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RESUMO 

 
A pesquisa em questão visa refletir acerca do aproveitamento do estéril da lavra de 
rocha ornamental denominada comercialmente por New Venetian Gold. A disposição 
de estéril consiste em uma atividade com alto potencial gerador de impacto 
ambiental para as empresas mineradoras. A proposta aborda um estudo de análise 
do estéril para o aproveitamento como agregado na construção civil, proporcionando 
menor degradação ambiental ao possibilitar que o estéril se torne um produto 
rentável. A metodologia foi composta em duas etapas: A primeira etapa constitui na 
amostragem em campo, onde foram coletadas amostras de estéril. A segunda etapa 
ocorreu no laboratório, aos quais as amostras de campo foram submetidas aos 
ensaios de caracterização. Ambas as etapas obedeceram as Normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT que dispõem sobre as características físicas 
e químicas necessárias aos agregados para o uso e aplicação na construção civil, 
afim verificar o enquadramento dentro dos parâmetros preconizados pelas 
exigências legais. Os resultados dos ensaios tecnológicos, como peneiramento e 
abrasão Los Angeles realizados nesta pesquisa poderão auxiliar outras empresas na 
diminuição de depósitos de estéril, além de mitigar o impacto ao meio ambiente. O 
trabalho foi realizado sobre uma ótica sustentável do aproveitamento econômico 
resíduo de mineração, como forma de reduzir os efeitos degradantes da atividade. 
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ABSTRACT 

 
This research aims to reflect on the use of the sterile of ornamental stones mining 

denominated commercially by New Venetian Gold. The sterile of the ornamental 
stones arrangement consists of an activity with high potential for generating 
environmental impact for big mining companies. The proposal addresses a study of 
the sterile analysis for the use as an aggregate in civil construction, providing less 
environmental degradation by enabling that the sterile become a profitable product. 
The methodology was composed of two steps: The first step consisted of field 
sampling, where samples of the sterile were collected. The second stage occurred in 
the laboratory, which the field samples were submitted to analysis of the 
technological characterization tests. Both steps followed the Brazilian Technical 
Standards Association rules that is called ABNT. These standards provide for the 
physical and chemical properties necessary for the aggregates for use and 
application in civil construction, in order to verify the framework within the parameters 
recommended by the legal requirements. The results of the technological tests, such 
as screening and abrasion Los Angeles conducted in this research may help other 
companies in reducing sterile deposits, as well as mitigate the impact on the 

mailto:gerlianyy@hotmail.com


XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 
Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

environment. The work was carried out on a sustainable view of the economic 
exploitation of mining waste, as a way to reduce the degrading effects of the activity. 

 
KEYWORDS: ornamental stone; technological characterization; aggregate, civil 
construction. 

 

