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RESUMO 
 
O presente projeto tem como justificativa de mostrar a sociedade á importância de 
se conhecer as análises de caracterização tecnológica e mineralógica do siltitos da 
região de Pirapora – MG. Para a comunidade acadêmica este trabalho trará 
informações pertinentes à pesquisa e incentivos do quadro de discentes (alunos (as) 
) e a inserção dos mesmos em projetos de maior magnitude acadêmica e também as 
empresas que extraem o siltito para fabricação de brita como agregado da 
construção civil e tendo como resultado positivo a presença do ouro poderá muda de 
forma significativa a vocação inicial de exploração da empresa. Outra investigação 
seria a da viabilidade técnica, econômica para extração de Rocha ornamental a 
partir do siltito ao qual requer um conhecimento mais aprofundado da geologia da 
jazida. O trabalho consta de uma revisão de literatura sobre a localização da área 
explorada, aspectos sobre a geologia e litologia da rocha. Foram feitos já alguns 
métodos de caracterização tecnológica, física (britadores, moinhos, peneiras ou seja 
etapas de cominuição) e também identificação de minerais com Difração de Raio X 
(DRX), Microscopia de Varredura (MEV) e Luminescência dependendo das 
aplicações laboratoriais. Como objetivo especifico do projeto consiste em fazer 
análises mineralógicas, tecnológicas e físicas do siltito detectados de ouro em 
amostras de mão através de um equipamento adquirido no IFRN que identifica 
teores de vários minerais sendo o ouro que chamou mais a atenção. O diagnóstico 
prévio, por meio de análise de Fluorescência de Raio-X de siltitos de Pirapora, 
município de minas gerais, apontou a presença do metal ouro em proporções 
rentáveis. Este, composto basicamente de materiais argilo-arenosos que pode 
armazenar, em suas cavidades, consideráveis concentrações. Como resultados 
preliminares já se desenvolveram ensaios de caracterização mineralógica e 
tecnológica utilizando luminescência e DRX aos quais serão apresentados 
posteriormente na descrição do trabalho final. 
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ABSTRACT  
He present project has as justification to show the society the importance of knowing 
the analyzes of technological and mineralogical characterization of the siltitos of the 
region of Pirapora - MG. For the academic community this work will bring pertinent 
information to the research and incentives of the students' board and the insertion of 
the same in projects of greater academic magnitude and also the companies that 
extract the siltito for the manufacture of crushed stone as aggregate of the 
construction Civil society and having as a positive result the presence of gold may 
significantly change the initial vocation of the company's exploration. Another 
investigation would be the investigation of the technical, economic feasibility for 
ornamental Rock extraction from the siltito to which it requires a more in depth 
knowledge of the geology of the deposit. The work consists of a literature review on 
the location of the area explored, aspects on the geology and lithology of the rock. 
Some methods of technological characterization, physics (crushers, mills, sieves or 
stages of comminution) and also of mineralogic order such as X-ray Diffraction 
(XRD), Scanning Microscopy (SEM) and Luminescence depending on the laboratory 
applications were made. As a specific objective of the project is to make 
mineralogical, technological and physical analyzes of the siltito detected in gold 
samples hand by means of an equipment acquired in the IFRN that identifies the 
contents of several minerals being the gold that attracted the most attention. The 
previous diagnosis, by means of X-Ray Fluorescence analysis of siltstones of 
Pirapora, municipality of mines general, pointed out the presence of gold metal in 
profitable proportions. It is composed basically of clay-sandy materials that can store 
considerable concentrations in its cavities. Preliminary results have already been 
developed mineralogical and technological characterization tests using luminescence 
and XRD, which will be presented later in the description of the final work. 
Key word: siltitos, technological and mineralogical characterization 
 
INTRODUÇÃO 
 

A atividade de Mineração tem um papel fundamental na economia de base 
brasileira, pois gera mais empregos, tributos e coloca o país em destaque no cenário 
mundial. Em função disso, projetos de pesquisa de reservas minerais têm se 
intensificado para o melhor aproveitamento de tais recursos. 

Um desses recursos, o ouro, é um importante commodity no mercado 
mundial. É um dos metais mais preciosos e valorizados, capaz de manter um pais 
em proteção em momentos de crise, segundo especialistas. O investimento em 
jazidas de ouro tem permanecido estável para grandes reservas com teores ≥ 6 ppm 
(parte por milhão), podendo sofrer alteração conforme as exigências de clientes.  

O diagnóstico prévio, por meio de análise de Fluorescência de Raio-X de 
siltitos de Pirapora, município de minas gerais, apontou a presença do metal em 
proporções rentáveis. Este, composto basicamente de materiais argilo-arenosos que 
pode armazenar, em suas cavidades, consideráveis concentrações. Além disso o 
material apresenta qualidades interessantes para a utilização no setor de rochas 
ornamentais. 
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Descrição do Projeto  
         O presente projeto tem como justificativa de mostrar a sociedade a importância 
de se conhecer as análises de caracterização tecnológica do siltito da região de 
Pirapora – MG. Para a comunidade acadêmica este trabalho trará informações 
pertinentes à pesquisa e incentivos do quadro de discentes (alunos (as)) e a 
inserção dos mesmos em projetos de maior magnitude acadêmica e também as 
empresas que extraem o siltito para fabricação de brita como agregado da 
construção civil e tendo como resultado positivo a presença do ouro poderá muda de 
forma significativa a vocação inicial de exploração da empresa.  

