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A grafita é um mineral industrial importante. A indústria de refratários é o maior 
consumidor de grafita tipo jlake ou lamelar, que a utiliza em uma grande variedade de 
produtos, pois ela melhora as resistências ao choque térmico, à erosão e à corrosão dos 
produtos refratários. 
Neste trabalho, foi feito um estudo de caracterização em amostra de minério de grafita 
da região de Pedra Azul, MG, da localidade de Gepeta, da qual utilizaram-se, 
fragmentos de testemunhos de furos de sondagem, uma amostra global estudada como 
recebida e concentrados obtidos a partir dos testes de flotação realizados nestas 
amostras. Os principais parâmetros determinados foram: conteúdo de carbono 
grafítico, tamanho da lamela, quantidade de partículas grossas (> 150J.1m) e grau de 
pureza do concentrado. 
A amostra global inicial tinha um teor de grafita de apenas 2.4%, e cerca de 90% de 
cinzas. 
O concentrado fmal, obtido de sucessivos ensaios de flotação, apresentou uma 
recuperação de 3.1% em massa, uma quantidade de partículas > 150J.1m correspondente 
a 45.4%, e um conteúdo de carbono grafítico variando de 83 a 92%, e de cinzas de 5 a 
14%, nesta fração grossa. Os dados obtidos para este concentrado são satisfatórios, 
apesar do teor de cinzas apresentar-se mais alto que o desejado. 
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1 - Introdução 

Os minerais industriais são matérias-primas importantes e a grafita é um destes, cujo 
maior consumidor, em se tratando do tipo flake ou lamelar , é a indústria de materiais 
refratários. 

Neste trabalho, foram estudadas amostras da região de Pedra Azul, MG, da localidade 
de Gepeta. Foi realizado um estudo de caracterização, envolvendo desde técnicas mais 
abrangentes como a difração de raios-X e análises químicas, passando pela 
microscopia óptica, até a microscopia eletrônica de varredura e microssonda eletrônica. 
Também ensaios de concentração, em escala de bancada, foram efetuados. O objetivo 
foi determinar a quantidade de partículas grossas no concentrado (maiores que 
150!-lm), o conteúdo de carbono grafitico, o tamanho da lamela e a pureza do 
concentrado, assim como verificar se estes parâmetros se adequavam às exigências do 
mercado, para utilização em materiais refratários. 

A grafita jlake cristalina ocorre disseminada em rochas metamórficas (mármores, 
xistos e gnaisses) . Na área em estudo, a grafita é do tipo jlake e ocorre disseminada 
em grafita-xisto, portador da mineralização. 

2 - Trabalho Experimental 

2. 1 - Preparação das amostras 

As amostras estudadas foram originadas de furos de sondagem realizados na área em 
estudo, localmente denominada de Gepeta. A partir destes testemunhos. foram 
selecionados três tipos de amostras: fragmentos centimétricos; uma amostra global , 
composta através de uma blendagem dos testemunhos , após cominuição, dos quais 
utilizaram-se os horizontes mineralizados; produtos dos testes padrões de !lotação 
para grafita, correspondentes a um concentrado intermediário, um concentrado tina! e 
ao rejeito I. 

Os testes de flotação, em escala de bancada, foram realizados com material cominuído 
abaixo de 3.35mm. As condições foram as seguintes: reagentes: 1.2ml de uma 
mistura de óleo de pinho e querosene, numa proporção de I :3; tempo de 
condicionamento de 10 minutos; realização de primeira e segunda limpezas . Destas 
etapas, foram obtidos o concentrado cleaner I (CI1) intermediário, e o rejeito I, usados 
para caracterização. Este procedimento foi repetido, e o concentrado Cl1 foi utilizado 
para a realização de mais duas limpezas, após remoagem em moinho de barras e adição 
de mais 2.8ml de reagente, com tempo de condicionamento de lO minutos, obtendo-se 
o concentrado Cl3 final , também utilizado na caracterização. 

2.2 - Caracterização 
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Os três tipos de amostras obtidos foram estudados por meio de técnicas que 
envolveram análises granulométricas via peneiramento combinado. análises químicas e 
análises instrumentais. 

Os fragmentos do minério selecionados foram subdivididos e destinados às seguintes 
análises e estudos: a) difração de raios-X (DRX). após pulverização prévia da amostra; 
b) análise química via espectrometria de fluorescência de raios-X, após calcinação da 
amostra, para determinação da composição das cinzas; c) confecção de lâminas 
polidas para a observação no microscópio óptico de luz refletida (MOLR) e transmitida 
(MOL T), com o objetivo de se obter dados sobre a mineralogia. microestrutura. grau 
metamórfico e paragênese original da rocha portadora do minério. 

