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RESUMO: 

A atividade mineradora no estado da Paraíba é considerada significativa, pois 

é praticada em grande parte do seu território, abrangendo uma diversidade de bens 

minerais, principalmente os Minerais e Rochas Industriais – (MRI), com destaque na 

extração de caulim, feldspato, tantalita, vermiculita, quartzito e rochas ornamentais. 

Os quartzitos extraídos na região de Várzea e Junco do Seridó possuem várias 

tonalidades tais como, rosa, verde, amarelo e chumbo, essas tonalidades 

proporcionam um produto diferenciado e bastante procurado para uso na construção 

civil, mas pouco explorado no mercado internacional. Durante a extração desse 

material são gerados refugos, placas e pedaços de quartzitos fora do tamanho 

comercial, que são descartados próximo a cava. O descarte inapropriado desse 

material pode gerar alguns prejuízos e danos ao meio ambiente. Visando o máximo 

aproveitamento dos recursos minerais e também a redução do impacto ambiental na 

região, foram desenvolvidas pesquisas visando a utilização do refugo gerado na 

lavra como carga mineral na confecção de placas de quartzo artificial para 

revestimento. Este trabalho tem como propósito divulgar os resultados já 

encontrados bem como o estado da arte do processo de confecção e assim 

contribuir com a diminuição da quantidade de refugo gerado por essa atividade 

mineral, representando benefício econômico e ecológico como uma opção 

sustentavél contra o desperdício na extração dos quartzitos da região. 

PALAVRAS-CHAVE: Aproveitamento, quartzitos, refugo. 

ABSTRACT: 
 
The mining activity in the state of Paraíba is considered significant since it is 
practiced in 98% of its territory, covering a diversity of mineral goods, mainly  
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Mineral and Industrial Rocks, with emphasis on the extraction of kaolin, feldspar, 
tantalite, vermiculite and quartzite as ornamental rock. The quartzite extracted in the 
region of Várzea and Junco do Seridó have several hues such as pink, green, yellow 
and lead, these shades provide a differentiated product and much sought after for 
use in civil construction, but little explored in the international market. During the 
extraction of this material scraps are generated as plates and pieces of 
quartzite outside the commercial size, which are discarded near the pit. Improper 
disposal of this material can cause some damage to the environment. Aiming to 
maximize the use of mineral resources and also the reduction of environmental 
impact in the region, Research has been developed to started to use the waste 
material generated in mining as a mineral filler in the manufacture of artificial quartz 
plates for coating. This work aims to disseminate the results already found as well as 
the state of the art of the preparation process and thus contribute to the reduction of 
the amount of scrap generated by this mineral activity, representing economic and 
ecological benefit as an i Sustainable option to the waste generated by the 
extraction of the regional quartzite. 
 

KEYWORDS: Exploitation, quartzite, scrap 

 

1.INTRODUÇÃO 
 

A atividade mineradora consiste em extrair bens minerais para serem 
transformados e usados no cotidiano, uma atividade econômica bastante importante 
no mundo todo. Ela é dividida em vários ramos, um deles é o de rochas 
ornamentais, o qual é empregado na construção civil. No estado da Paraíba e Rio 
Grande do Norte, essa atividade é altamente relevante do ponto de vista econômico. 

A extração e o beneficiamento de rochas ornamentais de uma forma geral,  
geram uma grande quantidade de resíduo sólido, em todas as etapas do processo. 
Além de ser uma grande perda de matéria-prima, esse rejeito fica disposto muitas 
vezes nas próprias pedreiras, gerando um expressivo impacto ao meio ambiente, 
como também trazendo riscos à saúde dos trabalhadores e moradores próximos a 
região (CAMPOS et al, 2009; Fundacentro, 2011). 

Uma alternativa que pode trazer bastantes benefícios para a atividade 
mineradora e para o meio ambiente, diminuindo os impactos da mineração, é o 
aproveitamento desse refugo para o desenvolvimento de novos materiais, 
proporcionando assim uma nova gama de produtos e de renda para mineradores 
(VIEIRA et al, 2013). 

 
Entretanto, é importante salientar que a diminuição na geração de resíduos é 

sempre necessária, mas nem sempre possível. Podem existir impurezas na matéria-
prima que envolvam custos maiores para sua retirada, tornando-se assim 
economicamente inviável (Ângulo, 2001). 

