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O município de Santo Antônio de Pádua, possui uma quantidade expressiva de 
pedreiras e seus produtos são utilizados principalmente no revestimento de pisos e 
paredes. Estima-se que a perda total na lavra e beneficiamento nas pedreiras esteja em 
torno de 80%, sendo 50% no desmonte de blocos e o restante nas operações de 
serraria. Nesse estudo diagnosticou-se os seguintes problemas: i) falta de legalização 
junto aos órgãos competentes; ii) manuseio, transpone, armazenamento e uso 
inadequados de explosivos: iii) ausência de planos de lavra tecnicamente elaborados: 
iv) perdas excessivas na serragem de blocos ; v) efluente final das serrarias com aspecto 
leitoso. comprometendo o meio ambiente. Os principais resultados alcançados com a 
assistência técnica fornecida podem ser assim resumidos: a) orientação técnica 
fornecida a 42 micro-empresas locais. dando-lhes condições práticas e teóricas para 
manuseio, armazenamento, transporte e uso de explosivos: b) difusão de práticas 
corretas de explotação nas pedreiras; c) divulgação junto aos empresários de conceitos 
gerais sobre normas de higiene e segurança de trabalho, bem como de métodos de 
conservação de jazida e recuperação de áreas degradadas; d) orientação para um uso 
mais racional da matéria-prima local: e) proposição de estudos para colocar os 
efluentes de acordo com a legislação ambiental vigente. 
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I. INTRODUÇÃO 

O mWlicípio de Santo Antônio de Pádua, no Estado do Rio de Janeiro, possui no 
ramo da mineração uma quantidade expressiva de pedreiras de rochas omamentais, cujas 
aplicações principais são no revestimento de pisos e paredes. 

A rocha regional existente e comercializada é um granulito milonitizado, com 
variedades locais conhecidas como: "pedra olho de pombo", "granito fino", "granito pinta 
rosa" e "pedra madeira". 

Estima-se que existam no mWlicípio cerca de 100 pedreiras registradas e 40 
serrarias para a realização do acabamento final dos produtos para o mercado. 

Embora não haja uma pesquisa sistemática, estima-se que a perda total, pm1indo
.se do material existente nas pedreiras, até a obtenção dos produtos finais, seja em tomo 
de 80 %, sendo que 50%, ou mais, são perdas na lavra (desmonte de blocos) e o restante 
no beneficiamento (preparação dos blocos e das placas nas pedreiras e nas operações de 
serraria). Estas perdas de 80 % do material, representadas por matacões e pedaços de 
pedra que ficam nas pedreiras e pelas aparas de pedras que são rejeitadas nas senarias, é 
um número preocupante, pois dentro de pouco tempo pode comprometer as reservas da 
maior riqueza do município de Santo Antônio de Pádua, sem oferecer wn retomo 
financeiro desejado, que seria de grande valia para o desenvolvimento deste município . 

O conhecimento de tais problemas, aliado à solicitação de empresas da região. 
levou o SEBRAE I RJ a contratar os serviços de assistência técnica do Centro de 
Tecnologia Mineral - CETEM, os quais são aqui relatados cm suas ações e resultados 
alcançados. 

2. FATORES GEOECONÔMJCOS 

O município de Santo Antônio de Pádua localiza-se ao noroeste do Estado do Rio 
de Janeiro, distando cerca de 260 hlll da capital. 

Possui área territorial de 757 km2, altitude de 93 metros na sede, população de 
cerca de 60.000 habitantes, distribuída nos seus 8 distJitos, 2 vilas e I subdistrito. Possui 
um clima sub-quente úmido e temperaturas que variam entre 13 e 40°C. 

As elevações condicionam-se em direção NE-SW, destacando-se as serras 
Frecheiras, Catete, Santa Cândida, Bonfim e Pedra Bonita. 