Na amostra global, assim como nos produtos dos testes de flotação, foram realizadas: 
a) análises granulométricas; b) análises por DRX para determinação das fases minerais 
presentes; c) análises químicas (AQ) para determinação de carbono fixo. umidade, 
voláteis, e cinzas e a determinação da composição das cinzas via espectrometria de 
fluorescência de raios-X (FRX); d) confecção de secções polidas para estudo junto ao 
MOLR, através da técnica de embutimento dos grãos em resina e posterior polimento 
com pasta de diamante e com alumina granulada, para identificação dos minerais 
presentes, das relações da grafita com os minerais da ganga, sua liberação e forma. 

Esses estudos microscópicos foram registrados por fotomicrografias associadas. A 
partir daí, foram selecionadas algumas fases para detalhamento no microscópio 
eletrônico de varredura com microanalisador EDS associado (MEV e MSE I EDS), e 
foi feito o registro através de fotomicrografias. 

As análises na amostra global foram realizadas por frações granulométricas. obtidas a 
partir do peneiramento (DRX, AQ e FRX), e as seções foram confeccionadas 
utilizando-se o agrupamento de frações granulométricas, compondo-se quatro seções 
distintas: 850 e 425!-lm; 250 e 180!-lm; ISO, I 06, 75, 45 e 38!-lm; e -38!-lm. 

Nos produtos dos testes de flotação, a análise por difração de raios-X e a confecção das 
seções polidas foram realizadas como amostra total (sem separação por fração). sendo 
que estas sofreram um corte perpendicular à face em que os grãos foram depositados, 
resultando em seções orientadas, permitindo uma melhor observação das regiões 
interlamelares da grafita. As análises químicas específicas para determinação de 
carbono, voláteis, umidade e cinzas foram realizadas por fração granulométrica. 

3 - Resultados e discussões 

3.1 -Fragmentos 

Os difratogramas obtidos para os fragmentos da amostra determinaram grande 
variedade mineralógica: quartzo, mica e plagioclásio. como fases abundantes; grafita 
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e caulinita, como medianamente abundantes; microclina, anfibólio, hematita, pirita, 
pirrotita e titanita, como pouco abundantes. Apatita, rutilo e anatás io aparecem como 
minerais acessórios. Esta grande variedade de minerais gera freqüente superposição de 
raias, ou seja, mais de um mineral originando raias concorrentes, porém, não 
impedindo a identificação de todas estas fases. Isto se deve ao fato das raias 
diagnósticas dos minerais serem de fácil observação, devido ao alto grau de 
cristalinidade das fases. 

Os resultados obtidos na análise quimJca das cinzas (excluindo-se a grafita), via 
espectrometria de fluorescência de raios- X, são apresentados na tabela I . 

Tabela 1: Análise química das cinzas, via espectrometria de fluorescência de raios-X 

Oxidos Si02 Ti02 AlzÜ3 Fe20 3 Cr10J MnO C aO MgO Na20 KzÜ P20; Zr02 

0/o em 70.83 0.72 13.23 7.26 0.01 0.48 1.40 1.90 2.62 1.00 0.46 0.09 
peso 

L .. . - . 

Os altos valores de Si02 confirmam a presença dos muitos silicatos presentes. p 
citados nos resultados da difração de raios-X, ou seja, a rocha demonstra ser mais 
silicática que aluminosa. O ferro apresenta teor relativamente elevado. Os teores mais 
altos de sódio e cálcio, que de potássio, sugerem maior presença dos plagioclásios que 
do feldspato potássico, o que também está compatível com os dados da DRX. 

A amostra foi observada tanto no MOL T como no MOLR, através das lâminas polidas, 
para identificação dos minerais transparentes e opacos presentes. Os principais 
minerais observados foram o quartzo, o plagioclásio, a moscovita. a microclina e a 
antofilita (ortoanfibólio), que pode ser observado na figura I, e rutilo, apatita e titanita 
como minerais acessonos. Grafita, pirita, pirrotita, hematita e calcopirita são os 
opacos presentes (figura 2) . Os plagioclásios encontram-se saussuritizados, com 
presença de epidoto, carbonato e sericita. Observa-se o intercrescimento do anfibólio 
com a moscovita, que apresenta alteração, estando associada com material argiloso. 
Apesar do fragmento encontrar-se fresco, já observa-se alguma caulinização dos seus 
minerais, como a moscovita e plagioclásios. Os grãos de microclina observados não 
apresentam alteração. A grafita encontra-se associada ao quartzo, moscovita. 
feldspatos e aos sulfetos pirita e pirrotita. A associação plagioclásio, microclina, 
moscovita e antofilita representa a paragênese da rocha, e constitui uma paragênese 
típica do fácies anfibolito. 

