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RESUMO 

Um dos g randes problemas do selor de prodw;iio de brila é a cstOl:agcm dos finos oriundos do processo de britagcm. Nas pe

dreiras, as rm:has (granitos, gnai sscs, basaltos, ..:a lcúr ios, entre outras) ao serem cominuídas cm circuitos de britagcm terciária 

ou quartcrnúria, visando ú produção de agregados para a construção civil, resultam cm produtos comercializávei s com gera

ção, de uma parcela significati va, de material fino que até então não possui aplicação. 

Estes tinos tém s ido apenas estocados cm pilhas nas úrcas das pedreiras, con tribuindo para: (i) alteração da paisagem, 

criando um impacto ambiental : ( ii ) obstruo,:ào de ca nais de drenagem cm virtude da deposição desses finos ; (iii) geração de po

e iras nas opcra<;i\es de brit agcm c lórmao,:üo de pilha. 

Neste contcxtn, é de suma importúncia a caractcri/.ação mineral ógica dos finos de pedreira para verificação de um potencial uso 
c com isso diminuir o impacto ambiental causado pela cstocagcm dos mesmos. 

O objctivo principal deste lrabalho foi caracterizar mincralogica mcnlc amostras de finos dessa pedreira visando seu rea

provcitamcnlo c conscqlienlcmcntc contribuir para ameni zar o impacto ambiental causado por este rejeito. Para tanto, foram 

colctadas c pr,.;pa radas amostras para indi vidualiza<;iio mineralógica. procurando idcnlificar as fitscs mineralógicas presentes 

nos tinos de pedreira a partir das amostras obtidas. As técni cas ulili zadas toram a difrac,:ão de rai os-x e microscopia c letrôni
ca de varredura. 

A caractcriza ç~'lomincralógica dos tinos de ped reira se baseou cm identificar qualitativamente os minera is presentes. Há a prc

scn<;a de quartw. lllllscovila c fcldspato (albita c microclinio) , a tcsladas por ditração de raios-x c de observações mi

croscópica c macroscópica. A lém disso, fo i definida a di slribuiçào g ranulométrica, c como pode ser observado as amos

tras se apresenlam com granulom.:tria media a tina (que variam de 9,5 mm a (),()75 mm) c as formas dos grãos são irregula
res ou angulosos. 

PALAVRAS-C HAVE: Finos de Pedreira; Caraclcrizac,:ào Mineralógica; Tracuatcua. 

ABSTRACT 

A major problcm in thc industry f(Jr lhe production of crush cd slonc is thc storagc of tines from thc crushing proccss. ln 

quarrics, when thc rocks (granitcs, gnaisscs. basa lt , limcstonc, etc.) are comminutcd in tcrtiary or quartcrnary crushin g c ircuits 

ti.Jr thc production ofaggrcgat,.;s t\Jr construclion , rcsulting both markctablc products, and thc gen era ti on of a significant amou nt 

oftinc m;~terial thaL so tür. has no application. 

Such fin e materia is are onl y storcd in piles in th e arcas of quarryin g, conlribuling to: (i) changc thc landscapc, crcating an 

cnvironmcntal impacL (ii) blockagc of drainagc channcl s duc lo thc dcposition of tines, (iii) dust gcneration in crushing 
opcrations and slockpilcs f(mnation. 

ln this contcxt, ii is criticai to thc mincralogi ca l charactcrization of quarry tines to tcst thc potentia l use this material and 

then:by rcduce lhe cnvironmenlal impact caused by thc storage o fth cm. 

The a im of I h is study was to characlerizc lhe mincra logy quarry tines sa mplcs for its rcusc and thus eontributing lo mitigate 

the en vironmcn tal impa ct ca uscd by lhi s was lc. ln ordcr to achi cvc thc rcsult s, sa mplcs wcre coll ected and prepared for 

assays and idcntiticalion ofthc mincralogical phascs prcscnt in the quarry fines trom thc samplcs. X-ray diftracti on and optical 

microscopy tcchniqucs wcrc uscd. 