O município é drenado pelos rios Pomba, Paraíba do Sul e Pirapetinga. 
A fertilidade dos seus vales permite boas colheitas de arroz, milho, feijão, cana de 

açúcar e oleiculturas; tem wna boa pecuária, bem como uma boa produção de leite. 
Possui mais de uma centena de indústrias de pequeno e 
médio portes e muitos estabelecimentos comerciais. A cidade de Santo Antônio de Pádua 
é bem dotada de rede educacional e de saúde. 
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3. CARACTERÍSTICAS DAS ROCHAS ORNAMENTAIS DE SANTO 
ANTÔNIO DE PÁDUA- RJ 

O mapeamento geológico já feito no município, constatou que o mesmo possui 
uma formação rochosa de alto grau de metamorfismo, composta por gnaisse
migmatito-granulito, típica de terrenos arqueanos. Um tipo fundamental de rocha que 
ocorre no município, está contido na "Unidade Santo Eduardo", que é composta de 
gnaisses e migmatitos, com intercalações de quartzitos. Os granulitos dessa "unidade", 
quando milotinizados, desplacam com facilidade, originando a denominada "pedra 
miracema" ou "granito miracema", que são nomes bastante conhecidos nacionalmente, 
e até internacionalmente. A denominação '"pedra miracema" foi dada em alusão ao 
município com este mesmo nome, onde estas pedras foram inicialmente explotadas. 
Atualmente há uma tentativa de passar esta denominação para "pedra paduana", devidc. 
à explotação desse tipo de rocha ser agora muito mais abrangente em Santo Antônio 
de Pádua. 

Esta rocha característica - o granulito milonitizado - é a mais explorada no 
município de Santo Antônio de Pádua, devido às facilidades de trabalho oferecidas por 
este tipo do material. Os produtos oriundos da lavra e beneficiamento desta rocha têm 
grande aceitação nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, devido à 
sua rusticidade, aplicabilidade e beleza, além do baixo preço com que são oferecidos 
no mercado consumidor. 

Os tipos de pedra extraídos na região são conhecidos pelos nomes: 
• olho de pombo: a mais comum e a mais comercializada; 
e pedra madeira: nas cores rosa, amarelada e branca.; 
• pinta rosa; 
• granito fino (cor cinza). 

Essas pedras são todas conhecidas como a "pedra miracema". A "pedra 
madeira", variedade da "miracema" ocorre na Serra do Catete, numa extensão de 15 x 
1 km, enquanto as outras variedades de "pedras miracema" ocorrem na Serra do 
Bonfim, nuina extensão de 27 x 3 km. 

Os principais usos dessas pedras, após beneficiadas, são: 
• revestimento de paredes; 
• revestimento de muros; 
• pisos de varandas, garagens; jardins; currais, etc; 
• revestimento de pilastras I colunas; 
• paralelepípedos; 
• diferentes classes de brita (2" categoria). 

Existem, ainda, outros tipos de produtos como a pedra almofadada e a 
chanfrada, cujos entalhes são feitos manualmente e têm grande aceitação no mercado. 
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4. FORMAS, LOCAIS DE OCORRÊNCIA E DADOS ECONÓMICOS 

• 
As rochas, a princípio classificadas como granulitos, conforme já mencionado, 

ocorrem em grande quantidade nas Serras do Bonfim e do Catete. 
A extração dos blocos ocorre mais freqUentemente nas partes altas das serras, 

nos locais onde predominam as fraturas na rocha, fato que auxilia no desmonte desses 
blocos. 

As reservas de "pedra madeira" estão estimadas em 46 bilhões de m2 enquanto 
a da "pedra miracema" (paduana) está estimada em 372 bilhões de m2. 

A produção anual de rochas ornamentais de Santo Antônio de Pádua é estimada 
em 3,6 milhões m21 ano. 

Os preços cobrados, FOB - Pádua, pelos produtores, estão descritos a seguir, de 
acordo com informações obtidas junto aos mesmos: 

a) granito miracema (paduana) 
bloco: RS 30,00 I t; 
50 x 50 bruta: R$ 8,25 I m2; 
11,5 x 23 serrada: R$ 6,00 I m2; 
11,5 x 11,5 serrada: RS 5,50 I m2; 
11,5 x 11,5 serrada e almofadada: R$ 13,20 I m2. 
b) pedra madeira 
bloco: R$ 60,00 I t 
50 x 50 bruta: R$ 15,60 I m2; 
11,5 x 23 serrada: R$ 17,00 I m2 _ 

S. LAVRA DAS PEDREIRAS EM SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 

A atividade de extração de pedras ornamentais em Santo Antônio de Pádua tem 
crescido bastante com o passar dos anos, no entanto, as técnicas de extração dos 
blocos, não foram mudadas praticamente em nada nesse mesmo período. 

Os mineradores não se utilizam de critérios técnicos e econômicos.para escolha 
de uma nova jazida, nem para o desenvolvimento da lavra. O simples fato de terem 
encontrado um afloramento rochoso, é motivo para o desencadeamento do processo de 
retirada do capeamento e desmonte do maciço, surgindo, assim, mais uma nova 
pedreira. 