A rocha apresenta textura granoblástica, localmente poligonizada, com boa orientação, 
marcada pelas micas, grafita e anfibólio e, algumas vezes, pelo quartzo. 

3.2 - Amostra Global 

O resultado da análise granulométrica realizada para a amostra global está apresentado 
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na tabela 2. A distribuição apresentada mostrou que o material é de granulometria 
predominantemente grossa, já que mais de 60% do material está acima de 150Jlm e o 
D5o está em 225Jlm. O material passante em 38Jlm, representa aproximadamente 20% 
da amostra. 

Tabela 2: Análise granulométrica via peneiramento da amostra global 

Abertura (Jlm) 850 425 250 180 ISO 106 75 45 38 -38 total 

%retida 11.66 14.87 19.26 11.77 4.73 8.20 5.29 5.10 2.04 17.06 100.0 

%acumulada 11.66 26.53 45 .80 57.57 62.30 70.50 75.80 80.89 82.94 100.0 

Os resultados obtidos através da análise por difração de raios-X da amostra global, 
tanto na amostra total como nas frações granulométricas, apresentaram semelhanças 
quanto às fases mineralógicas identificadas. O quartzo e a caulinita ocorrem como 
minerais predominantemente abundantes; a grafita como medianamente abundante: 
mica, hematita, goethita e feldspato como pouco abundantes ; anatásio. rutilo e pirita. 
como minerais acessórios. Estas fases apresentam um alto grau de cristalinidade. 
evidenciada pelas raias agudas e nítidas, sem domos de amorfização. As raias dos 
minerais mais abundantes são facilmente observadas e de fácil identificação. 

As raias da grafita encontram-se quase sempre sobrepostas pelas raias do quartzo, 
prejudicando sua nitidez e dificultando a sua identificação. As raias de intensidade 
I 00, 80 e 10% ocorrem junto com as raias do quartzo e somente a raia de intensidade 
50% (d=2.03) ocorre sem nenhuma interferência, apesar de ser uma raia menor. 

Analisando-se os difratogramas obtidos para as frações observa-se que há uma 
diminuição do quartzo, nas frações finas , e um aumento da caulinita e. ainda, uma 
ligeira diminuição dos minerais de ferro (hematita e goethita) e aumento da grafita, 
evidenciada pelo aumento da raia de intensidade 50%, nestas frações . 

Os resultados das análises químicas específicas para determinação da porcentagem de 
carbono, voláteis, umidade e cinzas podem ser observados na tabela 3. 

A amostra apresentou um teor médio de carbono de 2.3 7%. Observa-se que as frações 
grossas apresentam teores de carbono mais baixos, e à medida que a granulometria 
diminui, o teor de carbono aumenta gradualmente. A amostra apresenta um alto teor 
de cinzas, variando em tomo de 90%. 

A tabela 4 apresenta os resultados da composição das cinzas obtidas por calcinação da 
amostra, em termos de óxidos e por fração gra~ulomélrica, realizada através da 
espectrometria de fluorescência de raios-X. 
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aumento 160X JOO~m 

Figura 1: Fotomicrografia da amostra de Gepeta, (fragmento), obtida no MOLT com nicóis 
cruzados, mostrando o anfibólio(An), rutilo(Ru) e quartzo(Q) associados. 

aumento 200X IOOJ.UD 

Figura 2: Fotomicrografia da amostra de Gepeta (fragmento), obtida no MOLR, onde 
observa-se a grafita(Gr), associada a pirita(Pi), hematita(He) e quartzo(Q). 
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Tabela 3: Análises de umidade, voláteis, cinzas e teor de carbono da amostra global 