1. INTRODUÇÃO 
O Estado do Espírito Santo tem como grande impulsionador de sua economia a 
Indústria de Rochas Ornamentais, sendo considerado hoje o maior polo de 
beneficiamento da América Latina. (PREZOTTI, et al; 2006) 
As rochas ornamentais constituem-se de mármores, granitos, ardósias, arenitos, 
basaltos, gnaisses e quartzitos que são beneficiados em indústrias próprias 
instaladas em todo o estado do Espírito Santo, principalmente em Cachoeiro de 
Itapemirim, maior polo beneficiador do estado. (PREZOTTI, et al; 2006). 
A mineração, assim como outras atividades antrópicas, causa impactos ambientais, 
dentre eles: a poluição visual, a remoção da vegetação local, a poluição sonora 
causada pelas máquinas, à poluição atmosférica em consequência dos resíduos 
finos, o comprometimento das áreas de recarga de aquíferos, o assoreamento dos 
corpos hídricos e a disposição inadequada dos estéreis produzidos e outros 
resíduos que por vezes causam a poluição do solo por serem resíduos perigosos 
que compõem o conjunto de principais impactos causados pela mineração. 
(MANHÃES & HOLANDA, 2008). 
As melhores maneiras de minimizar tais impactos, considerados inevitáveis e uma 
das primeiras ações a serem realizadas ao se iniciar a instalação de uma mina de 
rochas ornamentais diz respeito à análise macro ambiental da região a ser 
explorada. Esta análise deverá conter um estudo apresentando as melhores formas 
de se mitigar a degradação causada pela atividade mineira. Para tanto, deve-se 
selecionar uma área adequada para a deposição dos estéreis gerados, preservar o 
máximo possível da vegetação local e planejar um reflorestamento com espécies de 
vegetação nativa (de preferência) que deverá ser posto em prática ao término das 
atividades exploratórias, estudar uma forma de evitar a contaminação dos aquíferos 
adjacentes ao local da mineração, bem como o solo da área em questão, procurar 
pela aquisição de maquinários mais tecnológicos que não produzam tantos ruídos 
e/ou resíduos finos e, por fim, selecionar trabalhadores qualificados que se 
comprometam em desenvolver cuidadosamente todas as etapas envolvidas antes, 
durante e após a mineração (RUSSO, 2011). 
Porém, mesmo tomando todas estas precauções há geração de estéreis e os 
desafios que se apresentam ao setor é a necessidade de pesquisar sobre formas de 
se repensar para que possam se tornar produtos comercializáveis. Desta forma uma 
mudança de paradigma é fundamental no desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia, além da mudança comportamental dos empresários do setor. 
Os resultados dessa pesquisa poderão auxiliar na mitigação de um impacto ao meio 
ambiente causados pela atividade mineradora. Portanto foi feito uma análise técnica 
do estéril disponível no sentido de verificar se o mesmo corresponde às exigências 
das normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT que 
dispõe sobre as características físicas e químicas necessárias aos agregados para o 
uso e aplicação na construção civil. 
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Massa es específica 

Resultados 

Quarteamento 

pecifica seca, massa especifica aparente, massa 
saturada e absorção de água 

Atualmente o estéril é descartado como inservível sendo considerado como um 
problema para o minerador que necessita regulamentar junto aos órgãos ambientais 
grandes áreas para a destinação final deste material. O reaproveitamento deste 
material proporciona menor degradação ambiental ao possibilitar que o estéril se 
torne um produto rentável. 
A utilização do estéril como brita para a construção civil não elimina a necessidade 
de existir pedreiras com atividade específica para a produção de agregados (britas) 
para a construção civil, mas pode se tornar uma condicionante para as pedreiras de 
rochas ornamentais na medida em que transforma o estéril em um subproduto 
evitando um desperdício de recurso natural e os impactos ambientais advindos 
desta prática. 
Cavalcante et al. (2003) ressalta a importância do aproveitamento dos estéreis de 
lavras de granito para confecção dos diversos insumos de rochas de emprego 
imediato pela construção civil, na forma de alicerce, muro de arrimo, 
paralelepípedos, pedra tosca para calçamentos, cascalho para aterros, britas e pó 
de brita, de modo a criar uma fonte de renda mínima com agregação de valor ao 
material extraído. 
Os agregados são os recursos minerais mais importantes usados na indústria da 
construção civil. O concreto, em média, contém 42% de brita, 40% de areia, 10% de 
cimento, 7% de água e 1% de aditivos químicos por metro cúbico. Sendo o segundo 
material mais consumido pela humanidade, superado apenas pela água (JOHN, 
2000). 
Sendo assim, o desafio permanente das empresas de granito é produzir com 
eficiência, utilizando o máximo de aproveitamento dos recursos minerais, gerando o 
mínimo de resíduos, e visando o bem-estar das gerações futuras. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia utilizada constituiu em pesquisa descritiva aplicada, de caráter 
exploratório que se enquadra como estudo de caso. 
A etapa prática da pesquisa, com os ensaios realizados está representada por meio 
do fluxograma da Figura 1. 

 

  
Ensaio 

Granulométrico 
Abrasão Los 

Angeles 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Fluxograma da etapa prática 

Coleta das 
Amostras 

Britagem (redução do tamanho da 
amostra) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

De acordo com a norma ABNT 7211:2009 (Agregados para concreto – 
Especificação), deve ser composto por grãos de minerais duros, compactos, 
duráveis, estáveis, limpos e que não interfiram no endurecimento e hidratação do 
cimento e também na proteção contra corrosão da armadura. 

