2019).

Em vista a escassez futura de recursos naturais, a 
ONU promove a economia verde como uma ideologia 
econômica voltada ao equilíbrio entre crescimento eco-
nômico com sustentabilidade (ALTENBURG; ASSMANN, 
2017). Por conseguinte, a grafita tem papel prepon-
derante neste novo pensamento econômico, princi-
palmente, na miniaturização de aparelhos eletrônicos 
(p.ex., celulares), na fabricação de veículos elétricos 
(baterias) e em uma infinidade de produtos à base de gra-
feno. Por fim, gerando um novo tipo de “vulnerabilidade 
mineral” voltada à extrema dependência tecnológica  
(EGGERT, 2017).

Em uma tentativa de quantificar o risco associado à 
falha na cadeia de fornecimento da grafita, o governo 
britânico desenvolveu um índice de risco de suprimento 
(NATIONAL ENVIROMENTAL RESEARCH COUNCIL, 2015) 
(Figura 5.1). Esse índice baseia-se na análise de sete vari-
áveis, individualmente, classificados em três notas (1, 2 
e 3): (1) concentração da produção, (2) distribuição da 
reserva, (3) taxa de reciclagem, (4) grau de substituição, 

representantes de cada setor econômico (p.ex., energia, 
transporte) e segurança (p.ex., fabricantes de compo-
nentes bélicos) definem listas de necessidades básicas 
e críticas por meio dos diversos órgãos governamentais. 
Logo, os países industrializados desenvolvem suas políti-
cas minerais baseando-se nessas indicações.

5.2. PANORAMA INTERNACIONAL

Entre 1930 a 2018 a grafita natural foi apontada 
como um mineral estratégico e crítico duas vezes na 
história. Durante as guerras mundiais era considerada 
estratégica nos esforços de guerra dos aliados para a 
indústria de refratários, siderurgia e lubrificantes, pela 
falta de substitutos (EUROPEAN COMMISSION, 2017; 
MORGAN, 1983). Mas somente a partir do Século XXI, 
a grafita foi considerada crítica e estratégica ao mesmo 
tempo, devido ao deslocamento da demanda da meta-
lurgia para a indústria de alta tecnologia. Essa transfor-
mação impactou fortemente diversos setores essenciais 
da economia de uma Nação (Tabela 5.1).

A mudança de tendência também acarretou em 
um interesse generalizado por grafitas, principalmente, 
as de alta pureza para manufatura de artigos de alta 
tecnologia (EUROPEAN COMMISSION, 2017; ROBINSON, 
JR.; HAMMARSTROM; DONALD, 2017). Nesse contexto, à 
medida que a industrialização se diversificou, a demanda 
clama por maiores volumes de matéria-prima. Se junta 
a esses fatores, a melhoria do bem-estar social de uma 
população mundial em crescimento constante e estimada 
em 10 bilhões para 2050, comparado a 7,7 bilhões atuais 
(UNITED NATIONS, 2019).

No contexto econômico globalizado, a grafita é ava-
liada como um mineral crítico por quase todos os países 
industrializados, p.ex., EUA, Grã-Bretanha, Japão (EGGERT, 
2017). O principal fato dessa classificação é a concentra-
ção da maior parte dos depósitos de grafita em poucos 
países, notadamente, os BRICS2 (FORTIER et al., 2018; 
ROBINSON, JR.; HAMMARSTROM; DONALD, 2017). Com o 

Tabela 5.1 -  Lista de setores dependentes de grafita (FORTIER et al., 2018). 

SETORES PRINCIPAL 
PRODUTOR E 
FORNECEDOR

PRINCIPAL 
APLICAÇÃOAEROESPACIAL 

(NÃO DEFESA) DEFESA ENERGIA TELECOMUNICAÇÕES TRANSPORTE OUTROS

Baterias 
recarregáveis; 

Componentes de 
motores a jato.

Monitores; Baterias 
recarregáveis; 

Coletes à Prova de 
Bala; Componentes 

de Superligas

Baterias recarregáveis; 
Aplicações nucleares; 
Aplicações de células 

combustíveis PEM; 
Turbinas terrestres

Baterias recarregáveis
Baterias 

recarregáveis

Lubrificante; 
Refratários; 
Eletrodos; 

Fabricação de Aço

China

Baterias 
recarregáveis, 
colete à prova 

de balas

2BRICS: Coordenação entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
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5.3. OS RECURSOS DE GRAFITA

Os recursos conhecidos de grafita concentram-se 
em seis países que englobam quase 97% dos recur-
sos globais (Figura 5.2 e 5.3). O Brasil destaca-se na 4ª 
posição global com estimativas de cerca de 43.800 Mt 
de grafita com 3% das reservas globais. Na análise, a 
categoria “outros” corresponde ao México, República 
Checa, Sri Lanka, EUA, Canadá, República da Coreia, 
Zimbabué, Áustria, Alemanha, Noruega, Romênia e  
Outros (Tabela 5.2).

As reservas globais de grafita são divulgadas na 
Tabela 5.2, classificadas de acordo com os três tipos 
industriais. Observa-se que quase 75,36% dos recursos 

(5) governança das principais nações produtoras, (6) 
governança das nações detentoras das maiores reservas, 
e (7) quantidade de subproduto associado.

Ao final, a classificação está entre 1 a 10 (índice de 
risco). Isso corresponde ao resultado das sete variáveis 
para a determinação do risco global de fornecimento 
de um elemento químico (Figura 5.1). Os valores mais 
elevados são os elementos com maior risco potencial 
(p.ex., ETR: 9,5) e o inverso é verdadeiro (p.ex., Au: 4,5). 
Os elementos químicos apresentam um risco médio 
de 6,91. Enquanto a grafita foi avaliada com um risco 
moderado de 7,4 acima da média, similar a EGP (Ele-
mentos do Grupo da Platina), Li, Ba, Be, Ag (NATIONAL 
ENVIROMENTAL RESEARCH COUNCIL, 2015).

Figura 5.1 - Gráfico de barras do índice de risco de suprimento (intervalo ajustado para 4 – 10) vs. elementos químicos. O 
carbono é representado pela grafita (NATIONAL ENVIROMENTAL RESEARCH COUNCIL, 2015).

Figura 5.2 - Distribuição das reservas e recursos globais de 
grafita.

Figura 5.3 - Distribuição das reservas e recursos globais 
de grafita por tipologia de uso (USGS; ROBINSON, JR.; 

HAMMARSTROM; DONALD, 2017).
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globais são do tipo amorfa, 24,57% do tipo flake e 0,06% 
do tipo veio (Figura 5.3). Os dois primeiros tipos indus-
triais somam 99,93% das reservas globais de grafita. Essa 
expressiva tendência para a exploração de grafitas do 
tipo amorfa e flake reflete a demanda global (ca. 70%) 
para a siderurgia, principalmente, na fabricação de aço 
e na forja de outros metais (EUROPEAN COMMISSION, 
2017). Mas as reservas de grafita de alta qualidade, como 
normalmente se relacionam com as grafitas do tipo veio, 

ainda são restritas às minas no Sri Lanka (Tabela 5.2) 
(CRESPO et al., 2004; LUQUE et al., 2014; ROBINSON, 
JR.; HAMMARSTROM; DONALD, 2017).

O avanço nas pesquisas de grafita aponta para novas 
descobertas e/ou reclassificações de grafitas do tipo 
veio. LUQUE et al. (2014, 2012) indicam diversas ocor-
rências e prospectos (p.ex., Depósito Albany, Canadá) 
desse tipo de mineralização em países como Índia, 
EUA, Marrocos, Japão, Espanha, Rússia, África, Canadá 

CLASSIFICAÇÃO PAÍS TIPO RESERVAS 
(X1.000)

OUTROS RECURSOS 
IDENTIFICADOS 

(X1.000)

TOTAL DE RECURSOS 
IDENTIFICADOS 

(X1.000)

RECURSOS TOTAIS 
VS. PAÍS (X1.000)

RECURSOS TOTAIS 
VS. PAÍS (%)

1º Rússia & 
Ucrânia

Amorfo 1.000 560.000 560.000
660.000 47.10%

Flake 6.400 94.000 100.000

2º China
Amorfo 55.000 - -

415.000 29.61%
Flake 6.000 350.000 360.000

3º Madagascar Flake 940 180.000 180.000 180.000 12.84%

4º Brasil

Amorfo (a) - - 40.000 43.800 3.13%

Flake (b) 360 3.400 3.800

? ?Veio (c) ? ? ?

5º Coreia do 
Norte

Amorfo 1.000 30.000 31.000
33.100 2.36%

Flake 700 1.400 2.100

6º Índia Flake 735 13.000 14.000 14.000 1.00%

7º México
Amorfo 3.100 10.000 13.000

13.430 0.96%
Flake 106 320 430

8º República 
Checa Flake 900 12.000 13.000 13.000 0.93%

9º Sri Lanka
Veio 50 400 450

9.250 0.66%
Flake 1.800 7.000 8.800

10º EUA
Amorfo - 5.900 5.900

6.180 0.44%
Flake - 280 280

11º Canadá Flake 1.500 4.200 5.700 5.700 0.41%

12º República da 
Coreia

Amorfo 20 2.100 2.100
2.180 0.16%

Flake 6 74 80

13º Zimbabué Flake 600 1.200 1.800 1.800 0.13%

14º Áustria Amorfo 50 1.100 1.200 1.200 0.09%

15º Outros Flake 280 920 1.200 1.200 0.09%

16º Alemanha Flake 130 690 820 820 0.06%

17º Noruega Flake 200 260 460 460 0.03%

18º Romênia Amorfo 300 - 300 300 0.02%

Total 81,177 1,278,244 1.346.420 1.401.420 100%

Tabela 5.2 -  Reservas e Recursos de grafita globais em toneladas métricas (ROBINSON, JR.; HAMMARSTROM; DONALD, 
2017). (a) Novos recursos de grafita amorfa (MANOEL; LEITE, 2018); (b) Minas de grafita; (c) Distrito Grafítico de Araçoiaba 

– Baturité (CE) (FRAGOMENI; PEREIRA, 2013). Valores medidos (reservas) e potenciais (recursos).
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3Ktpa: Mil toneladas métrica por ano.

e Grã-Bretanha, além de novas ocorrências/prospectos 
no Sri Lanka. 

O Brasil, até o ano de 2019, contêm recursos de gra-
fita do tipo flake nas minas de Mateus Leme e Itapecerica 
nas supracrustais paleoproterozoicas do Cráton do São 
Francisco (MIRANDA et al., 2019; TEIXEIRA et al., 2017) e 
nas minas de Pedra Azul, Maiquinique e Salto da Divisa na 
Faixa Móvel Araçuaí na Província Grafítica Bahia – Minas 
Gerais (BELÉM, 2006). Em Maiquinique (BA), ainda é 
possível encontrar minério tipo amorfo (microcristalino) 
(Tabela 5.2; ROBINSON, JR.; HAMMARSTROM; DONALD, 
2017; dados deste relatório).

Uma recente publicação de MANOEL e LEITE (2018) 
relata a descoberta do depósito Peresópolis (MT) (40 
Mt @ ~12 wt.% TGC) de grafita amorfa hospedada em 
filitos de baixo grau metamórfico da Faixa Paraguai na 
Província Tocantins.

Com relação à grafita do tipo veio FRAGOMENI e 
PEREIRA, (2013), sugerem essa tipologia para mineraliza-
ções não cubadas de grafita disseminada/flake (singené-
tica: 1,5 a 7% Cg.) e maciça/veio (epigenética: 20 a 40% Cg.) 
de origem orgânica (δ13C: -27,03 a -20,83‰) hospedadas 

em paragnaisse grafitosos no Distrito Grafítico de Ara-
çoiaba – Baturité (CE), Província Borborema. Mas, no 
Brasil, a área com maior potencial, ainda não provada, 
compreende as ocorrências de grafita hospedadas no pipe 
mineralizado a Cu-Au do depósito Salobo em Carajás (PA). 

Finalmente, o PAPGB demonstrar outras áreas poten-
ciais no Brasil para as três tipologias de minério.

5.4. A PRODUÇÃO DE GRAFITA

A produção global de grafita deriva de vinte e dois 
países cujos principais produtores não coincidem com 
os países portadores dos principais recursos de grafita 
no mundo (Figura 5.4).

Enquanto as reservas e os recursos desse mineral 
concentram-se na Rússia & Ucrânia, China, Madagascar 
e Brasil somando respectivamente quase 90% das reser-
vas mundiais. A produção global de grafita provém de 
apenas três países, listados em ordem de importância.  
y China - 650 kt, amorfa e flake;
y Índia - 142 kt, flake; e
y Brasil - 78 kt, flake.

Figura 5.4 - Produção global de grafita entre 1998 – 2017 para todos os países (USGS, ROBINSON, JR.; 
HAMMARSTROM; DONALD, 2017).



| 34 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

Figura 5.5 - Distribuição global dos principais depósitos de grafita (flake, amorfo e veio) classificados por milhões de toneladas métricas (Mt).
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Por exemplo, a soma do minério produzido desses 
três países em 2017 correspondeu a 88% da produção 
mundial daquele ano. Percebe-se pela Figura 5.5 que 
apenas China e Índia apresentaram produção média 
acima de 100 ktpa3. Todos os demais países, excluindo 
o Brasil, encontram-se em uma faixa moderada de 
produção entre 4,0 ktpa (Sri Lanka, México Turquia) 
a 30 ktpa (Canadá) com uma média de ca. 12 ktpa. 
Até certo ponto, produções para atender apenas as 
demandas domésticas.

A produção global média é puxada para cima por 
apenas dois países, Coreia do Norte e Canadá (Figura 
5.5). Mas, a maior parte da produção encontra-se em 
uma faixa de 4 a 10 ktpa, provavelmente, atendendo 
apenas a demanda local (Figura 5.5). 

Dados da produção mundial coletados pela USGS 
(ROBINSON, JR.; HAMMARSTROM; DONALD, 2017) 
entre 1998 a 2017 mostram uma tendência crescente 
na demanda da grafita (Figura 5.6). A necessidade por 
grafita cresce a uma taxa anual média de 3%, o que 
correspondente a 27 ktpa (Tabela 5.3; Figura 5.5 e 5.6). 
Isso é demonstrado pelo salto de ca. 650 Kt em 1998 

Figura 5.6 - Produção global de grafita entre 1998 – 2017 com taxa de crescimento anual de 3,0%. (USGS, 
ROBINSON, JR.; HAMMARSTROM; DONALD, 2017).

para aproximadamente 1,16 Mt em 2017. Nessa série 
histórica há apenas uma anomalia em 2009 correspon-
dendo a Crise do Subprime dos EUA que afetou o setor 
mineral globalmente.

A produção brasileira de grafita natural do tipo 
flake seguiu a tendência global (Figura 5.6) como 
pode ser observado pela distribuição da série his-
tórica na Figura 5.7. A produção brasileira média 
entre 1998 a 2017 foi de 78 Ktpa e pico histórico em 
2011 em 105,2 Kt e queda posterior para 88 Kt com 
retomada no ano seguinte. Como a produção glo-
bal, o Brasil também sofreu com a crise dos subpri-
mes em 2009 e, atualmente, a produção segue uma  
tendência lateral.

A maior mineradora brasileira é a Nacional de Gra-
fite Ltda., empresa responsável por 84% da produção 
nacional, estabelecida no estado de Minas Gerais, nos 
municípios de Itapecerica, Pedra Azul e Salto da Divisa. 
O restante da produção vem da empresa Extrativa Meta-
loquímica S.A., localizada no município de Maiquinique, 
no estado da Bahia, responsável por aproximadamente 
16% da produção nacional de grafita do tipo amorfo.

Figura 5.7 - Produção brasileira entre 1998 – 2017 (USGS, ROBINSON, JR.; HAMMARSTROM; DONALD, 2017).
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PAÍS TIPO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Áustria Amorfo 10.738 2.635 669 116 100 100 - - - - 250 750 420 925 219 500 500 500 - -

Brasil Flake 61.369 53.503 71.208 70.091 60.922 70.739 76.332 77.494 76.194 77.163 74.831 59.425 92.364 105.188 88.110 91.908 80.000 80.000 95.000 95.000

Canadá Flake 25.000 25.000 25.000 35.000 25.000 25.000 28.000 28.000 28.000 28.000 27.000 15.000 20.000 25.000 24.000 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000

China Amorfo & Flake 224.000 300.000 430.000 450.000 629.000 710.000 700.000 720.000 720.000 800.000 650.000 450.000 700.000 800.000 820.000 750.000 780.000 780.000 780.000 780.000

República  Checa Flake 28.000 22.000 23.000 23.000 25.000 15.000 10.000 10.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - - - - -

Alemanha Flake 270 300 300 300 300 300 300 3.200 2.600 - - - - - - - - - - -

Índia Flake 143.333 145.000 140.000 140.000 130.000 110.000 120.000 130.000 120.000 130.000 140.000 130.000 140.000 150.000 160.000 170.000 170.000 170.000 149.000 150.000

Coreia do Norte Amorfo & Flake 35.000 33.000 30.000 25.000 25.000 25.000 30.000 32.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 6.000 6.000

República da 
Coreia

Amorfo & Flake 62 62 65 65 94 58 247 39 50 60 55 70 50 50 - - - - - -

Madagascar Flake 20.629 16.137 40.328 2.013 2.000 15.000 7.770 6.400 4.857 5.351 4.922 3.437 3.783 3.573 2.885 4.300 5.000 5.000 8.000 7.000

México Amorfo & Flake 42.893 27.781 30.330 21.442 14.065 8.730 14.769 12.357 12.500 12.500 7.229 5.105 11.458 19.000 20.000 21.000 22.000 22.000 4.000 4.000

Moçambique ? 5.889 4.007 - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.000

Noruega Flake 2.600 2.500 2.500 2.500 2.400 2.400 2.300 2.300 2.300 2.000 4.100 4.562 6.270 7.789 6.992 6.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Paquistão ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.000 14.000

Romênia Amorfo 1.951 1.041 1.251 1.176 1.200 500 500 500 500 - - 20.000 20.000 20.000 - - - - - -

Rússia & Ucrânia Amorfo & Flake 6.000 6.000 6.000 6.000 - - - - - 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 15.000 15.000 19.000 19.000

Sri Lanka Veio 5.910 4.592 5.902 6.585 3.619 3.387 3.400 3.000 5.756 9.593 6.615 3.171 3.437 3.500 3.600 3.700 4.000 4.000 4.000 4.000

Suécia ? 3.011 4.500 5.108 963 900 850 800 800 800 800 800 800 700 700 - - - - - -

Turquia ? 15.000 15.000 15.000 15.000 1.393 942 1.000 100 - 400 3.236 2.400 - 5.250 31.500 28.740 3.850 3.850 4.000 4.000

Ucrânia ? 5.104 7.461 7.431 7.500 7.500 7.500 7.500 10.400 5.800 5.800 5.800 5.500 6.000 6.000 5.800 5.800 5.000 5.000 15.000 15.000

Uzbequistão ? 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 - - - - -

Zimbabué Flake 13.806 11.405 11.838 11.836 9.912 7.675 10.267 4.298 6.588 5.418 5.134 2.463 4.000 7.000 6.000 4.000 7.000 7.000 6.000 6.000

Total 652,623 683.983 847.990 820.648 940.467 1.005.244 1.015.249 1.042.953 1.021.011 1.126.152 979.040 748.752 1.054.552 1.198.035 1.213.166 1.149.948 1.160.350 1.160.350 1.144.016 1.167.017

Tabela 5.3 -  Volume da produção mundial de grafita em toneladas métricas entre 1998 e 2017 (Dados: USGS; ROBINSON, JR.; HAMMARSTROM; DONALD, 2017).
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6. MINERALIZAÇÕES BRASILEIRAS

O capítulo é constituído por duas partes. A primeira 
trata da distribuição espacial dos recursos minerais de 
grafita, relacionando-os à geologia e à importância 
econômica. A segunda trata cada província tectônica 
individualmente.

Para a análise espacial e estatística dos dados anali-
sados, as mineralizações brasileiras são codificadas em 
quatro variáveis categóricas e descritas estatisticamente 
por quatro variáveis contínuas. Essas variáveis são empre-
gadas como meio de descrever os aspectos geológicos 
e econômicos das mineralizações grafíticas brasileiras.

O processo de codificação objetiva transformar os 
valores de atributos para valores numéricos de modo a 
atender os algoritmos estatísticos. Como padrão, este 
informe mineral utiliza um código composto por três 
letras para representar cada categoria.

Os dados contínuos (Idade, Densidade de Pontos, 
Teor e Tonelagem) são descritos individualmente por 
métodos estatísticos descritivos. As variáveis “Idade” 
e “Densidade de Ponto” apontam valores para cada 
estação e as variáveis “Teor” e “Tonelagem” derivam de 
compilações de bases de dados internacionais e nacionais. 
Informações utilizadas para a definição de classes de teor 
e tonelagem específicas evidenciam valores apenas para 
três províncias grafíticas e um depósito.

A transformação das variáveis contínua para cate-
góricas é feita apenas para “Idade” e “Densidade de 
Pontos” por meio de distribuição de frequências que 
derivam em níveis categóricos, p.ex., os intervalos de 
idades metalogenéticas.

6.1. VARIÁVEIS CATEGÓRICAS 

A variável “Províncias Tectônicas” (CODPT – Código 
para Províncias Tectônicas) é dividida em cinco províncias: 
dois crátons e três faixas móveis, codificadas de 0 a 4 
(Tabela 6.1). Essa variável tem caráter geológico e nela 
serão feitos agrupamentos das ocorrências pontuais de 
grafita por província tectônica. Isso não significa uma 
correlação direta com as áreas prioritárias, mas apenas 
uma indicação da possível correlação geológica entre 
unidades tectônicas e mineralizações grafíticas. Neste 
sentido, as estações (recursos minerais) estão distribuídas 
nas províncias tectônicas da seguinte maneira: Província 
Mantiqueira (40,2%); Província Tocantins (26,7%); 
Província São Francisco (16%); Província Borborema 
(12,9%); e, Cráton Amazônico (4,2%).

Análise combinada da distribuição de recursos 
minerais por província tectônica (Tabela 6.1 e Figura 
6.1) junto com o mapa de densidade de pontos (Figura 
6.2) sugere que as principais áreas mineralizadas 
se concentram nas Faixas Móveis Araçuaí e  
Brasília próximo ao contato com o Cráton São 
Francisco (CSF). As ocorrências somadas das províncias 
Mantiqueira e Tocantins equivalem a 67% dos 
dados, mas quando considerado também aquelas 
associadas ao CSF esse valor aumenta para 83% dos 
recursos minerais cadastrados. A indicação dessa 
potencialidade mineral é corroborada pelas cinco 
minas em operação e quatro inativas; além de diversos  
prospectos importantes.

Tabela 6.1 -  Estatística descritiva para os códigos das províncias tectônicas (Nº 887 amostras). Os valores 
são organizados pelo campo “Rótulo – 0 a 4”.

PROVÍNCIAS TECTÔNICAS 
CODPT CONTAGEM PORCENTAGEM

Nomes Rótulo No. %

Cráton Amazônico 0 37 4,2

Província Borborema 1 114 12,9

Província Mantiqueira 2 357 40,2

Província São Francisco 3 142 16,0

Província Tocantins 4 237 26,7

TOTAL 887 100
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Figura 6.1 - Gráfico pizza da distribuição das 887 amostras nas províncias tectônicas (CODPT). Concentração de 
recursos minerais de grafita nas províncias Mantiqueira e Tocantins e menor proporção em áreas cratônicas.

Figura 6.2 - Mapa da distribuição de densidade de pontos (ponto/km2) dos recursos minerais de grafita brasileiros 
cadastrados pelo SGB/CPRM. GNA: Gnaisse, XIS: Xistos, MAR: Mármore, MIL: Milonito, QTZ: Quartzito, VQZ: Veio de  
Quartzo, GRA: Granitos e granitoides, OUT: Litotipos relacionados ao metamorfismo de contato. Linha preta grossa 

megaestruturação (Lineamento Transbrasiliano); linhas cinza: principais zonas de deformação; Linhas tracejadas: 
Limites cratônicos.
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A Província Borborema é outra unidade tectônica 
importante com áreas potenciais à hospedagem de 
grafita do tipo veio e flake como demonstrando por 
FRAGOMENI e PEREIRA (2013).

O Cráton Amazônico engloba as menores concen-
trações de recursos minerais, apontando-o para a pos-
sibilidade de recursos não descobertos, principalmente, 
nas áreas do Bloco Amapá, nos filitos carbonosos da 
Serra do Sereno e no pipe da mineralizado de Salobo 
da Província Mineral de Carajás e no embasamento da 
Bacia Amazônica.

As bacias sedimentares fanerozoicas não foram ana-
lisadas nesta PAPGB. Todavia, elas apresentam grande 
potencialidade de hospedar grafita do tipo amorfa. Isso 
poderia ser viável no contato entre camadas de carvão 
e diques máficos. O modelo é brevemente apresentado 
no último capítulo de do informe.

As rochas hospedeiras de grafita (CODRH – Código 
para Rocha Hospedeiras) envolvem sete categorias 
discriminadas entre 0 e 6 (Tabela 6.2). Essa variável 
tem a intenção de apontar estatisticamente como a 
grafita distribui-se por grupos de rochas de mesma filia- 
ção genética.

Na Tabela 6.2 e Figura 6.3 observa-se que a grafita 
é preferencialmente hospedada na categoria XIS (42,1%) 
que congrega xistos, filitos e metapelitos de baixo grau 
metamórfico e GNA (25,17%) que contempla gnaisses, 
granulitos e migmatitos de mais alto grau metamórfico. 
Quando somados abrangem 67,2% dos casos registrados 
na base de dados.

A grafita hospedada nas categorias GRA (5,30%) - 
granitos, MIL (2,37%) - milonitos, MAR (0,79%) - mármore, 
QZT (8,79%) - quartzo, VQZ (1,35%) – veio de quartzo e 
a OUT (1,01%) – metamorfismo de contato, cujas siglas 
são descritas na Tabela 6.2, compreendem as rochas 

hospedeiras com menor probabilidade de hospedar 
mineralizações grafíticas.

Os agrupamentos de rochas nas categorias XIS e GNA 
contam as rochas relacionadas principalmente com as 
mineralizações dos tipos amorfa e flake respectivamente. 
O grupamento composto por GRA, QZT, VQZ e OUT são 
as rochas mais prováveis para hospedarem o tipo veio. A 
associação composta por MAR pode ser encontrada nos 
três tipos de grafita, mas preferencialmente envolvem o 
tipo amorfo quando em baixo grau metamórfico (p.ex., 
metacalcários do Grupo São Roque) e flake em alto grau 
metamórfico associado com manganês (p.ex., Serra do 
Navio). Finalmente, o agrupamento MIL agrupa rochas 
que podem hospedar tanto mineralizações flake como 
venular em zonas de intensa deformação.

Tabela 6.2 -  Estatística descritiva para os códigos das rochas hospedeiras (Nº 887 amostras). Os valores são organizados 
pelo campo “Rótulo – 0 a 7”.

ROCHAS HOSPEDEIRAS CODRH CONTAGEM PORCENTAGEM ACUMULADA

Nomes Rótulo No. % %

XIS: xistos, filitos, metapelitos de baixo grau metamórfico e 
metaconglomerados de matriz xistosa. 0 401 45,21 45,21

GNA: gnaisses, granulitos gnáissicos, migmatitos e gnaisses migmatíticos. 1 312 35,17 80,38

GRA: granitos, granitoides, diatexitos e outras ígneas intrusivas 
(intermediárias a ácidas). 2 47 5,30 85,68

MIL: milonitos e cataclasitos. 3 21 2,37 88,05

MAR: mármores e metacalcários. 4 7 0,79 88,84

QZT: quartzitos. 5 78 8,79 97,63

VQZ: veio de quartzo. 6 12 1,35 98,99

OUT: escarnitos, calciossilicáticas, metaconglomerado (sem matriz 
xistosa), anfibolitos e rochas de metamorfismo de contato (hornfels). 7 9 1,01 100,00

Figura 6.3 - Gráfico pizza da distribuição das rochas hospedeiras 
(CODRH) para as 887 amostras analisadas. As estações catalogadas 
tendenciam a concentração de grafita em xistos e gnaisses devido 
a maior parte dos dados coletados ocorrerem em faixas móveis.
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A variável “Status Econômico” (CODSE – Código 
para Status Econômico) agrupa seis classes de 0 a 5, 
organizadas em ordem de importância crescente: zero 
corresponde a mais importante (mina) e o código cinco 
ao menos importante (indício) (Tabela 6.3). A variável 
equivale à distribuição dos recursos minerais brasileiros 
classificados por importância econômica e encontrados 
na base de dados do Serviço Geológico do Brasil.

As ocorrências (53,4%) e os indícios (44,6%) são os 
principais status econômicos identificados no Brasil e 
representam 98,0% do total dos dados coletados em 
campo. No país, cinco minas estão em operação (0,6%) 
localizadas em duas províncias tectônicas. Existe o cadas-
tro de quatro minas inativas (0,5%), um depósito (0,1%) 
e sete garimpos (0,8%).

Os dados mostram duas faces das mineralizações 
grafíticas no Brasil. Primeiro, salientam a abundância de 
ocorrências e indícios para verificação em campo (i.e., 
follow-up). Segundo, destacam a carência de informação 
geológica como a caracterização de fáceis metamórfica 
em escala apropriada de modo a possibilitar o potencial 
metalogenético da área. Assim, geralmente, há indicação 
de muita diversidade geológica em todo território nacional 
propícia à acumulação de grafita, proporcionalmente, 
inexistem dados locais que permitam o SGB/CPRM definir 
com precisão áreas em escala de distrito mineiro.

A variável “Metamorfismo” (CODMT – Código para 
Metamorfismo) é a variável-chave na análise do potencial 
mineral de grafitas, pois o grau de cristalinidade e de 
pureza do mineral está intimamente ligado aos eventos 
metamórficos, principalmente, àqueles relacionados 
com alta temperatura e baixa pressão.

A informação foi desmembrada em dez códigos 
variando de 0 a 9 (Tabela 6.4) cuja informação foi coletada 
da base de dados do SBG/CPRM em escala 1:1.000.000. A 
codificação é feita considerando-se a fácies metamórfica, 
subdividindo-a em (1) baixo a médio grau metamórfico 

codificado entre 0 a 3; (2) médio a alto grau codificado 
entre 4 – 7; (3) alto grau, codificado como 8; e, (4) meta-
morfismo de contato, codificado como 9.

No Brasil, a grafita ocorre num amplo espectro de 
temperatura e pressão, desde a fácies xisto-verde baixo, 
atingindo metamorfismo de alto grau na fácies granulito 
a eclogito e, muitas vezes, sofrendo alteração térmica 
por metamorfismo de contato. No geral, as mineraliza-
ções concentram-se em três fácies metamórficas: xisto-
-verde (27,2%), anfibolito (24,8%) e anfibolito - granulito 
(23,1%). Se as variações da fácies anfibolito (alto a baixo) 
forem somadas, ela representa 50,4% dos dados e da 
fácies xisto-verde (alto a baixo) somam 38,7% do total 
(Tabela 6.4 e Figura 6.4). Isso demonstra que a fácies 
anfibolito tem a maior chance para hospedar mineraliza-
ções grafíticas, seguida pela fácies xisto-verde. As fácies 
granulito (5,4%) e hornfels (5,5%) são quase idênticas 
proporcionalmente com menor potencial de hospedar 
mineralizações grafíticas.

Do ponto de vista metalogenético a fácies anfibolito 
aponta para as grafitas do tipo flake e/ou veio com mais 
alto grau de cristalinidade e pureza. Por outro lado, a 
fácies xisto-verde sugere uma correlação com as grafitas 
amorfa a flake com mais baixo grau de cristalinidade. 
Por fim, as fáceis metamórficas granulito e hornfels 
são as condições metamórficas mais propícias para se 
encontrar grafitas do tipo veio e/ou flake, muito embora 
as mineralizações epigenéticas possam estar associadas 
com intrusões graníticas ou anatexia.

6.2. VARIÁVEIS CONTÍNUAS

Dados de densidade de pontos (pontos/km2) das 
estações foram utilizados como métrica de avaliação 
quantitativa da concentração espacial das mineralizações 
grafíticas brasileiras. Esses dados foram interpolados pelo 
método Kernel e podem ser observados na Figura 6.2. A 

Tabela 6.3 -  Estatística descritiva para os códigos do status econômico (Nº 887). Os valores são 
organizados pelo campo “Rótulo – 0 a 5”. 

STATUS ECONÔMICO 
CODSE CONTAGEM PORCENTAGEM

Nomes Rótulo No. %

Mina 0 5 0,6

Mina Inativa 1 4 0,5

Depósito 2 1 0,1

Garimpo 3 7 0,8

Ocorrência 4 474 53,4

Indício 5 396 44,6
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densidade de pontos varia de 0,0 a 117,88 pontos/km2  
com uma média nacional de 18,0 pontos/km2 e desvio 
padrão de 13,3 pontos/km2 em torno da média. O his-
tograma com a distribuição assimétrica à direita desses 
valores é visto na Figura 6.5.

A codificação foi planejada baseando-se na distribui-
ção das frequências (Tabela 6.5). Os valores extremos 
concentram-se nas faixas móveis Araçuaí e Brasília nas 
porções adjacentes ao CSF, provavelmente, em zona de 
maior compressão.

As idades das rochas hospedeiras refletem as 
épocas metalogenéticas das mineralizações  grafíti-
cas pelo metamorfismo do carbono orgânico sob 
metamorfismo egional ou de contato. Elas ocorrem 
em um intervalo entre ca. 500 a 3.600 Ma. A média 
está em 1.516,1 Ma (± 904,8 Ma). Os valores das ida-
des também foram categorizados (CODAGE – Código 
para Idade) em quatro classes (0 a 3) de acordo com 
os picos no Arqueano (18,2%), Paleoproterozoico 
(19,1%), Mesoproterozoico (10,7%) e Neoproterozoico  
(52,1%) (Tabela 6.6).

A concentração de estações por idade de forma-
ção da rocha hospedeira define os intervalos de idades 
metalogenéticas mais importantes para identificação 
de grafita. O Neoproterozoico (52,1%), Paleoprotero-
zoico (19,1%), Arqueano (18,2%) e Mesoproterozoico 
(10,7%) são as idades mais propícias para abrigarem 
mineralizações de grafita das três tipologias (Figura 6.6 
e Tabela 6.6). Sugere-se que a excursão positiva de car-
bono (δ13C) na transição entre o Arqueano – Paleopro-
terozoico (2.500 a 2.000 Ma) seja a principal causa da 
ocorrência de grafita nessas duas idades (MELEZHIK et 
al., 2007). Culminando com a abundância de carbono no 
Neoproterozoico relacionado com a explosão de vida  
(KAUFMAN; KNOLL, 1995).