Abertura (flm) %umidade %voláteis 0/o cinzas %carbono 

850 0.44 5.65 92.38 1.53 

425 0.22 3.86 94.43 1.49 

250 0.02 2.54 94.80 2.64 

180 0.01 2.58 93.56 3.85 

150 0.18 2.98 92.35 4.49 

106 0.18 3.65 91.70 4.47 

75 0.12 5.03 91.01 3.84 

45 0.28 6.73 90.08 2.91 

38 0.82 8.83 87.91 2.44 

-38 0.40 12.07 86.56 0.97 

Tabela 4: Análise da composição das cinzas da amostra global 

Abert. % •;. Óxidos 

( !lffi) Retida AI ,O, Si O, MgO C aO Cr,O, Fe,O, MnO TiO, P,O, Zr02 Na ,O K,O 

850 11.66 15.15 73.06 0.09 0.03 0.03 9.95 0.03 0.60 0.14 0.08 0.12 0.77 

425 14.87 10.08 82.78 0.02 0.02 0.02 5.85 0.02 0.51 0.09 0.09 0.07 0.49 

250 19.26 6.95 88.11 0.00 0.00 0.01 4.00 0.01 0.43 0.06 0.10 0.06 0.31 

180 11.77 7.31 87.43 0.00 0.00 0.01 3.92 0.02 0.67 0.06 0.19 0.08 0.34 

150 4.73 8.61 84.89 0.00 0.00 0.03 4.45 0.02 1.29 0.07 0.15 0.09 0.44 

106 8.20 10.45 81.62 0.01 0.00 0.03 5.02 0.02 2.06 0.09 0.11 0.07 0.55 

75 5.29 14.65 75.30 0.05 0.01 0.04 6.61 0.02 2.27 0.13 0.09 0.09 0.78 

45 5.10 20.25 67.93 0.08 0.01 0.04 8.79 0.03 1.58 0.15 0.10 0.11 0.97 

38 2.04 24.70 62.08 0.19 0.11 0.06 10.42 0.03 0.89 0.17 0.19 0.11 1.10 

·38 17.06 34.69 50.31 0.14 0.10 0.05 12.91 0.04 0.38 0.34 0.13 0.10 0.85 

am. 14.47 76.93 0.07 0.00 0.03 6.81 0.02 0.84 0.14 0.10 0.09 0.56 
Tot 

A partir da fração +250flm, observam-se as seguintes tendências: 

• aumento da porcentagem de Al203 com a diminuição da granulometria; 
• diminuição da porcentagem de Si02 com a diminuição da granulometria; 
• aumento da porcentagem de Fe203 com a diminuição da granulometria; 
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• a porcentagem de Ti02 é mais elevada nas frações -180 a +45Jlm. 

As frações grossas 850 e 425Jlm apresentam um comportamento diferente, com teores 
de Al203 e Fe203 mais altos, e de Si02 mais baixos, do que a fração 250Jlm. 

Os minerais observados a partir da análise por microscopia óptica na amostra global 
foram : quartzo, grafita e um material denominado terroso, como fases principais: 
minerais de ferro, tais como hematita, goethita e goethita-limonita, e mica e feldspato 
como fases de menor ocorrência; pirita e rutilo, como minerais acessórios. 

Nas frações mais grossas (850 e 425Jlm), há predominância de partículas mistas, 
envolvendo quase todos os minerais . Somente o quartzo apresenta um grande número 
de partículas livres. Lamelas de grafita livres nestas !'rações são raras, estando esta. 
quase sempre, associada a outras fases, principalmente ao material terroso. Nas 
frações 250 e 180J.!m, a grafita já apresenta um maior número de partículas livres do 
que nas frações anteriores, mas as associações ainda são freqüentes. As frações que 
encontram-se abaixo de l801-1m apresentam uma quantidade partículas livres 
significativa, indicando , portanto, que abaixo desta fração, tem-se uma boa liberação 
das partículas (figura 3 ). Observa-se um aumento dos minerais de ferro nestas frações 
(hematita, goethita). Na fração correspondente aos superfinos (material abaixo de 
38Jlm), observa-se a presença de partículas finas de todos os minerais individualizados, 
ou formando agregados envolvidos por uma matriz terrosa. Estes agregados podem ter 
sido formados durante o processo de deslamagem da amostra, já que esta fci ç:'ío não 
aparece na fração +38Jlm. 

A grafita ocorre como lamelas de espessuras variadas, quase sempre associada a outras 
fases (figura 4 ). Esta associação tende a diminuir nas frações intermediárias, com 
exceção do material terroso, que apresenta-se freqUentemente associado à grafita. 
preenchendo as suas regiões interlamelares ou formando partículas mistas com a 
grafita. O material terroso apresenta duas texturas diferentes : uma massa de material 
microcristalino, de difícil identificação, e como um material de aspecto concrecional. 
mais duro (figura 5). Estas duas feições geralmente ocorrem juntas. o que sugere que a 
feição de aspecto concrecional representa a matriz fina, em um estado de alteração 
intempérica mais avançado. Este material terroso pode ser observado como parte 
constituinte de associações minerais, como uma matriz fina entre agregados de grãos. 