 
3.1. Ensaio Granulométrico 

 
O resultado da distribuição granulométrica assegura a estabilidade do concreto, por 
estar relacionado ao entrosamento entre as partículas e o consequente atrito entre 
elas. O tamanho máximo do agregado e sua graduação são controlados por 
especificações que prescrevem a distribuição granulométrica a ser usada em uma 
determinada aplicação, como a espessura mínima de uma camada de pavimento ou 
o espaçamento das barras de armadura do concreto. 

 
Sendo assim, através dos dados obtidos da tabela de distribuição Granulométrica, o 
processo resultou: 

• Na faixa granulométrica compreendida entre 19 mm a 31,5mm, 
segundo a Norma ABNT 7211: 2009, corresponde a faixa 
granulométrica de classificação para a brita 2. Nessa faixa obteve-se 
um retido médio das duas amostras de 6,68%, tendo a massa de 
764,188g retida (amostra 1 com 6020,6g e amostra 2 com 5417,8g, 
total de 11438,40g ), isso resultaria na brita 2, porem a margem de 
porcentagem foi baixa para a fabricação. 

• Na faixa granulométrica compreendida entre 9,5mm a 25 mm, obteve- 
se o um retido médio das duas amostras de 51,63%, tendo a massa 
de 5898,33g retida, isso resultaria na brita 1, mas também obteve um 
retido baixo para se compensar a produção, que teria de ser entre 80 a 
100% para ser compensado financeiramente o investimento da 
produção. 

• A brita 0 é definida pelo padrão adotado como a quantia passante na 
peneira de abertura 12,5 mm, e retida na peneira de abertura 4,75 
mm, que se obteve um total de 21,66%, um retido de 2484,93g. Abaixo 
da expectativa para a produção. 

Diante desses resultados, a pesquisa não obteve os resultados aceitáveis para que 
o estéril possa ser viável para um subproduto. 
Os resultados comentados acima podem ser analisados na Tabela 1 (Distribuição 
Granulométrica das amostras 1 e 2). 
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Abertura 

Tabela 1: Distribuição Granulométrica das Amostras 1 e 2 

Massa (g) % Retida % Passante % Retida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< 0,15 
(Fundo) 165,63 174,88 2,75 3,23 0,00 0,00 100,00 

TOTAL 6020,60 5417,80 100,00 100,00 - - - 

3.2. Ensaio de Abrasão Los Angeles 
 

O valor da abrasão do agregado é definido como a perda de massa em 
porcentagem, de modo que os valores mais altos indicam uma menor resistência à 
abrasão e a degradação mecânica. A importância deste ensaio para o concreto 
consiste em definir a resistência à perda de material por desgaste, além de servir de 
referência para estudos de resistência à compressão e à flexão do concreto com o 
agregado em questão. A norma NBR 7211 estabelece o valor máximo aceitável para 
o índice de abrasão a ser usado em concreto: 50% de sua massa original. 

 
O resultado abrasão foi de 72,35%, sendo assim, não aceitável dentro das normas 
para a utilização, conforme resultado da Tabela 2 da amostra analisada. 

 
 

Faixas 
Granulométricas 

Massa da 
Amostra - “M” - Massa Retida # 

1,7 mm - “M1” - (g) 
Perda por 

Abrasão - “P” - 
 
 
 
 
 
 

3.2. Determinação da massa especifica seca, massa específica do agregado na 
condição saturado superfície seca, massa especifica aparente do agregado 
seco e absorção de água 
Massa especifica é a relação entre a massa do agregado seco e seu volume, sem 
considerar os poros permeáveis a água. 
Massa específica aparente é a relação entre a massa do agregado seco e seu 
volume, incluindo os poros permeáveis à água. As determinações de volume são 
feitas na balança hidrostática, pela diferença de massa do material ao ar e 
submerso. 

