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RESUMO 
 
Os agregados graúdos são de extrema importância nas aplicações da construção 
civil. Além do mais, é imprescindível que estes agregados estejam de acordo com as 
especificações de qualidade para um bom desempenho em serviço. O presente 
trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do peneiramento industrial de 
agregados graúdos de uma mineradora localizada na região de Ouro Preto, Minas 
Gerais. Foram amostrados a alimentação da peneira industrial e os produtos 
gerados: brita 2 (35 mm a 22 mm), brita 1 (22 mm a 12,5 mm), brita 0 (14 mm a 6,3 
mm) e o pó de brita (abaixo de 6,3 mm). Foram realizados ensaios de peneiramento 
de bancada e associados a outras técnicas de caracterização como análise química 
e difratometria de raios X. As amostras são compostas por quartzo, biotita, 
microclínio e albita, característicos de uma rocha metamórfica gnáissica. A 
alimentação da peneira industrial é composta majoritariamente pelo produto brita 2 
(40%). O restante da alimentação se distribui entre a brita 1 (30%), brita 0 (25%) e 
pó de brita (5%). Cerca de 30% da brita 0, 25% da brita 1 e 30% da brita 2 estão fora 
das especificações granulométricas exigidas comercialmente. Os valores da 
eficiência de peneiramento para todos os decks da peneira vibratória inclinada foram 
maiores que 86%. 
 
PALAVRAS-CHAVE: brita; peneiramento industrial; eficiência de peneiramento. 
 
ABSTRACT 
 
The coarse aggregates are of utmost importance in applications of construction. 
Moreover, it is essential that these aggregates are in accordance with the grain size 
specifications to perform well in service. This study aimed to evaluate the efficiency 
of industrial screening of coarse aggregates of a mining company located in Ouro 
Preto, Minas Gerais. Sampled food strainer and industrial products generated: gravel 
2 (35 mm to 22 mm), gravel 1 (to 22 mm 12.5 mm), gravel 0 (14 mm to 6.3 mm) and 
the crushed powder (below 6.3mm). They were performed screening test bench and 
combined with other characterization techniques as chemical analysis and X-ray 
diffraction. The samples are composed of quartz, biotite, microcline and albite, 
characteristic of a gneissic metamorphic rock. The supply of industrial sieve is mainly 
composed of the crushed product 2 (40%). The rest of the power is distributed 
between the gravel 1 (30%), gravel 0 (25%) and crushed powder (5%). About 30% of 
crushed 0, 25% of crushed stone 1 and 30% of crushed stone 2 are outside the 
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particle size specification required commercially. The values of the screening 
efficiency for all decks of inclined vibrating screen were greater than 86%. 
 
KEYWORDS: gravel; industrial screening; screening efficiency.
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1. INTRODUÇÃO 
 
Segundo a ABNT/NBR 7225 (1993), agregado é todo material natural de 
propriedades adequadas ou obtido por fragmentação, de dimensão nominal máxima 
inferior a 100 mm e de dimensão nominal mínima igual ou superior a 0,075 mm. São 
materiais normalmente inertes, utilizados para preparação de argamassas, 
concretos, lastros ferroviários, enrocamentos e filtros. Podem ser pétreos e utilizados 
conforme são encontrados na natureza classificados em agregados naturais ou 
podem ser resultado de fragmentação mecânica de rochas que são pedra britada e 
pó de pedra (CAMPOS et al.,2007). 
 
A classificação dos agregados conforme a norma ABNT/7225/93 está apresentada 
na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Especificação granulométrica de agregados conforme ABNT/7225/93. Fonte: ABNT/ 
7225/93. 

Classificação Faixa Granulométrica (mm)   

Brita 1 4,8 a 12,5   

Brita 2 12,5 a 25   
Brita 3 25 a 50   

Brita 4 
Brita 5 

50 a 76 
76 a 100 

  

    

O pó, é definido como material proveniente do britamento de pedra, com tamanho 
nominal máximo de 0,075 mm (ABNT/7225/93). Entre os tipos de agregados 
existentes, destacam-se os agregados britados que são provenientes dos processos 
de cominuição de rochas como granito, gnaisse, basalto, calcário (SBRIGHI NETO, 
2011). 
 