A hematita ocorre na forma maciça e botrioidal, esta pseudomorfa segundo a goethita, 
devido a um processo de desidratação desta última. A goethita ocorre ainda com uma 
textura microporosa e outra terrosa, além da botrioidal. Observam-se palhetas de mica, 
que ocorrem tanto como partículas livres, como associadas à grafita, ao quartzo e ao 
material terroso. O feldspato ocorre associado ao quartzo (figura 6), algumas vezes 
totalmente envolto por este mineral, o que lhe garante um aspecto bem mais 
preservado; pode apresentar macias, bem definidas ou não, estando neste caso em um 
estágio de alteração mais avançado. 
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aumento I OOX 200 ~tm 

Figura 3: Fotomicrografia da amostra de Gepeta. obtida no MOLR. mostrando o aspecto 
geral das frações -180~tm. 

aumento 200X 100!-lm 

Figura 4: Fotomicrografia da amostra de Gepeta, fração 850 e 425 11m, obtida no MOLR. 
Observam-se lamelas de grafita (Gr), preenchidas pelo material terroso (Tr), associada ao 
quartzo(Q) e a uma goethita botrioidai(Go) alterando-se para hematita(He) (pseudomorfismo). 
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aumento I OOX 200~m 

Figura 5: Fotomicrografia da amostra de Gepeta, fração 850 e 425 Jlm, obtida no MOLR, 
mostrando as fases terrosas concrecional(Tc) e fina(Tf) associadas à grafita (Gr), e ainda, 
grãos de quartzo(Q) e rutilo(Ru). 

aumento 200X lO~m 

Figura.6: Fotomicrografia da amostra de Gepeta, fração 850 e 425 ~m. obtida no MOLR. 
Observa-se o feldspato(Fp), associado ao quartzo(Q), com traços de macias bem visíveis. 
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3.3 - Produtos dos testes de flotação 

Os resultados do teste de llotação mostraram que houve boa concentração da grafita 
(Clj =89.25% e Cl3=86A8% de grafita). O concentrado CI1 apresentou um 
rendimento em massa de I 0.88%, com teor de carbono de 31.87%, e o concentrado Cl3 
apresentou um rendimento em massa de 5.37% com teor de carbono de 63.53%. A 
recuperação em massa do concentrado Cl3 foi de 3.05%, com um teor médio de 
carbono de 80.46%, e com uma distribuição de grafita de 93.83%. 

Os produtos obtidos a partir do teste de llotação, Clj. Cl3 e rejeito I, após secagem. 
foram destinados à realização de uma análise granulométrica, mostrada na tabela 5. 

Tabela 5: Distribuição granulométrica dos produtos dos testes de floração 

Abertura concentrado Cl, concentrado Cl3 rejeito I 

(f.!m) %retida '!;(, acumulada 0/o retida ! % acumulada ~-o retida % acumulada [ 

850 0.36 0.36 0.00 0.00 7.79 7.49 

425 15.68 16.04 0.99 0.99 13.71 2I.20 

250 34.34 5o.3g 14.07 I5.05 1878 39.98 

180 18.51 6íl.89 18.82 33.87 I 2.49 52.47 

I 50 7.62 7ü.51 11.51 45.37 4.lJ(1 57.43 

I06 9.79 1)6.31 I 8.85 64.22 8.47 65.90 

75 5.44 91.75 13.82 78.04 5.71 71.6I 

45 3.77 95.52 10.18 88.22 5.61 77.22 

38 1.53 97.05 4.87 93.09 2.18 79.40 

-38 2.95 100.00 6.91 100.00 20.60 IOO.OO 

total 100.00 100.00 100.00 

No concentrado CIJ, a peneira de 250f.!m retém aproximadamente 50% do material 
(Dso=252!lm). Na fração 850flm, houve uma considerável redução da quantidade de 
material, com relação à amostra gl"Obal, com a peneira retendo menos que 0.5% de 
material grafítico. O material fino, passante na peneira de 38flm, também foi bastante 
reduzido, comparativamente à amostra global (de 20% para 3%). 

No concentrado Cl3, observa-se que houve uma diminuição da quantidade de material 
grosso, sendo que, na !ração 850)lm, não restou nada deste material. Isto pode ser 
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atribuído à remoagem que o material sofreu, antes da realização completa do teste de 
flotação (antes da realização das duas últimas limpezas), que liberou e1ou cominuiu o 
material agregado, presente nas frações grossas, redistribuindo-o nas demais frações. o 
que é comprovado pelo aumento percentual da quantidade de material retido nas 
peneiras de abertura menor que 180tJm; o D50 (138tJm) é menor do que no 
concentrado Cl). 

