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RESUMO 

Estudos de britagem e peneiramento foram 
realizados com rejeitas de uma pedreira de Santo 
Antônio de Pádua - RJ, com a finalidade de produzir 
agregados para a construção c i vil. Foram amostradas 
cerca de 2 t de rejeitos de pedreira c 2 t de sobras de 
serrarias do material "olho de pombo",que é um tipo de 
pedra bem representativa da região. 

Para estabelecer as características da matéria
prima, foram feitos estudos de caracterização 
mineralógica/tecnológica das duas amostras. Os 
resultados das análises química/mineralógica das 
amostras mostraram que as mesmas são iguais, 
constituídas principalmente por fddspato - 62%, quartzo 
- 25%, mica- 7% e hornblenda -5%. 

Na caraterização tecnológica foram feitas 
determinações na rocha de: dureza "Knoop", índices 
físicos (densidade, porosidade e absorção d'água), 
dilatação térmica, velocidade de propagação de ondas, 
resistência à compressão, resistência à t1exão e desgaste 
"Amsler" . Pelos resultados obtidos veriticou-se que a 
rocha apresentou índices satisfatórios, para aplicações 
comerciais, dentro dos limites de especiticação da 
ASTM, exceção feita ao desgaste "Amsler", que deu um 
valor um pouco acima do recomendado para piso de alto 
tráfego. 

Foram realizados estudos de britagcm com as 
duas amostras, utilizando-se os britadores de mandíbula 
FAÇO modelos 2015 e 3020, variando-se as aberturas 
dos britadores na posição fechada, a fim de verificar o 
comportamento das curvas granulométricas dos 
produtos. Estes foram comparados com agregados 
típicos utilizados nas obras de construção civil no Rio 
de Janeiro, apresentando resultados bastante 
semelhantes. 

Foram realizados ensaios para caracterização da 
brita produzida, tais como índice de forma, abrasão "Los 
Angeles" e de resistência à compressão cm corpo de 
prova de concreto feito com esta brita. Os resultados 

identificaram uma brita de formato cúbico, o que é uma 
ótima característica para a construção civil. Entretanto a 
resistência à compressão apresentou um valor de 23 
MPa, que a limita para utilização em obras de pequeno e 
médio porte. 

Um estudo realizado de pré-viabilidade 
econômica para a operação de uma usina de brita, com 
capacidade de produção de 30.000 m3/ano, projetou um 
investimento total de R$ 675.000,00 com uma receita 
anual de R$ 384.000,00 e gerando uma taxa de retorno 
de 12% a.a. 

O projeto tem um apelo ambiental indiscutível 
visto que promoverá o aproveitamento de rejeitas que 
hoje são gerados em quantidades muito significativas, e 
são dispostos de maneira desordenada, gerando enorme 
impacto ambiental (Almeida- 2001). 

INTRODUÇÃO 

O município de Santo Antônio de Pádua situa
se ao noroeste do Estado do Rio de Janeiro, Brasil, 
distante cerca de 260 Km da capital, possuindo uma 
quantidade expressiva de pedreiras de rochas 
ornamentais, cujas aplicações principais são no 
revestimento de pisos e paredes. 
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A principal atividade econôrnica em Pádua é a 
extração de pedra, gerando mais de 6.000 empregos, o 
que representa mais que a agricultura c pecuária, 
atividades tradicionais no local (Oliveira-1998). 

A rocha existente na região e comercializada é 
um granulito milotinizado que dcsplaca com facilidade, 
tendo variedades locais conhecidas como "pedra olho de 
pombo", "granito fino", "granito pinta rosa" e "pedra 
madeira" (Caniné-1992). 

Na década de setenta, essa rocha era explorada 
como placa de revestimento de piso de currais. A partir 
de 1980 começou a ter uso mais nobre, quando passou a 
ser serrada para uso em construções, substituindo com 
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melhores preços os granitos, pedra São Tomé e ardósias 
(Silva-1999). 