Thc quarry of fines charact.:ri l'.ation was bascd on qualitatively idcntication thc minera is prcscnt in thc samplcs. lt was delcctcd 
th c prcscnce of quartz, muscovi t,.; and tC!dspar (albitc and microclinio) by x-ray Óitll-action tcchniquc and mi croscopic and 

macroscop ic obscrvations. Moreover, thc s izc di st ribulion was detcrmincd, and tbe sa mplcs prescntcd a medium to fi ne s ize 
(ranging fi·om 9,5 mm to 0,075 mm) and lhe grains prcscntcd an irregular and angular shapcs. 

KEY WORDS: Fines Quarry; Mincralogical Characlcrization; Tracuatcua. 
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I. INTRODUÇÃO 

Este trabalho é parte integrante do projeto de pesquisa "Aprovei tamento dos Finos de Pedreira do Município 
de Tracuateua", desenvolvido pela Coordenação de Mineração do IFPA, o qual visa buscar alternativas viáveis, 

técnica e econômica, para o aproveitamento dos mesmos em função do estudo de suas propriedades para determi
nação de possíveis aplicações. 

O objetivo principal deste trabalho foi caracterizar mineralogicamente amostras de finos de pedreira visando 
seu aproveitamento como fonte de agregado miúdo para construção civil e consequentemente con tribuir para 
diminuir o impacto ambiental causado por este rejeito. 

O município de Tracuateua situa-se na mesorregião nordeste do Estado do Pará, distante cerca de 169 km de 

Belém, possui em seu território uma pedreira que contribui para o desenvolvimento de sua economi a que está ba
seada na agr icultura, pecuária e turismo. 

A rocha existente na região, comercializada na forma de brita, é uma rocha ígnea, plutônica, ácida, de granu
lação média denominada de granito. 

Neste trabalho são apresentadas as principais etapas desenvolvidas para atingir o objctivo pretendido. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Um dos grandes problemas do setor de produção de brita é a estocagem dos finos oriundos do processo de bri
tagem . O agregado miúdo de pedra britada é o material residual, resultante da obtenção do agregado graúdo de pe

dra bri tada e apresenta dimensão máxima de 4,8 mm, e com material fino aba ixo de 75 11m acima de 5%. Este ma
terial é mais conhecido como pó de pedra ou areia art ificial , de acordo com a norma NBR-9935 (ABNT, 1987b). 
Nas pedreiras, as rochas (granitos, gnaisscs, basaltos, calcários, entre outras) ao serem cominuídas cm circuitos de 

britagem terciária ou quarternária, visando à produção de agregados para a construção civil, resultam, basicamen
te cm quatro produtos comerciais denominados: 

a) Brita 3 (70 a 50 mm); 
b) Brita 2 (50 a 25 mm); 

c) Brita I (25 a 12,5mm); 

d) Brita O (12,5 a 4,8mm); 
e) Pó de pedra (-4,8mm). 

Enquanto as três primeiras encontram aplicações nobres (brita 3-lastro ferroviário, brita 2-agrcgado cm gran

des volumes de concreto c brita de base e sub-basc de pavimento e brita l-agregado de concreto esbelto e bom

beado) a brita zero e o pó de pedra encontram somente ap licações marginais como matéria-prima para produção 
de massa asfáltica e pré-moldados (ALMEIDA, 2000). De acordo com Mendes ( 1999), estes finos têm sido 

apenas estocados em pilhas nas áreas das pedreiras, contribuindo para: 

(i) a lteração da paisagem, criando um impacto ambiental; 

(ii) obstrução de canais de drenagem em virtude da deposição desses finos; 
(iii) geração de poeiras nas operações de britagem e formação de pilha. 

Esse material pode ainda sofrer a ação das chuvas e ser drenado para os rios, causando assoreamento dos mes
mos. Os finos naturai s provenientes da lavra de pedreiras e os finos gerados na etapa de britagcm são materiais 

que, devidamente processados, podem subst ituir a areia natural. Na região metropolitana de São Paulo, 5 a I O'Yo 
do mercado de areia já são supridos a partir de finos de pedreiras de brita, com previsão de crescimento acelera
do.(VALVERDE, 200 I). 