O rejeito I é um material de granulometria predominantemente grossa, assim como a 
amostra global, já que a peneira de 180Jlm retém mais de 50% do material. Portanto, a 
granulometria grossa, antes atribuída à amostra global, é mais devida aos minerais da 
ganga, do que ao material grafítico. 

No difratograma obtido para o concentrado de tlotação 1, observa-se a presença das 
mesmas fases mineralógicas identificadas na amostra global, porém com intensificação 
das raias da grafita e conseqüente diminuição das raias que representam os minerais da 
ganga. Estas fases são a grafita, caulinita, quartzo, hematita, goethita, feldspato, mica, 
rutilo e anatásio, nesta ordem de abundância. As raias da caulinita, do quartzo e dos 
minerais de ferro ainda apresentam grande destaque, mostrando que este concentrado é 
bastante impuro. As raias da grafita ainda ocorrem, quase sempre, conjugadas com as 
raias do quartzo, com exceção da raia de intensidade 50%. Nos difratogramas obtidos 
para o Cl3, nota-se a intensificação das raias da grafita, apresentando raias " alargadas'' 
na base e com picos tabulares (raias "estouradas"). A raia de intensidade 50% aparece 
nítida e com sua intensidade aumentada, e as raias que estavam superpostas pelo 
quartzo diminuíram, em relação às amostras onde este mineral era predominante . A 
caulinita, quartzo, hematita, goethita, feldspato e anatásio ainda ocorrem neste 
concentrado. A caulinita é o mineral mais abundante, com raias bem definidas. 
indicando a sua estreita relação com a grafita. 

Os dados da análise química específica, realizada por fração granulométrica, para o 
concentrado Clt estão apresentados na tabela 6. 

Apesar do teor de carbono apresentar alguma oscilação nas frações, observa-se que há 
um aumento deste com a diminuição da granulometria. Este concentrado apresenta um 
teor médio de carbono de 51.44% e de cinzas de 4 7 .16%. 

A tabela 7 apresenta os resultados da análise química do concentrado Cl3 , realizada 
por fração granulométrica. Observa-se que este concentrado apresenta uma tendência 
contrária ao Clt, pois há uma diminuição do teor de carbono com a diminuição da 
granulometria. Isto pode ser atribuído à remoagem sofrida pelo material. antes da 
realização do teste de flotação completo, que liberou as partículas mistas ainda 
existentes. Este aumento foi mais significativo nas frações grossas, embora tenha 
ocorrido em todas as frações. Estes dados são compatíveis com a redução da 
quantidade de material presente nas frações grossas do Cl3, devido à remoagem. 
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Tabela 6: Análises químicas específicas obtidas para o concentrado Clt 

Abertura concentrado Cl 1 

(Jlm) 0/o umidade %voláteis 0/o cinzas 0/o carbono 

425 0.34 7.01 51.39 41 .26 

250 0.23 5.47 64.76 29.54 

180 0.22 5.39 41.85 52.54 

150 0.14 5.54 42.88 51.44 

106 0.19 5.46 36.58 57.77 

75 0.09 5.57 35.00 59.34 

45 0.16 6.17 36.08 57.59 

38 0.12 6.38 36.14 57.36 

-38 0.17 6.76 36.91 56.16 

Tabela 7: Análises químicas específicas obtidas para o concentrado Cl3 

Abertura concentrado Cl3 

(J.lm) %umidade %voláteis 0/o cinzas 0/o carbono 

425 0.02 2.04 5.87 92.07 

250 0.02 1.52 8.08 90.38 

180 0.15 1.79 9.87 88.19 

150 0.07 2.58 14.35 83.00 

106 0.09 3.10 16.67 80.14 

75 0.11 3.85 21 .89 74.15 

45 0.10 5.16 30.26 64.48 

38 0.14 5.84 30.95 63 .07 

-38 0.22 5.04 27.05 67.69 

Os resultados das análises químicas dos rejeitos de flotação do teste completo são 
apresentados na tabela 8. O rejeito 4 apresenta o maior teor de carbono. 
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Tabela 8: Análises químicas dos rejeitas de flotação 

rejeitos %umidade %voláteis %cinzas 0/ocarbono 
I 0.12 4.86 94.90 0 .12 
2 0.28 8.31 90.35 1.06 
3 0.35 7.97 91.17 0.51 
4 0.22_ _I ().25 _ 81.67 7.86 

As observações das seções polidas dos concentrados mostraram que o concentrado CIJ 
apresenta-se bastante impuro, contendo muitos dos minerais da ganga, freqüentemente 
associados à grafita: quartzo, material terroso, hematita e goethita. As partículas 
mistas ainda são freqüentes, com associações que variam quanto aos minerais 
associados à grafita e quanto à quantidade das fases presentes. O material terroso é o 
mais freqüente, tanto entre as suas lamelas, como compondo partículas mistas (figura 
7), seguido pelo quartzo e, menos freqüentemente , pela hematita e pela gocthita. 