Após a liberação total do bloco no maciço, cujas dimensões são de cerca de 2,5 
x 0,5 x (0,4 a 0,6) m, este é lançado ao solo para, em seguida, ser desmembrado em 
blocos menores de 0,5 x 0,5 x (0,4 a 0,6) m, pela introdução, no mesmo pontaletes de 
aço. Ainda na pedreira é feito o desplacamento desses blocos em lajes brutas, ou 
naturais, de 50 x 50 x 8 cm, através de macêtas e talhadeiras tipo faca . Estas lajes ou 
placas são posteriormente transportadas por caminhão para as serrarias, onde serão 
beneficiadas. 

138 



A partir de 1995, surgiu uma novidade nas pedreiras de Santo Antônio de 
Pádua. Alguns mineradores se reuniram e adquiriram um "flame jet", que é um 
maçarico de cortar rocha, funcionando à base de uma mistura de óleo diesel e ar 
comprimido, gerando temperaturas da ordem de 1500°C, sendo manejado por dois 
operadores. 

Com a aplicação do "flame jet" está sendo possível desenvolver um trabalho 
mais seguro eln Pádua, pois, a abertura de canais ou trincheiras a base de explosivos, 
provoca mais acidentes com os operadores; há também uma diminuição do excesso de 
perdas na lavra, pois a explosão provoca, na maioria das vezes, quebra excessiva da 
rocha, bem como aumento de fraturamento da mesma. 

Os canais feitos com "flame jet" têm de 6 a 10 cm de largura, ao passo que 
canais feitos com explosivos são muito mais largos, em tomo de I m, além de 
irregulares e acarretaram os problemas acima mencionados. 

6. BENEFICIAMENTO DAS ROCHAS ORNAMENTAIS, EM SANTO 
ANTÔNIO DE PÁDUA 

O beneficiamento das rochas ornamentais em Santo Antônio de Pádua, é feito 
pelo desdobramento, em serrarias, de materiais brutos, extraídos nas pedreiras (lajes 
brutas), em placas, bloquinhos e em seguida o desdobramento destes bloquinhos em 
lajotinhas ou lajinhas, com um melhor acabamento, principalmente das faces laterais. 

As faces laterais das lajes brutas, 50 x 50 x 8 cm, vindas das pedreiras, são 
aparadas em máquinas de corte, providas de disco diamantados, resultando em placas 
com dimensão 4 7 x 4 7 x 4 cm. Estas placas são, em seguida, serradas na mesma 
máquina de disco diamantado, em bloquinhos, com dimensões de 23 x 11,5 x 4 cm ou 
em dimensões encomendadas pelo cliente. Os bloquinhos de 23 x 11,5 x 4 cm são 
desplacados, manualmente, em lajotinhas com uso de ferramentas, tais como maceta e 
pontalete tipo faca, ficando no tamanho, normalmente, desejado pelos clientes, cujas 
dimensões são 23 x 11,5 x 1,5 cm. Estas últimas podem ainda ser cortados ao meio, 
segundo a sua maior dimensão, originando as lajotinhas de 11,5 x 11,5 x 1,5 cm. Com 
este beneficiamento, os produtos normalmente comercializados são: 

-placa ou lajota, de 47 x 47 x 4 cm; 
- bloquinho, de 23 x 11,5 x 4 cm; e 
- lajotinha ou lajinha, de 23 x 11,5 x 1,5 cm, ou de 11,5 x 11,5 x 1,5 cm. 
Estas operações acarretam grandes perdas sob a forma de aparas, o que será 

objeto de maior apreciação em capítulo posterior. 
Apesar de ainda não existir uma apropriação que possa definir, com precisão, a 

influência dos diversos itens que compõem o custo final dos produtos, todos os donos 
de serrarias são unânimes em informar que o principal item unitário de despesas é o 
gasto com discos diamantados. 

A assistência técnica observou que poderia ser melhorada a injeção de água 
junto aos discos diamantados, bem como recuperar a mesma após a sua utilização, com 
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objetivos econômicos e ambientais, diminuindo perdas de água, aumentando sua 
recuperação e evitando vazamento de material particulado para os mananciais hídricos. 

Outra prática recomendada, foi evitar que o operador de uma máquina de 
serragem exerça excessiva pressão horizontal, através do empuxo das pedras contra o 
disco diamantado, o que diminui muito a vida útil dos discos. 