Calcula-se que existam no município de Santo 
Antônio de Pádua cerca de 100 pedreiras registradas e 
40 serrarias que fazem o acabamento final dos produtos 
para o mercado (Oliveira-1998). 

Após o beneficiamento, as pedras são utilizadas 
principalmente como: revestimento de paredes; 
revestimento de muros; piso de varandas, garagens, 
jardins e currais; revestimento de pilastras/colunas e 
paralelepípedos. 

Estima-se que a perda total na lavra e no 
beneficiamento seja de 70%, sendo 40% na lavra 
(desmonte de blocos) e o restante no beneficiamento 
(preparação dos blocos e lajes brutas nas pedreiras e dos 
produtos tinais nas operações de serraria). 

Estas perdas de 70% de material são muito 
elevadas, configuram uma explotação mineral predatória 
e dentro de pouco tempo poderão comprometer as 
reservas da maior riqueza do município (Calaes-1999). 

O corte dos blocos nas serrarias, gera um 
volume considerável de pó que não é aproveitado, bem 
como um etluente contendo material fino, que 
normalmente causa o assoreamento dos córregos 
próximos às serrarias (Vidal-1995). 

O município de Santo Antônio de Pádua tinha 
como principal atividade, até a década de 70, a 
agropecuária, tendo sido um grande produtor de café, 
cana-de-açúcar e outros. Devido a uma estrutura 
fundiária 'arcaica, baseada no latifúndio-minifúndio, e a 
má utilização das terras e pecuária houve um êxodo rural 
na região, provocando uma diminuição nos efetivos 
populacionais da zona rural. Iniciou-se então na região 
uma migração da atividade agropecuária para a 
mineração, sem qualquer controle do Estado (Peiter-
2000). 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE-RJ) e a Associação de 
Empresas de Pedras Decorativas (AEPD) firmaram um 
contrato com o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) 
para tentar solucionar os problemas locais (Albuquerque 
et al.-1997). 

A partir dos problemas diagnosticados, o 
CETEM desenvolveu trabalhos na região para melhoria 
da produção nas pedreiras, e estes tiveram continuidade 
no projeto Rede Cooperativa de Pesquisa sobre 
Exploração e Uso de Bens Minerais Empregados na 
Construção Cívil e Mitigação de seus Impactos 
Ambientais-RETECMIN (Peiter-2000). 

Os principais resultados alcançados com a 
assistência técnica fornecida podem ser assim 
resumidos: 

• orientação técnica fornecida a 42 microempresas 
locais, dando-lhes condições práticas e teóricas para 
manuseio, armazenamento, transporte e uso de 
explosivos; 

• difusão de práticas corretas de explotação nas 
pedreiras; 

• divulgação junto aos empresários de conceitos gerais 
sobre normas de higiene e segurança de trabalho, bem 
como de métodos de conservação de jazidas e 
recuperação de áreas degradadas; 

• orientação para um uso mais racional de matéria
prima local; 

• proposição de estudos para colocar os etluentes 
dentro da legislação ambiental vigente. 

OBJETIVO 

O presente trabalho propõe uma alternativa 
tecnicamente viável para o aproveitamento dos rejeitas 
da lavra e do beneficiamento das pedreiras de Santo 
Antônio de Pádua. Em princípio, propõe-se a fazer a 
britagem e peneiramento dos mesmos para produzir 
agregados para construção civil (Campos e Almeida-
1996). 
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Este aproveitamento eliminaria o impacto 
ambiental dos rejeites acumulados nas pedreiras, nas 
serrarias e nos cursos d'água (Hermann-1992). 

O projeto torna-se economicamente viável 
devido os custos normais de produção de brita tais 
como: decapeamento, perfuração, desmonte, transporte e 
britagem primária estão realizados. 