 

As principais áreas mineralizadas de quartzitos do estado da Paraíba estão 
na província da Pegmatítica da Borborema, compreendendo os municípios de Junco 
do Seridó e Varzéa, cujo os depósitos se estendem até alguns municípios do Rio 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de outubro de 2017 

 
 

Grande do Norte. Na Serra da Carneira inserida na região do Seridó paraibano, os 
quartzitos ganham destaque por terem várias tonalidades e por esse motivo serem 
bastante demandados para o uso principalmente de revestimentos na construção 
civil.  

Essas rochas precisam de uma atenção especial para sua extração e 
beneficiamento devido as características da rocha e também e da sua utilização com 
revestimento na construção civil. Entretanto a exploração é feita de certa forma 
inadequada, pela falta de investimento em mão de obra qualificada e, sobretudo, 
ausência de utilização de tecnologias para extração e beneficiamento. Os quartzitos 
são extraídos em sua maioria por cooperativas de garimpeiros que não utilizam de 
técnicas que visam o melhor aproveitamento do material, ocasionando assim um 
grande acumulo de refugo. 

O objetivo deste trabalho foi buscar alternativas para o aproveitamento dos 
resíduos gerados na lavra de quartzitos. A alternativa proposta foi à utilização dos 
resíduos como carga mineral na confecção de placas de rocha artificial. Estas placas 
de rocha artificial podem ser utilizadas como rochas de revestimento na construção 
civil em substituição das rochas naturais, proporcionando maiores resistência e 
cores, além de contribuir com o aumento de rendas das comunidades que 
dependem da extração de quartzitos e reduzir os impactos ambientais gerados na 
lavra. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.1 Quartzito  

Neste trabalho, foram utilizadas amostras de quartzitos verde (Figura 1), rosa 
e amarelo do município de Junco do Seridó no sertão paraibano.  

 
Figura 1: Quartzito Verde. Acervo Pessoal. 

 

2.2 Resina 

A resina utilizada foi a Resina Epoxi Transparente SQ 2001 (0,67 kg) da 
marca Redelease.  
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2.3 Endurecedor 
 

  O endurecedor utilizado neste trabalho foi o Endurecedor SQ 315 (0,33 kg) da 
marca Redelease. 
 

2.4. Equipamentos  

Para realizar a cominuição do quartzito foram utilizados um martelo comum, 
britador de mandíbulas de bancada e moinho de disco de porcelana de bancada, 
todos pertencentes ao Laboratório de Análise Mineral - LAM, da Unidade Acadêmica 
de Mineração e Geologia da UFCG (Universidade Federal de Campina Grande). Foi 
utilizado para separação granulométricas as peneiras da marca Granutest, e a 
prensa para compactação do corpo de prova foi a do tipo PLT da fabricante 
TELEMAC. A balança usada para pesagem foi digital da marca Coleman de 
precisão de 1g a 1,5kg do LAM (Laboratório de Análise Mineral).  

 

2.5. Metodologia  

Primeiramente, a rocha foi fragmentada manualmente com a ajuda de um 
martelo. Antes de passar pelos equipamentos de cominuição, as amostras 
receberam marteladas para sua desagregação, já que, a entrada de alimentação 
nos equipamentos é pequena. Posteriormente, as amostras de quartzito passaram 
pelo britador de mandíbulas (figura 2) e pelo moinho (figura 3) com o objetivo de 
redução da granulometria. 

 

Figura 2: Britador de Mandíbulas de Bancada. Acervo Pessoal. 

 

 
Figura 3: Moinho de Porcelana de Bancada. Acervo Pessoal. 
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Após o processo de moagem, o produto foi levado para o peneiramento. No 
peneiramento, o produto foi dividido de acordo com o tamanho da abertura das 
peneiras. O peneiramento foi dividido em duas etapas: A primeira utilizando peneiras 
com aberturas de 10, 20, 32, 48 e 65 mesh e na segunda etapa utilizando aberturas 
de 80, 100, 150 e 200 mesh. Todas as etapas de peneiramento duraram 15 minutos 
cada.  