No trabalho em questão, o agregado é gnáissico, que é classificado como rocha 
metamórfica, resultado de modificações decorrentes de aplicação de temperatura 
e/ou pressão em rochas pré-existentes (SBRIGHI NETO, 2011). As rochas 
metamórficas são densas, porém frequentemente folheadas (MEHTA,1994). 
 
Uma mineradora na região central do estado de Minas Gerais produz britas em 
diferentes faixas granulométricas. No processo de produção, as operações unitárias 
de beneficiamento compreendem britagem em dois estágios (britagem primária em 
britador de mandíbula e secundária em britador cônico) e peneiramento em peneira 
vibratória inclinada de três decks.  
 
O peneiramento industrial tem como um dos objetivos adequar a granulação do 
material para aumento da eficiência das operações a jusante ou mesmo adequar um 
produto a especificações (LUZ e CARVALHO, 2005). 
 
A eficiência de peneiramento é determinada pelo grau de perfeição de separação do 
material em frações de tamanho acima ou abaixo das dimensões da abertura da 
peneira (WILLS,1992). 
 
Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo estudar a eficiência da etapa de 
peneiramento industrial para preparação de agregados para construção civil de uma 
mineradora localizada na região central de Minas Gerais. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Foram recebidos aproximadamente 50kg de cada tipo de agregado da mineradora. 
As especificações granulométricas das amostras de agregados da mineradora em 
estudo estão apresentadas na Tabela 2. A Figura 1 apresenta imagens dos 
diferentes produtos recebidos. 
 

Tabela 2. Especificações granulométricas dos agregados da mineradora. Fonte: Dados da 
empresa. 

Classificação Faixa Granulométrica (mm)   

Pó de Brita ≤ 6,3   
Brita 0 6,3 a 14   
Brita 1 12,5 a 22   
Brita 2 22 a 35   

    

Para a classificação granulométrica, cada classe de brita foi primeiramente 
homogeneizada, e amostrada até se obter massa apropriada para o peneiramento a 
úmido, em escala de bancada. As massas mínimas representativas de cada lote de 
produto foram calculadas por meio da fórmula de massa mínima de Pierre Gy. 
 
Para a realização dos ensaios de peneiramento de bancada foi montada uma 
sequência de peneiras em ordem crescente de malha para cada produto. As 
aberturas das peneiras utilizadas para cada produto estão apresentadas na tabela 3. 
Os conjuntos de peneiras foram montados em agitador de peneiras suspenso e os 
peneiramentos foram realizados a úmido.  
 

 
Figura 1. Agregados classificados segundo a mineradora. 

 
Tabela 3. Aberturas maiores e menores das peneiras de cada produto. 

Classificação Aberturas (mm)    

Pó de Brita 6,3 a 0,038   

Brita 0 19,1 a 1,00   
Brita 1 38,1 a 1,00   

Brita 2 50,8 a 1,00   
Alimentação 37,5 a 0,106   

    

As massas retidas em cada peneira foram registradas, e posteriormente plotadas as 
curvas de análise granulométrica necessárias para o cálculo de eficiência de 
peneiramento dos decks da peneira vibratória inclinada industrial. 
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Uma amostra da alimentação e de cada um dos produtos foram caracterizados por 
difratometria de raios X, para identificação da composição mineralógica pelo método 
do pó total em difratrômetro de raios X, marca PanAnalytical, modelo Empyrean. A 
análise química da alimentação foi realizada pelo equipamento Espectrofotômetro de 
Emissão Óptica com Plasma Acoplado Indutivamente da marca Agilent 725.  
 
Para o cálculo de eficiência de peneiramento utilizou-se as vazões da peneira 
vibratória inclinada conforme está descrito no esquema a seguir, apresentado pela 
Figura 2: 

 
Figura 2. Esquema das vazões da peneira vibratória inclinada industrial da mineradora em 

estudo. 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As curvas de distribuição granulométrica da alimentação e dos produtos da peneira 
vibratória inclinada industrial estão apresentadas na Figura 3. 
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Figura 3. Análise granulométrica dos produtos da peneira vibratória inclinada industrial. 

