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RESUMO 
 
As pedreiras de quartzito em São Thomé das Letras são as maiores produtoras e 
exportadoras de quartzitos foliados do Estado de Minas Gerais e do Brasil. A rocha 
encontrada na região detém cores que variam entre branco, amarelo, róseo e verde, 
sendo destinados exclusivamente para o setor de rochas ornamentais no ramo de 
revestimentos de exteriores como piso, paredes, degraus, borda de piscina, mosaicos 
e até telhas. Cerca de 65% da produção segue para as regiões Sul e do Estado de 
São Paulo e 20% para exportação, principalmente Europa. Pela grande procura da 
“pedra de São Thomé” a produção estimada chegou aos valores de 200 mil t/ano, 
tornando-se a base econômica do município e das cidades vizinhas como Luminárias, 
Caxambu e Cambuquira. Todavia, a alta na procura desse bem material no decorrer 
dos anos, provocou um avanço acelerado na produção destas pedreiras, não 
condizente com o planejamento e infraestrutura utilizada nas mesmas, detendo 
problemas relacionados à disposição correta das pilhas de resíduo e de distúrbios 
ambientais e ocasionando um aproveitamento de aproximadamente 20% de todo o 
material. Além disso, o setor de rochas ornamentais está cada vez perdendo o valor 
no mercado europeu pelo aquecimento da produção de rochas ornamentais na China 
e chapas nos Estados Unidos, assim, afetando o orçamento de várias pedreiras de 
São Thomé das Letras levando até mesmo à paralisação de algumas frentes de lavra. 
Este trabalho considera características do resíduo de quartzito e aponta os potenciais 
e limitações para o aproveitamento desse material em outros seguimentos minero-
industriais. 
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ABSTRACT 
 
Quartzite quarries in São Thomé das Letras are the largest producers and exporters 
of quartzites affiliated to the State of Minas Gerais and Brazil. The rock found in the 
region has nuclei ranging from white, yellow, rosy and green, and is available for the 
sector of ornamental rocks without branch of exterior coverings such as floors, walls, 
steps, pool edge, mosaics and even tiles. Around 65% of production goes to the South 
and the State of São Paulo and 20% to exports, mainly to Europe. Due to the great 
demand for the stone of São Thomé, an estimated production of two million square 
meters, making it an economic base of the municipality and the neighboring cities such 
as Luminárias, Caxambu and Cambuquira. However, the increase in the demand for 
material goods without the end of the years, caused an accelerated advance in the 
production, without conditioning with the planning and infrastructure at its disposal, 
having problems related to the correct disposal of the piles of waste and environmental 
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disturbances and causing A use Of approximately 20% of all material. In addition, the 
ornamental rock sector is increasingly losing its value in the European market by 
heating the production of ornamental stones in China and plates in the United States, 
thus affecting the budget of several quarries in São Thomé das Letras, even leading 
to the standstill Of some fronts of plowing. This work considers characteristics of the 
quartz residue and points out the potentials and limitations for the use of this material 
in other mining-industrial processes. 
 
KEYWORDS: Quartzite; Mineral residue; Ornamental rock; 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 Cenário brasileiro de exportações de rochas ornamentais 
 
O Brasil é um dos maiores players no ramo de rochas ornamentais no mundo, 
colocando-se ao lado de destaques mundiais neste tipo de mercado, como a China, 
Itália e Índia. Em 2016 a produção brasileira de rochas ornamentais foi de 2,46 milhões 
de toneladas com um faturamento de US$ 1.138,3 milhões, representando a 
totalidade de 1% das exportações brasileiras para este ramo. 
Entretanto, mesmo com um significativo faturamento é possível verificar, pelo perfil 
das exportações das rochas ornamentais no país (Tabela 1), que o faturamento 
referente ao volume físico exportado não se apresenta de forma proporcional ao 
faturamento dos produtos acabados. O valor agregado às peças trabalhadas 
apresenta-se mais elevado, uma vez que são exigidos polimentos, cortes e refinos 
que fornecem um destino de mercado mais diferenciado, voltado a uma gama de 
fornecedores mais elevada. Portanto este tipo de produto torna-se mais atrativo 
tornando-se necessário aplicar e avaliar novos meios de refino das peças de rochas 
ornamentais exportadas. 
 

Tabela 1: Perfil das Exportações de Rochas do Brasil (ABIROCHAS, 2017) 

 
 

Volume Físico

(1.000 t)

Blocos 16,50% 1022,2

Chapas 66,50% 1167,4

Acabados 4,60% 26,1

Blocos 0,44% 13,3

Chapas 4,70% 45,8

Ardósias Lajotas e Telhas 3,50% 99,7

Quartzitos Foliados
Lajotas e cortes 

manuais
0,85% 35,7

Quartzitos Maciços Blocos 2,80% 46,7

Tipo de Rocha Produtos
Percentual no 

Faturamento

Granitos e rochas 

similares

Mármores e rochas 

carbonáticas
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Nos últimos anos as exportações do Brasil de rochas de revestimento e ornamentais 
vem apresentando uma tendência de aumento de volume físico do produto vendido e 
menor um menor faturamento, essa proporção acontece desde 2013 pelo fato que a 
China tornou-se player na exportação de rochas ornamentais para a Europa e os 
Estados Unidos modificou suas regras de importação de rochas Brasileiras, perdendo 
o benefício fiscal do Sistema Geral de Preferências (SGP) (ABIROCHAS, 2017). 
 