Outros materiais substitutivos vêm sendo propostos cm níveis experimentais em universidades e institutos de 
pesqui sa. Enquadram-se nesta classificação as escórias de alto forno para utilização cm bases de rodovias, resídu
os da indústria de plásticos para a fabricação de pré-fabr icados leves e resíduos de pneus triturados para a utili za

ção no concreto c pavimentos. Em relação à areia natural há um crescimento da oferta da areia de brita. Este pro
duto pode ser obtido via úmida ou via seca e, em alguns casos, o próprio pó de pedra já possui a curva granulomé
trica da areia natural. (VALVERDE, 2004 ). 

Segundo Neto ( 1999) para que a substituição da are ia natural pela areia artificial seja reali zada sem prejuízo 

à qualidade do produto, é necessário que ela preencha os seguintes requisitos tecnológicos: 
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a) Adequação da distribuição granulométrica; 
b) Forma c textura superficial das partículas; 
c) Resistência mecânica c estabilidade das partículas; 
d) Ausência de impurezas. 

Neste contexto, é de suma importância a caracterização mineralógica dos finos de pedreira para uso como 
agregado na construção civil para com isso diminuir o impacto ambiental causado pela estocagcm dos mesmos. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Coleta de Amostras 

As amostras dos finos de pedreira foram colctadas de acordo com a norma NBR NM 26/2001: Agregados
Amostragem da usina de beneficiamento de uma pedreira cm Tracuateua (PA). 

3.2. Preparação das Amostras 

Após a obtenção da amostra primária foi iniciado o processo de preparação dela para os ensaios em laborató
rio obedecendo às normas da ABNT para agregados. 

Obedecendo as técnicas de amostragem, o material colctado (amostra primária) passou por etapas de prepara
ção c adequação, buscando obter as características desejadas para as análises mineralógicas pretendidas. Seguindo 
o processo de amostragem foram realizadas homogeneizações, quarteamentos e separação de lotes que foram de
vidamente idcntif1cados c armazenados para análise. 

3.2.1. Homogeneização c quarteamcnto: As operações iniciais realizadas cm laboratório sobre a amostra pri
mária obedeceram à norma NBR NM 27/200 I: Agregados - Redução de amostra de campo para ensaios de 
laboratório. Esta norma MERCOSUL estabelece as condições exigíveis na redução da amostra de agregado for
mada no campo, para ensaio de laboratório. 

Então foi dada scqüência na preparação das amostras que consistiu no uso de técnicas de amostragem 
baseadas na homogeneização c quartcamcnto do material - para uma massa total de 29,90 Kg de amostra 
foram realizados três quarteamcntos por pilhas cônicas. 

3.2.2. Determinação da massa mínima da amostra de ensaio: O material selccionado a partir da amostra 
global, de massa igual a 13,54 Kg, foi então destinado a outros procedimentos de laboratório para sua preparação 
como tal. 

Com o objctivo de determinar a dimensão máxima nominal do agregado para definir a massa mínima da 
amostra de ensaio, foi realizado um pcnciramento cujas aberturas das peneiras eram em ordem crescente de 4,75 
mm, 9,5 mm c 12,5 mm. O pcnciramcnto da amostra revelou a dimensão máxima nominal do at,>regado igual a 9,5 
mm. Este resultado exigiu a massa mínima da amostra para ensaio igual a I 000 g. De posse destes dados foram 
realizadas tarefas de redução da amostra por quartcamcnto tipo pilha cônica. 

3.3. Determinação da Quantidade de Material que Passa pela Peneira 0,075 mm por Lavagem 

Nesta etapa os procedimentos praticados foram baseados na norma NBR NM 46: Agregados- Determina
ção do material fino que passa através da peneira 0,075 mm, por lavagem. Esta norma MERCOSUL estabelece o 
método para determinação, por lavagem, cm agregados, da quantidade de material mais fino que a abertura de ma
lha da peneira de 0,075 mm. As partículas de argila c outros materiais que se dispersarem por lavagem, assim 
como materiais solúveis cm água, serão removidos do agregado durante o ensaio. 