Do ponto de vista acadêmico, existe também 
interesse neste trabalho. Ao contrário de blocos naturais 
ou resultantes de desmonte por explosivo, o material 
disponível já está pré-formado, seja pela conformação 
dos blocos nas pedreiras, seja pela serragem das placas 
nas serrarias. Tem portanto, um formato pré-definido 
que, em princípio, poderia afetar o seu desempenho na 
britagem. O mesmo pode ser dito da sua elevada 
xistosidade. Há portanto, um interesse muito grande em 
conhecer como este material se comporta num britador. 
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PROCED~ENTOEXPER~ENTAL 

Amostragem 
tecnológica 

e caracterização mineralógica/ 

Foram coletados dois tipos de amostras, rejeitas 
de pedreira e sobras de serraria do material "olho de 
pombo". 

Na análise mineralógica realizou-se: análises 
qmnucas, separação em meio denso, separação 
magnética e análises em lupa I MEV-EDS. 

Na caracterização tecnológica foram feitas: 
análise mineralógica, difração de raio X, dureza knoop, 
índices físicos, dilatação térmica, velocidade de 
propagação de ondas, desgaste Asmler, compressão 
uniaxial e ensaio de t1exão. 

Ensaios de hritagem 

Foram realizados v::mos ensaios de britagem 
com amostras de Pádua utilizando-se os britadores de 
mandíbulas da FAÇO modelos 2015 e 3020 (Fábrica de 
Aço Paulista-1994 ). Variaram-se as aberturas dos 
britadores na posição fechada (APF), atim de verificar o 
comportamento das distribuições granulométricas dos 
produtos (Chaves e Peres-1999). Utilizaram-se dois 
tipos de material para os ensaios de britagem, rejeitos de 
pedreira e sobras de serraria. 

Para efeitos comparativos foram feitos também 
ensaios nos britadores 2015 e 3020 nas mesmas 
condições de abertura, com o material da pedreira 
CONVEM, que é um gnaisse típico do material utilizado 
como brita nas construções no Estado do Rio de Janeiro 
(Almeida- 2001 ). 

Nas Figuras I e 2 são mostrados os resultados 
obtidos nas britagens feitas com o material de Pádua no 
britador 2015 (APF= 1 ", 1 I 14", I 1/2", 2") e no britador 
3020 (APF= 1", 1 114", I 1/2", 2"). 

R.P- ReJeito de Pedreira 
S.S- Sobra de Serraria 
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Figura I -Distribuições granulométricas dos produtos 
de britagem do britador 2015 
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Figura 2- Distribuições granulométricas dos produtos de 
britagem do britador 3020 

Nas Figuras 3 e 4 são comparados os resultados 
obtidos no britadores 2015 e 3020, com os materiais de 
Pádua e da pedreira CONVEM. 
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Figura 3- Comparação entre a distribuições 
granulométricas obtidas no britador 2015 com os 
materiais das pedreiras Pádua x CONVEM. 
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Figura 4- Comparação entre as distribuições 
granulométricas obtidas no britador 3020 com os 
materiais das pedreiras Pádua x CONVEM. 
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Usina de hrita a partir da britagem dos rejeitos de 
pedreira e serraria 

Os rejeitos de pedreira e serraria são lançados 
de maneira desordenada ao longo das estradas ou sobre 
os terrenos, constituindo um impacto ambiental 
significativo. 
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O que se propõe, é oferecer uma alternativa 
tecnicamente viável para o aproveitamento desses 
rejeitas através da britagem dos mesmos, de modo a 
produzir agregados para a construção civil: pedra britada 
e areia (Cavalcanti-1990 e Gonçalves-1996). 

A usina de brita será instalada próximo à 
serraria da empresa Raio do Sol, na rodovia Pádua
Paraoquena, (km 4), pertencente ao Sr. João Luíz Nacif. 

A usina terá uma capacidade de 10 m3/h, 
operando lO h/d durante 300 d/a. Assim teremos: 

produção total = 300 x 10 x 10 = 30.000 m3/a 
(Almeida- 2001). 

Na Figura 5 é mostrado o íluxograma da usina 
de brita. 