1.2 Medidas de qualidade das rochas ornamentais 
 
Necessitando de fatores para controlar a qualidade e avaliação do material, Paiva e 
Barbosa (1998) formaram um conjunto hierárquico de qualidade de tipos de rochas 
graníticas importante, fundamentando nos fatores de: cor da rocha, textura, 
homogeneidade, dureza, nobreza, infraestrutura, estrutura e modo de ocorrência. É 
proporcional o valor que o IAEG se obtêm com a qualidade do material, todavia, é 
fundamental apontar características na nota explicativa. 
Antes da utilização do índice, devem-se definir as relações geológicas no mapa 
contendo dados estratigráficos, textural, mineralógico, estrutural e origem (MENDES, 
2014).  
As rochas são avaliadas em relação em duas categorias, qualitativas e quantitativas, 
sendo possível retirar esta análise em relação do resultado final do IAEG, tendo em 
conta alguns intervalos. Valores entre 80 a 100 são rochas que detém um índice de 
benefício muito alto na extração e venda do produto, valores entre 80 e 60 são valores 
de custos intermediários requerendo uma análise mais aprofundada para o 
desenvolvimento da mineração. Enquanto valores menores que 60 deverá ter uma 
demanda muito específica e uma solicitação regional definida para ser lavrado 
(MENDES, 2014). 
Para uma análise técnica e generalista, existem vários estudos laboratoriais avaliando 
as rochas ornamentais. Os resultados propiciam um conjunto de fatores para saber 
quais finalidades uma rocha pode ter no ramo da mineração de rochas ornamentais. 
Além de fornecer dados para a aplicação do material integra a definição das regiões 
que poderão ter maior eficiência do material, pois, dependendo do local pode haver 
uma variação dos dados, como locais de altos índices pluviométricos, temperaturas 
altas e baixas e intensa aplicação de pressão no material (SETEC, 2007). 
Os ensaios mais importantes podem ser caracterizados na análise petrográfica, 
índices físicos da rocha, desgaste Amsler, dilatação térmica, resistência a flexão, 
resistência à compressão, ensaios de gelo e degelo, resistência ao impacto, ensaios 
de alterabilidade e ataque químico. Adquirindo-se assim as utilidades do material e 
apoio na escolha do método e dimensionamento de uma lavra do material. Na tabela 
2 demonstra os parâmetros para a rocha para ser aplicado em ornamentos (SETEC, 
2007). 
 

Tabela 2: Parâmetros para a rocha ornamental 

Classificador 
Valor do parâmetro para ser revelante 

como rocha ornamental 

Índice de Absorção Baixo 
Porosidade Baixo 

Resistência a Compressão Alto 
Resistência a Flexão Alto 

Desgaste Amsler Baixo 
Resistência ao Impacto Alto 
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Dilatação Térmica Baixo 

 
Verifica-se um conjunto de ensaios dispostos a definir a qualidade do material para a 
utilização destes em ornamentos dos mais variados tipos, precisando além destes 
ensaios necessita-se avaliar o litotipo da zona estudada, analisando se existem 
fatores que interferem ou promovem a qualidade total do maciço, por exemplo, a 
existência de minerais deletérios podem provocar problemas, diminuindo a qualidade 
do maciço (MENDES, 2014). 
 
1.3 São Tomé das Letras e os Resíduos das pedreiras 
 
São Thomé das Letras está localizada na região sul de Minas Gerais e tem 
aproximadamente 8 mil habitantes com grande parte da economia voltada ao turismo. 
É evidente a influência da mineração de quartzito na região. Várias casas foram 
completamente construídas com o próprio material produzido das pedreiras, 
localizadas nos entornos da cidade. Muitas mineradoras de quartzitos foram iniciadas 
na década de 50 (CHIODI, 2003). 
A procura pela “pedra São Thomé” nos anos 70 a 90 no mercado nacional, foi o gatilho 
inicial para o crescimento deste tipo de empreendimento na região. Nos anos 2000, 
um novo impulso de produção ocorreu, pautado pela conquista de mercados 
internacionais, principalmente a Europa. Nessa fase a produção estimada chegou-se 
a 200 mil t/ano, proporcionando o desenvolvendo da economia em São Thomé das 
Letras e região. Entretanto com o aumento da produção e a falta de recursos eficientes 
na operação das minas, juntamente com o despreparo no planejamento, houve um 
aumento do volume de rejeitos além do esperado, o que resultou em degradação 
ambiental, especialmente pela disposição inadequada de rejeitos, Figura 1, 
provocando distúrbios e passivos ambientais na região (FEAM, 2009). 
 