Nem todos os explotadores de "pedra madeira" realizam o seu beneficiamento 
em serrarias. Em várias pedreiras, ela é preparada na própria frente de lavra, na forma 
de Jajota de 50 x 50 x 4 cm, e vendida sem qualquer outro tratamento. 

Existem, ainda, as pedras preparadas artesanalmente, denominadas de 
almofadada e chanfrada, que apresentam um preço bem maior do que os produtos 
normalmente produzidos e citados anteriormente. 

Todos esses produtos têm grande aceitação nos Estados de São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro. 

7. PROBLEMAS NA LAVRA E NO BENEFICIAMENTO 

O grande volume de rejeitos gerados nas pedreiras e nas serrarias, traz sérios 
problemas ambientais, que podem ser notados nas frentes de lavra das pedreiras e 
cercanias das indústrias de beneficiamento. Algumas poucas empresas britam esses 
rejeitos e os classificam por tamanho, em peneiras, onde as frações mais finas são 
vendidas para uso na fabricação de tijolos pré-moldados para construção de paredes; 
manilhas para esgotos de diferentes tamanhos; bloqueies para revestimento de pisos; 
fabricação de postes de iluminação etc. O material mais graúdo resultante da britagem 
e peneiramento (britas I e 2), normalmente não é usado para as aplicações acima 
descritas, sendo, então, vendido como britas de 2" classe para a construção civil. 

Muitas mineradoras repassam as aparas das serrarias para alguns moradores do 
Município, que fazem a fragmentação manual desse material, cm fundos de quintal, e o 
vendem para empresas de construção civil. 

Estas formas de aproveitamento dos rejeitos, apesar da boa iniciativa, em termos 
de mitigar o impacto ambiental causado, estão longe de resolver o problema, caso as 
atividades de desmonte e de beneficiamento das rochas ornamentais de Santo Antônio 
de Pádua, continuarem sendo feitas sem as devidas atenções às melhorias técnico
econômicas e cuidados ambientais transmitidos durante a assitência técnica CETEM I 
SEBRAE. 

Por outro lado, a grande maioria das empresas de mineração existentes em Santo 
Antônio de Pádua não são legalizadas, gerando grandes prejuízos em termos de 
arrecadação para o Município e para o Estado. O problema, neste caso, é mais de 
orientação e conscientização dos microempresários da região que trabalham nesta 
atividade mineira, pois a grande maioria deles veio de atividades agropecuárias, onde 
cuidavam principalmente de lavouras de arroz e milho e da produção de leite. O fato de 
alguns mineradores estarem legalizados e outros não, além de gerar conflitos com os 
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órgãos públicos, cria um ambiente ruim entre os próprios mineradores; os que são 
fiscalizados e pagam seus impostos se sentem prejudicados. 

Para tentar solucionar estes problemas de desigualdade de deveres e direitos dos 
mineradores, de cumprimento da legislação e do pagamento dos tributos, um 
programa paralelo de cursos e palestras sobre os assuntos foi elaborado, culminando 
com a realização de um "fórum", com a presença da maioria dos mineradores, órgãos 
municipais, estaduais e federais. 

Um outro problema existente entre os mineradores é que todas as operações de 
lavra e beneficiamento, com raríssimas exceções, são feitas sem o acompanhamento de 
uma contabilidade de custos. Isto permite inferir que os preços de venda dos produtos 
não são vinculados às despesas operacionais efetivas, como deveriam ser, mas sim aos 
preços vigentes no mercado, dificultando, assim, que os mesmos tenham uma idéia 
precisa da margem de lucro que é gerada pela empresa, o que lhes poderia auxiliar nas 
suas negociações com os clientes e no planejamento de investimentos. 

Resumindo, os principais problemas observados no local pela equipe do projeto 
e que serviram de suporte para programação das assistências técnicas, foram: 
• Manuseio inadequado dos explosivos, podendo provocar acidentes, principalmente 

com os trabalhadores que lidam diretamente com os mesmos; 
• Muita perda de material na lavra e beneficiamento (serraria), em tomo de 80 % de 

perda total, havendo, portanto, um rendimento muito baixo dessas operações, o que 
representa um grande prejuízo para os próprios mineradores, para o Município e 
para as populações futuras; 

• Lavra sem praticamente nenhum planejamento técnico-econômico, contribuindo 
com a maior parcela de perdas, que gira em tomo de 50 %. Acredita-se que o valor 
dessas perdas na lavra possa ainda ser maior em muitas pedreiras; 