FLUXOGRAMA DA USINA DE BRITA 
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Figura 5 - Fluxograma da usina de brita 

Os re.Jettos provenientes da lavra/serraria são 
estocados numa pilha de alimentação. Uma pá 
carregadeira faz o transporte do material da pilha para a 
moega/calha vibratória. A seguir o material é alimentado 
num britador de mandíbulas FAÇO 4230. Após a 
britagem o material cai num transportador de correia 
(TC), que o leva a uma peneira vibratória com tela de 
I". O material retido em I" , através de um TC, alimenta 
um britador de mandíbulas Faço 8013. O material 
britado, através de um TC, retorna à peneira vibratória ( 
tela de 1" ), fechando o circuito de britagem secundária. 

Todo o material abaixo de 25,4 mm cai num 
TC que alimenta uma peneira vibratória com duas 
telas, 12,7 mm e 4,8 mm. Obtêm-se então três tipos de 
materiais de granulometrias diferentes: 

• fração - 1" + lf2 " (brita 2) -que é conduzida 
através de um TC para uma pilha de estoque (48%); 

• fração - lf2 " + 4,8 mm (brita 1) - que é 
conduzida através de um TC para uma pilha de 
estoque (29 %); 

• fração - 4,8 mm (pô-de-pedra) - que é 
conduzida através de um TC para uma pilha de 
estoque (23'ft; ). 

A brita 2 é usada principalmente em concreto, a 
brita 1 em concreto e pré-moldados c o pó-de-pedra em 
pré-moldados (Frazão e Paraguassu-1998). O custo 
total dos equipamentos para a usina de brita foi 
estimado em R$ 350.000,00. 

Estudo da pré-viabilidade econômica de uma usina 
de hrita 
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O montante de investimentos foi calculado pelo 
método da fatoração: este método parte do investimento 
em equipamentos principais de processo e, através de 
fatores, conhecidos da experiência anterior com projcros 
semelhantes, avalia os demais itens (Braga- 1999 c Luz 
ct al.-1998). 

O total dos investimentos foram estimados 
em R$ 675.000,00 , enquanto que o capital de giro foi 
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calculado para operar a usina durante 3 meses. A 
receita total do projeto foi estimada em R$ 
384.00,00/ano, enquanto que a tributação foi de 
R$ 92. 160,00/ano. O custo de mão-de-obra foi 
estimado cm R$ 105.000,00/ano enquanto que os dos 
insumos foi de R$ 24.000,00/ano (Almeida- 2001). 

Fluxo de caixa descontado 

Para o tluxo de caixa descontado adotou-se 
uma taxa de desconto de 15% a.a . Adotou-se também a 
convenção de tluxo anual, com todos os investimentos 
correndo no ano zero c considerando-se plena operação 
a partir do ano I. A vida útil do empreendimento foi 
fixada em 10 anos. Para o cálculo da tributação adotou
se a depreciação linear durante 10 anos, com valor 
residual nulo (Almeida- 2001 ). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A comparação feita nas Figuras I c 2 mostra 
que os materiais estudados, rejeitas de pedreira e sobras 
de serraria, têm o mesmo comportamento típico de um 
granito I gnaissc. Isto pode ser melhor constatado pela 
comparação feita nas curvas de britagens Pádua x 
CONVEM mostradas nas Figuras 3 e 4 . 

As curvas da CONVEM concordam muito bem 
com as de Pádua, apesar deste material ser milonítico c 
ter sofrido desplacamento c serragem nas serrarias, 
apresentando-se ao britador com uma forma pré
determinada e com xistosidade orientada cm relação as 
dimensões principais da partícula alimentada. Portanto, 
estas circunslftncias não afctaram a distribuição 
granulométrica, somente ocasionaram um pequeno 
aumento na quantidade de finos de Púdua em relação a 
CONVEM. 

A análise do riuxo de caixa mostrou que: 

• valor presente do projeto é de R$ 338.303,00; 

• a taxa interna de retorno (descontada) é de 12,1 % a. 
a. ~ 

• tempo de recuperação de investimento é de 4 anos . 

CONCLUSÕES 

• Pela descrição petrogrúfica, a rocha cm questão foi 
classificada como uma hornhlcnda-biotita-gnaissc, e 
seus minerais encontram-se fortemente orientados. 