A grafita é um mineral de fácil flotabilidade e, mesmo estando associada a algum 
mineral, pode flotar, prejudicando a pureza do concentrado. A liberação da grafita 
destes minerais parece ser menos problemática que do material terroso, pois, devido à 
sua estreita relação com este, exigiria uma cominuição extrema das lamelas de grafita. 
o que não é de interesse. O concentrado final Cl3 é mais puro que o anterior. mas 
ainda apresenta impurezas, sendo a principal delas, o material terroso, ocorrendo 
freqüentemente entre as regiões interlamelares. As associações com o quartzo são 
raras e são um pouco mais freqüentes com os minerais de ferro. A figura 8 mostra o 
aspecto geral deste concentrado, onde pode-se observar o material terroso, envolvendo 
parcialmente uma partícula de grafita. 

O MEV e a MSE foram utilizados, principalmente para a identificação da fase terrosa, 
que não foi possível via microscopia óptica, e para determinar as composições 
químicas das demais fases, garantindo assim a sua correta identificação. 

A figura 9 mostra as duas feições do material terroso: a concrecional , entre as lamelas 
da grafita, e a matriz mais fina em volta. As microanálises realizadas revelaram que. 
apesar das diferenças morfológicas entre este material, a sua composição química é a 
mesma, formada predominantemente por AI203 e Si02, que é denominada, assim, de 
material de composição caulínica. 

Na figura I O, pode-se observar novamente a grafita associada ao material terroso e 
ainda a uma palheta de mica, cuja composição química revelou tratar-se de moscovita . 

A composição química dos feldspatos correspondeu à microclina. As diferentes 
feições da hematita, maciça e botrioidal, apresentaram diferenças quanto à 
porcentagem de impurezas presentes (AI203 e Si02), maior nesta última. As goethitas 
também apresentaram estas diferenças, de acordo com o tipo analisado. Algumas 
destas análises podem ser observadas na tabela 9. 
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aumento I OOX 2001.1m 

Figura 7: Fotomicrografia da amostra de Gepeta, concentrado Clt. obtida no MOLR. 
mostrando a grafita(Gr) com o material terroso(Tr), formando uma partícula mista. inclusive 
presente e'ntre suas lamelas. 

,IUill<.:lllO 2()():'\ IUOpm 

Figura 8: hlt\lllllrrogralia da amo~tra de (iepeta. obtida no MOLR. onde observa-se o 
aspecto geral dn ..:nnc..:mrado Cl3 . 
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Áreas Al10 3 Si01 Fc10 3 Na10 K10 Ti01 outros Interpretação 

I 41.91 55.97 1.65 0.02 0.06 0.02 0.27 material caulínico 

2 41.11 55.89 2.85 0.00 0.01 0.00 0.14 material caulínico 

Figurn 'J: Fotomicrografia das fraçõcs 850 e 425J.lm. obtida no MEV. mostrando as duas 
kiçiics do material terroso: a matri7. li na (I) c o <.:oncrccionul (2). associudo à grafita (Gr). 

Áreas Al10 3 Si01 Fe10 3 Ti01 K10 MgO outros Interpretação 

I 41.86 56.76 1.27 0.00 0.00 0.00 0.12 material caulínico 

2 35.71 49.97 0.21 0.73 11.61 1.17 0.59 moscovita 
-----

Figura 10: Fotomicrografia do concentrado de flotação 1. obtida no MEV, mostrando o 
material terroso (I), associado à grafita (Gr), e à moscovita (2). 
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Tabela 9: IVI!croanúliscs, obtidas na MSE/EDS, para os minerais de ferro 

Al20 3 Si02 Fe20 3 Ti02 P20~ Na20 Outros Interpretação 

0.92 3.81 91.71 0.00 0.42 2.44 0.70. hematita botrioidal 

4.77 5.59 86. 19 0.01 1.03 1.87 0.54 goethita botrioidal 

19.35 25.29 52.16 0.54 0.85 1.71 0.10 goethita terrosa 

0.69 2.94 93.96 0.00 2.09 0.00 0.32 goethita microporosa 

4 - Conclusões 

As caracterizações mineralógica c tecnológica das amostras de Gepeta permitiram uma 
boa avaliação do material, no que se refere à sua constituição mineralógica e à 
avaliação dos fatores determinantes para sua aplicação. 