Tabela 6.4 -  Estatística descritiva para as fácies metamórficas (Nº de amostras: 887). Os valores são organizados pelo 
campo “Rótulo – 0 a 9”.

TIPOLOGIA DA GRAFITA FÁCIES METAMÓRFICA 
CODMT CONTAGEM PORCENTAGEM SOMA

Tipo Nomes Rótulo No. % %

Amorfa a flake

Xisto-Verde 0 241 27,2

38,7
Xisto-Verde Alto 1 11 1,2

Xisto-Verde a Anfibolito 2 90 10,1

Xisto-Verde a Anfibolito Alto 3 1 0,1

Flake e/ou veio

Anfibolito 4 220 24,8

50,4
Anfibolito Alto a Granulito 5 1 0,1

Anfibolito a Granulito 6 205 23,1

Anfibolito a Eclogito 7 21 2,4

Veio e/ou flake
Granulito 8 48 5,4

10,9
Hornfels 9 49 5,5

Figura 6.4 - Gráfico pizza da distribuição das fácies metamórficas 
(CODMT) para as 887 amostras. Notar a alta concentração 

de grafita na fácies xisto-verde (verde), anfibolito (laranja) e 
anfibolito a granulito (cinza).

Figura 6.5 - Histograma dos dados de densidade de pontos 
evidenciando o caráter assimétrico positivo do dado. Anomalias 

são encontradas em entorno de 60, 80 e 120 pontos/km2.
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Tabela 6.5 -  Estatística descritiva e transformação da variável contínua em rótulos codificados em seis códigos 
com base nos valores de percentis para a Densidade de Recursos Minerais.

NO. 887
MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA DESVIO PADRÃO

0,0 117,9 18,0 13,3

Densidade  
(CODDEN) Rótulo Valores % Percentis Valores Intervalos

Baixa 0 222 25 25 6,53 0 - 6,53

Média 1 73 8 33,33 10,90 6,54 - 10,90

Moderada 2 149 17 50 17,04 10,91 - 17,04

Alta 3 149 17 66,67 22,62 17,05 - 22,62

Muito Alta 4 74 8 75 25,42 22,63 - 25,42

Anômala 5 220 25 Outlier 117,90 25,43 - 117,9

Tabela 6.6 -  Estatística descritiva e codificação das estimativas das idades das 
mineralizações em milhões de anos (Ma) das rochas hospedeiras.

NO. 887
MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA DESVIO PADRÃO

501 3600 1516,12 904,77 (ca. 900)

Idades 
(CODAGE) Rótulo Valores % Intervalo

Neoproterozoico 0 462 52,1 501 - 1000

Mesoproterozoico 1 95 10,7 1001 - 1600

Paleoproterozoico 2 169 19,1 1601 - 2500

Arqueano 3 161 18,2 2501 - 3600

Figura 6.6 - Histograma para distribuição das idades em milhões de anos das 
rochas hospedeiras de grafita no Brasil (No. 887 amostras).
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demonstram que as mineralizações brasileiras são de 
classe mundial (Figura 6.7). O teor é a melhor variável 
para diferenciar entre as tipologias amorfa e venular 
(≥ 50% Cg) do tipo flake (≤ 50% Cg). A tonelagem tem 
forte variabilidade para as tipologias amorfa e flake 
como reflexo do modo de concentração desses tipos 
de mineralizações (Tabelas 6.7 e 6.8). Essas inferências 
não podem ser feitas para o tipo venular devido à baixa 
quantidade de observações (Tabela 6.8).

A maior frequência de idades ocorre em ca. 
1.000 Ma na passagem do Mesoproterozoico para 
o Neoproterozoico relacionando-se com o meta-
morfismo do Evento Brasiliano e compreendendo as 
principais sequências sedimentares ricas em maté-
ria carbonosa metamorfizadas nas faixas móveis  
brasilianas (Figura 6.6).

Valores de teor de carbono grafítico vs. tonela-
gens métricas para os principais depósitos do mundo 

NO. TIPO MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA DESVIO PADRÃO

53
Tonelagem 0,72* 300** 13,16** 44,3**

Teor (%Cg) 3 88 30 28

Tabela 6.7 -  Estatística descritiva dos dados de Tonelagem e Teor global.

*Tonelada métrica; **Milhões de toneladas métricas.

Figura 6.7 - Gráfico de teor vs. tonelagem para os depósitos mundiais e brasileiros. O 
eixo x é representado em escala logarítmica. (MANOEL; LEITE, 2018; ROBINSON, JR.; 
HAMMARSTROM; DONALD, 2017; VIEIRA & MENEZES, 1978; FRAGOMENI; PEREIRA, 

2013; BELÉM, 2006; MORAIS, 1997; GOMES FILHO, 1940).

VARIÁVEL TIPO NO. MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA DESVIO PADRÃO

Tonelagem
Amorfo 13

793* 300** 36** 83**

Teor (%Cg) 12 88 66.65 23,11

Tonelagem
Flake 37

0,72* 100** 6** 17**

Teor (%Cg) 3 65 15,79 14,31

Tonelagem
Veio ou Lump 3

2.778* 130.000* 77.593* 66.505*

Teor (%Cg) 19,50 60 39,83 20,25

Tabela 6.8 -  Estatística descritiva dos dados de Tonelagem e Teor por tipo de minério.

*Tonelada métrica; **Milhões de toneladas métricas.
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No geral, as grafitas amorfas tendenciam a apre-
sentar os maiores volumes (800 t a 300 Mt ±83 Mt) e 
as maiores variabilidades de teores de carbono com 
desvio padrão de 23,11%. O volume se relaciona com 
a expressiva distribuição areal das camadas e lentes de 
rochas sedimentares ricas em carbono (p.ex., camadas 
de carvão). Enquanto os teores de carbono grafítico 
relacionam-se com o grau metamórfico ao qual à rocha 
foi submetida durante o evento tectono-termal. Geral-
mente, quanto mais próximo e mais tempo a camada 
está da rocha ígnea geradora do evento termal, maior 
o teor e grau de cristalinidade (OKUYAMA-KUSUNOSE; 
ITAYA, 1987). 

Os depósitos do tipo flake oscilam entre 0,72 tone-
ladas a 100 Mt ±17 Mt. As jazidas formam corpos stra-
tabound, tabulares e lenticulares e contam com teores 
entre 3 a 65 %Cg. Neste caso, os teores são função direta 
do grau metamórfico regional pelo qual os protólitos 
foram submetidos.

A grafita do tipo veio ou lump compõem depósitos de 
baixa tonelagem entre aproximadamente 2,7 a 130 Kt com 
média de 77,6 Kt (±66,5 Kt). Mas apresentam altos teores 
entre 19,5 a 60% Cg com média de 40% Cg (±20,25% Cg). 
Junto com o tipo amorfo, englobam as classes de depó-
sitos com maior variabilidade de teor e tonelagem, pois 
são facilmente influenciados pelas condições geológicas  
de formação.

A estatística descritiva global pode ser vista nas Tabe-
las 6.7 e 6.8, e o gráfico de teor vs. tonelagem pode ser 
observada na Figura 6.7. As tonelagens para cinquenta 
e três depósitos de grafita variam de 0,72 toneladas 
a 300 Mt com média de 13,16 Mt (±44,3 Mt). Os teo-
res variam globalmente de 3 – 88% Cg com média de  
30% Cg (±28% Cg).

No Brasil, a grafita é explorada apenas em depósitos 
do tipo flake. As lavras do minério concentram-se na 
Província Grafítica de Itapecerica (PGI) e na Província 
Grafítica Bahia – Minas Gerais (PGGM). A Província Gra-
fítica São Fidélis – Itaperuna (PGSFI) é onde estão as 
primeiras lavras de grafita no Brasil, atualmente inativas 
(Figura 6.7). A faixa aproximada de teor e tonelagem 

para essas províncias metalogenéticas pode ser vista  
na Tabela 6.9.

Os valores de teor e tonelagem para as províncias PGI 
e PGBM são concordantes com as principais mineraliza-
ções mundiais de grafita natural do tipo flake e, portanto, 
são considerados depósitos de classe mundial (Figura  
6.7). Similarmente, o Distrito Grafítico de Araçoiaba – 
Baturité, embora não cubado, com ocorrências de gra-
fitas flake e venular hospedadas nos Complexo Canindé 
do Ceará podem apresentar valores similares de teor e 
tonelagem.

Os valores de teor e tonelagem da PGSFI apresen-
tam comportamento anômalo com relação aos dados 
mundiais, pois os jazimentos agrupam-se no campo de 
alto teor pertencente às grafitas do tipo amorfo (≥ 50% 
Cg) (Figura 6.7). Sugere-se que isso ocorra pelas medidas 
de teor obtidas a partir do concentrado de grafita e não 
de rocha total.

6.3. CORRELAÇÃO ESTATÍSTICA DAS VARIÁVEIS

A correlação entre as variáveis categóricas foi medida 
por uma matriz de correlação Spearman (DAVIS, 2002). O 
intuito dessa análise é definir as principais inter-relações 
que devem ser priorizadas no reconhecimento regional 
de áreas potencialmente econômicas. Nessa apreciação, 
as correlações positivas são interpretadas como sinônimo 
de homogeneidade e as negativas como dissimilaridade 
ou concentração espacial.

Os resultados divulgados na Tabela 6.10 mostram 
que há baixa correlação entre as variáveis, indicando a 
diversidade de processos metalogenéticos das minera-
lizações de grafita no Brasil.

Na matriz de correlação da Tabela 6.10 considera-se 
máxima correlação o valor igual a 1,0. Forte correlação 
com p1 ≥ 0,7, média correlação entre 0,5 ≤ p  ≤ 0,7 e baixa 
ou fraca correlação para p ≤ 0,5.

As províncias tectônicas apresentam duas carac-
terísticas estatísticas: (i) fraca a moderada correlação 
positiva com o status econômico (p: 0,48) e, (ii) fraca 
correlação negativa com o metamorfismo (p: -0,32). 

PROVÍNCIA DESCRIÇÃO TEOR VS. TONELAGEM

Província Grafítica Itapecerica (PGI) Minas de grafita Itapecerica, Mateus Leme e os 
depósitos abandonados Arcos e Carmo da Mata. 5 – 500 kt @ 10 – 20% Cg

Província Grafítica BA – MG  (PGBM) Minas de grafita Salto da Divisa, Pedra Azul e 
Maiquinique 5 – 50 Mt @ 10 – 15% Cg

Província Grafítica São Fidélis Itaperuna (PGSFI) Depósitos inativos de Saudade e de São Benedito 1 – 4 kt @ 55 – 60% Cg*

Tabela 6.9 -  As províncias metalogenéticas e suas classes de teor e tonelagem.

* teores obtidos no concentrado.

1P: Correlação Pearson.
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A correlação fraca a moderada entre CODSE e CODPT 
sugere que nas cinco províncias tectônicas (Tabela 6.1) 
há uma distribuição relativamente homogênea entre o 
status econômico dos recursos minerais cadastrados com 
as províncias tectônicas. O oposto é evidenciado entre 
as províncias tectônicas e o metamorfismo. Essa infor-
mação demonstra que as fácies metamórficas não são 
igualmente distribuídas em todas as unidades tectônicas.

As rochas hospedeiras apresentam uma correlação 
positiva fraca com o metamorfismo (p: 0,28) e corre-
laciona-se negativamente e quase inexpressivamente 
com as províncias tetônicas (p: -0,12) (Tabela 6.10). Esses 
valores indicam fraca homogeneidade na correlação das 
rochas hospedeiras com o metamorfismo e uma dissimi-
laridade com as províncias tectônicas, por exemplo, pela 
concentração de rochas da fácies eclogito na Província 
Borborema.

Os valores de densidade de pontos mostram correla-
ções positivas muito fracas com o metamorfismo (p: 0,18) 
e com as rochas hospedeiras (p: 0,15); e uma negativa 
muito fraca com a idade (p: -0,15) (Tabela 6.10). Estes 
valores sugerem baixa homogeneidade da densidade de 
pontos com as fácies metamórficas e as rochas hospedei-
ras e divergência com relação às idades metalogenéticas. 
As baixas correlações demonstram o grau extremamente 
acentuado da distribuição dos recursos minerais de gra-
fita em dois agrupamentos de rochas das classes xistos 
(XIS) e gnaisses (GNA), por sua vez, metamorfizadas 
em duas fácies metamórficas e distribuídas em três  
idades metalogenéticas.

Por fim, os valores das idades de formação das rochas 
hospedeiras apresentam correlações negativas baixas 

Tabela 6.10 -  Matriz de correlação entre as variáveis: rocha 
hospedeira (CODRH), status econômico (CODSE), província 

tectônica (CODPT), metamorfismo (CODMT), densidade 
de pontos (CODDEN) e idade de formação das rochas 

hospedeiras (CODAGE).

com a densidade (p: -0,15) e o metamorfismo (p: -0,14); e 
uma positiva baixa com relação à província tectônica (p: 
0,15) (Tabela 6.10). Estes dados mostram que as idades 
variam pouco e inversamente com a densidade de pontos 
e o metamorfismo. Mas, geralmente, concentrando-se no 
Neoproterozoico em duas faixas móveis que reúnem duas 
fácies metamórficas principais (xisto-verde e anfibolito).

Embasado nesses resultados evidencia-se a não 
homogeneização das mineralizações de grafita no Bra-
sil. Se por um lado, as estações com grafita tem fraca 
relação positiva com a fácies metamórfica e, portanto, 
com o tipo de rocha hospedeira; por outro, são con-
trárias às idades de formação dessas mesmas rochas. 
Mas a economicidade das grafitas pode ser mapeada 
principalmente entre o status econômico e as provín-
cias tectônicas de modo direto, e indiretamente com 
as fácies metamórficas.  

6.4. PROVÍNCIAS TECTÔNICAS

A seção descreve em cada província tectônica o 
contexto geológico e metalogenético resumidos (Figura 
6.8). Os subcapítulos subsequentes relativos a cada 
província tectônica visam, portanto, apontar as áreas 
mais propícias a hospedar mineralizações grafíticas no 
território brasileiro (Figura 6.8 e Tabela 6.1). A biblio-
grafia utilizada encontra-se em CPRM (2003); Hasui  
et al. (2012); Silva et al. (2014). As publicações específicas 
são citadas ao longo do texto.

6.4.1. Cráton Amazônico

O Cráton Amazônico, situado na região norte do 
Brasil, é subdividido em dois escudos: Escudo das Guianas 
na porção norte e o do Guaporé ao sul. Desde AMARAL 
(1974) várias propostas de evolução e divisão tectonoes-
tratigráfica foram apresentadas por diferentes autores, 
no momento o maior consenso é quanto à existência 
de dois blocos tectônicos/geocronológicos distintos na 
porção leste do cráton. A Província Carajás (ou Amazônia 
Central), a sul, representando um núcleo cratônico majo-
ritariamente arqueano e a Província Transamazonas (ou 
Maroni-Itacaiúnas), a norte, relacionada a uma colagem 
paleoproterozoica (CORDANI; TASSINARI; KAWASHITA, 
1984; TEIXEIRA et al., 1989; SANTOS, 2003; VÁSQUEZ  
et al., 2008). Os seus limites ainda são tema de diver-
gências quanto à posição exata. Para oeste, ambas as 
províncias são progressivamente encobertas/intrudidas 
por vulcanismo/plutonismo anorogênico do Orosiriano 
e são limitadas para leste pela Faixa Araguaia (HASUI;  
ABREU; SILVA, 1977), de idade neoproterozoica-cam-
briana e relacionada à Orogênese Brasiliana.

O Cráton Amazônico (CA) é a unidade tectônica 
com a menor quantidade de mineralizações grafíticas 
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Figura 6.8 - Mapa das Províncias Tectônicas brasileiras e localização das mineralizações grafíticas 
nas articulações 1:250.000.

cadastrados (Tabela 6.1 e Figura 6.9 e 6.10). As ocorrên-
cias de grafita localizam-se tanto no Escudo das Guianas 
no setor setentrional do cráton e, preferencialmente, no 
Escudo Brasil Central na porção meridional da entidade 
tectônica (Figura 6.9 e 6.10).

6.4.1.1. Escudo das Guianas

No Escudo das Guianas, as ocorrências distribuem-
-se nas províncias Transamazonas (2,3 – 2,0 Ga) e Rio 
Negro – Juruena (1,85 – 1,65 Ga) sob a Bacia Ama-
zonas. O Bloco Amapá contempla seis ocorrências 
de grafita (Figura 6.9 e 6.10), das quais cinco delas 
foram descritas no PROJETO RENCA do SGB/CPRM 
(CPRM, 1987; CPRM, 2001) e uma na área da Serra do 
Navio (BELLO, 1978).

A área da Província Mineral da RENCA (Reserva 
Nacional do Cobre e Associados) localiza-se no sudeste 
do Escudo das Guianas no domínio tectônico da pro-
víncia geocronológica Maroni-Itacaiúnas de CORDANI 
et al. (1979) e de TASSINARI et al., (2004) e TASSINARI 
e MACAMBIRA (1999) (Figura 6.9 e 6.10). A região foi 
pesquisada pelo SGB/CPRM nas décadas de 1980 e 2000 
(CPRM, 1987; CPRM, 2001) e, a partir deles, foram cole-
tadas quatro amostras de granulito com grafita (Tabela 
6.11 e Figura 6.11).

A amostra NR-R-49B e JM-R-52A compreende um gra-
nulito aluminoso bandado paraderivado e metamorfisado 
em fácies granulito do Cinturão/Domínio Jari pertencente 
ao Complexo Jari-Guaribas (CPRM, 2001; ROSA-COSTA, 
2006). A unidade hospedeira compreende um corredor 
de deformação linear com direção preferencial NW-SE 
com cerca de 100 km de largura predominando rochas 
de alto grau metamórfico (ROSA-COSTA, 2006). As idades 
obtidas pela autora indicam que os gnaisses granulítico 
derivam de rochas mesoarqueanas de ca. 2,8 Ga. Com 
a confirmação dessa idade, essa ocorrência pode ser 
considerada a mais antiga da América do Sul.

A amostra NR-R-49B (Figura 6.11) é um grafita-silli-
manita-ortopiroxênio-granada-biotita-granada gnaisse 
(granulito aluminoso) bandado. As bandas definem as 
diferenças composicionais mineralógicas pela variação 
proporcional entre zonas ricas em biotita e ortopiroxênio 
e outras compostas por quartzo e plagioclásio (Tabela 
6.11). O contato entre as bandas é difuso, mas constata-se 
predomínio das bandas máficas sobre as félsicas. A rocha 
exibe granulometria grossa dos minerais formadores de 
rocha, mas cristais com granulação média e fina ocorrem 
entre eles. Os minerais placoides, como biotita e grafita, 
estão orientados e deformados. Essa amostra possui 
cerca de 12% de grafita estimada microscopicamente. 
É formada por placas euédricas, poligonais, ou mesmo, 
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Figura 6.9 - Mapa geológico cronoestratigráfico simplificado para o Cráton Amazônico com destaque para as folhas 
1:250.000 e para os recursos minerais cadastrados em pontos cinza.

Figura 6.10 - Cráton Amazônico em cinza escuro subdividido pelas folhas 1:250.000 em preto e 1:100.000 em 
vermelho e a localização dos recursos minerais.
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Isso feito objetivando valorar as ocorrências com 
respeito às características essenciais ao processo de 
liberação da grafita no processo de beneficiamento 
mineral. Assim, nesta pesquisa, as análises granulomé-
tricas e morfológicas apenas fomentam o prospector 
acerca das qualidades gerais petrográficas que poderão 
ser encontradas nessa região.

Os grãos de grafita foram medidos com relação aos 
eixos maior (comprimento) e menor (largura), a área dos 
grãos e a quantificação das tipologias de hábitos (Tabela 
6.12). Para uma melhor visualização o leitor é direcionado 
ao modelo cristalográfico da Figura 3.2.

As medidas do eixo maior ou o comprimento dos 
grãos de grafita variam de 0,032 a 1,793 mm com média 
de 0,360 mm (±0,30 mm) (Tabela 6.12). As frequências 
apresentam forte assimetria positiva (Figura 6.12 D), e 
também demonstram a existência de uma população 
concentrada entre 0,0 a 0,5 mm. Assim, essas grafitas 

hexagonais, podendo apresentar alguma deformação, 
pelo menos, em 5% dos cristais. Os cristais de grafita 
ainda podem ocorrer intercrescidos com biotita e com 
aproximadamente 3,0% de grafita.

A grafita ocorre é, principalmente, disseminada 
associada com biotita, quartzo, ortopiroxênio e/ou gra-
nada e, subordinadamente, como pequenos aglome-
rados cristalinos (pods). Pode ainda ocorrer ao longo 
de fraturas ou como inclusões no quartzo (Figura 
6.12A, B e C).

A granulometria e a morfologia da grafita na amostra 
NR-R-49B foi avaliada por medidas de grãos individuais 
e por identificação qualitativa visual da morfologia dos 
cristais sob microscópio petrográfico (Figura 6.12 H). 
Ademais, destacaram-se as inter-relações entre as popu-
lações de grafita e os outros minerais, p.ex., silicatos, 
sulfetos e filossilicatos, considerados ganga na lavra do 
minério.

Figura 6.11 - Amostras de rocha com grafita obtidas no Projeto RENCA: Faixa Kondalítica do Bloco Amapá? 
(CPRM, 2001; ROSA-COSTA, 2006).

AMOSTRA UNIDADE ROCHASGRANULITOS 
ALUMINOSOS ASSEMBLEIA MINERAL % GRAFITA

NR-R-49B Complexo. Jari-Guaribas grafita-ortopiroxênio-biotita-
granada gnaisse

Qtz (14%), Opx (18%), Pl (10%), Bt (20%), Sil (3%), Grt (22%), 
Rt (1%), Zrn (<1%), Tur (<1%), Mnz (<1%) 12

JM-R-52A Complexo Jari-Guaribas sillimanita-grafita-Granada-
biotita gnaisse com cordierita

Qtz (29%), Kfs (2%). Pl (19%), Bt (19%), Crd (3%), Sil (5%), Grt 
(15%), Rt (<1%), Zrn (1%), Ttn (<1%), Mnz (<1%) 7

NR-R-35 Complexo Iratapuru sillimanita-grafita-ortopiroxênio- 
granada-biotita gnaisse

Qtz (14%), Opx (10%), Pl (26%), Bt (20%), Sil (5%), Grt (17%), 
Rt (1%), Zrn (<1%), Ttn (<1%), Mnz (<1%) 7

JM-R-33 Complexo Guianense sillimanita-cordierita-biotita 
gnaisse com granada e grafita

Qtz (22%), Mc (16%), Pl (13%), Crd (13%), Bt (20%), Sil (9%), 
Grt (4%), Zrn (<1%), Ttn (<1%), Ms (1%) 3

Tabela 6.11 -  Amostras do Projeto RENCA (CPRM, 1987). Abreviações minerais (KRETZ, 1983): Qtz: quartzo; Bt: biotita; 
Mc: microclínio; Pl: plagioclásio; Crd: cordierita; Sil: sillimanita; Grt: granada; Zrn: zircão; Tur: turmalina; 

Ms: muscovita; Kfs: k-feldspato; Rt: rutilo; Ttn: titanita; Mnz: monazita; Opx: ortopiroxênio.
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concentram-se entre as tipologias large flake (0,180 a 
0,30 mm) e extra large flake para as medidas maiores 
do que 0,30 mm.

As medidas do eixo menor ou a largura dos grãos de 
grafita varia entre de 0,00301 (3,02 µm) a 0,3543 mm 
(354,30 µm) com média de 0,0366 mm (Figura 6.12 E; 
Tabela 6.12). Essa medida tem variabilidade extremamente 
baixa com desvio padrão de 0,033 mm ao redor da média. 
A distribuição de frequências é, fortemente, assimétrica 
positiva. Nessas medidas, os grãos são mais concentrados 
em uma faixa granulométrica entre 0,00301 a 0,15 mm. 
Neste eixo as grafitas variam de amorfas (< 0,150 mm) até  
large flake.

O coeficiente de correlação (R2) entre os dois 
eixos é médio a baixo com valor igual a 0,564. O grá-
fico com a nuvem de pontos é apresentado na Figura 
6.12 F. Sugere-se que essa baixa codependência das 
medidas dos dois eixos seja uma função direta da 
alta taxa de deformação (high strain deformation) da  
rocha hospedeira.

A área dos grãos de grafita compreende uma popu-
lação que varia de 0,0001 a 0,5326 mm2 com média de 
0,0187 mm2 (±0,042 mm2). Os dados de distribuição das 
frequências apresentados na Figura 6.13 mostram uma 
distribuição assimétrica positiva concentrada entre 0,00 
a 0,018 mm2. Percebe-se pelos diagramas de dispersão 
da Figura 6.13 B e C que há a área apresenta maior 
correlação com o eixo menor (R2 = 0,87) do que com 
o eixo maior (R2 = 0,69). Portanto, os dados sugerem 
que as grafitas hospedadas no paragnaisse de alto grau 
metamórfico do Complexo Jari-Guaribas são minerais 
achatados no eixo menor e alongados no eixo maior 
tendendo à forma oblata/acicular.

Morfologicamente, as grafitas são tabulares 
em 79,22% dos casos (Figura 6.12 H e I). Os mine-
rais tabulares com pontas esfarrapadas contemplam 
15,30% das medias. O terceiro grupo compreendem 
as formas hexagonais (corte basal) com 2,97% das 
medidas e, finalmente, os farrapos abrangem 2,51% 
do todo. A forma tabular corresponde às grafitas 

mais puras. Enquanto, o adjetivo farrapo é sinônimo  
de impurezas.

Embora não existam dados de teor de carbono grafí-
tico para a amostra NR-R-49B, a estimativa petrográfica 
identificou 12% de grafita e os 88% compreendendo 
silicatos e quase ausência de sulfetos. Portanto, um 
minério bastante limpo de impurezas.

O modo de ocorrência, a morfologia e as medidas dos 
eixos cristalográficos efetuadas em seção polida obtidas 
neste informe mineral para as grafitas da amostra NR- 
R-49B indicam que o granulito do Complexo Jari-
-Guaribas hospeda grafitas do tipo flake clássico  
(i.e., singenética).

Dos flakes caracterizados, em sua maioria, como 
tabulares (ca. 80%), os 20% restantes são impuros, logo, 
esfarrapados. Pode ser dito ainda, que a granulometria 
ocorre sem variações expressivas, mas com padrão assi-
métrico. Os flakes são bem desenvolvidos no intervalo de 
formação de grafitas do tipo flake (40 µm ou 0,04 mm 
a ≤ 1,0 cm; ROBINSON, JR.; HAMMARSTROM; DONALD, 
2017). Dessa forma, sugere-se que a ocorrência NR-R-
-49B é considerada potencial a hospedar um importante 
recurso de grafita do tipo flake clássico útil para a maior 
parte dos usos industriais (Figura 4.2).

A amostra JM-R-52A (Figura 6.11, 6.14 e 6.15; Tabela s 
6.11 e 6.13) compreende um sillimanita-grafita-granada-
-biotita gnaisse com cordierita (granulito aluminoso) 
protomilonítico hospedado também no Complexo Jari-
-Guaribas. Estima-se que a rocha contenha cerca de 7,0% 
de grafita estimada visualmente em seção polida. A rocha 
é bandada com textura variando de lepidogranoblástica 
quando as bandas milimétricas são ricas em sillimanita 
(0,01 – 0,8 mm) e biotita (0,15 – 0,9 mm) e granonema-
tolepidoblástica quando as bandas subcentimétricas são 
concentradas em quartzo (0,3 – 4,0 mm) e plagioclásio 
(0,3 – 0,9 mm). A granada (0,5 – 1,0 mm) e a sillimanita 
(fibrolita) ocorrem disseminadas na matriz da rocha. Os 
cristais de sillimanita de granulação média ocorrem ao 
longo das bandas enriquecidas nesse mineral, nas quais 
comumente se observa texturas de desequilíbrio, com 

N = 447 MEDIDAS

MEDIDAS EIXO MAIOR (mm) EIXO MENOR (mm) ÁREA (mm2)

Mínimo 0,032 0,003 0,000

Q1 0,157 0,018 0,003

Mediana 0,282 0,028 0,008

Média 0,361 0,037 0,019

Q3 0,457 0,045 0,019

Máximo 1,793 0,354 0,532

Tabela 6.12 -  Estatística descritiva básica das medidas dos eixos maior e menor 
medidas em milímetros para a amostra NR-R-49B.
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Figura 6.12 - Amostra NR-R-49B, seção polida. (A) Disseminações e aglomerações de grafita (Gf) com biotita (Bt) 
sob luz transmitida e polarizador descruzado; (B) Relação entre grafita englobada por biotita na matriz da rocha 
em luz transmitida e polarizador descruzado; (C) Morfologia da grafita em grãos estirados e finos concentrados 

em pods, luz refletida. (D) Histograma das medidas do eixo maior em milímetros; (E) Histograma das medidas 
do eixo menor dos grãos de grafita em milímetros; (F) Diagrama de dispersão das medidas dos dois eixos 

cristalográficos; (H) Diagrama de frequência dos hábitos dos grãos de grafita; e, (I) Gráfico pizza da proporção de 
hábitos identificados na amostra; ca. 78% dos grãos medidos são tabulares.
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Diagrama de dispersão entre os eixos maior e menor 
confirmam a baixa correlação (R2 = 0,27) entre essas duas 
direções (Figura 6.14 H). Isso ocorre devido ao processo 
inicial milonitização ao qual a rocha passou com reflexo 
na morfologia e, por conseguinte, na cristalografia dos 
grãos de grafita.

As medidas da área dos grãos concentram-se entre 
0,0002 a 0,05 mm2 e média de 0,0132 mm2; evidenciam 
uma assimetria direita extremamente forte cuja con-
centração se dá entre 0,0002 e 0,01 mm2 (Figura 6.14 
G e Tabela 6.13). O dado mostra grãos extremamente 
cominuídos interpretados como produto da protomilo-
nitização da rocha.

Diagramas de dispersão entre a área e as medidas 
dos eixos maior e menor podem ser observados nas 
Figuras 6.14 A e B. A maior correlação é observada entre 
a área do grão com o eixo maior (R2 = 0,90) uma menor 
correlação com o eixo menor (R2 = 0,60). Isso corrobora 
a cominuição dos grãos relacionada com processos de 
milonitização.

Análise morfológica dos grãos de grafita da amos-
tra JM-R-52A evidencia que 93,33% dos grãos medidos 
são palhetas tabulares e os 6,67% restantes são planos 
basais hexagonais (Figura 6.15 C e D). Os grãos de grafita 
encontrados nessa amostra são concentrados em cerca 
de 7,0% do volume da rocha. As granulometrias variando 
de grãos muito finos (amorfos), médios a grossos (extra 
large flake). Esse intervalo granulométrico define duas 
populações: um contínuo de medidas entre os grãos 
finos – médios definindo uma população e outra grossa 
e pouco representativa. Os grãos que ocorrem com área 
reduzida estão principalmente inclusos ou intercrescidos 
com outros minerais, ao invés de se apresentarem como 
fases isoladas.

Quanto à pureza cristalina caracterizam-se como 
cristais com alta pureza. Isso é evidenciado pela grande 
proporção dos hábitos compostos por palhetas tabulares 
(93,33%) e nenhuma textura característica de impureza ter 
sido identificada. Devido isso, sugere-se que essas grafitas 
poderiam ser mais recomendáveis no uso de refratários, 
cadinhos e folhas de grafite expandido devido à pureza 
e faixas granulométricas do material (vide, Figura 4.2).

intercrescimentos de quartzo e cordierita. Ao contrário 
do documentado na amostra NR-R-35, essas texturas de 
desequilíbrio não se encontram limitadas às bordas dos 
cristais de granada, mas ocorrem ao longo de bandas.

A forma de ocorrência das grafita na amostra JM-R-
-52A é mais variada que nas amostras NR-R-35 e JM-R-33, 
pois comumente são observados cristais deformados com 
faces retilíneas a poligonizadas ou faces arredondas. Há 
também a presença de alguns cristais com geometria 
tabular com borda bem definida (tabular). A grafita ocorre 
preferencialmente ao longo das bandas ricas em alumínio 
junto com sillimanita e biotita (Figura 6.14 C). Muitas 
vezes, os grãos são intercrescidos com esses minerais 
(Figura 6.14 A, B, C e D) ou ocorre incluso em granada e 
quartzo. Somadas, essas duas texturas correspondem a 
cerca de 75% da grafita encontrada na rocha. Quando 
a grafita está presente nas bandas ricas em quartzo e 
plagioclásio exibe formato arredondado (i.e., deformado) 
a hexagonal. Pode estar inclusa no quartzo (Figura 6.14 
B) ou ser placoide a intersticial no contato entre cristas 
de outros minerais.

Na amostra JM-R-52A, as medidas do eixo maior de 
grafitas variam de 0,034 a 1,21 mm com média de 0,312 
mm (Tabela 6.13). A distribuição das frequências dessas 
médias é apresentada na Figura 6.14 E, e demonstra a 
existência de duas populações com gap entre elas. A 
maior população (ca. 93%) está concentrada entre 0,0 a 
0,8 mm compreendendo um intervalo de grafitas entre 
os tipos amorfa até extra large. A outra população está 
isolada e apresenta 6,7% das observações cujas medias 
ocorrem entre 1,2 – 1,4 mm correspondendo a apenas 
grafita grossa do tipo extra large.

As medidas do eixo menor variam de 0,001 a 0,09 
mm com média em 0,0295 mm (Tabela 6.13) correspon-
dendo a grafitas amorfas. Na Figura 6.14 F, a distribuição 
dos valores medidos sugere a existência de apenas uma 
população com 80% das amostras concentradas na faixa 
de valor de 0,0 – 0,05 mm, e 20% das grafitas restan-
tes são ligeiramente mais espessas com até 0,09 mm  
de largura. Todavia, não chegam a formar uma nova 
população, pois não ultrapassam o limite de 0,150 mm 
para se tornarem grafitas médias (Figura 4.2).

Figura 6.13 - Medidas de dispersão da área dos grãos de grafita contra as medidas dos eixos maior e menor, todas 
as medidas em milímetros. (A) Histograma da distribuição de frequências da área dos grãos; (B) Relação linear 
entre a área dos grãos vs. o Eixo Maior; e, (C) Diagrama de dispersão entre a Área dos grãos vs. o Eixo Menor.