 
Figura 1: Foto aérea de uma das pedreiras de São Thomé das Letras (MINAS AMBIENTE, 2013). 

 
A grande quantidade de rejeito de quartzito observada nas lavras de São Thomé e 
considerando sua natureza mineralógica (essencialmente quartzo com porções 
variáveis de muscovita) permite questionar sua utilização como alternativa aos 
produtos denominados como “sílica industrial”. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
  
Foi realizada uma avaliação de potenciais tipos de materiais a serem produzidos a 
partir de teores de sílica mínimo (SiO2) e teores de contaminantes máximos, seguindo 
as especificações de cada tipo de finalidade gerada.  
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Em geral produtos de alto valor agregado exigem controles restritivos em relação aos 
teores de sílica, ferro, alumínio entre outros, como no caso de células solares e 
aplicações na indústria eletrônica em geral (Tabela 3). 
 
Tabela 3: Teor dos elementos em relação as finalidades (STYRIAKOVÁ, 2010) [modificado]. 

 
 
Muitos produtos que apresentam como matéria prima principal a sílica necessitam de 
baixos valores de ferro na sua composição, com destaque para a produção de vidro, 
considerando os tipos comuns e especiais (Tabela 4). 
 
Tabela 4: Teor de ferro mínimo permitido por finalidade (XAKALASHE, 2012) [modificado]. 

 
 
Outras possíveis finalidades para o uso de resíduos de quartzito seriam como areia 
de fundição, tijolos refratários, tintas, e até mesmo areia de construção (Tabela 5). Em 
todas as aplicações observa-se a grande quantidade de SiO2 em contraste com 
quantidades mínimas dos demais óxidos.  
Essa característica intrínseca das matérias primas torna difícil o controle dos produtos 
e de igual maneira restringe as possibilidades de áreas fontes. 
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Tabela 5: Especificações de alguns produtos à base de sílica (MORAIS, 2007). 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
Estudos na purificação de quartzo levaram a demonstrar duas novas possibilidades 
de produtos gerados a partir do enriquecimento de quartzo. O primeiro se dá pela 
concentração a partir de métodos de flotação em que é feita uma mistura de quartzo 
com soluções de ácido fluorídrico (HF). Já o segundo, através da utilização de coletor 
catiônico de amina com um pH próximo de 2,5. Neste último caso os resultados 
tiveram uma concentração de sílica próximo de 99,9% (LARSEN, 2016). 
Outra análise possível de ser realizada se dá através da possibilidade de utilização da 
sílica para grau metalúrgico. No processo, o material é fundido em alto fornos com o 
carbono como elemento de sacrifício, resultando em um produto de sílica de alta 
purificação. A relação deste silício para a quantidade de quartzito que deve ser 
utilizado é aproximadamente três toneladas para cada uma tonelada de silica de grau 
metálico, além disso, o coque, fonte de carbono no processo, detém 
aproximadamente 1,4 toneladas a serem consumidos. A equação 1 demonstra o 
processo metalurgico.(MARQUES, 2013). 
 

𝑆𝑖𝑂2 + 2𝐶 ↔ 𝑆𝑖 + 2𝐶𝑂2          (1) 

 
A técnica de lixiviação ácida é um método que pode ser aplicado em materiais 
silicosos, no qual se utiliza HCl e HNO para a obtenção de teores maiores que 99,9% 
de sílica, reduzindo contaminantes de Fe, Ti, Al, K, Mn e Na de tal forma que o produto, 
no qual será um haleto de SiCl pode ser utilizado para 4 produtos de células solares 
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e espelhos telescópicos e com outros processos industriais até mesmo fibra ótica 
(GUZZO, 2008). 
Avaliações foram feitas a partir de processos de separação quartzo-feldspato e 
quartzo-apatita, utilizando duas placas carregadas com um elevado gradiente de 
campo elétrico entre elas. Todavia, estudos entre os contaminantes micáceos ricos 
em Al e K ainda não foram analisados e sabe-se que a muscovita detém uma carga 
permanente em sua estrutura, podendo auxiliar, em granulometrias abaixo de 0,212 
mm para a separação entre quartzo e muscovita (SAMPAIO, 2010). 
 
4. CONCLUSÕES 
 
 
A partir da avaliação do quartzito de São Thomé das Letras é visto que há a 
necessidade de mudanças em relação ao ramo de fornecimento do quartzito de boa 
qualidade, principalmente pelos fatores econômicos globais com a falta de 
competitividade para outros países como EUA e China. Assim, o quartzito pode ter 
um novo ramo industrial com maior valor agregado que no setor de rochas 
ornamentais, auxiliando o combate da degradação ambiental pela disposição indevida 
de quartzito e sugerindo um provável consumo em produtos como tintas, eletrodos, 
sílica pulverizada e areia de fundição. Os métodos de concentração de SiO2 para a 
região alvo devem ser analisadas levando-se em conta o fator econômico, pois a 
maioria das purificações de sílica detém alto investimento, principalmente os métodos 
de lixiviação ácida e processos metalúrgicos. 
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