Para essa etapa toram sclccionadas três amostras das quatro antes determinadas. A I", a 2" e a 4" amostra seca 
sofreram penciramento a úmido- manualmente- pelas aberturas das peneiras I, 18 mm c 0,075 mm. 

3.4. Determinação da Composição Granulométrica 

Os procedimentos adotados obedeceram à norma NBR NM 248/2003: Agregados- Determinação da compo
sição granulométrica. O objctivo desta norma MERCOSUL é prescrever o método para determinação da compo
sição granulométrica cm agregados destinados ao preparo do concreto. 
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A determinação da composição granulométrica das amostras fói realizada por penciramcnto a seco com o agi

tador mecânico de peneiras. Esse ensaio se deu durante um intervalo de tempo de 30 minutos para cada amostra. 

Para esse ensaio foram utilizadas I O peneiras com as seguintes aberturas. cm milímetros. cm ordem decres

cente: 12,5; 9,5; 6,3; 4,75; 2,36; I , I X; 0,6; 0,3; 0.15 c 0,075. As imagens de cada traçào granulométrica foram cap

turadas por um microscópio com um aumento de aproximadmm:ntc I O vezes para visualizar a associação mine

ral presente nas partículas. 

3.5. Execução de Ensaios de Difração de Raios-x 

Após a determinação da composição granulométrica t(mun executados ensaios de ordem mineralógica. Para 

tanto foram realizados ensaios de Dirração de Raios- X. 

A caracterização de finos das fraçõcs granulométricas da 2" amostra por ditraçào de raios-x foi reali zada cm 

Difratômctro de raios-x modelo X'PERT PRO MPD (PW 3040/60), da PANalytical , com Goniômctro PW3050/60 

(Thcta/Thcta) e com tubo de raios-x cerâmico de a nodo de Cu ( Ku I 1.54059X A). modelo PW33 73/00, foco 

fino longo, 2200W, 60kv. O detector utilizado é do tipo RTMS. X'Celcrator. 

A aquisição de dados foi feita com o sortwarc X'Pcrt Data Collcctor, vcrsào 2.1 a , c o tratamento dos da

dos com o software X ' Pert HighScore versão 2.1b, também da PANalytical. Todos os equipamentos c sot'

twares pertencem ao Laboratório de Difraçào de Raios-x do Instituto de Gcociências da Universidade Fede

ral do Pará. 

Foram utilizadas as seguintes condições de aná lise: Voltagc (kV): 40; Currcnt (mA): 40: Scan range ( 0 

20): 5-70; Stcp si zc (0 28) : 0,02; Scan modc: Continuous: Counting time (s): 5: Divcrgcncc slit: Slit Fixcd 

l/2°; Mask Fixcd lO mm; Anti-scaltcr slit Namc: Slit Fixcd ( 0
; Samplc movcmcnttypc: Spinning: Rotation 

time (s): I ,0. 

As amostras foram pul verizadas cm granulomctria compatível para a anúlisc c preenchidas cm porta-amostra 

específico. 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1. Preparação das Amostras 

Através das operações de homogeneização c quartcamcnto foram obtidas duas amostras ao final de três quar

tcamentos por pilhas cónicas que equivaleu a duas massas diferentes de 13,54 Kg c 15,55 Kg.;\ amostra sclccio

nada para as preparações que objctivaram a obtenção da amostra final foi a de massa igual a 13.54 Kg c, conse

quentemente a outra massa de material toi arquivada para posteriores ensaios de comprovaçào de resultado e/ou 

repetição de análise por erro. 

Já para determinar a massa mínima da amostr<) final de ensaio. foram rcali;ados quatro quartcamcntos quere

sultaram cm quatro amostras com massa mínima de I 000 g cada uma. As massas obtidas após esses procedimen

tos não ultrapassaram os 2000 g. Em seguida. elas foram colocadas para secar cm uma cstuf~l com temperatura de 

aproximadamente li 0°C. 