A B C
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Figura 6.14 - Microfotografias e análises dos eixos maior e menor dos grãos de grafita na amostra JM-R-52-A. (A) Grafita (Gf) opaca em 
meio a biotita (Bt) e, os dois minerais, concentrados entre grãos de quartzo em luz transmitida e nicóis cruzados; (B) Grãos de grafita 

e biotita inclusos em quartzo sob luz transmitida e nicóis cruzados; (C) Textura do granulito, bandamento marcado pela transição 
entre biotita e sillimanita (Sil) e ± grafita  na parte superior da lâmina e quartzo (Qtz) na parte inferior sob luz transmitida e nicóis 
descruzados; (D) Uma das principais formas de ocorrência da grafita em paragênese com biotita em pods entre grãos de quartzo; 
(E) Histograma da distribuição das frequências das medidas do eixo maior de grafitas em mm; (F) Histograma da distribuição das 

frequências das medidas do eixo menor de grafitas em mm; (G) Histograma da distribuição das frequências das medidas da área dos 
grãos de grafita em mm2; e, (H) Diagrama de dispersão entre as medias dos eixos maior vs. menor dos grãos de grafita.
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A amostra NR-R-35 é de um sillimanita-grafita-orto-
piroxênio-granada-biotita gnaisse milonítico (kinzigito 
com cordierita, sillimanita e grafita / ITD granulites) com 
estimativa visual de 7,0% de proporção modal de grafita 
hospedada no Complexo Iratapuru (Figura 6.11, 6.16 
e Tabela 6.11 e 6.14). A assembleia mineral formada 
por sillimanita, álcali feldspato e ortopiroxênio indica 
metamorfismo em fácies granulito. Juntamente com a 

N = 15 OBSERVAÇÕES

MEDIDAS EIXO MAIOR 
(mm)

EIXO MENOR 
(mm) ÁREA (mm2)

Mínimo 0,0337 0,0058 0,0002

Q1 0,1154 0,0156 0,0025

Mediana 0,2577 0,0336 0,0047

Média 0,3125 0,0358 0,0132

Q3 0,3631 0,0508 0,0214

Máximo 1,5150 0,0900 0,0477

Tabela 6.13 -  Estatística descritiva para a  
amostra JM-R-52A.

A B

C D

Figura 6.15 - Dados estatísticos da amostra JM-R-52A com base em 15 observações. A petrografia indica 7% de grafita em 
granulito aluminoso do Complexo Jari-Guaribas, Bloco Amapá. (A) Diagrama e dispersão da medida da área (mm2) de um grão de 
grafita vs. medias do eixo maior (mm) com alta correlação R2 = 0,90; (B) Diagrama de dispersão entre a área da grafita (mm2) vs. 
medidas do eixo menor (mm) com forte correlação (R2 = 0,60), mas menor do que a correlação anterior; (C e D) Correspondem 

distribuição dos hábitos de grafita encontrados na amostra: tabular (14 observações) e basal (1 observação).

associação granada, sillimanita, quartzo sugere tempe-
raturas de metamorfismo muito elevadas (ROSA-COSTA, 
2006). Corroborado pela presença de grafita em quan-
tidade significante.

O Complexo Iratapuru agrupa os metassedimentos 
granulitizados e migmatizados anteriormente mapeados 
por Grupo Vila Velha. As rochas são metassedimentos 
clásticos e químicos-exalativos metamorfisados em fácies 
anfibolito alto a granulito. Predominam sillimanita-quart-
zitos, granada-sillimanita quartzitos e quartzitos puros. 
Subordinadamente, paragnaisses aluminosos ou kinzigitos 
com cordierita sillimanita correspondem ao tipo bárico 
de baixa pressão. Por último, há BIFs com clinopiroxênio 
da fácies silicato e granada-biotita-sillimanita xisto que 
poderiam corresponder a khondalitos (CPRM, 2001; 
ROSA-COSTA, 2006).

A amostra NR-R-35 é milonítica. A estrutura é evi-
denciada pela orientação da sillimanita, biotita e gra-
fita e pelo arredondamento das granadas. A sillimanita 
ocorre entre 0,01 e 0,5 mm, as biotitas variam entre 
0,15 e 0,9 mm, e os cristais de grafita estão, geral-
mente, entre 0,1 a 0,50 mm entre amorfas a extra large 
flakes, mas concentrados medium a large flakes (Figura  
6.16 A, B, C e D).
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MEDIDAS EIXO MAIOR (mm)

Mínimo 0,02341  

Q1 0,05236  

Mediana 0,13703  

Média 0,15934  

Q3 0,24607  

Máximo 0,48179  

Tabela 6.14 -  Estatística descritiva básica disponível 
apenas para as medidas do eixo maior de grafitas da 

amostra NR-R-35 (No. 33 medidas).

Figura 6.16 - Amostra NR-R-35. (A) Matriz da rocha com destaque para manto de simplectito de Grt + Pl + Opx + Gf onde a seta aponta, polarizador 
cruzado. (B) A mesma textura, mas com destaque para as grafitas em paragênese com biotita e granada destacados pelos círculos pretos, 
nicóis descruzados; (C) Ampliação da assembleia principal onde ocorre a grafita hexagonal junto com granada, sillimanita, ortopiroxênio, 
biotita e plagioclásio, nicóis descruzados; (D) Palhetas de grafita intercrescida com biotita, nicóis cruzados. (E) Histograma com medidas do 
eixo maior de grafita 0,0 a 0,5 mm; e, (F) Morfologia dos grãos de grafita, cerca de 65% são tabulares e 35% apresentam seção basal hexagonal.
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E F

A textura da matriz da rocha é porfiroblástica com 
matriz nematolepidogranoblástica fina a média, inequi-
granular seriada, com predomínio de granulação média. 
Os porfiroblastos compreendem granadas grosseiras 
arredondadas com diâmetro entre 1,2 e 8,0 mm (vide 
Figura 6.11 e 6.16) e se encontram envoltas (manteados) 
por uma coroa de simplectito composto por plagioclásio, 
ortopiroxênio e biotita (Figura 6.16).

Os cristais de grafita são bem formados, euédricos, 
com hábito tabular, poligonal a hexagonal, frequente-
mente ocorrem intercrescidos com biotita e sillimanita 
(Figura 6.16 A, B, C, D e F). Em geral, quando ocorrem 
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em meio ao simplectito, os cristais de grafita possuem 
granulação mais fina. Além disso, observam-se duas 
famílias granulométricas: uma amorfa a large flake (0,0 
a 0,3 mm) e outra na faixa extra large flakes (0,5 mm), 
mas em proporção muito menor (Figura 6.16 E). Sugere-
-se que isso ocorra devido ao processo de milonitização.

A amostra JM-R-33 é um sillimanita-cordierita-biotita 
gnaisse com grafita e granada milonito (granulito alu-
minoso) com ca. 3,0% de grafita disseminada na rocha 
(Figura 6.17) pertencente ao Complexo Guianense Neoar-
queano (2.652 ± 4 Ma; ROSA-COSTA, 2006). Essa unidade 
geológica agrupa rochas migmatizadas e/ou híbridas com 
predominância de ortognaisses tonalíticos a granodiorí-
ticos de composição quartzo-diorítica a trondhjemítica 
(CPRM, 2001).

A rocha hospedeira de grafita possui estrutura ban-
dada milimétrica demarcada pela segregação mineral 
e orientação entre sillimanita (0,01 – 0,9 mm), biotita 
(0,1 – 0,8 mm) e grafita (0,007 – 0,37 mm). As bandas 
composicionais escuras compreendem cordierita (0,2 
– 0,4 mm), biotita, sillimanita e grafita, além de algum 
quartzo (0,2 – 1,2 mm) e plagioclásio (0,2 – 0,6 mm), 
apresentando textura nematogranolepidoblástica fina 
a média. As bandas claras são compostas por feldspato 
potássico (0,3 – 2,0 mm), plagioclásio (0,3 – 0,6 mm) e 
quartzo, e exibem textura granoblástica média a grossa. 
O contato entre as bandas é transicional e, muitas vezes, 
difuso (Figura 6.17 B).

A rocha hospedeira de grafita possui estrutura ban-
dada milimétrica demarcada pela segregação mineral 
e orientação entre sillimanita (0,01 – 0,9 mm), biotita 
(0,1 – 0,8 mm) e grafita (0,007 – 0,37 mm). As bandas 
composicionais escuras compreendem cordierita (0,2 
– 0,4 mm), biotita, sillimanita e grafita, além de algum 
quartzo (0,2 – 1,2 mm) e plagioclásio (0,2 – 0,6 mm), 
apresentando textura nematogranolepidoblástica fina 
a média. As bandas claras são compostas por feldspato 
potássico (0,3 – 2,0 mm), plagioclásio (0,3 – 0,6 mm) e 
quartzo, e exibem textura granoblástica média a grossa. 
O contato entre as bandas é transicional e, muitas vezes, 
difuso (Figura 6.17 B).

A grafita ocorre como cristais alongados, anédricos 
a euédricos, frequentemente, intercrescida com biotita 
e sillimanita (Figura 6.17 A, B, C e D e Tabela 6.15). Pon-
tualmente pode ocorrer como um agregado de palhetas 
menores, contido na foliação da rocha, ou intersticial 
aos cristais de biotita e/ou sillimanita. De acordo com 
as medidas dos cristais de grafita identificou-se que o 
eixo maior varia de 0,0077 a 0,3714 mm com média 
de 0,0587 mm, alcançando a categoria large flake até 
amorfa. Os valores do eixo maior foram separados em 
quatro intervalos granulométricos: (i) 0,0077 a 0,10 mm, 
equivalente a 87,04% das ocorrências; (ii) 0,1 a 0,2 mm, 
equivalente a 9,88% das ocorrências; (iii) 0,2 a 0,3 mm, 

equivalente a 1,85% dos dados; e, (iv) 0,3 a 0,4 mm, 
equivalente a 1,23% das medidas (Figura 6.17 E). Os dois 
primeiros intervalos quando somados compreendem 
96,91% de todas as medidas.

O eixo menor ocorre numa faixa granulométrica 
de 0,0019 a 0,082 mm com média de 0,04 mm. Esse 
comprimento é mais bem distribuído em cinco classes 
espaçadas em 0,02 mm (Figura 6.17 F e Tabela 6.15): 
(1) 0,0019 – 0,002 mm (83,95%); (2) 0,02 – 0,04 mm 
(13,58%); (3) 0,04 -0,06 mm (13,33%); (4) 0,06 – 0,08 mm 
(6,67%); e, (5) 0,08 – 1,00 mm (6,67%). As duas primeiras 
classes são mais representativas, pois somadas alcançam 
97,53% dos dados.

As medidas da área dos grãos de grafita da amostra 
JR-R-33 variam de 0,002 a 0,09 mm2 com área média de 
0,012 mm2. É fortemente agrupado numa família subdi-
vidida em duas classes: (1) 0,002 a 0,01 mm2 (98%); (2) 
0,01 a 0,02 mm2 (1%); e, (3) 0,02 a 0,03 mm2 (1%).

Por fim, a morfologia dos grãos compreende, prin-
cipalmente, palhetas tabulares (92,59%), seguido de 
seções basais hexagonais (6,17%) e palhetas tabulares 
com pontas esfarrapadas (1,23%) (Figura 6.17 H).

Na amostra JM-R-33, com ca. 3,0 % de propor-
ção modal de grafita, os grãos são muito finos a finos 
com cristais grosso ocorrendo de forma esporádica. A 
morfologia dos grãos sugere que sejam de alta pureza. 
No entanto, essas características somadas com a 
paragênese da grafita com biotita, muscovita e silli-
manita sugerem baixo potencial metalogenético para  
essa rocha.

Ainda na área do Escudo das Guianas, na Serra do 
Navio, o protominério manganesífero é composto por 
rochas sílico-carbonosa metamorfisadas em fácies anfi-
bolito. O protominério carbonático é caracterizado pela 
associação Ca-kutnahorita – Ca-rodocrosita (carbonatos 
de Mn, Mg e Fe), olivina (tefroita), piroxenoides e espes-
sartita, tendo grafita como acessório constante. Outros 
minerais menos comuns são: manganoflogopita, clino-
piroxênios manganesíferos, anfibólios manganesíferos, 
pirofanita e sulfetos.

A ocorrência da Serra do Navio compreende uma 
das sete ocorrências de grafita associada com mármore 
numa associação com grafita - piroxenoide – olivina – 
carbonato manganesífero, que estabelece para o proto-
minério temperaturas de 600°C e fugacidade de oxigênio 
log fO2 ≈ -20, supondo pressões da ordem de 2.000 atm 
(ARAÚJO; SOUSA, 2018; BELLO, 1978).

A grafita é o principal mineral opaco da Serra do 
Navio e é considerada como do tipo flake. Ocorre prin-
cipalmente disseminada nos protominérios e nas rochas 
encaixantes (p.ex., xistos grafitosos) e também inclusa 
nos carbonatos e nas granadas, por vezes, formando 
zoneamentos com a cordierita, similarmente similar ao 
que ocorre na amostra NR-R-35.
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Figura 6.17 - Amostra JM-R-33. (A), (B) e (C) Texturas da rocha e modo de ocorrência das grafitas (Gf)  
em lamelas geralmente em paragênese com biotita (Bt) e sillimanita (Sil) sob luz transmitida e polarizador 

descruzado. (D) Uma imagem classificada da lâmina (C) com o objetivo de realçar o intercrescimento  
com filossilicatos. (E) Histograma das medidas do eixo maior da grafita. (F) Histograma das medidas do eixo 
menor da grafita. (G) Diagrama de dispersão entre o eixo maior (eixo x) e eixo menor (eixo y) para a grafita  

com a indicação de uma correlação moderada R2 = ≈ 0,6. (H) Distribuição das morfologias  
dos grãos de grafita.

A B

C D

E F

G H



| 57 |

| Projeto Avaliação do Potencial da Grafita no Brasil - Fase 1|

Na região da folha Benjamin Constant (1:250.000) no 
Alto Solimões, Província Rio Negro –Juruena (1,85 – 1,65 
Ga) foi identificado uma ocorrência de grafita durante 
sondagem para prospecção de carvão na Bacia Amazonas 
(MAIA et al., 1977) (Figura 6.9 e 6.10). O poço BTst-1-AM 
executado pela Petrobrás identificou biotita-grafita xisto 
à -1.320 metros de profundidade localizada no embasa-
mento da bacia. No relatório do Projeto Carvão do alto 
Solimões (MAIA et al., 1977), o evento metamórfico foi 
correlacionado com a colocação dos granitos estaníferos 
de Rondônia por meio de datação radiogênica de 922 ± 
60 Ma por Rb-Sr em rocha total.

6.4.1.2. Escudo Brasil Central

Na área do Escudo Brasil Central as ocorrências de 
grafita distribuem-se na Província Carajás (~3,0 – 2,5 Ga), 
Província Rondônia – Juruena (1,84 – 1,54 Ga) e Província 
Sunsás (> 1,1 – 970 Ma) (Figura 6.1).

Na Província Carajás as ocorrências dividem-
-se nos Domínios Bacajá e Carajás e se associam 
com as mineralizações manganesíferas da Formação 
Águas Claras (anquimetamórfico), da Serra do Sereno 
(fácies xisto-verde alto), da Serra da Buritirama 
(fácies anfibolito) e do prospecto Antônio Vicente  
(fácies anfibolito).

A Formação Águas Claras, tanto na área tipo como 
na Serra do Sereno, compreende camadas lenticulares 
de siltitos cinza a folhelhos cinza negro ricos em matéria 
orgânica carbonosa em associação com óxido-hidróxidos 
de manganês (p.ex., rodocrosita) (ARAÚJO; SOUSA, 2018). 
Sugere-se a formação de grafita do tipo amorfa devido 
ao metamorfismo de contato por enxames de diques 
de diabásio do Eotriássico – Eojurássico (ca. 250 – 180 
Ma) que seccionam essas rochas carbonosas (ARAÚJO; 
SOUSA, 2018).

Ainda na região da Província Mineral de Carajás, 
ocorrências de grafita também são registradas no Line-
amento Cinzento junto ao depósito de Cu-Au de Salobo. 

A macroestrutura regional compreende um sistema 
deformacional complexo com evolução tectônica poli-
fásica alterando-se em compressão e distenção entre 
o Neoarqueano – Paleoproterozoico (TAVARES; COSTA; 
OLIVEIRA, 2015). Estas ocorrências são diferentes 
daquelas associadas com as mineralizações mangane-
síferas, e compreendem grafita hospedada em xistos 
associados aos litotipos clasto-químicos da sequência 
metavulcanossedimentar do Supergrupo Itacaiúnas  
do Neoarqueano. 

Há duas hipóteses para gênese dessa grafita: (i) por 
metamorfismo de contato das rochas encaixantes ricas 
em material carbonoso ou (ii) por precipitação de car-
bono a partir de magmas ricos em CO, CO2 e/ou CH4. A 
ocorrência carece de análises de isótopos de δ13C para 
a resolução dessa dúvida. Caso se confirme a tipologia 
tipo veio isso aumentaria o potencial metalogenético 
da área para grafitas de alta qualidade cristalina nesta 
província metalogenética.

Na Província Rondônia – Juruena (2,3 – 2,0 Ga) foi 
cadastrada uma ocorrência e na Província Sunsás (>1,1 – 
970 Ma), foram reconhecidas quatro ocorrências (Figura 
6.9 e 6.10). Todas foram cadastradas pelo Projeto Noro-
este de Rondônia (SOUZA et al., 1975). Os recursos mine-
rais estão associados com gnaisses do Complexo Basal 
próximo do contato com rochas graníticas pegmatíticas. 
Os pegmatitos ocorrem como pequenas lentes ou em dis-
seminações com espessura máxima de 10,0 cm, sempre 
com a rocha hospedeira (gnaisse) em elevado estado de 
alteração. Estão relacionadas com as faixas charnoquíti-
cas – granulíticas representativas da fácies metamórfica 
mais elevada do projeto (SOUZA et al., 1975).

SOUZA et al., (1975) consideraram estas ocorrências 
pouco expressivas e, portanto, não as avaliou em detalhe. 
Interpreta-se que essas ocorrências possivelmente sejam 
grafitas do tipo veio, concentradas por remobilização em 
estado sólido pelas intrusões graníticas pós-tectônicas do 
tipo S. Nesse tipo de mineralização os veios podem variar 
de 5,0 cm a 3,0 m, mas geralmente são ≤ 30 cm (ROBIN-
SON, JR.; HAMMARSTROM; DONALD, 2017). Portanto, 
essas ocorrências podem ser importantes indicadoras 
de potenciais mineralizações.

6.4.2. Província Borborema

Na Província Borborema (PB) encontram-se cadas-
tradas 105 estações, das quais 104 são ocorrências e 
um indício. As estações estão distribuídas nos setores 
Setentrional, Transversal e Meridional (Figura 6.18).

A PB, situada na região nordeste do Brasil, ocupa uma 
área de aproximadamente 400.000 km2 e se originou a 
partir da colisão entre os Crátons do Oeste Africano/
São Luís e São Francisco/Congo-Kasai durante o Brasi-
liano (ALMEIDA et al., 1977). Esta província apresenta-se 

MEDIDAS EIXO MAIOR (mm) EIXO MENOR (mm)

Mínimo 0,0077  0.0019  

Q1 0,0284  0.0077

Mediana 0,0430  0.0111  

Média 0,0587 0.0139  

Q3 0,0683  0.0161  

Máximo 0,3714  0.0820  

Tabela 6.15 -  Estatística descritiva básica para as medidas 
do eixo maior e menor de grãos individuais de grafita da 

amostra JM-R-33 (No. 162 medidas).
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segmentada em três sub-províncias principais: Zona 
Setentrional, Zona Transversal e Zona Meridional que 
estão separadas por grandes sistemas de falhas trans-
correntes ou zonas de cisalhamento com direção E-W. 
Segundo diversos autores (NEVES, 1975; CABY et al.,1991; 
JARDIM DE SÁ, 1994; VAUCHEZ et al.,1995; SANTOS, 
1996), a configuração destas zonas se deu em função da 
colagem de pequenos fragmentos crustais arqueanos, da 
extensão de maciços gnáissicos durante o Paleo e Meso-
proterozoico e formação de sequências supracrustais 
(metavulcânicas e metassedimentares), além de diversas 
intrusões de granitoides sin- e pós-Brasiliano durante o 
Neoproterozoico.

A PB é uma unidade tectônica com larga diversidade 
de fragmentos do embasamento e de faixas orogenéti-
cas entre o Arqueano ao Neoproterozoico. Essa ampla 
quantidade de ambientes, de idades e de tipos deforma-
cionais a torna uma das áreas com maior potencial para 
hospedagem de mineralizações grafíticas.

6.4.2.1. Setor Setentrional

No Setor Setentrional as ocorrências distribuem-
-se nos domínios Médio Coreaú (620 a 530 Ga) e Ceará 
Central (660 – 520 Ma).

No Domínio Médio Coreaú (Figura 6.18) há uma ocor-
rência cadastrada inicialmente pelo Projeto Martinópole 

(PRADO et al., 1979) e posteriormente pelo Projeto Granja 
(PRADO, 1983). Nestes projetos, a grafita hospeda-se 
no Complexo Granja em sillimanita-granada gnaisse 
com direção NE-SW metamorfizada em fácies anfibo-
lito. Associados a este litotipos ocorrem intercalações 
de gnaisse enderbíticos e granulitos máficos do Pale-
oproterozoico. Nessas rochas a grafita ocorre dissemi-
nada e lenticular com espessura milimétrica intercalada 
com a foliação da rocha encaixante até uma profun-
didade de 4,0 m. As únicas impurezas são quartzo e 
feldspato. Localmente, ocorre preferencialmente em 
sillimanita-biotita gnaisse e, regionalmente, está asso-
ciada com ocorrências de ferro. As ocorrências do Pro-
jeto Granja estão associadas com rochas hospedeiras e 
estruturas favoráveis, mas há a necessidade de estudos 
básicos complementares.

O Domínio Ceará Central engloba 74 ocorrências 
de grafita localizadas nas folhas Quixadá e Itapiúna 
(1:100.000) (Figura 6.18). Em geral, as ocorrências de 
grafita estão associadas com xistos e paragnaisses alu-
minosos migmatíticos (kinzigitos) do Complexo Canindé 
do Ceará e nas rochas paraderivadas do Complexo São 
José de Macaoca em níveis irregulares e disseminada. 
No geral, as rochas hospedeiras são constituídas por 
biotita, muscovita, quartzo, plagioclásio, feldspato potás-
sico, grafita, sillimanita (fibrolita), hematita, magnetita e 
zircão (COSTA; PALHETA, 2017; MORAES, 1983). Outras 

Figura 6.18 - Mapa de localização dos recursos minerais de grafita nas folhas 1:250.000 (retângulo preto) e 
1:100.000 (retângulo vermelho).
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zonas de contato, eixos de dobras, etc.). Isotopicamente, 
as grafitas disseminadas variam entre -27,03 a -20,83‰ 
δ13C (FRAGOMENI, 2011; FRAGOMENI; PEREIRA, 2013).

Os agrupamentos dos valores isotópicos de δ13C dos 
domínios Baturité I e II para as duas tipologias de grafita 
são muito próximos entre si. Quando comparados com 
os valores obtidos por LUQUE et al. (2014) verifica-se 
que as grafitas singenéticas e epigenéticas possui origem 
orgânica. Portanto, é baseado nestas informações que 
se interpreta que a grafita do tipo veio corresponde à 
remobilização em estado sólido por corpos graníticos 
da grafita singenética.

A grafita singenética (disseminada) ocorre frequen-
temente intercrescida com biotita e, às vezes, com 
sillimanita exibindo textura lamelar a tabular com gra-
nulometria entre 0,16 a 1,99 mm. Essa faixa granulomé-
trica coloca-as entre os tipos large a extra large flake. 
As lamelas estão orientadas segundo a xistosidade da 
rocha e geralmente estão dobradas. Os grãos possuem 
baixo teor de impurezas, caracterizados por pequenos 
cristais de rutilo, quartzo e/ou feldspato. No DGAB, a 
grafita concentra-se entre 8 a 14% da proporção modal 
da rocha (FRAGOMENI, 2011).

Dados geofísicos terrestres também estão disponíveis 
para o DGAB (FRAGOMENI, 2011): eletrorresistividade, 
GPR (Ground Penetrating Radar), magnetometria; VLF 
(Very Low Frequency); e, SIP (Spectral Induced Polarisa-
tion). Segundo o mesmo autor, os métodos mais eficientes 
na discriminação das grafitas foi uma combinação entre 
SIP e eletrorresistividade.

Em 2015, a Lara Exploration (TSX VENTURE: LRA) 
avaliou a área de Pedra Branca (Canindé Project) e 
contou com a identificação de cerca de vinte alvos. 
Em seguida, os alvos foram avaliados por sondagem 
rotativa e trincheiras (Tabelas 6.16 e 6.17). Os furos de 
sonda interceptaram uma espessura média de 13,69 
m @ 18,38% Cg (Tabela 6.16). O suporte amostral uti-
lizados nas amostragens geralmente equivale a 2,0 
m, mas dependendo da rocha hospedeira pode variar  
de 0,5 a 3,0 m.

Os furos executados são rasos e variam de 15,94 
a 64,90 m com média de 37,44 m de profundidade. Os 
intervalos mineralizados variam de 1,02 a 24,21 m com 
média de 6,91 m com teores variando de 1,03 a 18,38% 
Cg e média de 4,39% Cg.

Os dados de teores de trincheiras divulgados pela 
Lara Exploration (Tabela 6.17) indicam que o intervalo 
mineralizado possui espessuras que variam de 1,8 a 
30 m com média de 13 m. Os teores variam de 0,91 a 
13,29% Cg com média de 4,74% Cg.

Após avaliação prospectiva da área pela Lara Explo-
ration, a mineradora desistiu dos direitos minerários por 
considerar que os intervalos mineralizados eram pouco 
atrativos devido aos teores baixos e erráticos.

ocorrências de grafita estão associadas com granitos 
sintectônicos do tipo S do domínio leucogranito Itapiúna, 
cuja origem seria derivada da fusão parcial de rochas das 
unidades supracitadas (COSTA; PALHETA, 2017).

No Domínio Ceará, a gênese da grafita sugere grafita 
do tipo flake e veio. Propõe-se que a morfologia venular 
tenha se originado por remobilização da grafita em fase 
solida por intrusões graníticas sin- a tardi-tectônicos. Isso 
seria similar aos processos observados nas ocorrências 
de Rondônia (Cráton Amazônico) e Goiás (Faixa Brasília) 
cuja grafita concentra-se em bolsões e níveis irregulares 
e/ou disseminados. No caso em questão, ressalta-se que 
estas ocorrências possuem forte controle estrutural com 
orientação preferencial E-W e NE-SW, paralelo a direção 
da lineação de estiramento mineral e ao eixo das dobras.

O Distrito Grafítico Araçoiaba – Baturité (DGAB) apre-
senta potencial de abrigar um recursos potencial de ca. 
1,8 Mt de grafita e está localizado, nos municípios de 
Araçoiaba, Baturité, Capistrano e Itapiúna. A zona mine-
ralizada cobre uma área de 1.000 km2 delimitada por um 
retângulo de 25 x 40 km (FRAGOMENI, 2011). O DGAB 
conta com depósitos de grafita do tipo disseminada e 
veio (remobilização em fase sólida), os quais podem ser 
diferenciados por características textuais (singenética 
e epigenética) e gênese (razões δ13C) das tipologias. 
Com base nessas características foram subdividas em 
domínios Baturité I e II.

No Domínio Baturité I, que compreende faixas de 
gnaisse com 50 m de largura e 8 km de comprimento na 
direção NE-SW. O recurso bloqueado possui aproxima-
damente 17.289.200 t com 843.618 t de grafita contida 
com teor de 4,88% TGC. Correspondem aos prospectos 
Chereco – Erom e Fazenda Alvorada – Itans, O minério 
é disseminado, singenético do tipo flake associado ao 
metamorfismo regional, com teores de 1,5 a 8,0% TGC. 
A grafita hospeda-se em gnaisses aluminosos (kondalitos) 
da Sequência Acarape da Subunidade Baturité, com ori-
gem associada à zona de sutura de um oceano primitivo. 
Isotopicamente as grafitas disseminadas variam entre 
-26,72 a -23,52‰ δ13C (FRAGOMENI, 2011; FRAGOMENI; 
PEREIRA, 2013).

No Domínio Baturité II as 12 mineralizações estão 
distantes cerca de 2,5 km do Complexo grabro-diorítico 
de Pedra Aguda. Compreende os alvos: Cava Sul, Corpo 
Norte – Sul, Madalena – Seu Chico, Juamirim, Seu Chico, 
Cava Norte, Serrote Açude, Serrote Estrada, Tida, Chico 
Néri, Antônio Alves e Tô. As ocorrências são singenéticas 
(disseminadas), e epigenéticas (veios). Os veios de grafita 
estão relacionados com a colocação do Complexo Pedra 
Aguda. No geral, as ocorrências apresentam teores de 
20 – 70% TGC com grafita na forma de corpos tabulares 
(2,0 m de largura e 120 m de comprimento) como bolsões 
e stockwork. As concentrações de grafita são controladas 
por estruturas de alívio de pressão (p.ex., falhas, fraturas, 
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FURO DE (m) PARA (m) INT. (m) TEOR (%Cg)

CA-PP-DDH-01-15

3,09 16,78 13,69 18,38

18,02 27,75 9,73 1,03

20,35 25,58 5,23 1,44

31,88 33,95 2,07 4,06

63,40 64,90 1,50 2,48

CA-PP-DDH-02-15

0,00 6,50 6,50 4,80

0,00 2,89 2,89 9,73

15,50 39,71 24,21 1,76

15,50 23,00 7,50 3,08

41,00 46,34 5,34 2,94

CAN-PP-DDH-05-15
14,05 25,05 11,00 1,72

18,50 22,57 4,07 2,89

CAN-PP-DDH-06-15
13,90 15,94 2,04 3,04

14,92 15,94 1,02 4,06

Tabela 6.16 -  Valores de teor por intervalo mineralizado em quatro sondagens rotativas executadas no Alvo Pedra Petra 
no Canindé Project. Int.: intervalo mineralizado (LARA EXPLORATION, 2015).

ALVO TRI. INT. (m) TEOR (%Cg) INT. COM.

São Luiz

T1 30 2.66 12 m @ 5,5% Cg

T2 11 2.94 6 m @ 4,44% Cg

T3 8 5.03 4 m @ 8,93% Cg

São Luiz Oeste

T1 28 1.13 -

T2 9 1.22 -

T3 12 1.01 -

Pedra Preta

T1 8 0.91 4 m @ 17,08% Cg

T1A 3 8.99 9,3 m @ 20,76% Cg

T2 25.3 13.29 4,0 m @ 16,57% Cg

T3 7.2 13.01 5,2 m @ 17.62% Cg

Geraldo T1 1.8 1.95 6,0 m @ 3,67% Cg

Tabela 6.17 -  Dados de teor por intervalo mineralizado em quatro alvos no Canindé Project. (Tri.: trincheira; Int.: intervalo 
mineralizado; Int. Com.: intervalo composto.) (LARA EXPLORATION, 2014).
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Dos oito furos executados pela Lara Exploration, a 
empresa cedeu quatro furos mineralizados para o SGB/
CPRM (Tabela 6.18). BASSAN (2019) caracterizou mine-
ralogicamente as grafita dos testemunhos de sondagem 
doados e, abaixo, são apresentados os resultados obtidos. 
As fotos das amostras encontram-se no Anexo B.

A análise petrográfica observou flakes de grafita com 
comprimentos e larguras médios compreendidos, princi-
palmente, pelas frações large flake a extra large flake em 
dois dos litotipos analisados (comprimento: 226,0 μm e 
largura: 42,6 μm, nos xistos; Figura 6.19) e (comprimento: 
319,3 μm e largura: 50,3 μm, nos gnaisses; Figura 6.20). 
O leucossoma apresenta comprimento e largura médios 
mais baixos (comprimento: 82,6 μm e largura: 19,2 μm; 
Figura 6.21 e 6.22) e também mostra um conjunto de 
medidas com maior variabilidade. O intercrescimento 
de grafita e biotita é comum nos xistos e nas bandas 
escuras dos gnaisses. Há também grafita associada a 
quartzo e feldspato. Menos frequente é a associação 
de grafita com muscovita e sillimanita, ocorrendo quase 
que somente nos restitos presentes nos leucossomas 
de composição granítica. Os grãos individuais de gra-
fita são bem formados, de contornos definidos, hábito 
prismático, com seção tabular ou hexagonal, a depender 
do corte. Grãos com pontas esfarrapadas ou farrapos 
foram identificados apenas nas amostras FC-R-12, FC-R-
-10A e FC-R-28B, perfazendo menos que 7% dos cristais 
encontrados e medidos.

Com base nas informações apresentadas e na classifi-
cação proposta por SCOGINGS (2015) é possível dizer que 
a grafita presente no Alvo Pedra Preta é composta em 

sua maioria (62%) por extra large flakes (ou Jumbo flakes) 
e large flakes (34% e 28% dos flakes, respectivamente). 
Do restante, 30% são fine flake, e 8% medium flake.

A espectroscopia Raman revelou grafita de elevado 
grau de cristalinidade. Em geral, as amostras apresentam 
R1<1, ou seja, a intensidade da banda G é mais elevada 
que a da banda D1. Por vezes D1 e D2 são inexistentes, 
se apresentando com maior intensidade apenas nas 
amostras que passaram por polimento. Com base nos 
parâmetros R2 calculados e no geotermômetro de AOYA 
et al. (2010) é possível estimar a temperatura de forma-
ção da grafita como superior a 676°C.

A amostra FC-R-32 foi analisada em microscopia 
eletrônica de varredura com vistas caracterizar deta-
lhadamente os cristais de grafita e minerais associa-
dos, considerando aspectos como hábito, grau de 
faturamento e tipo de superfície (Figura 6.23). A região 
da amostra analisada se trata de um aglomerado de 
biotita e grafita (schlieren). Os flakes presentes na  
amostra apresentam granulação variando entre 0,03 
e 0,6 mm, hábito hexagonal (seção basal), superfície 
lisa e baixo grau de faturamento. A mineralogia carac-
terizada qualitativamente na análise é compatível com 
a encontrada em microscopia ótica, com a adição de 
sulfetos (pirita), que não haviam sido observados ao 
microscópio de luz refletida. Foram observados tam-
bém flakes de grafita de geometria hexagonal e irre-
gular, tamanho superior a 0,4 mm, com superfície lisa 
e poucas fraturas. Esses cristais se apresentam inti-
mamente intercrescidos com a biotita, e podem estar  
fraturado (Figura 6.24).