(mm)       Acumulada 
 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 

25,00 18,07 33,26 0,30 0,61 99,70 99,39 0,30 
19,00 367,70 345,15 6,11 6,37 93,59 93,02 6,41 
9,50 2650,48 2483,67 44,02 45,84 49,57 47,18 50,43 
4,75 1376,21 1108,72 22,86 20,46 26,71 26,72 73,29 
2,36 482,60 395,29 8,02 7,30 18,69 19,42 81,31 
1,18 300,13 261,41 4,99 4,83 13,70 14,59 86,30 
0,60 292,16 268,83 4,85 4,96 8,85 9,63 91,15 
0,30 205,41 189,08 3,41 3,49 5,44 6,14 94,56 
0,15 162,21 157,51 2,69 2,91 2,75 3,23 97,25 

 

(mm) (g)  (%) 
19,00 – 12,50 2500,2 - - 
12,50 – 9,50 2500,00 - - 
19,00 – 9,50 5000,2 - - 

TOTAL - 1382,55 72,35 
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Absorção é o aumento de massa do agregado devido ao preenchimento de seus 
poros permeáveis por água, expressa em porcentagem de sua massa seca. 
Os ensaios seguiram o que preconiza a norma ABNT NM 53:2009. Todas essas 
propriedades são importantes na dosagem de concreto. 

• Massa específica do agregado seco (d) = 2,66 g/cm³ 
• Massa específica do agregado na condição saturado superfície seca (ds)= 

2,62 g/cm³. 
• Massa específica aparente do agregado seco (da )= 2,59 g/cm³ 
• Absorção de água (A)= 0,9 % 

 
4. CONCLUSÕES 

 
O estudo realizado com este estéril concluiu-se que não será possível a utilização do 
material coletado e analisado como agregado em construção civil, visto que os 
resultados comentados anteriormente não estão dentro dos padrões das normas 
para a utilização como agregado. 

 
A pesquisa deixa em aberto, uma nova opção para a utilização desse material 
estudado 

 
5. AGRADECIMENTOS 

 
Os autores agradecem à Granex do Brasil LTDA por fornecer as amostras de rochas 
para os ensaios tecnológicos e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Espírito Santo – Campus Nova Venécia (IFES) por fornecer subsídios 
técnicos na elaboração dos ensaios. 

 
6. REFERÊNCIAS (ordem alfabética) 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR NM 53:2009 
(Agregado graúdo - Determinação da massa específica, massa específica aparente 
e absorção de água). Rio Janeiro, 2009. 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR NM 7211:2009 
(Agregados para concreto – Especificação). Rio Janeiro, 2009. 

 
CAVALCANTE e SILVA, D., Vidal, F. W. H. Aproveitamento econômico de rejeitos 
de lavra de granitos nas pedreiras: Rosa Iracema e Vermelho Filomena. In: Morais J. 
O. Rochas industriais: pesquisa geológica, exploração, beneficiamento e impactos 
ambientais. Fortaleza, Realce, 2003, cap 4. 

 
JHON, V.M. Reciclagem de resíduos na construção civil; contribuição à metodologia 
de pesquisa e desenvolvimento. 2000. 113p. Tese (Livre Docência). Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 
MANHAES, João Paulo Vargas Tavares; HOLANDA, José Nilson França de. 
Caracterização e classificação de resíduo sólido "pó de rocha granítica" gerado na 
indústria de rochas ornamentais. Quím. Nova, São Paulo, v. 31, n. 6, 2008. 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 
Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

PREZOTTI, J. C. S., et al. Identificação e Gerenciamento dos Resíduos Gerados em 
Empresas de Beneficiamento de Rochas Ornamentais, XXX Congreso 
Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 2006. 

 
RUSSO, Mário Luís Cabello. Reciclagem de Resíduo Gerado na Extração de 
Quartzito. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Minas). Escola 
de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2011. 


	LENKE, G.1
	RESUMO
	ABSTRACT
	1. INTRODUÇÃO
	2. MATERIAL E MÉTODOS
	3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
	Abertura
	Massa (g) % Retida % Passante % Retida
	TOTAL 6020,60 5417,80 100,00 100,00 - - -
	Faixas Granulométricas
	4. CONCLUSÕES
	5. AGRADECIMENTOS
	6. REFERÊNCIAS (ordem alfabética)

