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RESUMO
A produção do Silício Metálico é destinada a diversos seguimentos industriais como: Indústria de Semicondutores, Matérias Médicos, Eletrônica, Aeroespacial, etc. O quartzo é o principal insumo utilizado para esta produção, podendo ser provenientes de dois tipos de jazidas: jazidas de seixos rolados, c veios pegmatíticos, que implicam dirctamcnte no silício
metálico obtido de graus químico. cktrônico c metalúrgico. O objctivo principal deste trabalho foi caracterizar os quartzos
provenientes da mina do Anselmo. c da Mina do Moju que apresentam diferentes características na produção do silício metálico realizado pela empresa Globc Metais cm sua unidade no município de Breu Branco - PA. O trabalho iniciou-se com
amostragem, identificação do quartzo nas minas do Anselmo c a do Moju e enviado para os laboratórios da FEMMA UFPA c da Empresa Glohc Metais, onde foram realizadas as caracterizações quanto sua composição química, comportamento termomecünico, granulometria c propriedades físicas macroscópicas, relacionando-as com o seu comportamento nos
fornos de redução, bem como a qualidade do Silício Metálico originado por estes minerais industriais.
PALAVRAS-CHAVE: Quartzo- Silício Metálico- Aluvionar- Pegmatítico --Minerais Industriais.

ABSTRACT
Thc production of thc Mctallic Silicon is dcstincd to severa! industrial continuations as: lndustry of Scmiconductors, Medic
Materiais, Elcctronics, Aerospacc, etc. The quartz is thc main input used for this production, could be coming of two typcs
of bcds: licd of rolkd pebbles, and veins pcgmatitics, that implicate directly in degrces chcmist's obtaincd mctallic silicon,
clectronic and mctallurgist. Thc main objective of this work was to charactcrizc thc coming quartzos of the Anselmo Mine
and of thc Moju Mine, that thcy prcscnt ditTcrent charactcristics in the production ofthc mctallic silicon accomplishcd by
thc company Globc Metais in h is unit in thc municipal district of Breu Branco- Pará-Brazil. The work began with sampling,
identification ofthc quartz in the Anselmo Mine and thc Moju Mine and correspondent to the laboratorics of FEMMA- UFPA
and of thc company Cilobc Metais, whcre thc characterizations were accomplished as his chemical composition, behavior
termomechanics, granulomctrics and macroscopic physical properties, rclating them with his bchavior in the rcduction
ovcns, as wcll as thc quality of thc Mctallic Silicon originatcd by thcsc industrial minerais.
KEY WORDS: Quartz- Mctallic Silicon- Aluvionar- Pcgmatitic- Industrial Minerais.
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1. INTROD UÇÃO
O quartzo ocupa uma fração significativa da crosta terrestre e ocorre praticamente no mundo todo e em
quase todos os tipos de rocha, sendo um mineral formador de rocha. É o mais comum de todos os minerais,
ocorrendo em abundância tanto nas rochas ígneas (principalmente graníticas), quanto nas sedimentares. Devido à sua dureza ser a mais alta dõs minerais formadores de rocha, e não possuir clivagem, o quartzo é um
mineral que resiste ao intemperismo com mais eficiência que os demais minerais formadores de rochas,
como os feldspatos e as micas. Dessa forma o quartzo também é encontrado na forma de grãos fragmentários em leitos de rios, formando importantes depósitos aluvinares de seixo rolado. Este trabalho caracterizará os dois principais tipos de depósitos quanto a sua gênese e a conseqüência disto em sua composição
química para o uso metalúrgico.

2. GEOLOGIA E GÊNESE DOS DEPÓSITOS ALUVIONARES
Os depósitos de silício na região de Ourém são constituídos por camadas de cascalho quartizosos chegando a 7,0m de espessura, e seixos com granulometria entre 0,5 c 15 cm. Ocorrem preferencialmente nas regiões mais baixas das marginais do Rio Guamá e na bacia do Rio Vem1elho, afluente pela margem direita na altura de Ourém.
É possível que o Grupo Gurupi , aflorando nessa área, seja responsável pela procedência dos seixos,
formados pela destruição dos veios de quartzo que atravessam as rochas do Grupo Gurupi, sendo depositados originalmente na Formação Barreiras. Em alguns locais de ocorrência desta formação podem ser
observados leitos de conglomerados contendo seixos de quartzo leitoso ou esfumaçado de dimensões centimétricas, considerados a provável fonte supridora dos depósitos de cascalho atuais, de idade quaternária.
Os seixos apresentam de um modo geral boa resistência mecânica. Geralmente as camadas de seixos são
tem espessura variável de 0,5 metro a 5 metros. Em certas localidades as camadas de seixos estão anorantes, sendo comum ocorrência de uma camada argilosa, geralmente de composição caulinítica provinicnte da alteração dos fcldspatos c plagioclasios cosntituintes dos veios originais, na base, cm contato trnnsicionaJ com a camada de seixo sobreposta.
2.1 Escavação de Poços de Pesquisa