FURO X Y PROF (m) ELEV (m) INCL AZ INT. DA MIN. INT. (m)         CG %

1 455633 9494250 102,51 376 -60 270

3,09 – 13,69 14,5 18

18,02 – 27,75 9,73 1,03

31,88 – 33,95 2,07 4,06

1,50 2,48

2 455696 9494230 90,55 398 -60 270

0 – 6,50 6,50 4,80

15,5 – 39,71 24,21 1,76

41,00 – 46,34 5,34 2,94

3 455634 9494250 50,91 396 -60 270 NA

4 455577 9494200 81,08 381 -60 270 NA

5 455625 9494200 90,55 443 -60 270 14,05 – 25,05 11 1,72

6 455633 9494275 20,10 431 -60 270 13,90 – 15,94 2,04 3,04

7 455633 9494230 20,20 438 -60 270 NA

8 455633 9494251 20,05 376 -60 270 Não Amostrada

Tabela 6.18 -  Sondagens executadas no Canindé Project em 2015 pela Lara Exploration. Testemunhos de sondagem 
doados ao SGB/CPRM. Furo 8 foi duplicata do furo 1, executado para  estudos metalúrgicos. DATUM: SAD69. Furo: nº do 

furo; X e Y: Coordenadas da boca do furo; Prof (m): profundidade; Elev (m): conta da boca do furo; Incl.: Inclinação do furo; 
Az.: Azimute do furo; Int. da Min.: Intervalo do início e do fim da mineralização; Int. (m): Intervalo mineralizado; Cg %: Teor 

de carbono grafítico. NA: Sem mineralização.
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Figura 6.19 - Grafita hospedada em xistos. (A) Amostra FC-R-18-1 e (B) Amostra FC-R-19-2.2, exemplificam amostra 
mesoscópicas do quartzo-biotita-grafita xisto. (C) Amostra FC-R-14B, intercrescimento de grafita com biotita no mesmo 

xisto sob luz transmitida e polarizador cruzado. (D) Flakes de grafita concentradas junto com biotita em luz refletida

A B

C D

Além de análises petrográficas, MeV e Raman, utili-
zou-se também análises espectroscópicas nas amostras 
dos testemunhos de sondagem discriminados na Tabela 
6.18. Os dados se encontram sintetizados na Tabela 6.19. 
Nesta análise, as diversas associações minerais foram 
identificadas e correlacionadas com os agrupamentos 
litológicos definidos por BASSAN (2019).

A biotita corresponde ao principal mineral espec-
tralmente ativo no VNIR-SWIR2 identificado nas amos-
tras analisadas. Feições de absorção diagnósticas desse 
mineral, associadas às ligações Fe-OH e Mg-OH em torno 
de 2.255 e 2.345 nm (CLARK et al., 1990; PONTUAL; 
MERRY; GAMSON, 2008) (Figura 6.25), respectivamente, 
são observáveis em intensidades variadas na maioria 
das assinaturas espectrais, em todos os agrupamentos 
litológicos. Feições secundárias relacionadas ao Fe2+ 
(PONTUAL; MERRY; GAMSON, 2008), em torno de 915 
e 1.180 nm (Figura 6.25), são também importantes na 
identificação da biotita, no caso de misturas espectrais 
nas quais feições diagnósticas de outros minerais se 
sobrepõem nos espectros.

Assim como a biotita, montmorilonita e caulinita 
foram identificadas em todos os grupos litológicos ana-
lisados, ocorrendo nas faces intemperizadas das amos-
tras. A montmorilonita é reconhecida nos espectros por 
absorções profundas e assimétricas em torno de 1.410 e 
1.900 nm, relacionadas à presença de H2O na estrutura 
mineral, e feição relacionada à ligação Al-OH em torno 
de 2.210 nm (CLARK et al., 1990; PONTUAL; MERRY; 
GAMSON, 2008) (Figura 6.25). A caulinita é detectada 
pela presença de absorções duplas nos espectros em 
torno de 1.400 e 1.415 nm, relacionadas à OH, e em 
torno de 2.165 e 2205 nm, relacionadas à ligação Al-OH 
(HUNT, 1977) (Figura 6.25).

Também em porções intemperizadas das amostras 
foram identificadas ilita e nontronita. A ilita tem ocor-
rência ampla entre os grupos litológicos, porém com 
predomínio entre os metatexitos e leucossomas, em 
associação estreita com ortoclásio. A ilita é identificada 
nas assinaturas espectrais por absorções associadas à 
ligação Al-OH em torno de 2.200 (pico principal), 2.350 
e 2.440 nm (picos secundários), em combinação com 

2VNIR-SWIR: visible and near-infrared e short wave infrared.
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Figura 6.20 - Grafita hospedada em gnaisse. (A) Amostra FC-R-14A, grafita-biotita gnaisse com  
bandamento gnáissico bem demarcado; (B) Amostra FC-R-36-2, o mesmo gnaisse com bandamento  

difuso. (C) Fotomicrografia da amostra FC-R-36 com grafita entre grãos de quartzo sob luz transmitida e 
polarizador descruzado. (D) Mesma amostra (C) Sob luz refletida. Nas fotomicrografia percebe-se a inter-

relação com biotita.

A B

C D

feições em torno de 1.410 (OH) e 1.900 nm (H2O) (HUNT; 
SALISBURY, 1970) (Figura 6.25). A nontronita apresenta 
espectro semelhante ao da montmorilonita, porém com 
feição diagnóstica relacionada à ligação Fe-OH em torno 
de 2.280 nm (PONTUAL; MERRY; GAMSON, 2008) e foi 
identificada no conjunto analisado apenas nas amostras 
de hornblenda-biotita xisto. Também nestas amostras, 
a hornblenda foi identificada em espectros com feições 
de absorção relacionadas à ligação Mg-OH centradas em 
torno de 2.325 e 2.390 nm (CLARK et al., 1990; PONTUAL; 
MERRY; GAMSON, 2008).

O ortoclásio ocorre principalmente nas amostras 
de leucossoma e, restritamente, em algumas amostras 
de metatexitos. Sua identificação baseou-se na seme-
lhança com espectros de referência da biblioteca do 
USGS (CLARK et al., 2007), os quais apresentam feição 
profunda em torno de 1.410 nm e um conjunto de quatro 
absorções agudas e pouco espaçadas em torno de 1.930, 
2.000, 2.100 e 2.165 nm que, combinadas, formam uma 
feição ampla e profunda (Figura 6.25).

A muscovita tem ocorrência restrita nas amostras 
analisadas e isso foi observado tanto na petrografia como 
nas imagens MeV (Figura 6.23 e 6.24). Na espectroscopia 

é identificada apenas em algumas amostras de meta-
texito. Suas feições espectrais se assemelham às da 
ilita (Figura 6.25), porém com absorção relacionada à 
H2O, em torno de 1.900 nm, ausentes ou muito inci-
pientes (HUNT; SALISBURY, 1970; PONTUAL; MERRY;  
GAMSON, 2008).

A grafita não é um mineral espectralmente ativo nos 
comprimentos de onda investigados (VNIR-SWIR), ou 
seja, não apresenta feições que permitam identificá-la 
nas assinaturas espectrais. No entanto, amostras com 
conteúdo significativo de material carbonoso, por serem 
escuras, apresentam baixa intensidade de reflectância 
e tendem a ocasionar espectros ruidosos (PONTUAL; 
MERRY; GAMSON, 2008). Assim, a grafita foi interpretada 
por meio da espectroscopia no caso de assinaturas de 
reflectância típicas dos minerais descritos acima, porém 
perturbadas por ruídos de alta frequência e com feições 
atenuadas (Figura 6.25).

Variações espectrais sutis, tais como mudanças na 
posição (comprimento de onda) e na forma de feições de 
absorção típicas nas assinaturas de reflectância indicam 
alterações composicionais e de cristalinidade de certos 
grupos minerais (p.ex., micas brancas, cloritas, biotitas, 
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Figura 6.21 - Grafita hospedada em grafita-sillimanita-biotita gnaisse migmatítico (metatexito). As fotos 
destacam a heterogeneidade e a diversidade de estruturas que podem ocorrer neste litotipo. (A) Amostra FC-R-
12-2 com estrutura nebulíticas. (B) Amostra FC-R-15-2, destaque para a estrutura dobrada. (C) Amostra FC-R-40, 

apontando para as estruturas schlieren a estromática. (D) Amostra FC-R-30 com estrutura venular a schlieren.

A B

C D

Figura 6.22 - Grafita hospedada em leucossoma granítico. (A) Amostra FC-R-11, leucossoma 
granítico rosado. (B) Amostra FC-R-32, horizonte quartzo-feldspático com schlieren de grafita xisto 
(porção cinza escura). (C) Amostra FC-R-27, contato entre leucossoma rosado com grafita xisto. (D) 

Leucossoma estéril.

A B

C D
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Figura 6.23 - Imagem de elétrons retroespalhados obtida por MEV da amostra FC-R-32. Observar os flakes 
de grafita (hexágonos negros) intercrescidos com biotita (BASSAN, 2019).

Figura 6.24 - Imagem de elétrons retroespalhados obtida por MEV apresentando os minerais presentes na 
amostra FC-R-32 e ampliações realizadas para um maior detalhamento das texturas encontradas.



| 66 |

| CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

caulinitas e carbonatos) (PONTUAL; MERRY; GAMSON, 
2008). Estas variações espectrais são frequentemente 
investigadas em estudos de exploração mineral com 
intuito de verificar tendências químicas e estruturais 
possivelmente relacionadas aos processos mineralizantes 
e, assim, definir guias minerais para o minério. Neste 
estudo, foram investigadas variações composicionais 
nas biotitas e nas micas brancas (muscovita e ilita) (p.ex., 
PONTUAL; MERRY; GAMSON, 2008) e de cristalinidade 
nas caulinitas (p.ex., SENNA, 2008) e nas micas brancas 

(p.ex., PONTUAL; MERRY; GAMSON, 2008). Os resultados 
destas análises foram correlacionados com informações 
petrográficas (conteúdo modal de grafita) e químicas 
(teor de carbono) levantadas por BASSAN (2019) nas 
mesmas amostras, e a partir da integração dos resultados, 
não se verificou a ocorrência de padrões ou tendências 
espectrais nos minerais investigados que indiquem rela-
ção com a mineralização de grafita.

Dados aerogeofísicos foram utilizados como fer-
ramenta complementar de identificação de corpos 

Figura 6.25 - Síntese dos resultados da interpretação mineralógica de assinaturas espectrais tomadas de nas 
amostras de testemunhos de sondagem cedidos pela Lara Exploration. As setas apontam as principais feições 
espectrais em cada assinatura, com indicação da posição (comprimentos de onda), molécula/íon relacionado e 

interpretação mineral. Os círculos nas fotografias ilustram os pontos analisados. Abreviações: bt: biotita; il: ilita; kln: 
caulinita; mnt: montmorilonita; ms: muscovita; or: ortoclásio.

GRUPOS LITOLOGIAS MINERAIS IDENTIFICADOS

Xistos quartzo-biotita-grafita xisto, hornblenda-biotita xisto biotita, montmorilonita, grafita,  caulinita, hornblenda, 
nontronita

Gnaisse grafita-biotita gnaisse biotita, montmorilonita, caulinita, grafita, ilita

Metatexitos
grafita-sillimanita-biotita gnaisse migmatítico, 
muscovita-grafita-sillimanita-biotita gnaisse 

migmatítico, sillimanita-biotita gnaisse migmatítico

biotita, ilita, montmorilonita, caulinita, grafita, muscovita, 
ortoclásio

Leucossoma muscovita-grafita-sillimanita-biotita granito biotita, ortoclásio, ilita, caulinita, montmorilonita

Tabela 6.19 -  Minerais identificados pelas análises de espectroscopia de reflectância nas amostras de testemunhos  
de sondagem cedidos pela Lara Exploration, agrupados conforme a natureza das rochas hospedeiras,  

de acordo com BASSAN (2019).
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intrusivos e de lineamentos magnéticos. O aerolevan-
tamento usado nesse trabalho pertence ao Projeto Aero-
geofísico Norte do Ceará. Apresenta sobrevoo a 100 m 
de altitude com linhas espaçadas de 500 m na direção 
N-S, e linhas de controle a cada 10 km na direção E-W 
(CPRM, 2009).

Os dados gamaespectrométricos são apresentados 
em um mapa de composição ternária RGB dos canais 
K, eTh e eU, sobreposto e transparente ao mapa da 
derivada vertical (Dz) do campo magnético anômalo 
(CMA) em escala de cinza (Figura 6.26). O intuito desse 

produto composto é destacar, ao mesmo tempo, as 
rochas intrusivas félsicas e básicas, bem como, o trend 
estrutural regional.

A imagem ternária destaca corpos ígneos elíticos 
com bordas caracterizadas por alta concentração dos 
três radioelementos (em branco). Essas estruturas foram 
associadas aos granitos sintectônicos que intrudem os 
paragnaisses e xistos hospedeiros de grafita.

O mapa Dz foi utilizado para destacar os lineamen-
tos magnéticos da região. Regionalmente, as estruturas 
são associadas ao Evento Transbrasiliano. Próximo às 

Figura 6.26 - Mapa da composição ternária RGB (K:eTh:eU) da área estudada sobreposta ao mapa da Derivada 
Vertical (Dz) do Campo Magnético Anômalo (CMA) em escala de cor cinza. São apresentados os resultados das 
Deconvolução de Euler e as posições dos recursos minerais de grafita da região. A seta aponta para o modelo 

destacado na Figura 6.27.
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Figura 6.27 - (A) Campo Magnético Anômalo da Linha de voo L15980:621 entre as estações 6780.0 (S) 
e 6865.0 (N) correspondente ao dique em função da distância. (B) Soluções da Deconvolução de Euler 

segundo DURRHEIM e COOPER (1998) para índices estruturais diferentes. Foi utilizada uma janela de dados 
correspondente à metade da anomalia. (Índices Estruturais - 1.0: Contato; 1.5: Dique; 2.0:  

Cilindro Horizontal; 2.5: Cilindro Vertical; 3.0: Esfera).

ocorrências, destacam-se lineamentos que podem estar 
associados a diques máficos relativamente rasos (Figura 
6.26). Sobre essas rochas intrusivas foram estimadas, a 
partir das anomalias de CMA, as profundidades do topo 
da fonte por Deconvolução de Euler segundo metodologia 
de DURRHEIM e COOPER (1998).

As estimativas de profundidade dos diques foram 
realizadas diretamente nas linhas de voo sobre as ano-
malias dipolares que foram possíveis de serem isoladas. 
Para cada estimativa foi usado uma janela correspon-
dente à metade do tamanho da anomalia. A Figura 6.27 
apresenta uma das estimativas com as nuvens de solu-
ções de todos os índices estruturais alinhadas indicando 
que numericamente as soluções são coerentes. As esti-
mativas para o índice estrutural de dique apresentam 
valores variando de 0 a 100 m sugerindo que os diques 
são rasos nas proximidades das rochas hospedeiras  
de grafita.

As estimativas de temperatura alcançadas pela fór-
mula T = 189,88.La0,190 para a Província Grafítica do 
Ceará (PGC) são apresentadas na Tabela 6.20. A maior 
parte das amostras corresponde à grafita-biotita gnaisses 
(No. 17 amostras), seguidas por grafita xistos (No. 15 
amostras), biotita-grafita xisto (No. 10 amostras), biotita-
-grafita gnaisse (No. 7 amostras), sillimanita-biotita com 

grafita em contato com metatexito (No. 5 amostras) e, 
por último, sillimanita-grafita gnaisse em contato com 
metatexito (No. 4 amostras).

A variação total de temperatura (413,02 a 954,52 °C) 
do sistema geológico estudado compreende gradiente 
de Δt = 541,5 °C indicando que a área sofreu processos 
geológicos intensos registrados, principalmente, pela 
anatexia regional da área. Isso é corroborado pela inte-
gração de dados geológicos e aerogeofísicos. Os mes-
mos demonstram que além do metamorfismo regional 
gerador das grafitas há intrusões de granitos sintectô-
nicos e de diques rasos em eventos mais recentes. Essa 
variação de temperatura expressiva, em função dos 
diversos episódios tectono-termais, tem reflexo nos 
valores do cristalito (La) que variam de 69 a 4.326,63 Å, 
o que representa uma variação de 4.257,24 Å. Isso indica 
que todos os grãos analisados representam grafitas  
bem cristalizadas.

A distribuição das rochas encaixantes e das tipolo-
gias dos minérios de grafita é observada na Figura 6.28.  
As grafitas com as maiores temperaturas ocorrem em 
minério maciço (Δt = 456,59°C) com paragênese entre 
grafita e biotita hospedados em xistos no contato com 
leucogranito (Figura 6.22). O minério disseminado 
ocorre em maior proporção e com maior variação de 
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VARIÁVEL LITOLOGIA NO. MÉDIA MÍNIMO MÁXIMO VARIÂNCIA DP CV

La
Bt-Grafita Xisto

10 810,76 174,52 4326,63 1623117 1274,01 157,13

T (°C) 10 610,67 497,92 954,52 20914 144,61 23,68

La
Grafita Xisto

15 391,97 95,74 1129,54 95930,27 309,72 79,01

T (°C) 15 561,37 440,86 727,04 7845,55 88,57 15,77

La
Gf-Bt Gnaisse

17 319,83 100,31 1270,72 111430,8 333,81 104,37

T (°C) 17 528,97 445,06 744,61 8952,1 94,61 17,88

La
Bt-Grafita Gnaisse

7 142,08 69,39 200,94 2352,924 48,50 34,13

T (°C) 7 473,26 413,02 512,35 1275,124 35,70 7,54

La
Sill-Gf-Bt Gnaisse (Metatexito)

4 1281,08 311,94 3027,93 1637324 1279,58 99,88

T (°C) 4 695,32 560,13 887,90 25408 159,40 22,92

La
Sill-Bt Gnaisse com grafita (Metatexito)

5 640,14 223,78 857,88 66560,93 257,99 40,30

T (°C) 5 638,14 523,65 687,61 4560,30 67,53 10,58

Tabela 6.20 -  Estatística básica com os valores do cristalito (La) e Temperatura (°C), os dados foram categorizados por 
litologia. No.: número de amostras; DP: Desvio Padrão; CV: Coeficiente de Variação.

Figura 6.28 - Em (A) e (B) Curvas de temperaturas empíricas com relação à rocha encaixante e do tipo de minério 
respectivamente. Em (C) e (D) boxplot para a distribuição de temperatura vs. as rochas encaixantes e com relação à 

tipologia do minério respectivamente. Notar que os quatro gráficos são balizados pelos intervalos de temperatura onde 
a grafita normalmente se cristaliza 400 – 700°C para as grafitas do tipo flake. Abaixo de 400°C haveria associação com 

grafitas do tipo amorfa e acima de 700°C seriam grafitas do tipo veio.

A B

C D

temperatura (Δt = 474,88 °C) e está encaixado prin-
cipalmente em gnaisse próximo e distante das zonas 
anatéticas. Por fim, o minério maciço, relativamente, 
distante de zonas anatéticas tem o menor gradiente de 

temperaturas com Δt = 286,18 °C. Ocorre exclusivamente 
em xistos e sem qualquer cogeneticidade com as zonas 
de fusão parcial e, portanto, provam o porquê da baixa 
variação de temperatura.
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O Domínio Alto Pajeú compreende rochas supracrus-
tais e granitos relacionados ao Evento Cariris Velhos. As 
mineralizações localizam-se nas folhas Serra Talhada e 
Patos (1:250.000) e nas folhas Serra Talhada, Afogados 
da Ingazeira e Patos (1:100.000).

Na folha Serra Talhada (1:100.000), as ocorrências 
dividem-se no Grupo Cachoeira e nos Complexos São 
Caetano e Riacho Gravatá metamorfisados em fácies 
anfibolito médio a alto com retrometamorfismo da fácies 
xisto-verde (GOMES, 2001).

As ocorrências mais antigas estão hospedadas no 
Complexo Riacho Gravatá (1091 – 996 Ma, U-Pb em zir-
cão) e ocorrem associadas com mineralizações a Fe-Mn. 
Abrangem rochas metavulcânicas e/ou metaplutôni-
cas intercaladas com metassedimentos. As ocorrências 
concentram-se preferencialmente nos litotipos com 
predomínio de metapelitos e metapsamitos com alter-
nância rítmica à metagrauvacas e metatufos em lentes de 

Finalmente, diversas províncias hospedeiras de grafita 
são comparadas graficamente com relação à temperatura 
de cristalização da grafita (Figura 6.29). Percebe-se que a 
DGAB encontra-se no mesmo intervalo de temperatura 
da Província Grafítica Bahia – Minas Gerais e da Mina de 
Itapecerica (MG); destacando-a com alto potencial de 
abrigar um depósito de grafita.

Desse modo, fica demonstrado que o dado termo-
métrico apoiado por informações geológicos e aero-
geofísicas, que corroborem a diversidade de eventos 
termotectônicos são ótimas ferramentas de comparação 
de distritos minerais potenciais.

6.4.2.2. Setor Transversal

As ocorrências de grafita no Setor Transversal 
dividem-se nos domínios Alto Pajeú (27 ocorrências) e 
Cachoeira (12 ocorrências) (Figura 6.18).

Figura 6.29 - Estimativas de temperatura de cristalização de grafita de diversas localidades do 
mundo utilizando a fórmula de AOYA et al. 2010 (dados de BEYSSAC et al., 2002; BELÉM, 2006; desta 

publicação para a DIGAB e Complexo Saúde (BA); BASSAN, 2019).
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pequena espessura. Existe uma tendência das ocorrências 
de grafita se localizar próximas aos corpos plutônicos 
associados à Suíte Intrusiva Conceição.

No Complexo São Caetano (ca. 862 Ma, U-Pb em 
zircão), a grafita ocorre associada a mármores, e infor-
mações adicionais estão indisponíveis.

No Grupo Cachoeira as grafitas hospedam-se nas 
formações Santana dos Garrotes (661 - 624, U-Pb em 
SHRIMP), e por vezes, no contato com a Suíte Intrusiva 
Conceição (635 ± 9 Ma, U-Pb). Outras ocorrências hospe-
dam-se em filitos grafitosos da Formação Serra do Olho 
d’Água, que são mais jovens que a primeira unidade. Em 
todas as unidades listadas a grafita hospeda-se em xistos, 
filitos e/ou sericita-grafita xistos e ocorre irregularmente 
disseminada (GOMES, 2001, p.40).

Na folha Afogados da Ingazeira (1:100.000), a sul do 
Lineamento Patos, foram cadastradas duas ocorrências. 
A primeira se refere a um garimpo abandonado desde 
a Segunda Guerra Mundial de grafita xisto com 6,5% 
de carbono fixo e 92,1% de teor de cinzas. O minério 
ocorre em lentes de coloração cinza-escura a negra com 
100 m de comprimento e 2 m de espessura máxima. A 
grafita é lamelar e maciça e está associada com quartzo, 
muscovita e manganês. A segunda ocorrência é descrita 
nos arredores de Malhada Real (PB), sendo represen-
tada por lentes de grafita xisto com 40 m de extensão 
x 13 m de largura (GOMES, 2001; VEIGA JÚNIOR, 1990). 
Segundo os mesmos autores, as mineralizações foram 
consideradas pouco significantes. Sugere-se que a para-
gênese grafita – manganês – formação ferrífera em 
ambiente vulcanossedimentar seja o melhor guia pros-
pectivo (VEIGA JÚNIOR, 1990). Nenhum estudo adicional 
foi desenvolvido nessas áreas para avaliação da exten-
são dessas ocorrências e das qualidades metalúrgicas  
dessas grafitas.

No Setor Alto Pajeú, limitado pelos lineamentos 
Patos, ao norte, e Pernambuco, ao sul, (Figura 6.18), as 
ocorrências de grafita são conhecidas desde a década de 
1970 (SCHEID; MUNIS, 1976). Nesse relato, estas ocor-
rências são descritas como agrupamentos minerais na 
forma de arco que acompanham o limite interestadual 
entre Pernambuco – Paraíba junto à bacia hidrográfica 
do Alto Pajeú. As mineralizações podem ser encontra-
das nos municípios de São José do Egito, Serra Talhada, 
Sertânia e Afogados da Ingazeira. Os autores associam 
as ocorrências às faixas metassedimentares dobradas e 
migmatizadas com direção NE-SW.

Na folha Patos (1:100.000) foram identificadas sete 
ocorrências de grafita. A maior parte delas encontram-
-se hospedadas na pilha sedimentar que entulhou a 
calha Pajeú – Paraíba representada pelos Comple-
xos Sertânia e Irajaí do Paleoproterozoico, sotoposto 
sobre o embasamento gnáissico-migmatítico. Comu-
mente, as ocorrências são encontradas em zonas que 

bordejam os ortognaisses sintangenciais. O conjunto 
de rochas foi metamorfizadas em fácies anfibolito  
médio a alto.

A única ocorrência diferente das demais se hospeda 
nas rochas metassedimentares do Complexo Salgueiro 
– Riacho Gravatá do Neoproterozoico compreendendo 
rochas metamorfizadas em fácies anfibolito baixo a 
xisto-verde.

A grafita concentra-se em bolsões com tamanho 
variado entre 2 a 8 m de largura a 5 a 50 m de compri-
mento. Os grãos são lamelares (flakes) e análises de car-
bono fixo revelam valores de 5,42% a 23,90%; coerente 
com o intervalo de teores das grafitas do tipo flake e 
teores entre 70 – 90% para o ROM de grafita (GUIMA-
RÃES, 1973; SCHEID; FERREIRA, 1991).

SCHEID e FERREIRA (1991) classificam essas ocor-
rências como de baixo potencial econômico, devido aos 
baixos teores e volumes, e a má qualidade das grafitas. 
Por fim, os autores consideram que as ocorrências de 
grafita são, na verdade metalotectos de mineralizações 
de metais base e/ou preciosos.

Atualmente com uma melhor compreensão dos 
depósitos de grafita, a interpretação de SCHEID e FER-
REIRA (1991) pode ser revista a partir dos seguintes 
pontos: (i) a faixa de teores entre 5,42 – 23,90% Cg está 
na faixa de teores das grafitas do tipo flake (3,0 – 65,0% 
Cg), (ii) os cálculos volumétricos só podem ser validados 
por sondagens; (iii) os autores não avaliaram as qualida-
des metalúrgicas da grafita, p.ex., grau de cristalinidade 
e grade das mesmas.

Na folha Itaporanga (1:100.000), foram cadastra-
das doze ocorrências de grafita correlacionadas com 
a Formação Serra dos Garrotes em associação com as 
intrusões graníticas da Suíte Intrusiva Conceição (BITTAR; 
GUIMARÃES; BARRETO, 2014).

6.4.2.3. Setor Meridional

O Setor Meridional da Província Borborema compre-
ende a área entre o Lineamento Pernambuco e o Cráton 
São Francisco (Figura 6.18). O único indício cadastrado 
encontra-se na Faixa Sergipana a qual compreende rochas 
geradas nos Evento Cariris Velhos (1100 Ma a 950 Ma; 
NEVES et al., 1995) e no Ciclo Brasiliano (Neoprotero-
zoico). O indício relaciona-se com os filitos grafitosos 
de baixo grau metamórfico (SILVA FILHO et al., 1976) 
hospedados no Grupo Macururê, de idade aproximada 
de 950 Ma (UHLEIN et al., 2011).

6.4.3. Província São Francisco

Na Província São Francisco (PSF) as mineralizações 
grafíticas subdividem-se em três setores: (1) Setor Oci-
dental, cujas rochas apresentam idades entre 3,5 e 0,74 
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Ga; (2) Setor Central, com idades entre 3,30 e 1,51 Ga 
e, (3) Setor Oriental, com idades entre 3,44 e 0,90 Ga. 
Nesses três setores foram cadastrados 2 minas, 83 ocor-
rências e 59 indícios (Figura 6.30).

Nesta província, o Paleoproterozoico é o intervalo 
de tempo geológico com maior potencial metalogené-
tico provado pela presença de duas minas: Itapecerica 
e Mateus Leme.

6.4.3.1. Setor Oriental

O Setor Oriental engloba as ocorrências de gra-
fita do PSF, hospedadas nos fragmentos tectônicos 
imbricados em sequências supracrustais do Arqueano 
- Paleoproterozoico. 

Localizadas no setor nordeste do CSF, as 48 ocorrên-
cias e 8 indícios agrupam-se nos Blocos Jequié, Serrinha 
e Itabuna-Salvador-Curaçá com direção regional N – S e 
transporte tectônico para noroeste.

O Complexo Saúde hospeda a ocorrência da Fazenda 
Sonhém considerada, até o momento, o melhor pros-
pecto do Setor Oriental da PSF. A ocorrência foi identifi-
cada primeiramente por FERREIRA e POMERENE (1969). 
Regionalmente, compreendem camadas com espessuras 
variadas na direção N – S com teor máximo de 13% Cg. A 
rocha estudada localiza-se na estação EU-051 coletada 

durante o Projeto Contendas – Macajuba. Ocorre em 
corte de estrada da BR-407 a cerca de 7,0 km ao norte 
da cidade de Rui Barbosa (BA).

O afloramento (EU-051) situa-se em uma zona de 
cisalhamento transpressional sinistral composta por uma 
intercalação de quartzitos (brancos, amarelados) com fili-
tos (esverdeados, dourados) e camadas escuras de grafita 
do Complexo Saúde. As rochas são subverticalizadas e 
mergulhando para oeste. A camada de grafita ocorre nos 
dois lados da estrada e varia de centimétrica em forma 
de lente a cerca de 1,5 m de espessura associada a uma 
falha normal (Figura 6.30).

Petrograficamente, a amostra EU-051 apresenta 
bandamento bem demarcado, possui níveis centimétricos 
a milimétricos de quartzo inequigranular, de granulação 
fina a média, sendo comum que se apresente em ribbons, 
concordantes com a foliação da rocha. Intercalados com 
esses, a rocha apresenta níveis micáceos, subcentimé-
tricos a milimétricos, compostos majoritariamente por 
biotita (possível filonito), com crescimento de muscovita 
sobre a foliação (retrometamórfica). A biotita apresenta 
granulação fina e se encontra orientada de acordo com 
a foliação da rocha, apresentando possível foliação 
S/C (Figura 6.31).

O quartzo apresenta feições de recristalização dinâ-
mica (migração de borda de grão, com formas irregulares 

Figura 6.30 - Mapa de localização dos recursos minerais de grafita para o Cráton São Francisco com indicação para 
as folhas 1:250.000 (quadrículas em preto) e 1:100.000 (quadrículas em vermelho).
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dos grãos), parcialmente encobertas por texturas de 
recristalização estática (grãos de contatos poligoniza-
dos). As textura descritas sugerem que a temperatura 
de cristalização do quartzo pode ter atingido cerca de 
~550-560°C que será avaliado por meio de dados espec-
trométricos Raman (Figura 6.33).

A rocha apresenta, ainda, níveis relativamente enri-
quecidos em minerais pesados (monazita, zircão, rutilo, 
turmalina, magnetita, etc.), possivelmente refletindo 
uma conformação herdada do processo de deposição.

A grafita compreende cerca de 5,0% do volume da 
rocha, ocorrendo em cristais alongados, disformes a 

A B

C D

E F

Figura 6.31 - Estação EU-051 (UTM: 337120; 8648786 ) – Complexo Saúde. (A) Visão geral do afloramento, 
intercalação de quartzitos e filitos (coloridos) subverticalizados mergulhando para oeste. (B) Camada de 

grafita com cerca de 1,5 m de espessura limitada por par de falhas normais. Possui contato tectônico com os 
metassedimentos do Complexo Saúde que dobram plasticamente. (C) Ampliação na camada de grafita.  

(D) Falha antitética de pequeno porte com movimento normal sendo corroborado pela curvatura das camadas 
metassedimentares. (E) Lente de quartzito em forma de sigmoide indicando movimentação normal.  

(F) Material esverdeado na interface do contato da camada escura de grafita com a camada de quartzito  
(Fotos cedidas pelo Projeto Contendas).
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euédricos. Encontra-se parcialmente orientada, quando 
associada à biotita, e não orientada quando em paragê-
nese com o quartzo (Figura 6.32 C e D). As palhetas variam 
de 7,5 µm (0,0075 mm) a um máximo de 405,39 µm 
(40,54 mm) maiores como outlier. A média das palhetas 
está em 63,51 µm ou 6,35 mm (Figura 6.32 E). Os grãos 
concentram-se entre 30 – 90 µm ou 0,03 a 0,09 mm 
variando da tipologia amorfa a medium flake.

A grafita apresenta um pico G médio em 1.580 cm-1, 
representando a simetria E2g, o que corresponde aos 
pares de átomos C interligados por ligação sp2. O pico D1 
médio está em 1.332 cm-1 e D2 médio em 1.605 cm-1. O 
primeiro pico se assemelha a simetria A1g corroborando 
a desordem cristalina dessa matéria carbonática (Figura 
6.33 e Tabela 6.21).

As estimativas de temperaturas encontradas variam 
de 415,17 a 475,13 °C e com alto grau de cristalização 
(178,89 a 228,51 Å). Esses dados sugerem que as grafitas 
tenham cristalizado em condições de fácies xisto-verde 
alto a anfibolito baixo. A comparação dessas temperatu-
ras com outras províncias metalogenéticas hospedeiras 
de grafita pode ser visualizada na Figura 6.29 para o 
Complexo Saúde.

O Bloco Serrinha é uma unidade tectônica subdividida 
em embasamento, unidades metassedimentares e intru-
sões graníticas. O Complexo Santa Luz (3,15 – 2,95 Ga) 
compreende o embasamento Mesoarqueano de médio 
a alto grau metamórfico. Sotoposto em discordância 
tectônica a essa unidade encontram-se os greenstone 
belts Rio Capim e Rio Itapecuru, de idade paleoprotero-
zoica. Por último, intrusões graníticas diversas secionam 
todas essas unidades. As ocorrências concentram-
-se nas rochas do embasamento, principalmente, em 
paragnaisses aluminosos e em menor quantidade em 
grafita xistos metamorfisados em fácies anfibolito. Ocor-
rem também nos xistos grafitosos do greenstone belt  
Rio Itapicuru.

O Bloco Jequié compreende um complexo homônimo 
composto por embasamento migmatítico (3,00 – 2,90 
Ga) com enclaves de rochas supracrustais associadas 
com ocorrências de grafita e múltiplos eventos graníticos 
(2,8 – 2,7 Ga). Sobre esse embasamento ocorrem rochas 
vulcanossedimentares, BIFs e grafita xistos metamorfi-
sado em fácies anfibolito.