Outra investigação seria a investigação da viabilidade técnica, econômica 
para extração de Rocha ornamental a partir do siltito ao qual requer um 
conhecimento mais aprofundado da geologia da jazida. 

Pirapora é uma cidade interiorana localizada no norte de Minas a 
aproximadamente 340 km da capital. A quinze quilômetros do centro se localiza a 
pedreira de siltitos que atua em parceria com a Terraplenagem e Pavimentação Brasil Terra Ltda, empresa privada de construção pesada, que destina a produção 
de brita desse material para pavimentação asfáltica.  

A área da pedreira apresenta 6,13 ha, constituída de rochas pelíticas detrito-
lateríticas ferruginosas e aluminosas com possível potencial aproveitável para 
extração de ouro e rochas ornamentais. Geologicamente falando encontra-se sob a 
formação Três Marias considerando a geologia regional e a formação Serra da 
Saudade, no grupo Bambuí, composta por estruturas sedimentares clásticas 
características da região no aspecto de geologia local. 

 

                      
FIGURA 01: Vista da frente de lavra da jazida 

Os siltitos apresentam cor cinza e esverdeada - amarelo a vermelho quando 
intemperizados e    apresentam laminação plano-paralela. Rocha sedimentar 
detrítica proveniente da litificação de sedimentos com granulometria de silte, ou seja, 
sedimento clástico inconsolidado, composto essencialmente de pequenas partículas 
de minerais diversos ou fragmentos de rochas, de granulometria entre 0,06 e 0,002 
mm e entre 0,05 e 0,005 (ABNT).  O nome siltito refere-se tão somente à 
granulometria dos grãos que deram origem à rocha, nada dizendo sobre a real 
natureza dos mesmos. A composição destes grãos dependerá dos fatores 
ambientais do local e do clima reinante na época em que se depositaram.  
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Como exemplo, podemos citar o fato de que em climas quentes e úmidos é 
muito raro encontrar-se feldspatos como grãos dedríticos, coisa relativamente 
comum em climas frios ou glaciais. A razão é a facilidade com que os feldspatos se 
alteram em argilas, dependendo do clima.  

O trabalho consta de uma revisão de literatura sobre a localização da área 
explorada, aspectos sobre a geologia e litologia da região, descrição dos métodos 
de caracterização tecnológica, física (britadores, moinhos, peneiras ou seja etapas 
de cominuição) e também de ordem mineralógica como Difração de Raio X (DRX), 
Microscopia de Varredura (MEV) e Luminescência dependendo das aplicações 
laboratoriais. 

 
                         FIGURA 02: Vista da planta de benficiamento. 
OBJETIVOS 
            A proposta deste projeto é desenvolver uma caracterização do possível 
depósito aurífero da região de foco e fazer um estudo básico da rentabilidade 
econômica da jazida qualificando-a em valores de mercado, tanto para a ocorrência 
de contaminações de ouro, quanto para o setor de rochas ornamentais.  

Com isso, o trabalho consta de um conjunto de estudos laboratoriais de base 
físico-química do corpo mineral de modo a diagnosticar uma nova finalidade para o 
material lavrado na pedreira, impulsionando o desenvolvimento técnico-econômico 
da região, que além de mais rentável e lucrativa, pode ajudar a suprir necessidades 
locais. 

                                       
                                   FIGURA 3: Amostra do siltito de Pirapora 
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METODOLOGIA 
        A pesquisa consta uma caracterização física dos fragmentos rochosos e dos 
afloramentos pelos seguintes processos:   
• Analise mineralógica e petrográfica  
• Microscopia Eletrônica de Varredura e gráficos de Fluorescência e Difração 
de Raio-X 
• Analise de compressão Uniaxial  
• Massa específica, porosidade e absorção de água, aparentes 
• Dimensionamento da jazida de ouro 
• Analise da geologia regional 
• Qualificação do deposito em valores de mercado 
• Publicação do artigo  
• Outros. 
       Os ensaios realizados são necessários para atender os padrões mercadológicos 
do mercado de ouro e rochas ornamentais, fazer um cálculo aproximado do dimensionamento e rentabilidade da jazida e seguir os parâmetros químico-físicos, 
físicos e físico-mecânicos exigidos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) para rochas ornamentais. 
 
RESULTADOS 
 

Os resultados parciais mostraram a possibilidade da presença de teor 
favorável observado na aplicação do equipamento portátil de identificação de 
minerais sobretudo o ouro que é o principal objeto de estudo. Além disto pretende-se 
levantar a viabilidade de uma possível extração de siltitos para rochas ornamentais 
mas tudo ainda é muito preliminar e precisa de estudos mais aprofundados da jazida 
na região de Pirapora – MG. 

                                                                  
                                 FIGURA 4: Leitura do siltito de Pirapora. 
 
CONCLUSÕES 
 

O diagnóstico prévio, por meio de análise de Fluorescência de Raio-X de 
siltitos de Pirapora, município de minas gerais, apontou a presença do metal ouro 
em proporções rentáveis. Este, composto basicamente de materiais argilo-arenosos 
que pode armazenar, em suas cavidades, consideráveis concentrações. Como 
resultados preliminares já se desenvolveram ensaios de caracterização mineralógica 
e tecnológica utilizando luminescência e DRX aos quais serão apresentados 
posteriormente na descrição do trabalho final. 
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