Em virtude dos corpos de minério serem planares, sub aflorantes, rocha fácil de escavar, com espessura de
menos de 1O metros e desenvolvimento essencialmente lateral, o método principal de investigação foi através
de abertura de poços com cscavadeira. figura 1, com amostragem de canaJ em uma parede lateral como na figura II
. Foram escavados 208 poços com profundidades chegando a 6,7 metros nos mais profundos.

Figura I -Abertura dos poços com escavadeira.
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Figura ll - Coleta de amostra de calha.

2.2 Descrição Geológica dos Poços de Pesqujsa

Os poços de pesquisa foram descritos marcando-se os contatos dos diversos níveis litológicos e delimitando-se os intervalos de amostragem. geralmente de 01 metro para horizontes contínuos (figura lll).

Figura III - Contatos litológicos evidencíados nos poços.

2.3 Amostragem e Tratamento das Amostras

Os poços foram descritos e amostrados através de canal escavado cm uma parede lateral, coletando-se
amostras de metro cm metro no horizonte de cascalho. Quando o nível apresentava um pouco mais de I metro, porém não se atingia 2 metros, coletava-se o horizonte completo. Desta fonna foram geradas 229 amostras.
Todas as amostras foram submetjdas a peneiramento a seco no local, em bateria de peneiras de I Yz'', l" e
o/. " c cada fração foi pesada, inclusive aquela menor que o/. ". para composição da distribuição da recuperação em massa do "minério" para utilização da Globe Metais, considerado como tal a fi-ação da cascalho acima de
% ", como nas figuras IV & V.

139

Junior, Lima, Prata, Silveira & Menezes

Figura rv & V

Tratamen to

das amostras.

2.4 Análises Químicas
As 229 amostras geradas nos serviços de pesquisa, foram encaminhadas aos laboratórios da Globe Metais
na Fábrica de Breu Branco para análises dos principais óxidos contaminantes: Fe203, CaO, AI2Ü3 e Ti02. O
conteúdo percentual de Si02 presente no minério é então dado pela diferença: I 00 menos n somatória das porcentagens dos óxidos contaminantes. Cada intervalo analisado refere-se a uma amostra composta contendo todas
as fiações acima de ~ ".
Tabela

1: Teores

Substância
Si02
Fe201
CaO
Ah01
Ti02

da

reserva

medida

Teor(%)
99,071
0,073
0,004
0,826
0,026

3. GEOLOGIA E GÊNESE DOS DEPÓSITOS PEGMATÍTICOS
3.1 Geologia Regional
O arcabouço geológico da região na qual se inserem os depósitos de quartzo da região do Sororozinho é
constituído por um conjunto de intercalações de faixas de rochas metassedimentares regionalmente estruturadas
na direção NW- SE. Destacam-se dois domínios geológicos principais, marcados por uma variação composicional de leste para oeste, passando pelos termos psamlticos, pelfticos c psamo-pellticos no extremo oeste.
Segundo trabalhos de cunho regional, efetuados pela CPRM em 1996, as rochas aflorantes na área do Grotão
dos Caboclos são englobadas na unidade litoestratigráfica denominada Formação Couto Magalhães, constituída por
filitos, micaxistos, mctassiltitos e metargilitos, com intercalações de mctaconglomerados e metarcóseos.
A região é caracterizada por terrenos bastante arrasados, com relevo suavemente ondulado, com poucas
exposições rochosas. As zonas de ocorrência de corpos de quartzo são caracterizadas por segmentos a longados
de relevo positivo, balizando as cotas mais altas da área, também sustentadas por pequenos platôs lateriticos,
desenvolvidos sobre as rochas encaixantes.
3.2 Geologia do Depósito
Na região, o maior número de exposições rochosas ocorre nas Minas Sororozinho e Pedra Branca, proporcionadas pelos trabalhos de lavra cm desenvolvimento pela Globc Metais.
As ocorrências de minério de silício Anselmo c Arlindo constituem-se corpos de quartzo leitoso, branco,
orientados norte/nordeste, com espessuras médias aflorantes variando de 10 metros para Arlindo e 20 metros
para Anselmo e extensões aflorantes de 110 metros (Anselmo) c 80 metros (Arlindo). As elevações máximas
em relação ao nivel de base local são de 15 metros c a profundidade dos corpos de minério pode exceder 50 metros, conforme a tabela lU.
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As rochas encaixantes são constituídas predominantemente por metassedimentos pelíticos representados
por filitos cinza escuros, frequentemente avermelhados quando intemperi zados, ricos cm bandas arenosas, com
marca nte foliação pcnctrati va , crcnulada c às vezes de nat ureza milonítica. Secundariamente ocorrem biotitamuscovita xistos c gnaisscs (provavelmente paraderivados), estes com bandamento crcnulado, intensamente intcmperizados, com geração de bolsõcs de caulim.