No Orógeno Itabuna – Salvador – Curaçá (2,6 – 2,5 
Ga) foram cadastradas ocorrências no Bloco Itabuna, 
associadas com os granulitos e enderbitos de alto grau 
metamórfico do Complexo Ibicaraí – Buerarema e com 
kinzigitos e grafita xistos do Complexo Ipirá. No Oró-
geno Curaçá as ocorrências de grafita são associadas 
com os granulitos aluminosos do Complexo Caraíba  
(2101 ± 11 Ma).

No Paleoproterozoico, apenas dois indícios são des-
critos nas rochas granulíticas do Complexo São José, 

por vezes, próximas às rochas da suíte intrusivas sin-
-tectônicas Pau Brasil.

6.4.3.2. Setor Central

No Setor Central as ocorrências e os indícios de 
grafita mais antigos ocorrem entre o Mesoarqueano 
ao Neoarqueano. No Mesoarqueano, as grafitas estão 
associadas com gnaisses do Complexo Paramirim ou 
embasamento pré-Espinhaço. No Neoarqueano, uni-
dades metassedimentares e paragnaisses do Complexo 
Ibiajara abrigam filitos e xistos grafitosos (DARDENNE; 
SCHOBBENHAUS, 2001; HASUI et al., 2012).

No Bloco Gavião uma ocorrência de grafita é des-
crita em metapelitos com andaluzita (zircão, monazita, 
rutilo e grafita) na Bacia Jacobina, cuja condição de pico 
metamórfico foi determinada por LEITE et al. (2007) em 
cerca de 3,0 Kbar e 600° C.

No Paleoproterozoico, o Grupo Serra da Boa Espe-
rança hospeda grafita em xistos metamorfizados em 
fácies xisto-verde. No Supergrupo Espinhaço, duas ocor-
rências de grafita são relacionadas ao Grupo Santo Onofre 
pela Formação Canatiba com ca. 850 m de sequência 
sedimentar metamorfizada em baixo grau. Entre elas 
ocorrem filitos grafitosos e metarritmitos pelito-arenosos 
com grande contribuição carbonosa (CAXITO et al., 2008).

Na margem noroeste do Cráton São Francisco, a Faixa 
Rio Preto (~600 Ma) em seu grupo homônimo engloba 
três ocorrências de xistos grafitosos associados com 
ferro e manganês.

Por fim, no Grupo Macaúbas foram cadastradas 
três ocorrências de grafita xistos na Formação Rio Peixe 
Bravo, os quais estão associados às mesmas sequências 
ferríferas onde se encontra o depósito Porteirinha.

6.4.3.3. Setor Ocidental

No Setor Ocidental, as minas de Itapecerica e Mateus 
Leme servem como modelos da mineralização grafítica 
para a PSF (Figura 6.30).

No primeiro modelo, a Província Grafítica de Ita-
pecerica (PGI) é operada pela mineradora Nacional de 
Grafite Ltda. desde 1942. Compreende uma sucessão de 
rochas supracrustais ricas em grafita do Paleoprotero-
zoico sotoposto ao embasamento Arqueano (Figura 6.34). 
A mina localiza-se na porção interpretada como margem 
continental meridional do embasamento Paleoarqueano 
do Cráton do São Francisco (RESENDE; VARELLA, 1997; 
TEIXEIRA et al., 2017).

Os metassedimentos ricos em grafita foram depo-
sitados numa bacia precursora com idade de deposição 
máxima de ca. 2.080 Ma alimentada por sedimentos 
oriundos do Cinturão Mineiro (2.470 – 2.000 Ma). Este 
segmento é o mais bem preservado do Orógeno Minas. 
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Figura 6.32 - Amostra EU-051. (A) e (B) Textura da rocha com feições de recristalização sob luz refletida na 
primeira foto e transmitida na segunda. (C) e (D) destaque para os flakes de grafita que variam de 7,5 a 405,39 

µm; sob luz transmitida e polarizador descruzado na primeira foto e luz refletida na segunda foto.  
(E) Histograma com as medidas do eixo maior dos flakes de grafita.

A B

C D
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A inversão da bacia ocorre entre 1.997 ± 20 Ma a 
1.971 ± 20 Ma (U-Pb, zircão) no Paleoproterozoico. As 
rochas sedimentares sofreram metamorfismo em fácies 
granulito transformando-as em paragnaisses. Associa-se 
esse metamorfismo ao fechamento do Cinturão Mineiro 
contra o foreland Neoproterozoico (TEIXEIRA et al., 2017). 
Nesse contexto, as rochas da PGI são interpretadas como 
faixas kondalíticas e compreendem suíte de rochas predo-
minantemente compostas por granulitos aluminosos que 
atestam sua gênese sedimentar (TEIXEIRA et al., 2017). 
Dados de MIRANDA et al. (2019) atestam a origem biogê-
nica do carbono por meio  de isótopos de carbono δ13C 

com valores entre -21,33 e – 27,89‰. Os mesmos autores 
estimam as temperaturas de cristalização entre 729°C a 
611°C obtidas por espectros Raman e difração de raios-X.

No Brasil, as faixas kondalíticas são similares às rochas 
da Faixa Mantiqueira e às rochas do Bloco Amapá, ambas 
hospedeiras de grafita. Internacionalmente, as mesmas 
faixas de rochas de alto grau metamórfico também são 
encontradas nos principais países produtores de gra-
fita, p.ex., Índia, China e Sri Lanka (vide teor vs. tonela-
gem, Figura 6.7) (SANTOS et al., 2011; BROWN, 2014; 
TEIXEIRA et al., 2017; YANG; SANTOSH; WADA, 2014;  
ZHANG et al., 2014).
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Figura 6.33 - Espectros Raman (cm-1) de seis medidas efetuadas em seção polidas utilizadas para o cálculo do 
geotermômetro. Na região da primeira ordem (1100 – 1800 cm-1) banda G (graphite band) em 1580 cm-1, D1 

(desordem) em 1350 cm-1, D2 em 1620 cm-1. Na região da segunda ordem (2500 – 3100 cm-1) destaca-se apenas a 
banda S1 entorno de 2700 cm-1.

PICO PARÂMETRO LEITURA 1 LEITURA 2 LEITURA 3 LEITURA 4 LEITURA 5 LEITURA 6

G

Posição do Pico 1.579,04 1.578,39 1.579,94 1.579,19 1.579,19 1.579,59

FWHM 14,06 10,42 10,92 10,28 10,28 8,93

Área 6.445,76 5.759,72 6.336,28 6.229,98 6.229,98 5.944,79

Altura do Pico 291,80 352,01 369,53 385,92 385,92 423,79

D1

Posição do Pico 1.332,24 1.332,55 1.331,94 1.332,12 1.332,12 1.333,61

FWHM 34,99 33,16 17,82 30,65 30,65 33,21

Área 7.420,16 7.385,06 4.798,00 7,492,00 7.492,00 8.030,19

Altura do Pico 135,01 141,79 171,46 155,62 155,62 153,93

D2

Posição do Pico 1.605,00 1.605,00 1.605,00 1.605,00 1.605,00 1.605,00

FWHM 31,75 33,70 21,30 87,49 87,49 31,32

Área 1.848,86 1.983,10 1.127,66 6.378,00 6.378,00 1.848,86

Altura do Pico 37,07 37,47 33,70 46,41 46,41 37,59

R1 0,46 0,40 0,46 0,40 0,40 0,36

R2 0,47 0,49 0,39 0,37 0,37 0,51

T (°C) - Beyssac et al. (2002) 430,88 423,76 466,87 475,13 475,13 415,17

T - Erro +-50°C +-50°C +-50°C +-50°C +-50°C +-50°C

La - Matthews et al. (1999) 179,39 206,07 178,89 205,83 205,83 228,51

Tabela 6.21 -  Leituras obtidas a partir dos espectros Raman para a amostra EU-51. Geotermômetros de BEYSSAC et al. 
(2002) e MATHEWS et al. (1999).
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Figura 6.34 - (A) Mapa geológico esquemático desenhado com base na aerogeofísica destacando a estrutura elíptica que hospeda a 
sucessão supracrustal rica em grafita cavalgante sobre o embasamento Arqueano. It: Gnaisse Itapecerica; A = corpos de anfibolito. (B) 

Mapa geológico simplificado da sucessão supracrustal com destaque para a mina Cafofo (TEIXEIRA et al., 2017; ZACCHI et al., 2007).

A

B
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O aerolevantamento usado nesse trabalho pertence 
ao Bloco Oeste do Projeto Pitangui - São João Del Rei 
– Ipatinga (Figura 6.35). A área foi sobrevoada a 100 m 
de altitude com linhas espaçadas de 250 m na direção 
N30E, e linhas de controle a cada 2500 m na direção 
N60W (CODEMIG; CPRM, 2001).

Os dados aerogamaespectrométricos são apresen-
tados em mapas de composição ternária RGB dos canais 
K, eTh e eU, sobreposto ao campo magnético anômalo 
(CMA) em escala de cinza (Figura 6.35). As imagens da 
figura 6.34 destacam as anomalias geofísicas tanto para 
região da mina de Itapecerica, bem como, para região 
da mina de Mateus Leme.

Destacam-se na imagem ternária da figura 6.35, 
a oeste, as estruturas elíticas que apresentam halos 
externos caracterizados pela alta concentração dos três 
radioelementos sumarizadas na figura 6.34.  ZACCHI et al. 
(2007) interpreta essas estruturas elíptica como granitos 
a granodiorito. As rochas do interior dessas estruturas 
com alta concentração de eU e pontos anômalos em K 
são correlacionadas com os paragnaisses hospedeiros de 
grafita. Embasado nesses dados, a mina de Itapecerica 
localiza-se próxima aos halos ígneos.  

A imagem CMA foi utilizada para destacar, a oeste, 
anomalias magnéticas lineares nas direções NW-SE 
que estão associadas a intrusões de diques de meta-
gabro do enxame de diques Pará de Minas com idade 
de cristalização de 1795 a 1710 Ma (CEDERBERG et al., 
2016; ZACCHI et al., 2007). As profundidades do topo 
da fonte dessas anomalias magnéticas foram estimadas 

por Deconvolução de Euler segundo metodologia de 
DURRHEIM e COOPER (1998) em regiões próximas às 
minas e às ocorrências. Isso feito para idealizar o grau 
de influência desses diques aos eventos tectonoter-
mais responsáveis pela formação e remobilização  
da grafita.

As estimativas foram realizadas diretamente nas 
linhas de voo sobre as anomalias dipolares que foram 
possíveis de serem isoladas e que estão associadas 
aos diques. Para cada estimativa foi usado uma janela 
correspondente à metade do tamanho da anomalia. 
A Figura 6.36 apresenta uma das estimativas com as 
nuvens de soluções de todos os índices estruturais ali-
nhadas indicando numericamente a coerência das solu-
ções. As estimativas para o índice estrutural de dique 
apresentam valores variando de 0,0 a 120 m sugerindo 
que os diques são rasos nas proximidades das minas e  
das ocorrências.

A mina de Itapecerica é a segunda maior mina de 
grafita do Brasil (178.876 t @ 21,72% Cg; reserva medida; 
RESENDE; VARELLA, 1997), localizada cerca de 20 km 
oeste da Zona de Cisalhamento Cláudio no município 
de Itapecerica. O minério grafítico é de alta qualidade 
e a mina conta com uma capacidade anual de 9.000 
Mtpa. O minério é tipo flake, e geralmente maior que 
100 µm (0,1 mm). É disseminado na rocha hospedeira 
com teor próximo a 20% Cg (RESENDE; VARELLA, 1997; 
MIRANDA et al., 2019; TEIXEIRA et al., 2017). A empresa 
extrai grafita tipo flake em mina à céu aberto nas cavas 
Água Limpa, Tejuco Preto, Bambuí e Cafofo (inativa). 

Figura 6.35 - Aerogamaespectrometria sobre imagem CMA. (A) Mina de Itapecerica com a indicação dos recursos 
minerais de grafita e da profundidade dos diques máficos. (B) Mina de Mateus Leme cogeneticamente relacionada 

com formações ferríferas do Grupo Nova Lima, e sem uma relação direta com diques.

A B
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A grafita tipo flake indica uma relação genética com 
a matéria carbonática primária em rochas sedimenta-
res que foi convertida em grafita em condições de alto 
grau metamórfico acompanhado de deformação das 
rochas hospedeiras (RESENDE; VARELLA, 1997; TEIXEIRA  
et al., 2017).

A seguir são apresentadas descrições dos depósitos 
a partir das descrições de RESENDE & VARELLA (1997).

No depósito de Água Limpa a grafita é minerada a 
partir de xistos grafitosos com direções N62°W a N30°W 
e mergulhos entre 25° e 55° SW. O minério é lenticular 
capeado no topo por quartzito grosso (capa) e na base 
por xistos anfibolíticos talcosos (lapa). Os grãos são cris-
talinos, lamelares com granulação média com teores 
médios de 20% Cg.

No depósito Tejuco Preto, a maior ocorrência do 
distrito de Itapecerica, a grafita ocorre em grafita xisto 
com direção preferencial N20°E/10° – 20°SW podendo, 
até mesmo, estar horizontal, tal o nível de deformação. 
Apresenta as mesmas rochas da capa e da lapa do depó-
sito Água Limpa.

O depósito Bambuí localiza-se distante 5,0 km a 
leste de Itapecerica. A mineralização está hospedada 
em xistos grafitosos com ca. 3,0 m de espessura e 
direção média N40°E/sul, com camadas dobradas e 

redobradas e duplicadas para espessuras entre 6,0 – 
8,0 m. A relação capa/lapa também segue o modelo  
de Água Limpa.

O depósito Cafofo, inativo segundo TEIXEIRA et al. 
(2017), encontra-se cerca de 2,0 km a noroeste de Ita-
pecerica. Minério gnáissico possui relação genética com 
diques anfibolíticos, os quais foram mapeados como 
corpos intrusivos rasos (Figura 6.34). O minério tem 
direção N20°E com mergulho para sul. A estratigrafia 
do depósito Cafofo é similar ao depósito de Água Limpa 
com granulometria bastante fina e teor com ca. 20% Cg 
em média.

O segundo modelo com maior potencial metalogené-
tico relaciona-se com a Província Grafítica Mateus Lemes 
(BELÉM, 2018; RESENDE; VARELLA, 1997). O depósito de 
Mateus Leme ocorre em lentes centimétricas a métricas 
de filitos carbonosos em associação com formações fer-
ríferas do Grupo Nova Lima. Essa associação litológica 
entre grafita e BIFs é bem demarcada na Figura 6.35 B 
que compreende uma fusão entre o CMA e aerogamaes-
pectrometria. Nessa imagem, as rochas são encontradas 
em um trend NW-SE com alta concentração dos três 
radioelementos. O CMA nessa região possui anoma-
lias lineares de alta intensidade associadas à presença 
de minério de ferro que mascaram os sinais de outras  

Figura 6.36 - (A) Campo Magnético Anômalo da Linha de voo L212255.1:259 entre as estações 52892.0 
(NE) e 52899.0 (SW) correspondente ao dique em função da distância. (B) Soluções da Deconvolução de 

Euler segundo DURRHEIM e COOPER (1998) para índices estruturais diferentes. Foi utilizada uma janela de 
dados correspondente à metade da anomalia. (Índices Estruturais: 1.0: Contato; 1.5: Dique; 2.0: Cilindro 

Horizontal; 2.5: Cilindro Vertical; e, 3.0: Esfera).
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anomalias magnéticas, impossibilitando, por exemplo, 
estimativas de profundidade do topo de diques por 
Deconvolução de Euler. As rochas hospedeiras de grafita 
são metamorfizadas em fácies anfibolito baixo a médio 
(ROMANO, 2007). A mina é operada pela JMN Mineração 
S/A com produção de 16.570 t em 2000 com teor de 14% 
Cg, destinado ao mercado de ferro-gusa (DUARTE, 2000).

6.4.4. Província Mantiqueira

A Província Mantiqueira é situada ao longo da costa 
sul do Oceano Atlântico, desde a latitude 15°S até a 
fronteira com o Uruguai (ALMEIDA, 1981) e engloba 
os orógenos Araçuaí, Ribeira, Brasília meridional, 
Dom Feliciano e São Gabriel. A Província Mantiqueira 
desenvolveu-se durante a Orogenia Neoproterozoica 
Brasiliano-Pan Africana a qual resultou na amalgamação 
do Paleocontinente Gondwana Ocidental. HEILBRON e 
PEDROSA-SOARES (2004) adotaram a seguinte subdivisão 
tectonoestratigráfica para a descrição de cada orógeno: 
(a) rochas do Embasamento com idade superior a 1,7 Ga; 
(b) sucessões intracratônicas entre o Paleoproterozoicas 
ao Mesoproterozoico; (c) sucessões de margem passiva 
do Neoproterozoico; (d) arcos magmáticos associados a 
configurações de margem continental intraoceânica e 
ativa (790 Ma a 585 Ma); (e) granitoides sin-colisionais 
relacionados a diferentes episódios colisionais; e, (f) 
sucessões sedimentares orogênicas tardias e magma-
tismo bimodal relacionado. A Figura 6.37 apresenta um 
mapa geológico simplificado da PM com a localização 
das principais províncias grafíticas. Por conseguinte, a 
Figura 6.38 mostra a localização cartográfica dos mesmos 
recursos minerais.

A PM engloba 3 minas ativas, 4 minas inativas, 5 
garimpos, 201 ocorrências e 140 indícios; o que cor-
responde a 40,2% dos recursos de grafita cadastrados 
no GeoSGB (Tabela 6.1). Essa quantidade de recursos 
minerais fazem dela a província tectônica mais impor-
tante do Brasil para hospedar mineralizações grafíticas, 
principalmente, nos domínios de colisão faixa móvel com 
áreas cratônicas.

Neste informe, as mineralizações grafíticas são des-
membradas nas Faixas Araçuaí e Ribeira e no Complexo 
Brusque (Figura 6.37 e 6.38); enquanto a Faixa Brasília é 
tratada integralmente na Província Tocantins. Em cada 
uma delas será detalhado as unidades hospedeiras e o 
modo de ocorrência dessas mineralizações.

6.4.4.1. Faixa Araçuaí

A Faixa Araçuaí (590 – 570 Ma) está localizada no 
limite oriental com o CSF com direção regional N – S, e 
corresponde ao domínio norte da PM. Definida como 
o Sistema Orogenético Brasiliano III com transporte 

tectônico em direção ao CSF engloba (DARDENNE; SCHO-
BBENHAUS, 2001; SILVA et al., 2014).

Atualmente, a Faixa Araçuaí corresponde à área com 
maior potencial metalogenético para hospedar uma 
mineralização grafítica no Brasil como observado pelos 
dados inéditos desta pesquisa. A faixa móvel abriga 
diversos depósitos minerais neproterozoicos: (i) Provín-
cia Grafítica Bahia – Minas Gerais; (ii) Depósito de Fe 
de Porteirinha; (iii) Diamictitos Diamantíferos do Grupo 
Macaúbas; e, (iv) Província Pegmatítica.

A Província Grafítica Bahia - Minas Gerais (PGBM) 
(PEDROSA-SOARES; FARIA; REIS, 1999). Ocorre no 
extremo norte da Faixa Araçuaí no contato com o 
CSF. Engloba as minas de Pedra Azul, Salto da Divisa 
e Maiquinique (Figura 6.37 e 6.38). Os depósitos são 
os maiores do Brasil em termos de reservas limitados 
numa faixa entre 5.000 – 52.000 kt @ 10 – 15% Cg e 
são considerado de classe-mundial (Figura 6.7). As minas 
produzem 12 Kt/ano de ROM grafítico do tipo flake e 
18 kt/ano de minério fino/amorfo (PEDROSA-SOARES;  
FARIA; REIS, 1999).

A descrição que será apresentada da PGBM baseia-se 
na compilação dos principais trabalhos desenvolvidos 
na área: BELÉM (2018, 2006); PEDROSA-SOARES, FARIA 
e REIS (1999); PEDROSA-SOARES et al. (2001); PEDROSA-
-SOARES e WIEDEMANN-LEONARDOS (2000); RESENDE 
e VARELLA (1997); MORAIS (1997); e, MOREIRA e NERY 
(1997). Os dados termométricos de BELÉM (2006) são 
apresentados na Figura 6.29 e demonstram que a PGBM 
é a província com maior gradiente de temperatura dentre 
as províncias analisadas no gráfico termométrico.

Os depósitos da PGBM ocorrem associados a dois 
tipos de rochas hospedeiras. Os depósitos hospedados 
em xistos: (i) tipo Pedra Azul relacionado com o Complexo 
Jequitinhonha e (ii) tipo Maiquinique relacionado com o 
Grupo Macaúbas. A outra tipologia de minério compre-
ende a grafita hospedada em paragnaisses do Complexo 
Jequitinhonha do tipo Salto da Divisa – Itamaraju.

O Distrito de Pedra Azul – Bandeira (DPA) se localiza 
na região do médio Jequitinhonha no extremo norte de 
Minas Gerais. Corresponde à área de ca. 300 km2 entre 
os municípios de Pedra Azul e Araçagi. O DPA contempla 
jazimentos e prospectos satélites (Figura 6.37, 6.38 e 6.39) 
de grafita singenética do tipo xisto com teores entre 5 – 
15% Cg. A rochas hospedeiras são (i) sillimanita–grafita 
xistos; (ii) grafita-quartzo xistos; (iii) quartzitos grafitosos; 
(iv) granada-muscovita-biotita xistos; e, (v) quartzitos. 
As espessuras das camadas geralmente variam entre 
5 – 40 m e, podendo em alguns casos alcançar a espes-
sura de 150 m por meio de duplicação de camadas. 
As rochas foram metamorfizadas em fácies anfibolito 
(600 – 700°C e 4 kbar) e regionalmente, estão encaixa-
das em granitos, gnaisses biotíticos e, mais raramente,  
em anfibolitos.
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Figura 6.37 - Província Mantiqueira com a localização dos recursos minerais de grafita e discriminação das 
principais faixas mineralizadas nos polígonos tracejados sobre uma base geológica simplificada do SGB/CPRM.

Os xistos mineralizados são fortemente controlados 
por zonas de cisalhamento dúcteis de alto ângulo. Os 
sistemas transcorrentes deslocam granitos sintectônicos, 
posicionando-as lado a lado com a grafita. Em escala 
mesoscópica, as ocorrências são intensamente defor-
madas, metamorfizadas e migmatizadas.

O DPA agrupa seis depósitos com características bas-
tante similares, englobando 80% das reservas da PGBM: 
Paca, Paquinha, Inferninho, Frente H, Aurino Mendes e 
Antônio Moreira. A principal diferença entre os depósitos 
reside no grau de cristalização da grafita e do intempe-
rismo. Os corpos de minério tem extensão ≥ 5,0 km, por 
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Figura 6.38 - Distribuição dos recursos minerais de grafita na Província Mantiqueira por folhas 1:250.000 (em preto) 
e 1:100.000 (em vermelho).

Figura 6.39 - Mapa aerogamaespectrométrico da Província Grafítica Bahia - Minas Gerais com a identificação das 
três minas localizam os três distritos grafíticos. DPA: Distrito de Pedra Azul; DM: Distrito de Maiquinique; DSD: 

Distrito de Salto da Divisa. Ao fundo imagem da 1ª Derivada Vertical (Dz).
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na xistosidade regional. O minério é capeado por solo 
cinza, preto a vermelho com espessura de 0,5 a 9,0 m. 
O minério não intemperizado ou compacto tem teor de 
12% Cg, mas o minério lavrável geralmente possui teor 
médio de 9,23% Cg.

Ainda no Orógeno Araçuaí, na porção sul da unidade 
tectônica, são encontrados os primeiros jazimentos de 
grafita minerados no Brasil durante a Segunda Guerra 
Mundial. Localizam-se no estado do Rio de Janeiro nos 
municípios de São Fidélis, São Benedito e Saudade e nas 
serras do Colégio e São José (SILVA; CUNHA, 2001; GOMES 
FILHO, 1940). As mineralizações se grafita do tipo flake 
hospedam-se no Complexo Paraíba do Sul nas unidades 
São Fidélis e Italva (Figuras 6.37 e 6.38).

Na unidade São Fidélis, as ocorrências de grafita 
hospedam-se nas faixas kinzigíticas a cordierita e silli-
manita; comumente com horizontes de xistos grafitosos. 
Nessa unidade foram lavradas duas jazidas: Saudade e 
São Benedito. Os corpos de minério são muito intem-
perizados o que favoreceu o método manual de cata.

A jazida de Saudade compreende um veio com 
5 – 140 mm de espessura ou grafita disseminada no 
saprólito. A grafita hospeda-se em granada gnaisse de 
direção N60° – 70°E, e mergulho para NW. O ROM foi 
medido 35-40% C, o concentrado (artesanal): 60% C e 
o concentrado (peneira): 70% C. A cava foi abandonada 
com o nível freático foi atingido. Com base nos dados 
de GOMES FILHO (1940), a jazida poderia ter 0,7 – 0,73 
toneladas em 1,0 m de espessura (NE-SW) com teo-
res entre 35 – 40% C ou 60 – 70% C no concentrado  
da peneira.

A jazida de São Benedito se localiza na faixa Kinzigítica 
e ocorre como veios de grafita com 5 - 20 cm intensa-
mente intemperizados. Muito embora, não haja dados 
isotópicos que corroborem a tipologia venular. Dados de 
GOMES FILHO (1940) apontam para um reserva potencial 
de 2,09 – 2,23 Kt numa espessura de 50 m (NE-SW) com 
teor médio de 57,43% C. Ocorrências e indícios satélites a 
esses jazimentos são encontrados também em mármores 
da Unidade Italva.

6.4.4.2. Faixa Ribeira

A Faixa Ribeira (640 – 610 Ma) está localizada no 
limite oriental da PM (Figuras 6.37, 6.38 e 6.40). Definida 
como o Sistema Orogenético Brasiliano II exibe estruturas 
que indicam transporte tectônico em direção ao CSF 
(DARDENNE; SCHOBBENHAUS, 2001; SILVA et al., 2014). 
Para esta área, o potencial mineral para grafita ainda 
não foi avaliada.

Em sua porção setentrional a faixa móvel abriga prin-
cipalmente as mineralizações de metais-base (Pb-Zn-Ag) 

vezes, segmentada transversalmente por falhas N-S que 
seccionam os depósitos em prospectos menores (≤ 5,0 
km). Anomalias magnéticas (ASA) estão associadas a esses 
depósitos são apresentadas na Figura 6.39.

O volume de minério tipo flake tende a aumentar 
rumo a oeste. Segundo BELÉM (2006), a granulometria 
varia de fina a média (0,01 a 0,05 mm no eixo maior e 
0,08 a 0,25 mm no eixo menor). Os cristais de grafita 
caracterizam-se como palhetas esfarrapadas e lamela-
res em associação com sulfetos (py, cpy, po3) e fibrolita 
intercrescida com pirita e biotita. Ocorre de forma dis-
seminada na rocha, mas orientada preferencialmente 
segundo a xistosidade.

O Distrito de Almenara - Salto da Divisa (DSD) localiza-
-se a leste da PGBM entre as cidades de Almenara e 
Salto da Divisa. Hospedam os depósitos do tipo Salto 
da Divisa – Itamaraju em rochas kinzigíticas ou gnaisses 
peraluminosos, sempre próximo às intrusões graníticas 
(Figuras 6.37, 6.38 e 6.39). Essas rochas de alto grau 
metamórfico são consideradas as principais hospedeiras 
de grafita do Complexo Jequitinhonha (BELÉM, 2018). 
Distribuem-se em quatro faixas grafitosas: (i) Salto da 
Divisa, (ii) Guaratinga, (iii) Nova Alegria e (iv) Itamaraju. 
A mina Fazenda Califórnia é o único depósito explorado 
no distrito pela Cia Nacional da Grafita.

O minério é lavrado a partir de rochas metassedimen-
tares que atingiram a transição entre a fácies anfibolito 
– granulito com intensa anatexia em 700 – 800 °C e 4,0 
kbar (Figura 6.29). As rochas são: (i) sillimanita-grafita-
-granada gnaisse; (ii) grafita xistos, (iii) grafita-sillimanita-
-cordierita-granada-biotita gnaisse; (iv) granada-biotita 
gnaisse; (v) leptitos; (vi) calcissilicato granulitos; e, (vi) 
quartzitos.

O DSD é controlado estruturalmente por zonas de 
cisalhamento dúcteis e as camadas são orientadas prefe-
rencialmente NW-SE. Os principais metalotectos do DSD 
são compostos predominantemente por grafita gnaisse 
com grafita em palhetas esfarrapadas com > 1,0 mm.

O Distrito de Maiquinique (DM) dista 25 km da sede 
do município homônimo na Bahia. O minério grafítico 
do tipo amorfo hospeda-se em grafita xistos do Grupo 
Macaúbas. As reservas relatadas são da ordem de 8,9 
Mt @ 9,3% C com 9,2 Mt indicada e 15,3 Mt inferida do 
tipo amorfo (Figuras 6.37, 6.38 e 6.39).

No DM existem dois corpos mineralizados deno-
minados Setor I e II hospedados em (i) quartzito-xisto 
grafitoso, (ii) sillimanita-quartzo xisto, (iii) muscovita – 
quartzo grafitoso, (iv) biotita-quartzo xisto grafitoso; e, (v) 
metarenitos. Geralmente, os xistos com grafita gradam 
para os termos mais ricos em quartzo (i.e., metarenito).

Os depósitos de grafita do DM são singenéticos, 
encaixados em xistos como lentes e bandas intercaladas 

3Py: pirita, Cpy: calcopirita e Po: pirrotita.
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hospedados em rochas metassedimentares. Outros mine-
ralizações corresponde a W, CaF2 e P2O5 em carbonatito 
e rochas alcalinas localizadas no Vale do Rio Ribeira entre 
SP-PR (DARDENNE; SCHOBBENHAUS, 2001).

No geral, o potencial mineral para mineralizações 
grafíticas é subavaliado. No banco de dados do SGB/
CPRM há o cadastro apenas de indícios e ocorrências 
nos Domínios Embu e São Roque.

Como parte da avaliação do potencial de grafita no 
Brasil, alguns projetos em andamento no ano de 2018 
apontaram indícios e ocorrências desse bem mineral 
para o Projeto Grafita Brasil. Nas atividades de campo do 
Projeto Agregados para Construção Civil da Região Metro-
politana de São Paulo (SUREG/SP) foi identificada uma 
ocorrência de grafita em pedreira de brita. As amostras 
foram coletadas em duas pedreiras de brita no município 
de Cajamar (Figura 6.40 e 6.41). Na pedreira Lafarge, 
amostras 4366-GG-R-078-A e B, o material é estéril 
em grafita (0,05 % Cg). As amostras 4366-VV-R-089-
-A e B são da pedreira da Votorantim, na qual afloram 
metacalcários com alternância de filito cinza escuro com 
grafita disseminada microcristalina com microvenulações 
de pirita. Análises químicas nestas amostras indicaram 
valores de 2,69% Cg. e 1,75 - 0,45% S (Tabela 6.22), o 
que permite classificar este afloramento como uma 
ocorrência de grafita.

No plano da foliação os leitos de metacalcários apre-
sentam teores de 8,36 a 6,68% de carbono carbonático, 
com presença vênulas brancas de calcita associada com 
sulfetos (pirita e bornita). Devido à granulometria extre-
mamente fina, interpreta-se que a grafita presente seja 
do tipo amorfa.

As rochas encontradas nas pedreiras a noroeste 
do município de São Paulo correspondem às faixas 
de supracrustais do Pré-Cambriano paulista (Figura 
6.40). As rochas são da Formação Estrada dos Rome-
ros do Grupo São Roque metamorfizada em fácies 
xisto-verde de baixa pressão do tipo Abukuma ou 
New Hamphshire (JULIANI; BELJAVSKIS, 1995). Local-
mente o metamorfismo pode alcançar grau mais 
elevado no contato com corpos graníticos (JULIANI; 
BELJAVSKIS, 1995). Informações da mina apontam que 
a presença da grafita prejudica a qualidade tecno-
lógica da brita, pois a torna mais placoide ao invés  
de arredondada.

Na Faixa Ribeira as Formações Água Clara e Capiru 
que ocorrem entre São Paulo e Paraná também se se 
destacam como unidades portadoras de carbono meta-
morfizado em fácies xisto verde. Essas formações podem 
conter carbonatos estromatolíticos similar às ocorrências 
nas faixas de dobramentos das Faixas Paraguai (p.ex., 
depósito Peresópolis) e Araguaia.

Figura 6.40 - Mapa de localização regional da estação 4366-VV-R-089-A e B, localizado imediatamente a noroeste da cidade de São 
Paulo (ponto branco). O mapa também identifica a área do Projeto Sapopema (retângulo branco) ao norte do Arco de Ponta Grossa 

maior potencial para hospedar grafita amorfa relacionada com o metamorfismo de camadas de carvão segundo modelo chinês.



| 85 |

| Projeto Avaliação do Potencial da Grafita no Brasil - Fase 1|

Figura 6.41 - (A) Frente de lavra da pedreira da Votorantim; (B) Amostra 4366-VV-R-089-A e B. (Fotos: 
Pesquisadora em Geociências Dra. Vidya Vieira Almeida – SUREG/SP).

AMOSTRA CARB (%) GRAF (%) ORG (%) CT (%) S (%)

4366-GG-R-078-A 10.84 <0.05 <0.05 10.94 <0.01

4366-GG-R-078-B 9.83 <0.05 <0.05 9.93 <0.01

4366-VV-R-089-A 6.68 2.69 0.36 9.73 1.75

4366-VV-R-089-B 8.36 0.08 <0.05 8.49 0.45

Tabela 6.22 -  Relação de amostras com análises de carbono carbonático (CARB); grafítico ou elementar 
(GRAF) e orgânico (ORG), Carbono Total (CT) que correspondendo à soma dos três carbonos e Enxofre (S).

A B

6.4.4.3. Complexo Brusque

O Complexo Brusque (936 ± 40 a 552 ± 3,4 Ma; 
SILVA et al., 2014) é uma faixa metavulcanossedimen-
tar de fácies xisto-verde a anfibolito baixo e, por vezes, 
anfibolito alto a granulito nas proximidades de grani-
tos. A unidade, como um todo, ocorre com 75 km de 
comprimento na direção NE-SW e 40 km de largura 
(CALDASSO et al., 1995). Nesse complexo correm filitos 
grafitos pouco expressivos hospedados na porção basal 
da Sequência Ribeirão do Ouro na Folha Brusque (CAL-
DASSO et al., 1995). Embora não avaliadas, as ocorrên-
cias possivelmente são relacionadas com grafita amorfa 
(Figura 6.37 e 6.38) (DARDENNE; SCHOBBENHAUS, 2001;  
SILVA et al., 2014).