 
Analisando o pó de brita, pode-se perceber que 100% dele está dentro da 
especificação que é abaixo de 6,3 mm. Para a brita 0, 100% está abaixo ou igual à 
granulometria máxima, porém 30% está abaixo do limite inferior especificado. Para a 
brita 1, 5% das partículas constituintes do produto estão acima da granulometria 
máxima e 20% está abaixo do limite inferior especificado. Para a brita 2, 
aproximadamente 20% está abaixo da granulometria inferior permitida e 10% das 
partículas acima do limite granulométrico superior especificado. O d80 da 
alimentação é de aproximadamente 33 mm, ou seja, 80% das partículas que 
compõem a alimentação encontram-se abaixo desta granulometria. Segundo Bauer 
(2000), é importante que o agregado esteja dentro da especificação, pois pode 
afetar a compacidade do material em aplicação como em concretos e argamassas. 
 
O resultado obtido na difratometria de raios X está apresentado na Tabela 4. A 
composição mineralógica encontrada nos produtos foi a albita, microclínio, biotita e 
quartzo, minerais do grupo dos silicatos. 
 

Tabela 4. Minerais identificados por difratometria de raios X na alimentação e nos produtos 
gerados na peneira vibratória industrial. 

Mineral Composição Química   

Quartzo SiO2   
Microclínio K(AlSi3O10)   

Biotita K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2   
Albita Na(AlSi3O8)   

    

As rochas gnáissicas são caracterizadas principalmente pela alternância de bandas 
composicionais de cores claras típicas de quartzo e feldspato e escuras típicas da 
biotita, anfibólio e granada (BERTOLINO et al.,2012). Então, a observação da 
coloração clara das pedras britadas é devido à predominância das fases minerais 
quartzo, microclínio e albita que são minerais tipicamente claros. 
 
Em geral, os agregados gnáissicos são agregados de boa qualidade por 
apresentarem minerais como o quartzo e albita que apresentam alta dureza na 
escala Mohs, conferindo assim resistência mecânica em serviço. 
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Figura 4. Análise química da alimentação da peneira vibratória industrial. 

 
A análise química da alimentação da peneira industrial está apresentada na Figura 
4. A amostra é composta majoritariamente pela sílica, pois todos minerais 
constituintes destes agregados são portadoras de silício. Secundariamente, é 
composta por óxido de alumínio (11%), pois está presente em três das fases 
minerais encontradas. Seguido de óxido de sódio aproximadamente (3,5%) presente 
na albita e finalmente de óxido de potássio (3,4%) presentes nas fases minerais 
microclínio e biotita. 
 
Os cálculos de eficiência de peneiramento para os decks da peneira vibratória 
inclinada relacionando passantes e retidos reais e passantes e retidos pela análise 
granulométrica da alimentação apresentaram para todos os produtos valores de 
eficiência em torno de 100%, exceto para a eficiência de remoção dos retidos do 
deck de 22 mm de abertura que ficou em torno de 86%. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 

 Os produtos pó de brita, brita 0, brita 1, brita 2 e alimentação são compostos 
pelas seguintes fases minerais: albita, microclínio, quartzo e biotita. Sendo 
constituídos majoritariamente pelos óxidos de silício, alumínio, sódio e 
potássio; 
 

 O d80 da alimentação é de 33mm; 
 

 Na distribuição granulométrica do pó de brita detectou-se que 100% está 
dentro da especificação; 

 

 Na distribuição granulométrica da brita 0 constatou-se que 30% está abaixo 
da especificação; 

 

 Na distribuição granulométrica da brita 1, percebeu-se que 5% está acima da 
granulometria máximo especificada e 20% está abaixo do tamanho de 
especificação; 



Cheloni, L.M.M.S.; Lo Duca, C.D.; Reis, E.L. 

 

 Na distribuição granulométrica da brita 2, identificou-se que 10% está acima 
do valor de granulometria máximo especificado e 20% está abaixo do 
especificado pela empresa; 
 

 Os valores de eficiência de peneiramento para todos os decks da peneira 
vibratória inclinada foram superiores a 86%.  
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