O material separado de acordo com o seu tamanho foi encaminhado para a 
formação do corpo de prova. Foram utilizadas partículas passantes em peneira de 
80 mesh e retidas em 100 mesh. Selecionou-se 300 gramas de material nessa faixa 
granulométrica. Posteriormente, o mesmo foi colocado em um recipiente retangular 
para a mistura com os reagentes (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Pesagem do carga mineral (Quartzito Amarelo). Acervo Pessoal. 

Os reagentes são acrescentados obedecendo a uma relação de massa 
aproximada de 10%, ou seja, com 300 gramas de quartzito utilizou-se 30 gramas de 
reagentes. Obedecendo a uma proporção de 2:1, foi inserida 20 gramas de resina e 
10 gramas de endurecedor. Com a ajuda de uma espátula, fez-se uma 
homogeneização da resina e do endurecedor na porção do quartzito conforme figura 
5.  

 
Figura 5: Homogeneização dos componentes (Quartzito Amarelo). Acervo Pessoal. 
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Com a homogeneização realizada, o material é depositado em um molde em 
formato de paralelepípedo com dimensões vazadas de 6,8 x 6,8 x 5,7 cm, e foi 
levado para ser prensado. Uma pressão de 10 bares exercida na prensa do tipo PLT 
foi responsável pela redução dos vazios, compactando o material. Após 15 minutos, 
a amostra foi retirada da prensa e deixada por 24 horas para o tempo total de cura e 
observação dos resultados (Figura 6). 

         
 

Figura 6: Bloco de quartzito artificial verde e amarelo. Acervo Pessoal. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados iniciais obtidos neste trabalho foram positivos, os resíduos de 
quartzito provenientes da região da Serra da Carneira-PB podem ser utilizados como 
carga mineral para confecção de placas ou blocos de rocha artificial. 

 
Os principais quesitos analisadas nos blocos produzidos foram sua estética, 

dureza e porosidade. A análise referente à estética engloba a coloração da peça ao 
final do processo e forma de distribuição dos grãos e textura. A principal 
característica na comercialização de rochas para revestimento é sua beleza estética, 
e esse quesito mostrou-se satisfatório, com possiblidades de varias tonalidades e 
texturas. 

 
Segundo quesito analisado foi a dureza do material, testes de compressão 

foram realizados com a amostra de rocha artificial e amostras de quartzito da 
mesma área, a amostra de rocha artificial obteve uma dureza superior à rocha 
natural, pois além de ser bonita o revestimento também deve ser durável.  

 
O último quesito verificado foi a porosidade, a amostra de rocha artificial 

obteve uma porosidade elevada, cerca de 25%, extremamente alta para uma rocha 
para aplicação como revestimento de interiores. Essa alta porosidade é ocasionada 
em razão da técnica de compactação do material, que pode ser reduzida 
implementando um sistema de vibração no momento da compactação. A porosidade 
elevada não seria problema se este bloco ou placa for utilizado como piso em áreas 
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externas, essa característica seria benéfica para evitar o acumulo de água e evitar 
quedas. Mas uma rocha com alta porosidade não é capaz de receber polimento e 
brilho (Figura 7).  

 

 
Figura 7: Corpo de prova obtido do quartzito artifical verde. Acervo Pessoal 

 
Vale ressaltar que os resultados preliminares obtidos são muito otimistas, mas 

é necessário mais pesquisas e principalmente mais recursos, pois são maquinários 
específicos utilizados e reagentes diferenciados que possibilitam transformar o Lixo 
em Luxo. 

 
 
4. CONCLUSÕES 

 
Conclui-se que pode-se utilizar os resíduos da lavra de quartzito como carga 

mineral na produção de rochas artificiais para revestimento. Esses blocos poderão 
ser utilizados para pisos residenciais, paredes e decoração, cada qual destinado 
para sua melhor aplicação. 

 
O papel das novas peças será aliado ao uso consciente e também a um 

melhor aproveitamento para o resíduo de quartzito. O que representa um grande 
benefício econômico e ecológico, já que, neste caso, proporcionaria a diminuição da 
poluição. 

 
Deste modo, se configura uma opção inovadora, uma alternativa 

ecologicamente correta, capaz de suprir as necessidades do setor da construção 
civil em conjunto com o desenvolvimento sustentável.  
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