6.4.5. Província Tocantins

A Província Tocantins (PT) é um sistema orogênico 
Neoproterozoico formado pelo amalgamento dos Crá-
tons do Amazonas e do São Francisco (ALMEIDA, 1981). 
É contestada a sua sobreposição a um terceiro Cráton 
– do Paranapanema (NEVES, 1999). Sua direção geral é 
norte-sul com cerca de 2.000 km de comprimento e até 
800 km de largura. Compreende as faixas dobradas Ara-
guaia e Paraguai a oeste, edificadas na margem do Cráton 
Amazônico, e a Faixa Brasília estabelecida na margem 
do Cráton do São Francisco, onde se encontra o Arco 
Magmático de Goiás (PIMENTEL et al., 1991; PIMENTEL; 

FUCK, 1992). A sedimentação do Fanerozoico na Provín-
cia Tocantins é limitada ao preenchimento do Gráben 
Água Bonita em Goiás, com um suposto acamamento 
Devoniano e a fragmentos de coberturas continentais 
cretáceas e cenozoicas. Tanto um magmatismo alcalino 
Cretáceo tardio, quanto várias intrusões de diques de 
diabásio do Cretáceo inferior, ocorreram em diversas 
partes ao sul da província (ALMEIDA, 1981).

Neste informe mineral a PT será abordada por setores 
(Figura 6.42 e 6.43): (i) Cratônico, (ii) Faixa Brasília, (iii) 
Maciço de Goiás, (iv) Arco Magmático do Oeste de Goiás 
e (v) Faixa Paraguai – Araguaia (FUCK, 1994; FUCK et al., 
1993). Neste contexto, o Maciço de Goiás é interpre-
tado como um microcontinente, o Arco Magmático de 
Goiás como faixas de acreção crustal neoproterozoica 
e as Faixas Brasília e Paraguai – Araguaia como bacias 
sedimentares ricas em material carbonoso em suas pla-
taformas continentais.

Na PT os recursos minerais de grafita são distribuídos 
nas sete unidades tectônicas (Figura 6.43). O Maciço de 
Goiás (8,17%) e o Arco Magmático de Goiás (2,88%) são 
entidades tectônicas com maior potencial para abrigar 
mineralizações de grafita dos tipos flake e veio devido ao 
alto grau metamórfico dessas rochas. As faixas Brasília 
(40,38%), Paraguai (8,17%) e Araguaia (3,85%), também 
são importantes unidades hospedeiras de grafita, mas 
principalmente do tipo amorfo, p.ex., do depósito Pere-
sópolis (Faixa Paraguai, MT – MANOEL; LEITE, 2018). 
O Domínio Almas – Cavalcante (19,23%) agrupam as 
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Esta seção destaca principalmente os dados obtidos 
em campo para o Maciço de Goiás, o Arco Magmático de 
Goiás e o Domínio Almas - Cavalcante. Nesse contexto 
geológico, as diversas ocorrências de grafita nos xistos 
grafitosos do embasamento Paleoproterozoico da Faixa 
Brasília e a anomalia eletromagnética HEM-08 são des-
tacados. Finalmente, a geologia do depósito Peresópolis 
de grafita amorfa em filitos grafitosos da Faixa Paraguai.

ocorrências relacionadas com xistos grafitosos hospe-
dados em sequências greenstone belts. Nos greenstone 
belts paleoproterozoicos (26,44%) em Goiás (Serra de 
Santa Rita, Guarinos, Pilar de Goiás e Goiás – Faina) as 
mineralizações estão associadas aos filitos carbonosos 
metamorfizados em fácies xisto-verde, em geral, ava-
liados apenas como barreira geoquímica de ouro nas 
sequências vulcanossedimentares.

Figura 6.42 - Mapa de localização dos recursos minerais de grafita na Província Tocantins identificados por folhas 
1:250.000 (em preto) e 1:100.000 (em vermelho).

Figura 6.43 - Distribuição dos recursos minerais de grafita por unidade tectônica da Província Tocantins. A maior 
proporção encontra-se na Faixa Brasília com devido a sua ampla extensão areal (ca. 1.000 km, N- S).
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LOI e daquelas com ausência desses minerais. Assim, para 
uma rápida avaliação de teores de carbono grafítico, as 
rochas hospedeiras de grafita, para esse domínio tectô-
nico, podem ser avaliadas apenas com os valores de LOI.

A Tabela 6.24 apresenta as estimativas de temperatu-
ras obtidas por Espectroscopia Raman para as amostras 
MJ-05, MJ-07B, MJ-08, MJ-09, MJ-15, MJ-19, MJ-26B, 
MJ-26C, MJ-26E, MJ-27B, MJ-28A, MJ-29, MJ-30 e MJ-31.

Em geral, os gradientes de temperaturas são estrei-
tos e similares: Δ1Beyssac = 259,10 °C; ΔAoya = 265,30 
°C; e, ΔPAPGB = 221,30 °C (Figura 6.45 e Tabela 6.25). 
As temperaturas médias são similares para os modelos 
de Beyssac e Aoya com valores de 390,60°C e 393°C, 
respectivamente; e muito discrepante para o modelo 
proposto neste informe mineral 466,60°C. Os dados 
indicam que a maior parte das grafitas é bem cristali-
zada, todavia, as amostras MJ-15 (filmes de grafita em 
brecha cataclástica) e MJ-30 (veio de quartzo com Au e 
grafita) devem ser consideradas grafitas amorfas com 
baixo grau de cristalização.

Estudos petrográficos realizados nas ocorrências 
cadastradas da Tabela 6.23 permitem reconhecer os 
diversos estilos de ocorrência da grafita.

A amostra 4202-MJ-R-005 localizada na fazenda 
Vitória tem 6,42% Cg, ausência de sulfetos e alto con-
teúdo de filossilicatos (10,59% LOI – Figura 6.46 A, B, C 
e G) ocorre com estimativas de temperaturas médias 
de TBeyssac = 389,39°C, TAoya = 391,23°C e TPAPGB 
= 464,30°C. Compreende grafita-mica xisto epidoti-
zado, com textura granolepidoblástica, granulação fina 
a média, com a foliação definida pela orientação das 
placas de muscovita. Possui faixas alongadas segundo 
a foliação formadas pela intensa substituição de mine-
rais por epidoto fino. A grafita ocorre em aglomerados, 
geralmente envolvidos por epidoto, ou crescendo em 
meio aos cristais de muscovita. A grafita forma palhetas 
muito finas ou com aspecto de farrapo (Figura 6.46 C e 
G) ou ocorrem inclusa no quartzo, porém sua proporção 
modal não atinge valores acima de 5% na rocha.

A amostra 4202-MJ-R-007-A (Figura 6.47 D, E e F) 
compreende o mesmo xisto, mas milonitizado e meta-
morfizado por contato com a fácies Au1 do granito Auru-
mina. A rocha é composta majoritariamente por quartzo e 
epidoto fino, com algumas porções apresentando cristais 
de quartzo em granulação média e a presença de veios 
subcentimétricos de quartzo com granulação média. A 
rocha não apresenta foliação, mas é possível notar certa 
orientação nos cristais de grafita que pode ter sido gerada 
por remobilização em estado sólido devido à colocação 
do granito. Nessa rocha, a grafita se encontra fina, apre-
sentando orientação e formando dobras desarmônicas 
que podem ter sido ocasionadas por fluxo (remobiliza-
ção). A natureza dos cristais (tamanho, forma, arranjo 
e tipo de ocorrência) é similar daqueles observados na 
amostra MJ-07-B (Figura 6.47 A).

6.4.5.1. Maciço de Goiás

O maciço de Goiás, reconhecido como o embasa-
mento da Faixa Brasília, corresponde a terrenos arqueanos 
a paleoproterozoicos, este último é subdividida em quatro 
domínios, de sudoeste para nordeste: (i) Domínio Crixás 
– Goiás; (ii) Domínio Campinorte; (iii) Domínio Cavalcante 
– Arraias; e, (iv) Domínio Almas – Conceição do Tocan-
tins (FUCK, 1994; FUCK et al., 1993; SILVA et al., 2014).

Na região entre os municípios goianos de Natividade 
e de Cavalcante, no Maciço de Goiás, as mineralizações 
de grafita ocorrem associadas a mica-grafita xistos e 
paragnaisses grafitosos da Formação Ticunzal (2,16 – 2,19 
Ga, U-Pb em zircão), que representam o embasamento 
da zona externa da Faixa Brasília (CUADROS et al., 2017). 
Estes xistos exibem estrutura milonítica e são intrudidos 
por granitos sin- e pós-tectônicos da Suíte Aurumina (2,11 
– 2,16 Ga). Os granitos são o produto da fusão parcial 
desses xistos, sendo mineralizados a Sn (±In), integrando 
a Província Estanífera de Goiás segundo BOTELHO e 
MOURA (1998).

Neste informe, a gênese das ocorrências de grafita 
na região da Província Estanífera de Goiás relacionam-
-se com a remobilização de grafita em estado sólido de 
grafitas geradas singeneticamente pela fusão parcial dos 
xistos e precipitação da grafita como brechas próximas ao 
contato dos corpos intrusivos. Esse processo é descrito 
por LUQUE et al. (2014) como uma das possibilidades 
de mineralizações do tipo veio. Atualmente, o único 
exemplo reconhecido se encontra na Espanha (CRESPO 
et al., 2005). A seguir são apresentados os dados que 
suportam essa interpretação.

Na Tabela 6.23 são apresentadas as ocorrências 
cadastradas neste informe mineral durante visita a 
campo. Nas amostras, os teores de grafita variam de 
0,033 a 66,10% Cg com média de 5,0% Cg. A Figura 6.44 
exibe a relação linear entre o teor de carbono grafítico 
e o teor de perda ao fogo (LOI). Observa-se na Figura 
6.44 A que essa relação linear é prejudicada pelo outlier 
representado pela amostra de grafita maciça hospedada 
em xisto de um garimpo (4202-MJ-R-027-B). Mas no geral, 
os veios de quartzo (círculos em vermelho) apresentam 
os menores teores de grafita e xistos e as amostras de 
paragnaisses e xisto os maiores teores.

A relação linear positiva entre os teores de carbono 
grafítico e a perda ao fogo pode ser visualizada na Figura 
6.44 B; indicando que quanto maior o teor de carbono, 
maior o valor de LOI. O coeficiente de correlação entre 
as duas variáveis corresponde a 0,75, indicando uma 
forte correlação. A partir desse gráfico foi obtida uma 
equação de correção para os teores de grafita em função 
ao LOI (Figura 6.44 B, canto superior esquerdo). Outra 
característica desse dado é a possibilidade de segmentar 
as rochas com alto conteúdo de filossilicatos e minerais 
hidratados correspondendo aos valores mais elevados de 
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X Y AMOSTRA ROCHA COD UNIDADE DOMÍNIO 
TECTÔNICO LOI (%) CARBONÁTICO 

(%)
GRAFÍTICO 

(%  CG)
ORGÂNICO 

(%) S (%) AU 
(PPB) RAMAN

-46.778 -13.130 4202-MJ-R-005 grafita-muscovita-quartzo 
xisto epidotizado XIS Fm Ticunzal Maciço de Goiás 10,590 0,890 6,420 0,130 0,0066 - Sim

-46.849 -13.239 4202-MJ-R-007-A grafita-quartzo xisto 
epidotizado XIS Fm Ticunzal Maciço de Goiás 2,930 0,160 1,530 0,033 0,0066 -

-46.849 -13.239 4202-MJ-R-007-B Granito Au1 GRA Suíte Aurumina Maciço de Goiás 2,430 0,130 1,040 0,033 0,0066 - Sim

-46.849 -13.239 4202-MJ-R-007-C grafita-quartzo xisto 
milonítico MIL Fm Ticunzal Maciço de Goiás 2,780 0,090 0,700 0,060 0,0066 -

-46.760 -13.046 4202-MJ-R-008 Paragnaisse grafítico 
milonítico PAR Fm Ticunzal Maciço de Goiás 10,930 1,200 7,500 0,280 0,0066 - Sim

-46.810 -13.128 4202-MJ-R-012-A
Paragnaisse com filmes de 

grafita em contato com 
granito milonitizado

PAR Fm Ticunzal Maciço de Goiás 2,300 0,150 1,770 0,160 0,0066 -

-46.831 -13.123 4202-MJ-R-013 Pó de grafita de furo XIS Fm Ticunzal Maciço de Goiás 8,820 0,580 4,980 0,033 0,48 -

-46.821 -13.127 4202-MJ-R-014 Filmes de grafita em brecha BRE Fm Ticunzal Maciço de Goiás 0,950 0,090 0,470 0,033 0,0066 -

-46.821 -13.128 4202-MJ-R-015 Filmes de grafita em brecha BRE Fm Ticunzal Maciço de Goiás 3,070 0,260 2,140 0,080 0,01 - Sim

-46.835 -13.140 4202-MJ-R-017 Paragnaisse milonítico com 
grafita PAR Fm Ticunzal Maciço de Goiás 4,280 0,160 1,830 0,050 0,02 -

-49.301 -12.935 4202-MJ-R-019 Paragnaisse - Fm. Porangatu, 
HEM-08 PAR Complexo Porangatu Arco Magmático 

de Goiás 0,670 0,033 0,260 0,033 0,05 - Sim

-48.559 -12.809 4202-MJ-R-026-C Veio de Qtz com biotita e 
grafita VEI Fm Ticunzal / Suíte 

Mata Azul Maciço de Goiás 0,630 0,033 0,190 0,033 0,0066 - Sim

-48.534 -12.837 4202-MJ-R-027-B Grafita Maciça XIS Fm Ticunzal / Alcalima 
de Peixe Maciço de Goiás 0,000 6,710 66,100 2,890 0,0066 - Sim

-48.592 -13.117 4202-MJ-R-028-A clorita-quartzo-muscovita 
xisto grafitoso XIS Fm Ticunzal Maciço de Goiás 6,730 0,033 0,270 0,033 0,01 - Sim

-48.592 -13.117 4202-MJ-R-029 estaurolita-grafita-granada-
quartzo-muscovita xisto XIS Fm Ticunzal Maciço de Goiás 4,670 0,100 0,290 0,033 0,0066 - Sim

-48.329 -10.812 4202-MJ-R-030 Veio de Qtz com Au e Grafita VEI Complexo Porto 
Nacional Faixa Brasília 0,090 0,033 0,033 0,033 0,02 21218 Sim

-48.329 -10.812 4202-MJ-R-031 Filito carbonoso FIL Complexo Porto 
Nacional Faixa Brasília 2,850 0,033 0,350 0,080 0,0066 8 Sim

Tabela 6.23 -  Ocorrências de grafita cadastradas durante o Projeto Grafita Brasil em 2018.
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Figura 6.44 - Relação entre os teores de carbono grafítico (%Cg) vs. LOI (%). (A) Linha horizontal pontilhada 
representa o limiar de 5% Cg para a Província Grafítica do Norte de Goiás para todas as amostras. (B) A mesma 

relação linear sem a amostra do garimpo 4202-MJ-R-027-B; indicando uma forte relação linear de r2 = 0,75. BRE: 
brecha, FIL: filito, GRA: granito, MIL: milonito, PAR: paragnaisse, VEI: veio de quartzo com grafita, XIS: xisto.

A B

AMOSTRA-MEDIDA R1 R2 BEYSSAC AOYA EXPONENCIAL - ESTE ESTUDO (PAPGB)

MJ-05-01 0,7989 0,6185 365,7572 367,1826 450,9936

MJ-05-02 0,4963 0,5061 415,7771 418,1588 492,8126

MJ-05-03 0,9000 0,5981 374,8268 376,2541 441,0888

MJ-05-04 0,9627 0,6614 346,6705 348,3397 435,5885

MJ-05-05 0,6736 0,5681 388,1922 389,7609 465,5561

MJ-05-06 0,7107 0,5744 385,3701 386,8952 460,9274

MJ-05-07 0,7490 0,5935 376,8943 378,3328 456,4449

MJ-05-08 0,5643 0,4829 426,0907 428,9568 481,1746

MJ-05-09 0,6570 0,5306 404,8608 406,8367 467,7249

MJ-05-10 0,5076 0,5203 409,4797 411,6139 490,7481

MJ-07B-01 0,3744 0,2596 525,4577 538,0210 519,3795

MJ-07B-02 0,3431 0,6025 372,8761 374,2966 527,9105

MJ-07B-03 0,3693 0,4781 428,2355 431,2146 520,7128

MJ-07B-04 0,1968 0,3706 476,0834 482,6890 585,4727

MJ-07B-05 0,2972 0,4429 443,9073 447,8414 542,2307

MJ-08-01 0,5838 0,5201 409,5618 411,6989 478,1334

MJ-08-02 0,4897 0,4828 426,1566 429,0260 494,0485

MJ-08-03 0,4839 0,5125 412,9468 415,2127 495,1417

MJ-08-04 0,4575 0,4834 425,8667 428,7212 500,3554

MJ-08-05 0,4431 0,4747 429,7556 432,8174 503,3482

MJ-08-06 0,4478 0,4583 437,0427 440,5306 502,3604

MJ-09-01 0,6816 0,5550 394,0323 395,7145 464,5384

MJ-09-02 0,5411 0,5239 407,8469 409,9229 484,9482

MJ-09-03 0,7493 0,5702 387,2748 388,8284 456,4102

MJ-09-04 0,5224 0,4811 426,9325 429,8424 488,1426

Tabela 6.24 -  Medidas de Espectroscopia Raman obtidas nas amostras destacadas na Tabela 11.23. Foram utilizadas as 
metodologias de BEYSSAC et al. (2002), AOYA et al. (2010) e a estimativa de temperatura obtida neste estudo ou PAPGB  

(T = 189,88.La0,190).
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AMOSTRA-MEDIDA R1 R2 BEYSSAC AOYA EXPONENCIAL - ESTE ESTUDO (PAPGB)

MJ-09-05 0,5088 0,4936 421,3622 423,9940 490,5384

MJ-09-06 0,5786 0,5216 408,8750 410,9873 478,9251

MJ-09-07 0,6429 0,5778 383,8691 385,3740 469,6173

MJ-09-08 0,5076 0,5001 418,4386 420,9359 490,7567

MJ-09-09 0,6208 0,5514 395,6075 397,3257 472,6919

MJ-09-10 0,4822 0,4295 449,8539 454,2097 495,4640

MJ-09-11 0,5391 0,5015 417,8219 420,2918 485,2787

MJ-09-12 0,6070 0,5296 405,3445 407,3360 474,6789

MJ-09-13 0,6524 0,5603 391,6498 393,2818 468,3352

MJ-15-01 1,5052 0,7376 312,7545 315,6868 400,7932

MJ-15-02 1,7277 0,7615 302,1241 305,6709 390,6279

MJ-15-03 2,1932 0,6937 332,3220 334,3961 373,6471

MJ-15-04 2,1336 0,6910 333,4874 335,5214 375,5704

MJ-15-05 1,7436 0,7062 326,7622 329,0441 389,9621

MJ-15-06 1,9431 0,7130 323,7094 326,1177 382,1698

MJ-19-01 0,5964 0,4919 422,1127 424,7803 476,2372

MJ-19-02 0,8849 0,6369 357,5657 359,0546 442,4873

MJ-19-03 2,1932 0,6882 334,7576 336,7495 373,6471

MJ-19-04 0,8809 0,6600 347,3006 348,9565 442,8561

MJ-19-05 0,5195 0,5629 390,5164 392,1264 488,6385

MJ-19-06 0,5192 0,5337 403,4928 405,4257 488,6868

MJ-19-07 1,0597 0,6072 370,8164 372,2335 427,8663

MJ-19-08 1,1606 0,7142 323,1737 325,6050 420,6789

MJ-19-09 0,5353 0,5448 398,5594 400,3512 485,9259

MJ-26B-01 0,5775 0,5127 412,8264 415,0875 479,0959

MJ-26B-02 0,5488 0,5307 404,8379 406,8131 483,6724

MJ-26B-03 0,5617 0,5334 403,6375 405,5749 481,5800

MJ-26B-04 0,5573 0,5350 402,9169 404,8322 482,2958

MJ-26B-05 0,5600 0,5412 400,1784 402,0140 481,8542

MJ-26B-06 0,3279 0,5253 407,2559 409,3114 532,3778

MJ-26B-07 0,4193 0,5388 401,2211 403,0862 508,5487

MJ-26B-08 0,3611 0,5452 398,4020 400,1896 522,8935

MJ-26B-09 0,5008 0,4199 454,1248 458,8037 491,9878

MJ-26B-10 0,6365 0,4834 425,8937 428,7496 470,4999

MJ-26B-11 0,9295 0,4817 426,6602 429,5558 438,4464

MJ-26C-01 0,6427 0,5772 384,1247 385,6329 469,6484

MJ-26C-02 0,5636 0,5635 390,2421 391,8470 481,2747

MJ-26C-03 0,5692 0,5349 402,9889 404,9063 480,3864

MJ-26C-04 0,5778 0,5594 392,0459 393,6859 479,0563

MJ-26C-05 0,5757 0,5588 392,3550 394,0014 479,3834

MJ-26C-06 0,7361 0,6085 370,2114 371,6282 457,9270

Tabela 24 - Medidas de Espectroscopia Raman obtidas nas amostras destacadas na Tabela 11.23. Foram utilizadas as 
metodologias de BEYSSAC et al. (2002), AOYA et al. (2010) e a estimativa de temperatura obtida neste estudo ou PAPGB  

(T = 189,88.La0,190). (continuação).
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AMOSTRA-MEDIDA R1 R2 BEYSSAC AOYA EXPONENCIAL - ESTE ESTUDO (PAPGB)

MJ-26E-01 1,0306 0,6395 356,4445 357,9468 430,0991

MJ-26E-02 0,6976 0,5279 406,0932 408,1095 462,5297

MJ-26E-03 0,7031 0,5075 415,1753 417,5317 461,8530

MJ-26E-04 0,8215 0,6054 371,5770 372,9949 448,6498

MJ-26E-05 0,8675 0,5974 375,1537 376,5825 444,1284

MJ-27B-01 1,1516 0,6815 337,7533 339,6517 421,2928

MJ-27B-02 0,9957 0,6607 346,9819 348,6445 432,8612

MJ-27B-03 0,6135 0,5587 392,3860 394,0330 473,7317

MJ-27B-04 1,1377 0,6077 370,5688 371,9857 422,2488

MJ-27B-05 2,5166 0,7471 308,5265 311,6907 364,1944

MJ-28A-01 0,8570 0,4909 422,5542 425,2431 445,1311

MJ-28A-02 0,8570 0,4909 422,5421 425,2304 445,1311

MJ-28A-03 0,8458 0,4881 423,8142 426,5648 446,2281

MJ-28A-04 0,8066 0,5128 412,8019 415,0620 450,1820

MJ-28A-05 0,7742 0,5897 378,5850 380,0354 453,6393

MJ-29-01 0,8162 0,6108 369,1808 370,5980 449,1948

MJ-29-02 0,6823 0,5717 386,6040 388,1472 464,4431

MJ-29-03 0,8221 0,5318 404,3488 406,3084 448,5922

MJ-29-04 0,5778 0,6195 365,3365 366,7636 479,0563

MJ-29-05 0,6539 0,5858 380,3224 381,7879 468,1432

MJ-30-01 0,4323 0,6120 368,6615 370,0792 505,6503

MJ-30-02 0,4913 0,7278 317,1076 319,8184 493,7407

MJ-30-03 0,4055 0,6958 331,3739 333,4813 511,7140

MJ-30-04 0,6654 0,7014 328,8696 331,0694 466,6201

MJ-30-05 1,2862 0,8419 266,3619 272,7417 412,7033

MJ-31-01 0,6861 0,4890 423,4156 426,1466 463,9677

MJ-31-02 0,6408 0,5163 411,2534 413,4536 469,9035

MJ-31-03 0,4400 0,4257 451,5728 456,0567 504,0018

MJ-31-04 0,4660 0,4487 441,3449 445,1074 498,6333

MJ-31-05 0,8797 0,6000 373,9895 375,4135 442,9686

Tabela 24 - Medidas de Espectroscopia Raman obtidas nas amostras destacadas na Tabela 11.23. Foram utilizadas as 
metodologias de BEYSSAC et al. (2002), AOYA et al. (2010) e a estimativa de temperatura obtida neste estudo ou PAPGB  

(T = 189,88.La0,190). (continuação).

PARÂMETROS BEYSSAC AOYA PAPGB

Mínimo 266,40 272,70 364,20

Q1 370,50 371,90 446,00

Mediana 397,00 398,80 470,20

Média 390,60 393,00 466,60

Q3 416,30 418,70 489,10

Máximo 525,50 538,00 585,50

Tabela 6.25 -  Estatística descritiva das estimativas de temperaturas obtidas pelos diferentes modelos. PAPGB: Informe de 
Recursos Minerais.
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Figura 6.45 - Boxplot das estimativas de temperatura por estação obtidas via Espectroscopia Raman. (A) 
Modelo de BEYSSAC et al. (2002). (B) Modelo de AOYA et al. (2010). (C) Modelo Exponencial deste trabalho.

A

B
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4Δ: o símbolo delta identifica a variação de temperatura.

Figura 6.46 - (A, B) Amostra 4202-MJ-R-005, grafita-mica xisto da Formação Ticunzal; (C) Seção polida da mesma 
amostra em luz refletida. (D, E e F) Amostra 4202-MJ-R-007-A em contato tectônico entre grafita xisto verticalizado 
da Formação Ticunzal com granito Aurumina (Au1). (D) Detalhe da camada de grafita xisto verticalizada e alojada no 
granito Aurumina. (E) Detalhe da camada de grafita xisto milonitizada. (F) Característica da amostra de grafita xisto 

milonítico. (G) Imagem Raman sob luz refletida da amostra 4202-MJ-R-005 com aumento de 100x, destaque para os 
grãos de grafita bem cristalizados.

A B C

DE

F

G

A amostra 4202-MJ-R-007-B é o granito Aurumina, 
fácies Au1, “contaminado” pelo xisto grafitoso. A rocha 
possui granulação média a grossa, estrutura maciça e 
matriz composta majoritariamente por quartzo e fel-
dspato, em textura fanerítica inequigranular (Figura 
6.47 B, C e D). Dado o intenso intemperismo da rocha é 
difícil estimar exatamente as proporções entre quartzo 
e feldspato. A rocha apresenta ainda algumas fraturas 
preenchidas por material de granulação fina (epidoto,  
muscovita, carbonato, etc.). A proporção de filossilicatos 
e minerais hidratados são baixos como demonstrado 
pelo baixo conteúdo de LOI (Figura 6.44). A grafita é fina 
e ocorre como aglomerados concentrados no (micro) 

faturamento da rocha, em zonas ricas em epidoto. Prati-
camente não há grafita compondo a matriz quartzo-fel-
dspática da rocha ou associada à sericita, evidenciando 
a remobilização da grafita em estado sólido. Estimativas 
de temperaturas médias da amostra MJ-07B (Anexo A 
e Figura 6.47) imediatamente no contato com o granito 
indicam TBeyssac = 449,31 °C, TAoya = 454,81°C e TPA-
PGB = 539,14°C. Isso demonstra que o metamorfismo 
de contato com o granito Aurumina (Au1) aumenta a 
temperatura de cristalização em ΔBeyssac = 59,92 °C, 
ΔAoya = 63,58 °C e ΔPAPGB = 74,84 °C.

A amostra 4202-MJ-R-007-C (Figura 6.47 E) com-
preende um milonito intercalado com veio de quartzo 
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A B

C
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Figura 6.47 - (A) 4202-MJ-R-007-A seção polida em luz refletida evidência de grafita remobilizada em estado 
sólido. (B e D) Afloramento do granito “contaminado” pelo xisto grafítico e amostra 4202-MJ-R-007-B analisada, 

respectivamente. (C) seção polida em luz refletida da mesma amostra de granito com veios de grafita com epidoto 
em meio a uma matriz composta de quartzo e sericita. (E) amostra 4202-MJ-R-007-C da porção mais milonítica do 

xisto intercalado com veios de quartzo.

e apresenta baixo teor de grafita (0,7% Cg) e baixo con-
teúdo de filossilicatos e minerais hidratados (2,78% LOI), 
sem associação om sulfetos (0,0066% S).

A milonitização com direção N-S/vertical e lineação 
de estiramento Norte; 5-10° demonstra que intensa 
deformação foi prejudicial para o acúmulo de grafita. 

Nesse pacote de rocha, a maior parte dos minerais 
originais foi destruída, mesmo assim, estão presentes 
pseudomorfos que permitem entender bem as microes-
truturas. A foliação da rocha é anastomosada, definida 
pela orientação das micas, bem como o estiramento do 
quartzo. A rocha apresenta porfiroblastos de plagioclásio 
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de granulação média e matriz composta por quartzo, 
muscovita, grafita, epidoto e alguma clorita. A grafita é 
muito fina e compõem níveis anastomosados junto com 
a muscovita sinuosa formando a foliação anastomosada 
(Figura 6.48).

A amostra 4202-MJ-R-008 localiza-se numa área 
de empréstimo na entrada na cidade de Campos Belos 
(TO) (Figura 6.49 A). Apresenta altos teores de grafita 
(7,5% Cg) e de filossilicatos (10,93% LOI) e ausência de 
sulfetos (0,0066% S).

A rocha é descrita como grafita-muscovita gnaisse 
milonítico, epidotizado e migmatítico, descrito como 
paragnaisse. Exibe foliação milonítica com atitude N45°E/
subvertical, com estiramento mineral para 20°;305° bem 
desenvolvido. Nota-se a presença de dobras recum-
bentes (Figura 6.49 E e F) com direção N20°E/38°NW e 
falha sinistral com direção N15°W/80°SW truncando a  
camada mineralizada.

A grafita se encontra fina a grosseira e ocorre tanto 
disseminada como concentrada em pods nos flancos 
das dobras e ao longo do plano axial das mesmas (Figura 
6.49 C, D, E e F). Percebe-se que a grafita ocorre junto às 

bordas da migmatização. Os flakes de grafita parecem 
ausentes de impurezas como é demonstrado pelos mine-
rais bem formados (Figura 6.50). Estimativas termomé-
tricas indicam TBeyssac = 423,55 °C, TAoya = 426,33 °C 
e TPAPGB = 495,56 °C; valores similares às encontradas 
na amostra 4202-MJ-R-007-B, mas um pouco inferiores.

A amostra 4202-MJ-R-012-A foi coletada a 1,3 km 
de um corpo ígneo intrusivo estanífero. Compreende 
um grafita-muscovita gnaisse milonítico, epidotizado e 
brechado com 1,77% Cg, 2,3% LOI e ausência de sulfe-
tos (Figura 6.51). A porção brechada é constituída por 
matriz extremamente cominuída com grãos de grafita 
dispersos. A grafita se encontra fina, compondo níveis 
anastomosados junto à muscovita e à sericita. A maior 
parte da grafita da rocha se encontra em granulação fina 
a muito fina (amorfa) e aspecto cataclástico. Os cristais 
de grafita de granulação muito fina são bem formados 
e ocorrem associados a pequenos aglomerados de mus-
covita, podendo estar intercrescidos.

A amostra 4202-MJ-R-013 foi coletada em rejeito de 
sondagem para poço d´água na fazenda São João (Figura 
6.52). O pó de grafita evidência uma camada de grafita 

Figura 6.48 - Amostra MJ-07-C de grafita xisto milonítico intercalado com veios de quartzo. (A) Bandas de 
muscovita deformada em luz transmitida e polarizador cruzado. (B) Mesma rocha com polarizador descruzado. 

(C) Foliação anastomosada dos grãos de muscovita com grafita bordejando os cristais de muscovita sinuosa 
(luz transmitida, polarizador cruzado). (D) A mesma posição em luz refletida destacando os diminutos grãos de 

grafita.

A B

C D
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em subsuperfície e, segundo informações do proprietário 
da fazenda, a sondagem interceptou grafita entre 0,0 a 
40,0 m verticalmente. A rocha foi interpretada como um 
grafita xisto devido ao alto conteúdo de perda ao fogo 
(filossilicatos), apresentando resultados de 4,98% Cg, 
8,82% LOI e 0,48% S.

As amostras 4202-MJ-R-014 e 015 são essencial-
mente brechas geradas pela intrusão da Suíte Aurumina. 
As amostras foram coletadas ao longo do córrego Sarzeda 

em zona milonítica e brechada distante 1,5 km do plú-
ton. Os teores de grafita variam de 0,47 e 2,14% Cg, 
respectivamente, e 0,95 e 3,07% LOI para as amostras 
MJ-14 e 15. Traços de sulfeto são encontrados apenas 
na amostra MJ-15 com 0,01% S (Figura 6.53, boxwork).

As amostras MJ-14 e 15 apresentam granulação 
média a grossa e algumas características da encaixante 
preservada como minerais ígneos e metamórficos como 
epidoto (euédrico e bem formado), rutilo (euédrico, 

Figura 6.49 - (A) Afloramento em área de empréstimo da amostra 4202-MJ-R-008; (B e C) Aspecto do 
afloramento, paragnaisse dobrado e milonítico migmatizados. (D, E e F) Destaque para o dobramento apertado 

numa foliação N45°E/88°NW com eixo de dobra 20°;305°.  Notar que a grafita acumula-se nos flancos opostos ao 
migmatitos ou paralelo ao plano axial das dobras.
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C D

E F
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em forma de balão), muscovita. Ainda assim, é possível 
distinguir a silicificação representada pela presença de 
quartzo em pente e matriz fina, onde o processo de 
brechação foi intenso.

Na amostra MJ-15 os processos de silicificação e 
brechação foram mais pervasivos. Cerca de 70% da 
rocha é composta por uma matriz de quartzo fino, além 

de alguma mica fina. Nesta amostra é possível visuali-
zar feições de boxwork (Figura 6.53 A). Estimativas de 
temperaturas para a formação da grafita nessa amostra 
ocorrem em TBeyssac = 321,86 °C, TAoya = 324,40 °C e 
TPAPGB = 385,46 °C. Assim, devido às baixas tempera-
turas de cristalização (< 400 °C) interpreta-se que essa 
amostra tenha baixo potencial metalogenético.

A B

C D

Figura 6.50 - Fotomicrografias da amostra 4202-MJ-R-008. (A) Flakes de grafita orientados em meio a muscovita 
em seção polida e luz refletida. (B) Imagem obtida por Raman em aumento de 50x sobre um flake da imagem 
(A), lux refletida. (C e D) Imagens obtidas por Raman em aumento de 100x; notar que cada flake observado no 

microscópio petrográfico corresponde a um aglomerado de grãos de grafita.

Figura 6.51 - Amostra 4202-MJ-R-012-A. (A) Paragnaisse brechado por granito estanífero da Suíte Aurumina (Au1) 
distante cerca de 1,3 km do corpo ígneo. (B) Brecha cataclástica, luz transmitida e polarizador cruzado.