• Pelos resultados de difração de raios x e análises 
mineralógicas, concluiu-se que as amostras rejeitas 
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de pedreira e sobras de serraria, têm a mesma 
composição química/mineralógica, sendo portanto 
iguais, constituídas principalmente por feldspato 
(62%), quartzo (25%), biotita (7%) e hornblenda 
(5 %). Entre os feldspatos predominam o potássico 
(microclínio) c o sódico (albita) sobre o cálcico 
(anortita). Como minerais menos importantes foram 
caracterizados zircão, apatita e ilmenita. 

• Na caracterização tecnológica, a rocha em questão, 
apresentou índices normais de dureza Knoop, assim 
como os índices físicos (densidade, porosidade e 
absorção d'água), dilatação térmica e velocidade de 
propagação de ondas. Os ensaios de compressão 
uniaxial e t1exão executados com o carregamento 
perpendicular à estrutura milolítica da rocha, 
apresentaram valores dentro dos limites 
recomendados pela ASTM e aqueles sugeridos por 
Frazão & Farjallat (1996). O resultado encontrado 
no ensaio de desgaste de Amsler, demonstra que a 
rocha apresenta um valor acima do recomendado 
por estes autores, que porém não restringe seu uso 
para pisos de baixo tráfego. 

• Pelos resultados dos ensaios de britagem concluiu
se que os materiais rejeitos de pedreira e sobras de 
serraria têm o mesmo comportamento 
granulométrico , típico de um granito/gnaisse. Isto 
pode ser melhor constatado pela comparação com 
uma brita utilizada industrialmente no Rio de 
Janeiro (Pedreira CONVEM), porém o material de 
Pádua produz mais tinos em todas as frações 
granulométricas. 

• Foi determinado o índice de forma da brita pelo 
método do paquímetro (NBR - 7809/82), c a 
mesma apresentou um formato cúbico, que é uma 
boa característica para construr,:ão civil. 

• O resultado da abrasão "Los Angeles" da brita é de 
54 1Y'o, valor este um pouco maior que o 
recomendado ( < 50%). 

• O resultado da resistência à compressão do 
concreto feito com a brita de Púdua ( 23 MPa ) a 
enquadra como uma brita de média resistência, 
sendo recomendável na utilização em obras civis de 
pequeno e médio porte. 

• A proposta desta tese, é oferecer uma alterna li v a 
tecnicamente viável para o aproveitamento dos 
rejeitas das etapas de lavra c beneficiamento. A 
idéia é britá-los de modo a produzir agregados para 
a construção civil: pedra britada e areia. A usina de 
brita constará principalmente das seguintes etapas: 
alimentação, britagem cm I" e classificação em I", 
W' e 4,8 mm. Serão obtidos três produtos: 
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25 x 12,7 mm (brita 2)- para uso em concretos; 

12,7 x 4,8 mm (brita I) -para uso em concretos e 
em pré-moldados; 

< 4,8 mm (pó-de-pedra) - para uso em pré
moldados. 

• Um estudo de pré-viabilidade econoiillca para a 
operação de uma usina de brita de 30.000 
m3/ano de capacidade, projetou um 
investimento total de R$ 675.000,00 com 
uma receita anual de R$ 384.000,00 e 
gerando uma taxa de retorno de 12% a.a. Uá 
considerada a taxa de desconto de 15% a.a.). O 
valor presente líquido (após 10 anos) foi de 
R$ 338.303,00 e período de recuperação do 
investimento no prazo de 4 anos. 

• Um projeto de aproveitamento de brita/areia em 
Santo Antônio de Pádua é auto-sustentável, pois 
além de gerar receita e emprego para o município , 
traz ainda, dentre outros, os seguintes benefícios : 
não-utilização de explosivos, custo zero de lavra, 
aproveitamento de material já extraído e estocado, 
saneamento ambiental, minimização dos índices de 
acidente e do impacto ambiental da região. 
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