As associações mineralógicas apresentadas pelos fragmentos correspondem a uma 
paragênesc do fácies an!ibolito. A rocha portadora do minério é um grafita-xisto, que 
possui grande variedade mineralógica. É constituída de quartzo, plagioclásio, 
microclina, moscovita, anfibólio, tendo apatita e rutilo como minerais acessórios, e 
pirita, pirrotita e gratita como opacos presentes. A grafita é do tipo flake ou lamelar e 
encontra-se disseminada por toda a rocha. 

A amostra global apresentou um teor de grafita de 3%, e uma quantidade de partículas 
grossas (> 150~m) de 62%, com teor de carbono grafitico variando entre 1.53 e 4.49%, 
nestas frações, e de cinzas superior a 90% (92.38 a 92.35%). A análise química das 
cinzas, via FRX, revelou um alto teor de Si02 e Al203, e contribuição de óxido de 
ferro. O teor de Si02 é maior nas fraçõcs grossas, variando de 73.06 a 84.89%, e o 
teor de AI203 aumenta nas frações finas . Estes dados são compatíveis com os 
resultados na DRX, onde o quartzo, apesar de ser o mineral abundante em todas as 
fraçõcs, sofre um decréscimo com a diminuição da granulometria, e a caulinita, ao 
contrário, aumenta nas frações finas. 

O concentrado final Cl3 apresentou uma recuperação em massa de 3.05%, com um 
teor médio de carbono de 80.46%, e com uma distribuição de grafita de 93.83%. A 
!ração grossa reteve 45 .37% do total de grafita deste concentrado, com um teor de 
carbono variando de 92.07 a 83 .00%, e de cinzas de 5.87 a 14.35%. 

De acordo com a bibliografia consultada, no que se refere aos parâmetros 
fundamentais de serem avaliados para a determinação do uso da grafita, os dados 
obtidos são relativamente satisfatórios, para aplicação em materiais refratários, apesar 
do teor de cinzas apresentar-se mais alto que o desejado (2 elO%). 
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Considerando-se a composição mineralógica da amostra, quartzo, material caulínico, 
hematita, goethita, feldspato, moscovita e rutilo, o material caulínico representa o 
maior problema de contaminação da amostra. A sua presença freqüente nas regiões 
interlamelares da grafita, resulta em um alto teor de cinzas. A liberação da gratita 
deste material, através de métodos puramente fisicos , implicaria em uma redução 
extrema das lamelas, fugindo às especificações desejadas para este tipo de aplicação. 

Estes resultados da caracterização mineralógica e tecnológica da amostra de Gepeta, 
tiveram grande importância, pois indicam um limite no teor de concentrados que 
podem ser obtidos por meios fisicos . Pela tecnologia atual , somente meios químicos 
e/ou térmicos poderiam reduzir ainda mais o teor de cinzas no concentrado final. 
adequando, assim, o minério às especificações para este tipo de aplicação. 
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CARACTERIZA TION OF A GRAPHITE ORE FROM PEDRA 
AZUL, MG 

ABSTRACT 

Luana Duarte Santos 
Paulo Roberto Gomes Brandão 

Graphite is an important industrial mineral. The refractories industJy is the greatest 
consumer of flake graphite, where it is used in a wide variety of products, since it 
imparts better resistance to thermal shock, erosion and corrosion of the refractory 
materiais. 
ln this investigation, the characterization of a graphite ore from the Gepeta locality, in 
the Pedra Azul, MG, region, was carried out. The samples used were the following: 
centimeter size drilling core fragrnents, a global sample, as received, and its products 
from flotation tests. The main parameters studied were graphitic carbon content, flake 
size, the amount of coarse parti eles(> 150J.1m) and the concentrates degree of purity. 
The original global sample had only 2.4% in graphite grade and near 90% of ash. 
The final concentrate, obtained after sequential flotation tests, yielded 3.1% in mass 
recovery, 45% of particles >150J.1m, 83% to 92% graphitic carbon in the coarse 
fraction (> 150J.1m) and 5% to 14% in ash content in the sarne fraction. 

Keywords: graphite, industrial mineral, characterization. 
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