A B
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Figura 6.52 - Poço d´água da fazenda São João, interseção de 
grafita até 40,0 m de profundidade verticalmente.

A B

Figura 6.53 - Amostra 4202-MJ-R-014 e 015. (A) Amostras de mão MJ-14 e 15, a amostra MJ-15 apresenta textura 
boxwork indicado pela seta branca. (B) Fotomicrografia de veio de quartzo isotrópico (luz transmitida, polarizador 

descruzado).

A amostra 4202-MJ-R-017 foi coletada em afluente 
do córrego Sarzedo (Figura 6.54 A). Trata-se de uma 
camada de paragnaisse milonítico com grafita com ati-
tude N10°E/48°NW e cerca de 4 – 5 m de extensão e 
intercalado veios de quartzo encaixado em mica xisto da 
Formação Ticunzal. A grafita ocorre como veios, pods e 
lentes (Figura 6.54 B e C). A amostra tem teor de grafita 
de 1,83% Cg e 4,28% LOI com traços de sulfetos (0,02% 
S). É composta majoritariamente por quartzo, sericita e 
epidoto fino numa massa fina.

A amostra 4202-MJ-R-019 ocorre próxima à anomalia 
eletromagnética HEM-08 (helicopter eletromagnetic; 
PGBC 1979), localizada no centro da Província Tocantins 

no Arco Magmático de Goiás (AMG) na porção setentrio-
nal. Compreende uma zona intensamente deformada e 
desmembrada pelo sistema do Lineamento Transbrasi-
liano (FRASCA, 2015) (Figura 6.55).

Na região da anomalia, as rochas graníticas são repre-
sentadas pelo magmatismo tardi- a pós-tectônico da Suíte 
Santa Tereza (ca. 600 Ma). Esse evento foi a resposta mag-
mática da deformação tardia do AMG, juntamente com 
a geração de corpos graníticos e máficos-ultramáficos 
intrusivos nas rochas metassedimentares e nos orto- e 
paragnaisses associados ao soerguimento final e colapso 
do orógeno (DIENER; POLO, 2017). Segundos os mesmos 
autores as intrusões graníticas são as mais volumosas 
e compreendem biotita granitos, leucogranitos e, em 
menor proporção, granitos a duas micas.

O Complexo Granulítico Porangatu (CGP) compre-
ende faixa de gnaisses orto- e paraderivados com direção 
NNE-SSW ao longo da Zona de Cisalhamento Talismã 
(ZCT) (Figura 6.56). O CGP guarda uma deformação dúctil 
heterogênea e progressiva com reequilíbrio metamórfico 
no final do Neoproterozoico (GORAYEB et al., 2017). Esse 
evento justapôs rochas de idades e de níveis crustais 
diferentes em condições de fácies granulito (850°C e 
10 kbar).

As múltiplas deformações, os diversos eventos mag-
máticos, a presença de paragnaisse, tudo isso, em um 
pico metamórfico de 850°C; definem a CGP como um 
dos principais alvos prospectivos brasileiros para grafita. 
Isso é corroborado quando se compara a temperatura de 
deformação da CGP com outras províncias hospedeiras 
de grafita na Figura 6.29.

Em campo foi coletada uma amostra na estação 
4203-MJ-R-19 em matacão de granada-muscovita-biotita-
-quartzo gnaisse com grafita com teor em rocha total de 
0,26% Cg e 0,05% S como pirita como minerais traços. 
A rocha apresenta textura grano- a lepidoblástica com 
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BA
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Figura 6.54 - Amostra 4202-MJ-R-017. (A) Aspecto do afloramento, pods de grafita em brecha milonítica meio ao quartzo. (B) Detalhe 
dos aglomerados de grafita (luz transmitida e polarizador descruzado). (C) Matriz da rocha cominuída com quartzo, sericita e epidoto 

fino como os principais constituintes; os círculos em vermelho indicam as concentrações de grafita e preto (luz transmitida, polarizador 
cruzado).

Figura 6.55 - Mapa de localização do Projeto Talismã com relação ao Brasil, à Província Tocantins em cinza e aos estados de Goiás e Tocantins. 
Polígono com a localização do Projeto Talismã (1979, 1983) em convênio DNPM/CPRM com as quatro subáreas 13, 14, 15 e 16 propostas pelo 
PGBC. O polígono tracejado delimita apenas a área sobrevoada pelo método aeroeletromagnetométrico e sistema helicopter eletromagnetic 
(HEM) destinado à detecção de condutores geológicos maciços (p.ex., metais-base). A malha, canto inferior direito, localiza os levantamentos 
geofísicos terrestres executados sobre a anomalia HEM-08: shootback, pulso eletromagnético, magnetometria e Polarização Induzida.
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Figura 6.56 - Mapa geológico simplificado da área da folha Alvorada (SD-22-X-B). A anomalia HEM-08 
encontra-se no norte da área.

granulometria fina a muito fina, bandamento gnáissico e 
porfiroblastos de granadas rotacionadas. A paragênese 
metamórfica é definida por grafita + biotita + granada 
(Figura 6.57). A rocha é interpretada como um indício 
de grafita disseminada ou pode ainda ser considerada 
uma porção distal da anomalia HEM-08, descrita a seguir.

Os histogramas da Figura 6.58 apresentam as granu-
lometrias dos principais minerais em milímetros. Em geral, 
o padrão exibido é assimétrico com cauda à direita, o que 
indica a maior concentração de granulometrias entre 0,03 
a 0,50 mm. A grafita é muito fina com granulometria que 
varia de 0,03 a 0,77 mm com média de 0,2 mm e ocorre 
em menos de 1% do volume da rocha. Isso põe a grafita 
entre o intervalo amorfa a extra large flake. A biotita é o 
segundo mineral de maior ocorrência na rocha (ca. 20% 
proporção modal) e ocorre como placas com eixo maior 

entre 0,09 a 1,76 mm. A granada forma porfiroblastos 
com tamanho entre 0,61 a 1,82 mm.

Dados termométricos obtidos por Espectrosco-
pia Raman variam de TBeyssac = 372,03 °C; TAoya = 
373,92 °C; e, TPAPGB = 449,66 °C. A Figura 6.45 mostra 
a grande amplitude entre as temperaturas máximas 
e mínimas obtidas para essa amostra, a qual é simi-
lar à amostra MJ-07B. Com base nisso, infere-se que 
a amostra MJ-19 tenha sofrido processos geológicos 
similares à amostra MJ-07B, ou seja, uma estreita rela-
ção entre os múltiplos estágios termotectônicos. Assim, 
interpreta-se que a amplitude de temperatura identi-
ficada reflita os diferentes episódios de cristalização 
da grafita relacionados tanto com o metamorfismo 
progressivo como com as intrusões graníticas sin- 
e pós-tectônicas.
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Figura 6.57 - Amostra 4203-MJ-R-19. (A) e (B) Aspecto mesoscópico da amostra 4203-MJ-R-19. (C) Textura 
da rocha com a indicação da paragênese entre grafita e biotita (luz polarizada em aumento de 10x). (D) 

Microdobramento das palhetas de grafita com pontas esfarrapadas atentando o caráter singenético da grafita e 
a sua contaminação (luz refletida com aumento de 10x). (E) Intercrescimento de biotita e grafita condicionando 
bandamento composicional, notar que a proporção de biotita excede a de grafita (luz transmitida, polarizador 
descruzado). (F) Imagem obtida por Raman, observe o flake de grafita bem formado imerso em biotitas.  Gf: 

grafita; Bt: biotita; Sulfetos: pirita; e, Qtz: quartzo.
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À época do Projeto Talismã (1979, 1983), o alvo HEM-
08 foi sondado (Tabela 6.26). Segundo as descrições de 
MARTINS e SCISLEWSKI (1983), as rochas perfuradas 
são cinza com variações de tonalidade rosa, granulação 
média a ligeiramente grosseira e ocorrem sob a forma de 
lajedos maciços cujos afloramentos mais representativos 
encontram-se nos arredores do Morro da Mesa e córrego 
Peba. Microscopicamente constituem-se de feldspato 
alcalino, quartzo, plagioclásio, biotita, hornblenda e (±)
granada. Na época foram classificados petrograficamente 
como hornblenda-biotita gnaisses e biotita gnaisses gra-
níticos, às vezes, granatíferos. Pontualmente, ocorrem 
gnaisse grosseiro profiroblástico, milonitos, granulito e 
granito pórfiro mais jovem (MARTINS; SCISLEWSKI, 1983).

As rochas apresentam dobramentos conspícuos, na 
escala 1,0 a 2,0 cm de amplitude, ou ligeiramente mais 
amplos, impressos em uma foliação altamente plissada 
por uma clivagem de transposição. Ressalta-se pelo nítido 
bandamento metamórfico, que segregou praticamente 
todos os minerais máficos da parte félsica, em finos leitos 
(MARTINS; SCISLEWSKI, 1983).

No ano de 1978 foi realizado um aerolevantamento 
pelo Projeto Talismã com os métodos de eletromagne- 

Durante as campanhas exploratórias no AMG pelo 
PGBC (1979) foram identificadas diversas anomalias aero-
geofísicas com o objetivo de identificação de metais-base. 
Em seguida, as anomalias magnéticas mais promissoras 
foram selecionadas para levantamentos eletromagnéticos 
aéreos e levantamentos geofísicos terrestres elétricos e 
eletromagnéticos diversos. Ao final, caso os alvos fossem 
positivos para todos os métodos utilizados, os mesmos 
eram sondados.

Entre as diversas anomalias eletromagnéticas reco-
nhecidas no AMG durante o PGBC (1979), a anomalia 
HEM-08 chamou-nos a atenção por si tratar segundo 
MARTINS e SCISLEWSKI (1983), uma zona de baixo 
relevo magnético e maior realce topográfico. Nela 
ocorrem rochas vulcânicas e metassedimentos que 
interpretados na década de 1980 como um “bloco 
do Complexo Basal altamente tectonizado”. Segundo 
os mesmos autores, compreendem litotipos ácidos 
gnaissificados incluindo pequenos corpos graníticos 
como o Granito Serrinha. Atualmente, reinterpreta-se 
essa descrição como uma anomalia em paragnaisses 
hospedeiros de grafita em contato com granitos sin-  
e pós-tectônicos.

Figura 6.58 - Histogramas da granulometria em milímetros para os minerais em paragênese com a grafita.
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tometria, magnetometria e gamaespectrométria, trans-
portados por helicóptero. A altura média do voo foi de 
80 m e as linhas de voo foram espaçadas em média 500 
m sendo realizadas na direção 120⁰/300⁰, e as linhas 
de controle foram espaçadas em média 4,8 Km sendo 
realizadas na direção 30⁰/210⁰ (CPRM, 1983).

Os dados eletromagnéticos foram adquiridos com 
a técnica no domínio da frequência HEM que utilizara 
o sistema Barringer 003 constituído por duas bobinas 
verticais coaxiais (transmissor e receptor) separadas 
de 8,7 m. A sonda fora suspensa por cabos de 46 m 
de forma que a altura média da sonda foi de 40 m. 
As leituras foram realizadas em média a cada 35 m  
(CPRM, 1983).

A partir desses dados foi gerado um mapa de ano-
malias de Condutância construído com o Diagrama de 
Gosh de 1971 para o modelo de uma placa condutora 
vertical utilizando os valores máximos e mínimos de Fase 
e Quadratura (CPRM, 1983). Os valores das anomalias 
de Condutância foram digitalizados e interpolados pelo 
método IDW (Figura 6.59). 

Com os resultados do levantamento aeroeletro-
magnético foram sugeridas anomalias de interesse para 
follow-up, com destaque nesse informe para anomalia 
que fora denominada HEM-08 interpretada por estar 
associada à ocorrência de grafita.

No mesmo ano foi realizado um levantamento de 
geofísica terrestre sobre a anomalia HEM-08 com as 
linhas de produção na direção N80°W (Figura 6.60) com 
os métodos Elétricos, Eletromagnéticos e Magnéticos. 

Esses dados foram digitalizados e os melhores resultados 
foram observados sobre a linha L0, a qual serviu como 
base para as interpretações deste informe.

No método Elétrico fora realizado com o transmissor 
Scintrex IPC-7 e o receptor IPR-8 sobre a linha L0, um 
Caminhamento Elétrico no arranjo Dipolo-Dipolo com 
espaçamento entre os eletrodos de 50 m. No levanta-
mento foram realizadas duas metodologias: Polarização 
Induzida e Eletrorresistividade.

Devido a uma pane no receptor foram perdidas as 
leituras de cargabilidade e parte das de resistividade 
aparente. Com os valores disponíveis é apresentada 
uma pseudo-seção de resistividade aparente (Figura 
6.61). A pseudo-seção mostra um corpo condutivo em 
azul com valores em profundidade chegando a 3 Ω.m e 
um corpo resistivo verde a vermelho. É possível inferir 
que o corpo resistivo está associado ao gnaisse estéril e 
o corpo condutivo ao pacote rico em grafita.

No método Eletromagnético foram realizadas as 
seguintes metodologias: VLF, Radiohm, Shoootback, 
Bobina Transmissora Fixa, Bobina Horizontal e Pulso-
-EM. Serão apresentadas apenas as metodologias que 
forneceram informações para a modelagem direta.

A metodologia do Radiohm foi feita com o equipa-
mento Geonics EM-16 acoplado a um console EM-16R em 
que foram realizadas medidas de resistividade aparente 
entre dois eletrodos espaçados de 10 m colocados no 
terreno sobre a linha L0. A estação utilizada foi a Cutler, 
Maine-EUA (NAA) que opera na frequência de 17,8 KHz 
(LUZ; VIANA, 1979).

FURO DE PARA INTERVALO DESCRIÇÃO

1-
BC

.P
T-

02
-G

O

0,0 7,4 7,4 Solo não testemunhado

7,4 30,2 22,8 Fraca ocorrência de pirita disseminada (<1%). A rocha encaixante é um gnaisse

30,2 43 12,8 Mineralização de grafita em grandes quantidades quase maciça

43,0 51,3 8,3 Diminui a grafita. Aparece pirita em pequena quantidade. Rocha encaixante é o mesmo gnaisse

51,3 64,5 13,2 Volta a aparecer grafita em quantidade consideravelmente grande

64,5 66,5 2,0 Gnaisse com pouca grafita

66,5 68,5 2,0 Muita grafita

68,5 80,00 11,5 Gnaisse com rara grafita

1-
BC

.P
T-

03
-1

-1
-B

C.
PT

- 
03

-G
O

0,0 10,30 10,30 Solo e/ou rocha, não testemunhados

10,30 23,40 13,10 Gnaisses de granulação média, alguma grafita fina e esparsamente disseminada

23,40 26,10 2,7 A mesma litologia, com bastante grafita disseminada

26,10 30,60 4,5 Gnaisse, como acima

30,60 40,00 9,4 Gnaisse aumentando a grafita com um pouco de pirita

40,00 41,60 1,6 Gnaisse com muita grafita e com níveis enriquecidos de pirita

41,60 65,00 23,4 Gnaisse com rara pirita e grafita

Tabela 6.26 -  Descrição dos furos executados durante o Projeto Alvorada Fase I (MARTINS; SCISLEWSKI, 1983).
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Figura 6.59 - Mapa de Condutância gerado a partir da interpolação dos dados digitalizados das anomalias de 
Condutância do aerolevantamento do Projeto Talismã.

Figura 6.60 - Linhas de aquisição do levantamento de geofísica 
terrestre realizado sobre a anomalia HEM-08.

Figura 6.61 - Pseudo-Seção (WNW - ESE) sobre a Linha L0, figura 
11.60, construída a partir dos valores disponíveis de resistividade 

aparente.

Os valores de resistividade aparente mostram uma 
faixa condutora entre corpos resistivos. A faixa condutora 
parece individualizar dois corpos condutores, o principal 
próximo à origem da linha L0 e o secundário próximo à 
estação -150 (Figura 6.62 A). É possível inferir que o corpo 
resistivo a leste seja o gnaisse estéril e o corpo resistivo 
a oeste seja o paragnaisse mineralizado em contato com 
granito, e os dois corpos condutivos estejam relacionados 
ao pacote grafitoso.

Com as informações desses levantamentos eletro-
magnéticos foi feita uma modelagem direta no software 
EMIGMA 9.5 utilizando prismas para simular camadas 
condutoras. As características da modelagem estão apre-
sentadas nas Tabelas 6.27 e 6.28.

A metodologia Shootback foi feita com o equipa-
mento Crone-CEM nas frequências 400 Hz e 1600 Hz no 
arranjo horizontal com uma separação de 100 m entre 
as bobinas sobre a linha L0 (LUZ; VIANA, 1979).

Os valores do ângulo de inclinação mostram um 
pico positivo na origem da linha L0 indicando a posição 
do topo do corpo condutor. O pico negativo de maior 
amplitude está na estação +50 indicando que o mergulho 
do corpo condutor está a leste da linha L0 (Figura 6.62 B).
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Figura 6.62 - (A) Valores de Resistividade Aparente sobre a Linha L0 - metodologia Radiohm medidas entre dois eletrodos 
separados de 10 m. (B) Valores do Ângulo de Inclinação sobre a Linha L0, metodologia Shootback com arranjo horizontal 

e espaçamento entre bobinas de 100 m. (C) Valores do Ângulo de Inclinação sobre a Linha L0, metodologia Tx Fixo em 
que a Bobina transmissora ficara fixa na estação 400N da linha L100N. (D) Valores da componente Fase sobre a Linha 

L0, metodologia da Bobina Horizontal. (E) Visualização dos corpos condutores modelados no software EMIGMA com as 
características das Tabelas 32 e 33.

CORPO CONDUTOR PRINCIPAL

PRISMA 1 (-10, 0, -10)

PRISMA 2 (-20, 0, -30)

PRISMA 3 (-30, 0, -50)

CORPO CONDUTOR SECUNDÁRIO

PRISMA 4 (-150, 0, -25)

PRISMA 5 (-150, 0, -45)

Tabela 6.27 -  Coordenadas em metros dos topos de cada prisma utilizado na modelagem direta.

A B

C D

E F
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CARACTERÍSTICAS PRISMAS DO CONDUTOR PRINCIPAL PRISMAS DO CONDUTOR SECUNDÁRIO

Extensão na direção do Strike 1 700 m 600 m

Extensão na direção do Mergulho 50 m 50 m

Espessura 10 m 10 m

Strike N10⁰E N10⁰E

Mergulho 30⁰ 30⁰

Tabela 6.28 -  Características Geológicas em metros utilizados na modelagem direta.

Com o mesmo equipamento foram realizadas as 
leituras do ângulo de inclinação com a metodologia em 
que a Bobina Transmissora fica Fixa. Nesse caso, a bobina 
receptora se movimentara pela linha L0 enquanto que 
a transmissora estava fixa na estação 400N da linha 
L100N L0 (LUZ; VIANA, 1979). O pico de menor ampli-
tude em módulo começa a partir da estação 50N, indi-
cando que o mergulho do corpo condutor está a leste 
da linha L0 (Figura 6.62 C), em conformidade com a  
metodologia anterior.

A metodologia Bobina Horizontal fora feita com o 
equipamento Apex Max Min II com cabo de 150 m nas 
frequências de 222 Hz, 444 Hz e 1777 Hz (LUZ; VIANA, 
1979). Os valores da componente Fase mostram dois 
picos negativos, sendo o principal próximo à origem e 
o secundário próximo à estação -150 (Figura 6.62 D).

Foram considerados dois corpos condutores base-
ados nos resultados das Figuras 6.62 A e 6.62 D, sendo 
o principal a 10 m a oeste da origem da linha L0 e o 
secundário próximo à estação -150. Foi considerado que 
a resistividade dos prismas é 1 Ω.m baseado na ordem 
das resistividades aparentes das Figuras 6.61  e 6.62 A.

A extensão do corpo na direção do Strike foi consi-
derada 700 m para o condutor principal e 600 m para o 
secundário, pois as anomalias estão presentes nas demais 
linhas do levantamento (Tabela 6.28). O mergulho dos 
condutores foi colocado na direção leste baseados nas 
Figuras 6.62 B e 6.62 C, e o valor de 30º foi a melhor 
estimativa na modelagem.

As demais características foram modeladas com 
a finalidade do resultado da modelagem se ajustar ao 
resultado da Figura 6.62 D e se adequar ao vínculo de 
que o furo 1-BC.PT-02-GO intersecte o corpo condutor 
principal a 30 m na direção de mergulho 45°W.

O condutor principal foi dividido em três prismas 
(Prisma 1, Prisma 2 e Prisma 3) cada um com 10 m de 
espessura e igualmente espaçados em 10 m. O condu-
tor secundário foi dividido em dois prismas (Prisma 4 e 
Prisma 5) com as mesmas espessuras e espaçamentos 
que os anteriores. A profundidade do topo do Prisma 1 
foi posto a 10 m e do Prisma 4 a 25 m. A extensão na 
direção do mergulho foi modelada como 50 m. O resul-
tado da modelagem pode ser visualizado na Figura 6.62 F.

Os valores modelados da componente Fase (Figura 
6.62 E) possuem o mesmo formato de anomalia, sendo 
que os valores para as frequências 220 Hz e 1777 Hz estão 
bem próximos. Os valores modelados para a frequência 
444 Hz divergem sugerindo que o pacote grafitoso apre-
sente maiores descontinuidades como, por exemplo, na 
direção do strike.  

Com o resultado da modelagem é possível estimar 
a Condutância e o volume dos condutores. O condutor 
principal possui 30 mhos e 1.050.000 m³, enquanto que 
o condutor secundário possui 20 mhos e 600.000 m³, 
perfazendo um total de 50 mhos e 1.650.000 m³ para 
anomalia HEM-08.

A grafita singenética interceptada pelas sondagens 
entre 30 a 60 m de profundidade (Tabela 6.26) e iden-
tificada como mineral traço na amostra 4203-MJ-R-19 
(0,26 %Cgr) é classificada como do tipo flake. Ocorre 
como acumulações strataboud, disseminadas e maci-
ças em paragnaisse com interseções de ca. 13,0 m de 
espessura. Os dados geofísicos sugerem que a minera-
lização seja descontínua, possivelmente, em função da 
tectônica dúctil-rúptil. Essa rocha é correlacionada ao 
CGP no contato com granitos tardi- a pós-tectônicos da 
Suíte Santa Tereza. O complexo compreende um terreno 
de alto grau metamórfico que alcançou condições de 
fácies granulito com 850°C e 10 kbar em ambiente anidro 
(GORAYEB et al., 2017).

Por fim, zonas de colisão entre crátons podem ser 
áreas onde condições de temperatura de grafitização 
(p.ex., 800-900°C e 6,5 – 8,5 kbar) podem ser alcançadas 
(vide Figura 6.29). Como no caso da anomalia HEM-08 
abre-se um grande potencial de mineralização à grafita:

 y Intervalo de temperatura de pressão adequado: 
850°C e 10 kbar;

 y Anomalia de condutância expressiva no contato 
paragnaisse / granito com estimativa de 3,63 Mt 
utilizando uma densidade de 2,2g/cm3.

 y Interseções de intervalos mineralizados conside-
ráveis em duas sondagens.

A Figura 6.63 apresenta o perfil interpretado do 
levantamento geofísico terrestre da Figura 6.59. Nela 
a zona com maior potencial para hospedar uma mine-
ralização grafítica cujas lentes ou pods poderiam  
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apresentar cerca de 13,0 m de espessura é corroborado 
por meio de dois furos e sondagem e modelagem geo-
física (Tabela 6.26).

Na região de Mata Azul, na estação 4202-MJ-R-026 
foram identificadas mais ocorrências de remobilização 
de grafita em estado sólido nos xistos grafitosos devido 
intrusões graníticas sin- a tardi-tectônicos da Suíte Mata 
Azul (630-480 Ma) e da Suíte Alcalina do Peixe. Foram 
coletadas cinco amostras, mas apenas as amostras B 
(0,1% Cg), C (0,19% Cg) e E (0,1% Cg), no contato, em 
veio e no granito, respectivamente; foram analisadas.

A amostra 4202-MJ-R-026-B ocorre no contato entre 
xisto grafitoso da Formação Ticunzal e o granito da Suíte 
Mata Azul (Figura 6.64 C). O valor negativo de LOI nessa 
rocha (-1,08%) significa ganho de massa. Esta caracte-
rística sugere que as palhetas na amostra são grafita 
e não há filossilicatos na rocha. Outras características 
importantes é o fato das ocorrências localizarem-se com 
contato com corpos intrusivos radioativos (eTh = 315,4 
ppm; monazita) e o granito hospedar magnetita. Ter-
mometria das grafitas por espectros Raman resultaram 
em TBeyssac = 412,54°C, TAoya = 414,91°C e TPAPGB = 
488,47°C. Quando comparado às outras estações, as 
temperaturas mostram-se menores do que as tempera-
turas obtidas na estação MJ-07B (zona de migmatização) 
e maiores que as temperaturas da estação MJ-19 (Figura 

6.45). Todavia, as temperaturas obtidas nessa amostra 
são as maiores entre as temperaturas obtidas para a 
amostra MJ-26.

A amostra 4202-MJ-R-026-C é o veio de quartzo 
entre o xisto e o granito também com valores elevados 
de eTh (Figura 6.64 D). Volumetricamente, estimou-se 
petrograficamente quartzo (62%), biotita (25%), granada 
(8%), grafita (3%) e feldspato (2%) e acessórios (<1%). Em 
geral, a grafita ocorre como aglomerados (pods) de cerca 
de 2,0 mm de espessura entre grãos de quartzo (Figura 
6.64 D). Para essa amostra, os dados termométricos indi-
cam TBeyssac = 388,66°C, TAoya = 390,28°C e TPAPGB 
= 474,61°C. O veio com grafita apresenta temperaturas 
intermediárias entre o contato xisto-granito (MJ-26B) e o 
granito “contaminado” por grafita (MJ-26E) (Figura 6.45).

A amostra 4202-MJ-R-026-E é o granito “contami-
nado” com palhetas de grafita bem desenvolvidas dis-
seminadas na matriz da rocha próximo ao contato com 
o xisto grafitoso. A amostra representa a remobilização 
em estado sólido da grafita a partir dos xistos. Os flakes 
variam de 0,6 – 1,3 mm concentrada em aglomerados 
(Figura 6.64 F). A termometria resultou em TBeyssac 
= 384,88°C, TAoya = 386,63°C e TPAPGB = 449,42°C. 
Correspondem as menores temperaturas entre as três 
amostras da estação MJ-26. Isso sugere que apenas a 
remobilização direta da grafita de uma rocha rica em 

Figura 6.63 - Perfil interpretado a partir da sondagem e dos dados geofísicos. A linha tracejada horizontal 
corresponde ao limita interpretativo confiável do dado geofísico eletromagnético que corresponde a 

aproximadamente 60,0 m de profundidade na vertical.
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grafita não a torna potencial interessante, pois há que 
ter outros eventos tectonotermais envolvidos para apri-
morar a cristalinidade do mineral.

A amostra 4202-MJ-R-027-B foi coletada em garimpo 
de grafita nomeada Fazenda Grafite (WERNICK; CORSO, 
1972). A ocorrência hospeda-se em xistos grafitosos da 
Formação Ticunzal metamorfizados pelas intrusões das 
Suítes Intrusivas Mata Azul e Alcalina de Peixe (Figura 
6.65). Em campo as dimensões da cava foram estimadas 
em 60 m de comprimento por 15 a 20 m de largura e 
uma altura de 3,0 m com direção N50°W/vertical. Isso 
corresponde a um volume aproximado entre 2.700 a 
3.600 m3, o que equivale a 6,0 – 8,0 kt de grafita maciça 

utilizando 2,2 g/cm3 como densidade média. A grafita 
tem teor de 66,1% Cg, 0,0% LOI e ausência de sulfetos 
corroborando a pureza do minério. Mas está associada 
com material radioativo que oscila com entre 26,3 – 73,3 
ppm eTh (monazita). A grafita ocorre como palhetas bem 
desenvolvidas com 0,6 – 1,6 mm no eixo maior de modo 
maciça ou como aglomerados radiais. As mineralizações 
estão associadas a lentes com formas irregulares. Dados 
termométricos resultaram em TBeyssac = 351,24°C, 
TAoya = 353,20°C e TPAPGB = 422,86°C. A comparação 
dessas temperaturas com as outras estações mostra que 
é uma das mais baixas (Figura 6.45). Surge-se que isso 
ocorreu em função do efeito do polimento.

BA

C

D E F

Figura 6.64 - Amostra 4202-MJ-R-026. (A) Aspecto do afloramento de granito sintectônicos em contato com 
xistos grafitosos da Formação Ticunzal; destaca-se na foto veio de quarto com grafita remobilizada em fase 
sólida. (B) 4202-MJ-R-026-A - Veio de quarto com monazita, granada, quartzo e palhetas bem desenvolvidas 
de grafita numa matriz radioativa (eTh: 315 ppm) (Luz refletida). (C) 4202-MJ-R-026-B – granito granatíferos 
em contato com a Formação Ticunzal, notar os flakes de grafitas com pontas esfarrapadas em meio a matriz 

composta por quartzo (Luz refletida). (D) 4202-MJ-R-026-C – Veio de quartzo com biotita e grafita (Luz refletida). 
(E) 4202-MJ-R-026-D – Granito Suíte Mata Azul contaminado por grafita (Luz refletida). (F) 4202-MJ-R-026-E – 

Contato entre o granito e os xistos da Formação Ticunzal (luz refletida).
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A B
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D

Figura 6.65 - Aspecto da amostra de mão número 4202-MJ-R-027-B de grafita maciça com veios de 
quartzo obtida em garimpo da Fazenda Grafite. (B) e (D) Fotomicrografias das grafitas maciças em luz 

refletida. (C) Fotomicrografia Raman em aumento de 50x da grafita maciça. Oxi: óxidos de ferro.

A amostra 4202-MJ-R-028-A localiza-se na fazenda 
Tensessee. Compreende clorita-quartzo-muscovita 
xisto grafitoso intensamente intemperizado da Forma-
ção Ticunzal (Figura 6.66). A rocha tem teor de 0,27% 
Cg, 6,73% LOI, traços de sulfetos (0,01% S) e anômalo 
em eTh (18,3 ppm). Tem direção N005°W/60°SW. Os 
diminutos grãos de grafita ocorrem disseminados na 
rocha orientados na foliação principal. (Figura 6.66). 
A termometria indica valores de TBeyssac = 412,05°C, 
TAoya = 414,42°C e TPAPGB = 448,06°C. Esses xistos 
são equiparáveis à estação MJ-26E, ou seja, possivel-
mente associados com granitos; corroborado pela  
anomalia de eTh.

A amostra 4202-MJ-R-029 foi coletada próximo ao 
córrego da Larga na folha Mata Azul (1:100.000) com-
preende um estaurolita-grafita-granada-quartzo-mus-
covita xisto intensamente intemperizado com direção 
N20°E/20°NW. Observa-se que a rocha ocorre entre dois 
granitos da Suíte Mata Azul (Figura 6.67).

Essa rocha tem 0,29% Cg, 5,67% LOI e ausência de 
sulfetos, mas valor anômalo de eTh (19,8 ppm). A gra-
fita possui granulometria entre 0,01-0,5 mm, no geral 
bastante fina, e ocorrendo em inclusões ou nos bordas 
das placas de muscovita e granada. Alguma grafita de 

granulação média e placoide pode ocorrer entre os cris-
tais de quartzo e, menos frequentemente, intercalada 
com muscovita. Termometria indica TBeyssac = 381,15°C, 
TAoya = 382,72°C e TPAPGB = 461,88°C. Em termos 
comparativos, os valores de temperatura encontram-se 
entre as amostras MJ-26C e 26E, ou seja, com relação 
direta com granitos (Figura 6.45).

As duas últimas amostras coletadas em campo (4202-
MJ-R-030 e 31) são ocorrências de grafita relacionada 
ao Grupo Natividade, zona externa da Faixa Brasília em 
Tocantins (SABOIA, 2009). As ocorrências hospedam-se 
na Formação Monte do Carmo, de idade neoproterozoica, 
em uma unidade vulcanossedimentar hospedeira de 
mineralização aurífera. 

A amostra 4202-MJ-R-030 é um veio de quartzo 
com indício de grafita remobilizada mineralizado a ouro 
apresenta os seguintes teores: 0,033% Cg, 2.121,8 ppb Au 
(livre) e 0,02% S como pirita (Figura 6.68). Termometria 
resultou nos valores de TBeyssac = 322,47°C, TAoya = 
325,43°C e TPAPGB = 478,08°C. Essa amostra apresenta 
uma ampla variação de temperatura similar à amostra 
MJ-19 (Figura 6.45). Isso aponta para a possibilidade de 
haver mais de um tipo de grafita relacionadas a diferentes 
eventos tectonotermais.
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Figura 6.66 - Microfotografias da Amostra 4202-MJ-R-028-A. (A) Detalhe do intercrescimento entre grafita e muscovita (luz transmitida 
e polarizador descruzado). (B) Bandamento composicional grafita + muscovita e quartzo (luz transmitida e polarizador descruzado).

Figura 6.67 - Amostra 4202-MJ-R-029. (A) Amostra de mão (3,0 cm de largura) com porfiroblastos de granada e uma matriz 
composta principalmente por muscovita, quartzo e grafita. (B e C) Detalhes do porfiroblastos de granada, da foliação milonítica e do 

intercrescimento de muscovita e grafita.
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A amostra 4202-MJ-R-031 é um filito carbonoso 
encaixante do veio descrito anteriormente. Apresenta 
teor de 0,350% Cg, 2,85% LOI, 8 ppb Au e sem a presença 
de sulfetos (Figura 6.68 C e D). A rocha está bastante 
alterada, com estrutura foliada definida por clivagem 
espaçada. A textura é lepidogranoblástica, de granu-
lação fina a média. A clivagem da rocha se encontra 
moderadamente anastomosada, definida pela orien-
tação dos cristais de muscovita. Os cristais de quartzo 
se apresentam equigranulares, de granulação média. 
É comum a presença de cristais de feldspato substitu-
ído por minerais de alteração. A rocha apresenta níveis 

quartzosos dobrados, de modo que a foliação principal 
da rocha se encontra plano axial a essas dobras. A grafita 
se apresenta, em sua maioria, bastante fina, em inclusões 
ou nos bordas das placas de muscovita, deixando este 
mineral borrado, ajudando a dar contraste na foliação 
da rocha. Dados termométricos indicam temperaturas 
da ordem de TBeyssac = 420,31°C, TAoya = 423,23°C e 
TPAPGB = 475,89°C. Comparativamente, as temperaturas 
são similares àquelas encontradas na amostra MJ-30, haja 
vista que essa rocha hospeda os veios de quartzo com 
grafita e ouro (Figura 6.45). Todavia, as temperaturas 
da amostra MJ-31 apresentam uma menor variância.