3.3 Amostragem de Superfície
Os corpos de minério, totalmente aflorantes, foram amostrados continuamente ao longo das linhas transversais, compondo-se amostras a intervalos médios de 4 metros. Essa sistemática gerou 47 amostras compostas,
sendo 30 na ocorrência Anselmo c 17 na ocorrência Arlindo, com a seguinte composição química.

Tabela II: Resultados Analíticos - Amostra ge m de Supertkie
Arca Anselmo
Teores Médi os(% )
0,024
0,007
<0,05
0,009

Substância
Fe201
C aO
AI20.1
Ti0 2

Arca Arlindo
Teores Médios (%)
0,028
0,007
<0,05
0,007

3.4 Sondagem Rotativa Testemunhada
Na ocorrência Anselmo o programa tota li zo u 302,50 metros, em 06 furos denominados FAS-0 I a FAS-06,
com as seguintes extensões:
Tabela I II : Tamanho dos Furos de Sondagem
Furo
FAS - 01
FAS 02
FAS .... 03
FAS - 04
FAS 05
FAS .. 06

Tamanho (m)
16,80
52,00
39,30
83,40
47,40
63,60

3.5 Amostragem e Análises Químicas
Os testemunhos de sondagem foram descritos de t<.mna exped ita c os interva los de quartzo serrados longitudinalmente com serra diamantada. utilizando-se metade do testemunho para composição de amostras a intervalos médios de OI metro, ficando as outras metades nas caixas e arquivadas.
Foram geradas 124 amostras de testemunhos de sondagem, encaminhadas aos laboratórios da Globc Metais
na Fábrica de Breu Branco para análises dos principais contaminantes.
Tabela IV : Resultados Analíticos- Sondagem
Substância
Fe"O '
CaO
;\ ]201

Ti0 2

Teores Médios( %)
0,044
0,016
0,048
0,008

4. RESULTADOS E CONCLUSÕES
Os veios pegmatíticos de quartzo têm altos teores de sílica tendo pequenas contaminações causadas em sua
gênese na formação dos corpos que o constituem, podem ocorrer contaminações de alguns óxidos nas regiões
aflorantes pel a de percolação nas fendas c fissuras presentes, de água carreando material da rocha encaixante,
que são na sua maioria mct asscdimcntarcs.
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É natural que os depósitos de quartzo aluvionar, seixo rolado, tenham uma contaminação na formação
da rocha parental que deu origem a esses sedimentos assim como os depósitos pcgmatíticos, além da contaminação extra causada pela ação do intemperismo que transportou esses sedimentos para os aluais depós itos.
Observa-se que mesmo depois de um deslamamento o se ixo rolado tem teores de óxidos de ferro , alumínio e titânio mais elevados que as rochas dos ve ios de pegmatito quartzoso (Tabela V):
'

Tabela V: Co mparação e ntre os resultados a nalíti<.:os dos quart zos aluvionar c pcgmatíti<.:o.

Teores Médios(%)
Substância
Pegmatito

Seixo Rolado

Fe203

0,044

0,073

C aO

0,016

0,004

AI203

0,04X

O,X26

Ti02

O,OOX

0,026
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