4.2. Resultados da Determinação do Material que passa pela Peneira de 0,075 mm, por Lavagem 

A perda cm massa resultante do tratamento com água foi calculada cm % da massa da amostra original c re

gistrada como a 'Yo de material mais fino que a peneira de 0,075 mm por lavagem. 

O resultado foi a média aritmética de duas determinações . Contudo, depois de cfctuados os cálculos so

bre a I" c a 2" amostra, a média encontrada param ('X, de material mais fino que 0.075 mm) t(Ji de 5.3 % c a di

ferença entre as duas determinações equivaleu a 0.4 %, o que é accitúvcl para agregado graúdo c miúdo. 

4.3. Resultados da Distribuição Granulométrica 

Os pcneiramcntos foram realizados nas três amostras c a scgu1r é mostrado na tabela I o resultado da 

distribuição granulométrica da I" amostra. 
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Tabela 1: Distribuição Granulom6trica da t• amostra 

Fração Massa Retida % Retida % Passante 
gr a nulométrica (mm) (g) 

% Retida 
Acumulada Acumulada 

+ 12,5 0.00 0,00 0,00 100 

-12,5+9.5 7,02 0,5 1 0,5 1 99,49 

-9,5+6,3 14,78 1,07 1,58 98,42 

-6,3+4,75 62,32 4,53 6,11 93,89 

-4,75+2,36 292,4 21,23 27,34 72,66 

-2,36+1,18 283,37 20,58 47,92 52,08 

-1,18+0,6 304,29 22.10 70,02 29,98 

-0.6+0,3 144,9 10,52 80,54 19,46 

-0,3+0, 15 110,96 8,06 88,60 11 ,4 

-0,15+0,075 132,77 9,64 98,24 1,76 

-0,075 24,28 1,76 100,00 0,00 

I 1377,09 100 

Foram tomadas fotos das frações granulométricas para se observar as diferentes formas de associação mine
ral presente nas partículas as quajs são apresentadas a seguir: 

Figura I - Fotos das diferentes fraçõcs granulométricas 
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4.4. Análise dos Resultados da Difração de Raios-X 

As amostras, cm geral , apresentaram padrões de dirração de ra ios-x muito semelhantes, como pode ser obser
vado na figura 2, que apresenta a superposição de todos os di fratogramas das amostras analisadas. Para a identifi
cação das fases, foi interpretada apenas uma amostra (figura 3), cuja superposiçào dos padrões do ICDD-PDF ser
viu para todas as outras amostras. O re~ultado da identificação revelou a presença de quartzo. muscovita c dos fcl
dspatos albita c microclínio, a lém de traços de caulinita c um pico muito pequeno cm torno de 6,5" 20, que pode 
ser de uma esmcctita. Estes dois últimos argilominerais devem ser produtos do intcmperismo dos feldspatos. 
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5. CONCLUSÃO 

A caracterização mineralógica dos finos de pedreira se baseou em identificar qualitativamente os minerais 
presentes. Há a presença de quartzo, muscovita c fcldspato (albita e microclínio), atestadas por difração de 
raios-x c de observações microscópica c macroscópica. Além disso, foi definida a distribuição granulométri
ca, c como pode ser observado as amostras se apresentam com granulomctria média a fina (que variam de 9,5 
mm a 0,075 mm) c as formas dos grãos são irregulares ou angulosos. 

O trabalho revelou a importúncia cconômica c ambiental que há no aproveitamento dos finos de pedreira em 
Tracuatcua (PA). Para se obter a otimização da produção do empreendimento c utilização sustentável dos recur
sos naturais há a necessidade de se aproveitar os finos gerados durante o processo de beneficiamento. Os ensaios 
realizados indicam a possibilidade de uso dos finos de pedreira como agregado miúdo na construção civil em subs
tituição à areia natural. 
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