A B

C D

Figura 6.68 - (A) Amostra 4202-MJ-R-030 de mão (3,0 cm de largura) microvenulações de grafita com ouro.  
(B) Microfotografia da amostra 4202-MJ-R-030 com a indicação das microvenulações (Luz refletida).  

(C) Amostra 4202-MJ-R-031 de mão (3,0 cm de largura) com grafita disseminada na rocha.  
(D) Microfotografia da mesma rocha, a grafita é muito fina para reconhecimento sob microscópio  

ótico (Luz transmitida, polarizador descruzado).
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7. O POTENCIAL MINERAL PARA GRAFITA AMORFA GERADA POR 
METAMORFISMO DO CARVÃO PERMIANO DA BACIA DO PARANÁ:  
UM NOVO MODELO METALOGÉNETICO AINDA NÃO IMAGINADO  

PELO MINERADOR BRASILEIRO

Globalmente, a grafita amorfa ou microcristalina 
hospeda-se em camadas de carvão e, atualmente, é o 
principal tipo de minério grafítico minerado no mundo. 
Representa cerca de 75% dessa produção global e a 
China sendo o principal produtor mundial em 170 minas 
e 25 províncias (CUI et al., 2017; ROBINSON, JR. et al., 
2017). Do ponto de vista metalúrgico, esse minério é 
considerado de baixa qualidade, ou seja, de baixo grau 
de cristalinidade cujo uso é essencial para a produção 
de refratários siderúrgicos ou em reatores nucleares 
como moderadores e refletores no resfriamento de gás 
(SHEN et al., 2015).  

O Brasil, por outro lado, possui apenas o depósito 
Peresópolis com 40 Mt @ ~12 wt% TGC (MANOEL e 
DEXHEIMER Leite, 2018) classificado na categoria amorfa. 
Mas, diferentemente do minério chinês amorfo, o tipo 
brasileiro ocorre em sequências metassedimentares 
neoproterozoicas da Faixa Paraguai no Mato Grosso. 
Mas o protólito metassedimentar torna-o minério de 
baixo teor e tonelagem.

O modelo metalogenético da grafita tipo amorfa da 
China contabiliza 14% dos recursos desse país. O minério 
é derivado de carvão antracito Paleozoico por meta-
morfismo de contato de entre essas rochas e intrusões 
ígneas félsicas a intermediárias Mesozoicas. Geralmente, 
os hornfels alcança até 2 km das intrusões graníticas 
mineralizando camadas entre 0,1 a 11 m de espessura 
com minério afanítico com flakes em torno de 0,3 µm 
concentrada entre 70 a 86% de TGC (Cooper et al, 2007; 
Cui et al., 2017; Li et al., 2018). Nesse contexto, a estrutura 
macromolecular do carvão é muito sensível às variações 
de temperatura e pressão, e a grafita a partir do carvão 
natural só pode ser formada quando associada à intrusão 
de tamanho significativo, devido à prolongada duração 
do aquecimento e às pressões extremamente altas que 
acompanham a deformação resultante (Li et al., 2018).

Mais especificamente, o processo genético de gera-
ção de grafita amorfa a partir de carvão é explicado pelo 
(i) metamorfismo de contato entre soleiras e diques de 
rocha máfica com camadas de carvão, aumentando o 
δ13C em aproximadamente 1‰ próximo do contato com 
as rochas intrusivas; (ii) o metamorfismo de contato tem 

longa duração de aquecimento devido à baixa condu-
tividade térmica do carvão que age como um isolante 
térmico. Todavia, em rochas sem carbono (p.ex., are-
nitos, siltitos) há escape térmico e, portanto, perda da 
eficiência energética no processo de grafitização; (iii) 
a convecção hidrotermal tem um papel importante na 
transferência de calor a partir das soleiras e diques para 
as camadas ricas em carvão; (iv) o carvão mais próximo 
ao dique gera matéria volátil aprisionada é represen-
tada por formas de carbono parcialmente grafitadas 
ou mineralizadas. Ocorrendo assim, (v) a concentração 
de grafita amorfa rica em δ13C próximo aos contatos 
ígnea/carvão (FETHERSTON, 2015; SHEN et al., 2015;  
COOPER, et al., 2007).

Apesar do modelo de grafita amorfa de carvão ser 
bem difundido pelo mundo com grandes depósitos 
de até 30 Mt na China (LI et al., 2018), no Brasil, até o 
momento, não há depósitos de grafita amorfa oriundos 
do metamorfismo de carvão catalogados. Sugerimos 
que a maior possibilidade de encontrarmos um depósito 
similar seja na Bacia do Paraná. Nessa bacia sedimentar 
temos uma situação muito próxima da encontrada nos 
depósitos chineses. Mas, aqui, as camadas de carvão 
são permianas, aflorantes e seccionadas por enxames 
de diques máficos do Mesozoico relacionadas à abertura 
do Oceano Atlântico Sul. 

Como área modelo, sugerimos as áreas dos Projetos 
Sapopema (CPRM, 1983b) e Carvão Noroeste de Figueira 
(CPRM, 1979), no flanco nordeste do Arco de Ponta 
Grossa descoberto pela Petrobrás na década de 1970. 
Nessas áreas foram descritos diques e soleiras de rocha 
básica cortando as camadas de carvão intercaladas com 
folhelhos carbonosos e o carvão fosco da Formação 
Rio Bonito. À época, o depósito subterrâneo foi cubado 
em 41,8 Mt (indicada + inferida) o que corresponde a 
uma área de 23,81 km2 contando com teores médios de 
35,43% de cinzas e 6,83% de enxofre (pirita), de baixo 
rank. Das sondagens utilizadas para a cubagem, 52 foram 
considerados potenciais para carvão. Mas interpretamos 
que possibilidade de que 12 furos sejam potenciais tam-
bém para grafita amorfa, pela presença e proximidade 
de diques e soleiras. 
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Nº 04 - Síntese Geológica e Prospecção por Concentrados de Bateia nos Complexos Canabrava e Barro Alto - Goiás, 
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Nº 05 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica/Aluvionar da Área Migrantinópolis - Rondônia, 2000.
Nº 06 - Geologia e Prospecção Geoquímica/Aluvionar da Área Corumbiara/Chupinguaia - Rondônia, 2000.
Nº 07 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica/Aluvionar da Área Serra Azul - Rondônia, 2000.
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Nº 09 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Santa Luzia - Rondônia, 2000.
Nº 10 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Nova Brasilândia - Rondônia, 2000.
Nº 11 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica da Área Rio Madeirinha - Mato Grosso, 2000.
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Nº 13 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Santa Bárbara - Goiás, 2000.
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Nº 21 - Aspectos Geológicos, Geoquímicos e Potencialidade em Depósitos de Ni-Cu-EGP do Magmatismo da 
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Nº 24 - Geologia e Resultados Prospectivos da Área Figueira Branca/Indiavaí - Mato Grosso, 2000.
Nº 25 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica/Aluvionar das Áreas Jaburu, Caracaraí, Alto Tacutu e Amajari 

- Roraima, 2000.
Nº 26 - Prospecção Geológica e Geoquímica no Corpo Máfico-Ultramáfico da Serra da Onça - Pará, 2001.
Nº 27 - Prospecção Geológica e Geoquímica nos Corpos Máfico-Ultramáficos da Suíte Intrusiva Cateté - Pará, 2001.
Nº 28 - Aspectos geológicos, Geoquímicos e Metalogenéticos do Magmatismo Básico/Ultrabásico do Estado de 

Rondônia e Área Adjacente, 2001.
Nº 29 - Geological, Geochemical and Potentiality Aspects of Ni-Cu-PGE Deposits of the Paraná Basin Magmatism, 

2001.
Nº 30 - Síntese Geológica e Prospecção Geoquímica da Área Barro Alto – Goiás, 2010.

SÉRIE MAPAS TEMÁTICOS DE OURO - ESCALA 1:250.000
Nº 01 - Área GO-09 Aurilândia/Anicuns - Goiás, 1995.
Nº 02 - Área RS-01 Lavras do Sul/Caçapava do Sul - Rio Grande do Sul, 1995.
Nº 03 - Área RO-01 Presidente Médici - Rondônia, 1996.
Nº 04 - Área SP-01 Vale do Ribeira - São Paulo, 1996.
Nº 05 - Área PA-15 Inajá - Pará, 1996.
Nº 06 - Área GO-05 Luziânia - Goiás, 1997.
Nº 07 - Área PA-01 Paru - Pará, 1997.
Nº 08 - Área AP-05 Serra do Navio/Cupixi - Amapá, 1997.
Nº 09 - Área BA-15 Cariparé - Bahia, 1997.
Nº 10 - Área GO-01 Crixás/Pilar - Goiás, 1997.
Nº 11 - Área GO-02 Porangatu/Mara Rosa - Goiás, 1997
Nº 12 - Área GO-03 Niquelândia - Goiás, 1997.
Nº 13 - Área MT-01 Peixoto de Azevedo/Vila Guarita - Mato Grosso, 1997.
Nº 14 - Área MT-06 Ilha 24 de Maio - Mato Grosso, 1997.
Nº 15 - Área MT-08 São João da Barra - Mato Grosso/Pará, 1997.
Nº 16 - Área RO-02 Jenipapo/Serra Sem Calça - Rondônia, 1997.
Nº 17 - Área RO-06 Guaporé/Madeira - Rondônia, 1997.
Nº 18 - Área RO-07 Rio Madeira - Rondônia, 1997.
Nº 19 - Área RR-01 Uraricaá - Roraima, 1997.



Nº 20 - Área AP-03 Alto Jari - Amapá/Pará, 1997.
Nº 21 - Área CE-02 Várzea Alegre/Lavras da Mangabeira/Encanto - Ceará, 1997.
Nº 22 - Área GO-08 Arenópolis/Amorinópolis - Goiás, 1997.
Nº 23 - Área PA-07 Serra Pelada - Pará, 1997.
Nº 24 - Área SC-01 Botuverá/Brusque/Gaspar - Santa Catarina, 1997.
Nº 25 - Área AP-01 Cassiporé - Amapá, 1997.
Nº 26 - Área BA-04 Jacobina Sul - Bahia, 1997.
Nº 27 - Área PA-03 Cuiapucu/Carará - Pará/Amapá, 1997.
Nº 28 - Área PA-10 Serra dos Carajás - Pará, 1997.
Nº 29 - Área AP-04 Tumucumaque - Pará, 1997.
Nº 30 - Área PA-11 Xinguara - Pará, 1997.
Nº 31 - Área PB-01 Cachoeira de Minas/Itajubatiba/Itapetim - Paraíba/Pernambuco, 1997.
Nº 32 - Área AP-02 Tartarugalzinho - Amapá, 1997.
Nº 33 - Área AP-06 Vila Nova/Iratapuru - Amapá, 1997.
Nº 34 - Área PA-02 Ipitinga - Pará/Amapá, 1997.
Nº 35 - Área PA-17 Caracol - Pará, 1997.
Nº 36 - Área PA-18 Vila Riozinho - Pará, 1997.
Nº 37 - Área PA-19 Rio Novo - Pará, 1997.
Nº 38 - Área PA-08 São Félix - Pará, 1997.
Nº 39 - Área PA-21 Marupá - Pará, 1998.
Nº 40 - Área PA-04 Três Palmeiras/Volta Grande - Pará, 1998.
Nº 41 - Área TO-01 Almas/Natividade - Tocantins, 1998.
Nº 42 - Área RN-01 São Fernando/Ponta da Serra/São Francisco - Rio Grande do Norte/Paraíba, 1998.
Nº 43 - Área GO-06 Cavalcante - Goiás/Tocantins, 1998.
Nº 44 - Área MT-02 Alta Floresta - Mato Grosso/Pará, 1998.
Nº 45 - Área MT-03 Serra de São Vicente - Mato Grosso, 1998.
Nº 46 - Área AM-04 Rio Traíra - Amazonas, 1998.
Nº 47 - Área GO-10 Pirenópolis/Jaraguá - Goiás, 1998.
Nº 48 - Área CE-01 Reriutaba/Ipu - Ceará, 1998.
Nº 49 - Área PA-06 Manelão - Pará, 1998.
Nº 50 - Área PA-20 Jacareacanga - Pará/Amazonas, 1998.
Nº 51 - Área MG-07 Paracatu - Minas Gerais, 1998.
Nº 52 - Área RO-05 Colorado - Rondônia/Mato Grosso, 1998.
Nº 53 - Área TO-02 Brejinho de Nazaré - Tocantins, 1998.
Nº 54 - Área RO-04 Porto Esperança - Rondônia, 1998.
Nº 55 - Área RO-03 Parecis - Rondônia, 1998.
Nº 56 - Área RR-03 Uraricoera - Roraima, 1998.
Nº 57 - Área GO-04 Goiás - Goiás, 1998.
Nº 58 - Área MA-01 Belt do Gurupi - Maranhão/Pará, 1998.
Nº 59 - Área MA-02 Aurizona/Carutapera - Maranhão/Pará, 1998.
Nº 60 - Área PE-01 Serrita - Pernambuco, 1998.
Nº 61 - Área PR-01 Curitiba/Morretes - Paraná, 1998.
Nº 62 - Área MG-01 Pitangui - Minas Gerais, 1998.
Nº 63 - Área PA-12 Rio Fresco - Pará, 1998.
Nº 64 - Área PA-13 Madalena - Pará, 1998.
Nº 65 - Área AM-01 Parauari - Amazonas/Pará, 1999.
Nº 66 - Área BA-01 Itapicuru Norte - Bahia, 1999.
Nº 67 - Área RR-04 Quino Maú - Roraima, 1999.
Nº 68 - Área RR-05 Apiaú - Roraima, 1999.
Nº 69 - Área AM 05 Gavião/Dez Dias - Amazonas, 1999.
Nº 70 - Área MT-07 Araés/Nova Xavantina - Mato Grosso, 2000.
Nº 71 - Área AM-02 Cauaburi - Amazonas, 2000.
Nº 72 - Área RR-02 Mucajaí - Roraima, 2000.
Nº 73 - Área RR-06 Rio Amajari - Roraima, 2000.
Nº 74 - Área BA-03 Jacobina Norte - Bahia, 2000.
Nº 75 - Área MG-04 Serro - Minas Gerais, 2000.
Nº 76 - Área BA-02 Itapicuru Sul - Bahia, 2000.
Nº 77 - Área MG-03 Conselheiro Lafaiete - Minas Gerais, 2000.



Nº 78 - Área MG-05 Itabira - Minas Gerais, 2000.
Nº 79 - Área MG-09 Riacho dos Machados - Minas Gerais, 2000.
Nº 80 - Área BA-14 Correntina - Bahia, 2000.
Nº 81 - Área BA-12 Boquira Sul - Bahia, 2000
Nº 82 - Área BA-13 Gentio do Ouro - Bahia, 2000.
Nº 83 - Área BA-08 Rio de Contas/Ibitiara Sul - Bahia, 2000.
Nº 84 - Área MT-05 Cuiabá/Poconé - Mato Grosso, 2000.
Nº 85 - Área MT-04 Jauru/Barra dos Bugres - Mato Grosso, 2000.

SÉRIE OURO - INFORMES GERAIS
Nº 01 - Mapa de Reservas e Produção de Ouro no Brasil (Escala 1:7.000.000), 1996.
Nº 02 - Programa Nacional de Prospecção de Ouro - Natureza e Métodos, 1998.
Nº 03 - Mapa de Reservas e Produção de Ouro no Brasil (Escala 1:7.000.000), 1998.
Nº 04 - Gold Prospecting National Program - Subject and Methodology, 1998.
Nº 05 - Mineralizações Auríferas da Região de Cachoeira de Minas – Municípios de Manaíra e Princesa Isabel - 

Paraíba, 1998.
Nº 06 - Mapa de Reservas e Produção de Ouro no Brasil (Escala 1:7.000.000), 2000.
Nº 07 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Minas do 

Camaquã - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 08 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Ibaré – Rio 

Grande do Sul, 2000.
Nº 09 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Caçapava 

doSul - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 10 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Passo do 

Salsinho - Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 11 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Marmeleiro - 

Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 12 - Map of Gold Production and Reserves of Brazil (1:7.000.000 Scale), 2000
Nº 13 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Cambaizinho 

- Rio Grande do Sul, 2001.
Nº 14 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Passo do Ivo 

- Rio Grande do Sul, 2001.
Nº 15 - Resultados da Prospecção para Ouro na Área RS-01 - Lavras do Sul/Caçapava do Sul, Subárea Batovi – Rio 

Grande do Sul, 2001.
Nº 16 - Projeto Metalogenia da Província Aurífera Juruena-Teles Pires, Mato Grosso – Goiânia, 2008.
Nº 17 - Metalogenia do Distrito Aurífero do Rio Juma, Nova Aripuanã, Manaus, 2010.

SÉRIE INSUMOS MINERAIS PARA AGRICULTURA
Nº 01 - Mapa Síntese do Setor de Fertilizantes Minerais (NPK) no Brasil (Escala 1:7.000.000), 1997.
Nº 02 - Fosfato da Serra da Bodoquena - Mato Grosso do Sul, 2000.
Nº 03 - Estudo do Mercado de Calcário para Fins Agrícolas no Estado de Pernambuco, 2000.
Nº 04 - Mapa de Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais nos Estados de Pernambuco, Alagoas, 

Paraíba e Rio Grande do Norte, 2001.
Nº 05 - Estudo dos Níveis de Necessidade de Calcário nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e RioGrande 

do Norte, 2001.
Nº 06 - Síntese das Necessidades de Calcário para os Solos dos Estados da Bahia e Sergipe, 2001.
Nº 07 - Mapa de Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais de Rondônia, 2001.
Nº 08 - Mapas de Insumos Minerais para Agricultura nos Estados de Amazonas e Roraima, 2001.
Nº 09 - Mapa-Síntese de Jazimentos Minerais Carbonatados dos Estados da Bahia e Sergipe, 2001.
Nº 10 - Insumos Minerais para Agricultura e Áreas Potenciais nos Estados do Pará e Amapá, 2001.
Nº 11 - Síntese dos Jazimentos, Áreas Potenciais e Mercado de Insumos Minerais para Agricultura no Estado da 

Bahia, 2001.
Nº 12 - Avaliação de Rochas Calcárias e Fosfatadas para Insumos Agrícolas do Estado de Mato Grosso, 2008.
Nº 13 - Projeto Fosfato Brasil – Parte I, Salvador, 2011.
Nº 14 - Projeto Fosfato Brasil – Estado de Mato Grosso – Áreas Araras/Serra do Caeté e Planalto da Serra,2011.
Nº 15 - Projeto Mineralizações Associadas à Plataforma Bambuí no Sudeste do Estado do Tocantins (TO) – Goiânia, 

2016.
Nº 16 – Rochas Carbonáticas do Estado de Rondônia, Porto Velho, 2015.



Nº 17 – Projeto Fosfato Brasil – Parte II, Salvador, 2016.
Nº 18 – Geoquímica Orientativa para Pesquisa de Fosfato no Brasil, Salvador, 2016.
Nº 19 – Projeto Agrominerais da Região de Irecê -Jaguarari, Salvador, 2016.
Nº 20 – Avaliação do potencial de fosfato no Brasil, fase III: Bacia dos Parecis, área Oeste, estado de Rondônia, 

Porto Velho, 2017.
Nº 21 – Avaliação do Potencial do Fosfato no Brasil – Fase III: Bacia Sergipe-Alagoas, Sub-bacia Sergipe, Recife, 

2017.
Nº 22 – Avaliação do Potencial do Fosfato no Brasil – Fase III: Centro-leste de Santa Catarina, Salvador, 2018.
Nº 23 – Avaliação do Potencial do Potássio no Brasil: Bacia do Amazonas, setor centro-oeste, Estados do Amazonas 

e Pará, Manaus, 2020.
Nº 24 – Investigação de Anomalias Geofísicas no Escudo Sul-R io-Grandense com Enfoque em Insumos Agrícolas, 

Porto Alegre, 2020.

SÉRIE PEDRAS PRECIOSAS
Nº 01 - Mapa Gemológico da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, 1997.
Nº 02 - Mapa Gemológico da Região Lajeado/Soledade/Salto do Jacuí - Rio Grande do Sul, 1998
Nº 03 - Mapa Gemológico da Região de Ametista do Sul - Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 04 - Recursos Gemológicos dos Estados do Piauí e Maranhão, 1998.
Nº 05 - Mapa Gemológico do Estado do Rio Grande do Sul, 2000.
Nº 06 - Mapa Gemológico do Estado de Santa Catarina, 2000.
Nº 07 - Aspectos da Geologia dos Pólos Diamantíferos de Rondônia e Mato Grosso – O Fórum de Juína – Projeto 

Diamante, Goiânia, 2010.
Nº 08 - Projeto Avaliação dos Depósitos de Opalas de Pedro II – Estado do Piauí, Teresina, 2015.
Nº 09 - Aluviões Diamantíferos da Foz dos Rios Jequitinhonha e Pardo - Fase I – Estado da Bahia, Salvador, 2015.
Nº 10 - Áreas Kimberlíticas e Diamantíferas do Estado de Minas Gerais, Brasília, 2017
Nº 11 - Áreas Kimberlíticas e Diamantíferas do Estado de Rondônia, Brasília, 2017
Nº 12 - Áreas Kimberlíticas e Diamantíferas do Estado do Mato Grosso, Brasília, 2017
Nº 13 - Áreas Kimberlíticas e Diamantíferas do Estado da Bahia, Brasília, 2017

SÉRIE OPORTUNIDADES MINERAIS – EXAME ATUALIZADO DE PROJETO
Nº 01 - Níquel de Santa Fé - Estado de Goiás, 2000.
Nº 02 - Níquel do Morro do Engenho - Estado de Goiás, 2000.
Nº 03 - Cobre de Bom Jardim - Estado de Goiás, 2000.
Nº 04 - Ouro no Vale do Ribeira - Estado de São Paulo, 1996.
Nº 05 - Chumbo de Nova Redenção - Estado da Bahia, 2001.
Nº 06 - Turfa de Caçapava - Estado de São Paulo, 1996.
Nº 08 - Ouro de Natividade - Estado do Tocantins, 2000.
Nº 09 - Gipsita do Rio Cupari - Estado do Pará, 2001.
Nº 10 - Zinco, Chumbo e Cobre de Palmeirópolis - Estado de Tocantins, 2000.
Nº 11 - Fosfato de Miriri - Estados de Pernambuco e Paraíba, 2001.
Nº 12 - Turfa da Região de Itapuã - Estado do Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 13 - Turfa de Águas Claras - Estado do Rio Grande do Sul, 1998.
Nº 14 - Turfa nos Estados de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, 2001.
Nº 15 - Nióbio de Uaupés - Estado do Amazonas, 1997.
Nº 16 - Diamante do Rio Maú - Estado da Roraima, 1997.
Nº 18 - Turfa de Santo Amaro das Brotas - Estado de Sergipe, 1997.
Nº 19 - Diamante de Santo Inácio - Estado da Bahia, 2001.
Nº 21 - Carvão nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1997.
Nº 22 - Coal in the States of Rio Grande do Sul and Santa Catarina, 1999.
Nº 23 - Kaolin Exploration in the Capim River Region - State of Pará - Executive Summary, 2000.
Nº 24 - Turfa de São José dos Campos - Estado de São Paulo, 2002.
Nº 25 - Lead in Nova Redenção - Bahia State, Brazil, 2001.

SÉRIE DIVERSOS
Nº 01 - Informe de Recursos Minerais - Diretrizes e Especificações - Rio de Janeiro, 1997.
Nº 02 - Argilas Nobres e Zeolitas na Bacia do Parnaíba - Belém, 1997.
Nº 03 - Rochas Ornamentais de Pernambuco - Folha Belém do São Francisco - Escala 1:250.000 - Recife, 2000.



Nº 04 - Substâncias Minerais para Construção Civil na Região Metropolitana de Salvador e Adjacências - Salvador, 
2001.

SÉRIE RECURSOS MINERAIS MARINHOS
Nº 01 – Potencialidade dos Granulados Marinhos da Plataforma Continental Leste do Ceará – Recife, 2007.

SÉRIE ROCHAS E MINERAIS INDUSTRIAIS
Nº 01 – Projeto Materiais de Construção na Área Manacapuru-Iranduba-Manaus-Careiro (Domínio Baixo Solimões) 

– Manaus, 2007.
Nº 02 – Materiais de Construção Civil na região Metropolitana de Salvador – Salvador, 2008.
Nº 03 – Projeto Materiais de Construção no Domínio Médio Amazonas – Manaus, 2008.
Nº 04 – Projeto Rochas Ornamentais de Roraima – Manaus, 2009.
Nº 05 – Projeto Argilas da Bacia Pimenta Bueno – Porto Velho, 2010.
Nº 06 – Projeto Quartzo Industrial Dueré-Cristalândia – Goiânia, 2010.
Nº 07 – Materiais de Construção Civil na região Metropolitana de Aracaju – Salvador, 2011.
Nº 08 – Rochas Ornamentais no Noroeste do Estado do Espírito Santo – Rio de Janeiro, 2012.
Nº 09 – Projeto Insumos Minerais para a Construção Civil na Região Metropolitana do Recife – Recife, 2012.
Nº 10 – Materiais de Construção Civil da Folha Porto Velho – Porto Velho, 2013.
Nº 11 – Polo Cerâmico de Santa Gertrudes – São Paulo, 2014.
Nº 12 – Projeto Materiais de Construção Civil na Região Metropolitana de Natal – Natal, 2015.
Nº 13 – Materiais de Construção Civil para Vitória da Conquista, Itabuna-Ilhéus e Feira de Santana – Salvador, 

2015.
Nº 14 – Projeto Materiais de Construção da Região de Marabá e Eldorado dos Carajás – Belém, 2015.
Nº 15 – Panorama do Setor de Rochas Ornamentais do Estado de Rondônia – Porto Velho, 2015
Nº 16 – Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Goiânia – Goiânia, 2016
Nº 17 – Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Porto Alegre – Porto Alegre, 2016
Nº 18 – Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Fortaleza – Fortaleza, 2016
Nº 19 – Projeto Materiais de Construção Civil da Região da Grande Florianópolis – Porto Alegre, 2016
Nº 20 – Projeto materiais de construção da região de Macapá - Estado do Amapá – Belém, 2016.
Nº 21 – Projeto Materiais De Construção da Região Metropolitana de Curitiba - Estado do Paraná, 2016.
Nº 22 – Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de São Luís e Entorno - Estado do Maranhão, 

2017.
Nº 23 – Panorama do Segmento de Rochas Ornamentais do Estado da Bahia, Salvador, 2019
Nº 24 –Materiais de Construção da Região Metropolitana de São Paulo - Estado de São Paulo, São Paulo, 2019.
Nº 25 –Gipsita no sudoeste da Bacia sedimentar do Araripe - Estado de Pernambuco, Recife, 2019.
Nº 26 – Projeto Materiais de Construção da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Estado de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, 2020.
Nº 27 – Rochas Ornamentais do Estado do Rio Grande do Norte: Mapa de Potencialidades, Natal, 2020.
Nº 28 – Materiais de Construção da Região Metropolitana de Palmas - Estado do Tocantins, Goiânia, 2020.
Nº 29 – Estudos dos granitoides da região Nordeste do Pará para produção de brita, Belém, 2020.
Nº 30 – Materiais de Construção da Região de Capitão Poço-Ourém - Estado do Pará, Belém, 2020.

SÉRIE METAIS - INFORMES GERAIS
Nº 01 – Projeto BANEO – Bacia do Camaquã – Metalogenia das Bacias Neoproterozóico-eopaleozóicas do Sul do 

Brasil, Porto Alegre, 2008
Nº 02 – Mapeamento Geoquímico do Quadrilátero Ferrífero e seu Entorno - MG – Rio de Janeiro, 2014.
Nº 03 – Projeto BANEO – Bacias do Itajaí, de Campo Alegre e Corupá – Metalogenia das Bacias Neoproterozoico-

eopaleozoicas do Sul do Brasil, Porto Alegre, 2015

SÉRIE PROVÍNCIAS MINERAIS DO BRASIL
Nº 01 – Áreas de Relevante Interesse Mineral - ARIM, Brasília, 2015
Nº 02 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Tróia-Pedra Branca, Estado do Ceará, Fortaleza, 2015
Nº 03 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Sudeste do Tapajós, Estado do Pará, Brasília, 2015.
Nº 04 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Província Aurífera Juruena-Teles Pires-Aripuanã – Geologia 

e Recursos Minerais da Folha Ilha Porto Escondido – SC.21-V-C-III, Brasília, 2015.
Nº 05 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Distrito Zincífero de Vazante – MG, Brasília,2015.



Nº 06 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Rochas Alcalinas da Porção Meridional do Cinturão Ribeira. 
Estados de São Paulo e Paraná, Brasília, 2015.

Nº 07 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Sudeste de Rondônia, Brasília, 2016.
Nº 08 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Seridó-Leste, extremo nordeste da Província Borbo-

rema (RN-PB), Brasília, 2016.
Nº 09 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Porção sul da Bacia do Paraná, RS, 2017
Nº 10 – Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Área Eldorado do Juma, Estado do Amazonas, AM, 2019
Nº 11 – Áreas de Relevante Interesse Mineral: Cinturão Gurupi, Estados do Pará e Maranhão, Brasília, 2017.
Nº 12 – Áreas de relevante interesse mineral: Reserva Nacional do Cobre e Associados, Estados do Pará e Amapá, 

Belém, 2017.
Nº 13 – Áreas de Relevante Interesse Mineral – Vale do Ribeira:  Mineralizações Polimetálicas  (Pb, Ag, Zn, Cu e 

Au – “Tipo Panelas”) em zonas de cisalhamento Rúptil, Cinturão Ribeira Meridional, SP-PR, São Paulo, 2017.
Nº 14 – Área de Relevante Interesse Mineral - ARIM: Distrito Mineral de Paracatu-Unaí (Zn-Pb-Cu), MG, 2018
Nº 15 – Área de Relevante Interesse Mineral Integração Geológica-Geofísica e Recursos Minerais do Cráton Luis 

Alves, RS, 2018.
Nº 16 – Áreas de Relevante Interesse Mineral - Província Mineral de Carajás, PA: Estratigrafia e análise do Minério 

de Mn de Carajás - áreas Azul, Sereno, Buritirama e Antônio Vicente, PA, 2018.
Nº 17 – Áreas de Relevante Interesse Mineral Troia-Pedra Branca - Geologia e mineralização aurífera da sequência 

metavulcanossedimentar da Serra das Pipocas, Maciço de Troia, Ceará, Estado do Ceará, CE, 2018
Nº 18 – Áreas de Relevante Interesse Mineral – Reavaliação da Província Estanífera de Rondônia, RO, 2019.
Nº 19 – Áreas de relevante interesse mineral – Evolução Crustal e Metalogenia da Faixa Nova Brasilândia, RO, 2019.
Nº 20 – Áreas de Relevante Interesse Mineral - Batólito Pelotas–Terreno Tijucas, Estado do Rio Grande do Sul, RS, 

2019.
Nº 21 – Áreas de Relevante Interesse Mineral – Vale do Ribeira: mineralizações polimetálicas (Pb-Zn-Ag-Cu-Ba) 

associadas a Formação Perau, Cinturão Ribeira Meridional, Estado do Paraná, São Paulo, 2019.
Nº 22 – Áreas de relevante interesse mineral – Evolução crustal e metalogenia da Província Mineral Juruena–Teles-

-Pires, MT, Goiânia, 2019.
Nº 23 – Áreas de relevante interesse mineral – Projeto evolução crustal e metalogenia da Faixa Brasília setor centro-

-norte, GO-TO, Goiânia, 2019
Nº 24 – Avaliação do Potencial Mineral do NW do Ceará, CE, Fortaleza, 2019.
Nº 25 – Avaliação do Potencial Mineral das faixas Marginais da borda NW do Craton do São Francisco (Área Riacho 

do Pontal), PI, Teresina, 2019.
Nº 26 – Avaliação do Potencial Mineral das faixas Marginais da borda NW do Craton do São Francisco (Área Rio 

Preto), PI, Teresina, 2019.
Nº 27 – Áreas de Relevante Interesse Mineral - Avaliação do Potencial Mineral do Vale do Ribeira (Área Castro), 

SP, São Paulo, 2019.
Nº 28 - Evolução crustal e Metalogenia da região de Aripuanã, MT, Goiânia, 2020.
Nº 29 – Modelo Prospectivo para Ametista e Ágata na Fronteira Sudoeste do Rio Grande do Sul, RS, Porto Alegre, 

2020.
Nº 30 - Reavaliação das sequências metavulcanossedimentares a Sudoeste do Quadrilátero Ferrífero – Área de 

Nazareno (MG), Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020

SÉRIE MINERAIS ESTRATÉGICOS
Nº 01 – Diretrizes para Avaliação do Potencial do Potássio, Fosfato, Terras Raras e Lítio no Brasil, Brasília, 2015.
Nº 02 – Avaliação do Potencial de Terras Raras no Brasil, Brasília, 2015.
Nº 03 – Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil – Área do Médio Rio Jequitinhonha, Nordeste de Minas 

Gerais, Brasília, 2016.
Nº 04 – Projeto Avaliação do Potencial de Terras Raras no Brasil - Área Morro dos Seis Lagos, Noroeste do Ama-

zonas, Brasília, 2019.
Nº 05 – Projeto Avaliação do Potencial da Grafita no Brasil – fase 1, São Paulo, 2020.



O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM E OS OBJETIVOS  
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Em setembro de 2015 líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, 
e formularam um conjunto de objetivos e metas universais com intuito de garantir 
o desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental.  
Esta ação resultou na Agenda 2030, a qual contém um conjunto de 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS.

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade. Busca fortalecer a paz universal, e considera que a erradicação da 
pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio global, e um 
requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.

Os 17 ODS incluem uma ambiciosa lista 169 metas para todos os países e todas as 
partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, a serem cumpridas até 2030.

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM atua em diversas áreas intrínsecas às 
Geociências, que podem ser agrupadas em quatro grandes linhas de atuação:

• Geologia
• Recursos Minerais;
• Hidrologia; e
• Gestão Territorial.

Todas as áreas de atuação do SGB-CPRM, sejam nas áreas das Geociências ou 
nos serviços compartilhados, ou ainda em seus programas internos, devem ter 
conexão com os ODS, evidenciando o comprometimento de nossa instituição com 
a sustentabilidade, com a humanidade e com o futuro do planeta. 

A tabela a seguir relaciona as áreas de atuação do SGB-CPRM com os ODS.
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