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RESUMO

A “pedra mineira” (nome dado aos quartzitos utilizados para revestimento de pisos e paredes), são amplamente explorados no estado de Minas Gerais. As   regiões produtoras de

pedra de revestimento ficam localizadas no sudoeste e sudeste do estado de  Minas  Gerais.  O  grande  centro produtor da região Sudeste fica  localizado no  município de São

Tomé das  Letras, e na região Sudoeste centralizam-se as produções no município de Alpinópolis. Durante  a  exploração  dos  quartzitos  nas  minerações  do  estado  são 

gerados  grandes volumes  de  resíduos,  podendo  ultrapassar  90%  do  material  extraído.  Isto  acontece porque o quartzito  é utilizado, fundamentalmente, como pedra de

revestimento e, desta forma,  deve  ser  extraído  em  placas,  obedecendo  padrões  de  espessura  e  comprimento. Todo  o  rejeito  gerado  no  processo  de  lavra  e 

beneficiamento  da “pedra mineira” transforma-se em um grande problema para os empreendedores, uma vez que, devido ao expressivo volume de material, passa a produzir

impactos ambientais negativos. O principal objetivo desta pesquisa é verificar a possibilidade do aproveitamento deste rejeito como "filler" para produção de concretos de ultra alto

desempenho (CUAD). Também será verificada a potencialidade deletéria álcali-agregado pelo método acelerado. Nesta etapa do trabalho será apresentado o estudo petrográfico

conforme ABNT NBR 15577 e ABNT NBR 7389. A pesquisa em questão é parte integrante de um projeto macro onde são estudados os quartzitos do estado de Minas Gerais, no

qual são envolvidos vários pesquisadores. Pretende-se através desta pesquisa contribuir para a minimização dos impactos ambientais gerados através da exploração destes

quartzitos nas minerações de São Thomé das Letras.
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