• Não há emissão de relatórios oficiais para qualquer órgão público do setor, ou 
contatos mais permanentes, salvo, recentemente, a obtenção de certificado de 

• registro municipal, devido à pressão para fechamento das pedreiras por parte de 
órgãos ambientais e trabalhistas; 

• Consumo exagerado de explosivos, com as seguintes conseqüências: oneração de 
custos; altas perdas de material, devido a sua fragmentação excessiva; projeção de 
material a grandes distâncias, causando problemas de segurança às vizinhanças 
(moradias, escolas, fazendas de criação de gado etc.), além da emissão de ruídos, 
acima do permitido por lei; 

• A não utilização de abafadores que possibilitariam diminuir os ruídos produzidos e 
evitariam a projeção de materiais (resíduos) a grandes distâncias no momento das 
detonações; 

• Explosões nas pedreiras em horários os mais variados possíveis, o que é contra a lei, 
podendo causar acidentes em terceiros que estejam circulando pelas vizinhanças; 

• A não utilização de alicate amolgador na fixação do estopim à espoleta. O operário 
chegava a usar os dentes para executar esta operação; 

• Falta de uso de "retardos" nos planos de fogo, para liberação das faces do bloco a 
ser extraído das pedreiras, causando problemas de tensões internas e originando 

141 



fissuras nos blocos, o que irá provocar o aparecimento de trincas e quebras dos 
mesmos, com conseqüente perda total ou parcial do material extraído; 

• Malhas inadequadas na realização dos furos para aplicação dos explosivos no 
desmonte dos blocos, diminuindo assim a produtividade da extração; 

• Furos com profundidades insuficientes, também diminuindo a produtividade da 
pedreira; 

• Bancadas, às vezes muito estreitas, dificultando os trabalhos de desmonte dos · 
blocos; 

• As rampas de acesso às bancadas são mal feitas e, às vezes, mal localizadas. Há 
casos, também, de inexistência dessas rampas; 

• Planos de fogo mal programados, sem um dimensionamento adequado das 
quantidades de explosivos, tampões e outros acessórios; 

• Efluente final das serrarias com aspecto leitoso. 
Com base nas deficiências acima diagnosticadas pela equipe de trabalho, foram 

definidos as fonnas de ação e os objetivos do projeto Santo Antônio de Pádua, 
realizado através da parceria do SEBRAE-RJ com o CETEM . Foram assim 
apresentados aos mineradores, soluções técnicas para os diversos tipos de problemas 
assinalados anterionnente, onde procurou-se o enquadramento dos mesmos dentro das 
seguintes grandes linhas de atuação: 
• Assistência técnica e de segurança no trabalho aos mineradores, objetivando o 

manuseio, transporte, armazenamento e uso dos explosivos; 
• Conceitos básicos de mineração e assistências técnicas às diversas pedreiras, 

visando a minimização de perdas na extração e medidas de segurança que devem ser 
adotadas na execução das atividades inerentes à lavra da mesma; 

• Orientação técnica no sentido de diminuição das perdas no beneficiamento e 
aproveitamento de resíduos; 

• Assistência técnica e ensinamentos de legislação mineral, ambiental e trabalhista; 
• Proposição de estudos para melhoria dos efluentes gerados nas serrarias. 

Estas duas últimas linhas de atuação serão abrangidas em um próximo PA TME, 
a ser acordado entre o CETEM e o SEBRAEIRJ . 

8. APROVEITAMENTO DOS REJEITOS DE PEDREIRA E DE SERRARIAS, 
EM SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 

Os rejeitas das pedreiras, bem como os do beneficamento realizado nas serrarias 
de Santo Antônio de Pádua não são, ainda, tratados e aproveitados de uma fonna 
generalizada, pelos mineradores da região. Alguns poucos mineradores, tal como já foi 
mencionado, britam esses rejeitas em britadores de mandíbulas, e classificam o 
produto da britagem em peneiras vibratórias, de onde 4 produtos são obtidos e 
comercializados por esses mineradores: 
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I) pó de pedra: a faixa granulométrica deste material vai de O a 5,5 mm. É a 
fração mais fina da britagem dos rejeitas . Esta fração é usada na fabricação de pré
moldados, tais como: tijolos, manilhas, bloqueies, etc; 

2) brita 0: a faixa granulométrica deste produto é de 5,5 a 9,5 mm. Este material 
também participa da mistura para fabricação dos produtos pré-moldados, porém a sua 
participação é bem maior em termos percentuais; 

3) brita I: este produto é vendido para outras aplicações na construção civil. 
Quando há uma demanda maior para o ''pó de pedra" e brita O, a brita I volta ao 
britador, onde é rebritada e classificada em peneira, em circuito fechado com o 
britador, para produção das frações tinas. A faixa granulométrica deste produto é de 
9,5 a 23 mm; 

4) brita 2: é a fração mais grosseira, de granulometria superior a 23 mm. É 
raramente usada nesta granulometria. O mais usual é esta fração retomar ao britador, 
ser rebritada e classificada, para produzir os produtos finos já citados. 

Existe na região duas indústrias de pré-moldados que aproveitam os rejeitos das 
pedreiras e das serrarias, para fabricação de tijolos, manilhas, postes, bloqueies, etc. 

9. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

- a maioria dos mineradores é bastante sensível à recepção de novas tecnologias 
c têm interesse em melhorar seus produtos; 

- o processo de difusão do conhecimento e sua absorção exige um período 
contínuo de adaptação que não se esgota em um único projeto ou em uma assistência 
técnica isolada; 

- a parceria entre o SEBRAE e o CETEM, em Santo Antônio de Pádua, foi 
absolutamente positiva, haja vista as manifestações recebidas; 

- houve uma melhoria real nas operações de lavra e beneficiamento e, sobretudo, 
houve uma conscientização maior sobre a necessidade do cumprimento de normas de 
segurança e ambientais; 

- acompanhar a implantação de novas atividades em pedreiras de Santo Antônio 
de Pádua (por exemplo: melhores planos de fogo, expansão da aplicação do "flame 
jet", testes de novos equipamentos, etc .), objetivando monitorar o desenvolvimento da 
tecnologia de lavra e beneficiamento de rochas ornamentais na região; 

- procurar, através de política industrial, apoiada pelos poderes municipal. 
estadual e federal, incentivar obras populares, que seriam potenciais consumidoras de 
produtos obtidos a partir dos rejeitos de pedreiras e serrarias, propiciando, inclusive, o 
surgimento de novas pequenas ~mpresas regionais que gerariam novos empregos e 
contribuiriam com a melhoria do meio ambiente; 

- incentivar e fiscalizar a utilização de EPI, principalmente óculos, capacete, 
luvas, botas e protetores auriculares, a fim de melhorar a higiene do trabalho e 
minimizar possíveis acidentes pessoais; 

- apoiar a busca empresarial por novos mercados, com produtos de melhor 
qualidade e padrão internacional; 
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- incentivar a diminuição do preço de aquisição de explosivos para os 
mineradores, com a compra de maior volume de material, através, por exemplo, da 
Associação dos Mineradores. O preço que os mineradores pagam pelos explosivos 
variam entre o dobro e o triplo do valor de mercado em São Paulo; 

- melhorar a divulgação dos produtos de rochas ornamentais de Santo Antônio 
de Pádua, através da confecção de catálogos que apresentem as rochas da região e 
sirvam como elemento de comercialização; 

- procurar, com os órgãos competentes, incentivos para uma maior participação 
das empresas de Pádua em feiras I eventos nacionais e mesmo internacionais; 

- promover a realização do exame de "blaster" para os trabalhadores que 
utilizam explosivos, nas próprias pedreiras do município; 

- realizar estudos para melhoria dos efluentes gerados nas serrarias, colocando
os dentro dos padrões exigidos pelos órgãos ambientais. 
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SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA QUARRIES 

ABSTRACT 

An expressive number of quarries develops mining activities in the municipality 
of Santo Antônio de Pádua and its production are directed to the lining of floors and 
walls. 

A total loss, both in the mining and in the processing plant, is estimated close 
80%, with 50% loss dueto the "dismanteling" ofblocks and 30% in the sawring steps. 

The following basic problems were verified: 
i) lack of legislation; ii) inadequate landling, transport, storage and use of 

explosives; iii) absence of a technical mining plan; iv) excessive loss at the sawing; v) 
inappropriate effluent for discharge to the environment. 

The main results achieved by technical consulting can be summarized as follow : 
a) technical orientation to 42 micro-companies for better conditions for landling, 

transport and use of explosives; 
b) correct practices for quarry explotation; 
c) general concepts on hygiene and safety as well as a higher recovery of the ore and 

reclaiming of degraded areas; 
d) more efficient use ofthe raw-materials and 
e) proposal for adapting the effluents generated to the environmental legislation. 

Key-Words: quarries, dimension rocks, lining 
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