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RESUMO

No presente trabalho são apresentados diversos resultados de ensaios de 
caracterização física e mecânica de agregados de resíduos de produção e bene-
ficiamento de ardósia – uma rocha ornamental de coloração normalmente verde 
escura – de acordo com o preconizado pelas normas técnica para emprego de 
materiais em pavimentação asfáltica. Mostra-se que os agregados de ardósia são 
lamelares, pouco porosos e muito resistentes mecanicamente, tendo sido possível 
obter um traço de mistura asfáltica tipo Pré-misturado a Frio, para emprego em 
pavimentação de baixo custo em cidades próximas aos locais de geração e depo-
sição dos resíduos. A avaliação do comportamento mecânico de corpos-de-prova 
de PMF contendo agregados de ardósia indicou resultados compatíveis com outros 
similares obtidos na literatura, e os trechos experimentais executados a cerca de 
três anos apresentam comportamento satisfatório. 

Palavras-chave: Ardósia de resíduos, asfalto; pré-misturado a frio.

ABSTRACT

The cutting and the processing of slate ornamental stones generate annually 
hundreds of tons of wastes which are disposed at private landfill, generating a signi-
ficant environmental liability. With the expected growth of the national economic ac-
tivity, it is expected a significant development of the production of industrial wastes 
on the whole. This environmental problem can be mitigated by means of using the 
wastes as aggregate for asphalt paving. Moreover, the increase regarding demand 
of aggregates for the civil works is increasingly elevated. Thus, the development 
of researches which meet both needs is especially interesting, making the present 
study an example of action that can be conducted. The aim of this study is to check 
the possibility of using of mineral wastes from slate, which comes from a opened 
mining of the City of Papagaios in Minas Gerais, in the city of Fortuna de Minas as 
mineral aggregate in a cold premixed. The region is known as the province of the 
slate because it is the second world´s largest producer. Accordingly, it was carried 
out a collection of crushed material, in order to get a set of aggregates in dimensions 
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grit 0 and powder. The results were compared with those obtained for the mixtu-
re type PMF, containing aggregates of limestone usually used in urban paving of 
the considered region. An economical analysis has been performed regarding the 
possible use of slate waste in pavements with low traffic volume in the considered 
region. The aspects relevant to the execution of such experimental patches carried 
out in the city of Fortuna de Minas/MG are commented and it was possible to con-
clude that the aggregate obtained from the slate wastes has promising application 
in asphalt paving for low traffic volume.

Keywords: Waste slate, asphalt, cold premixed.

INTRODUÇÃO

A produção e beneficiamento de ardósias para utilização na construção civil, 
em forma de pisos, revestimentos de paredes e telhas, tem, como conseqüência, 
uma produção de grande quantidade de resíduos de diversas geometrias. Tais re-
síduos possuem um insignificante valor mercadológico, mas, por outro lado, são 
capazes de causar enormes danos ao meio ambiente. Por isso, o compromisso 
com questões ambientais tornou-se, ao longo dos últimos anos, imperativo para 
a existência das empresas deste mercado. Há exigência por parte da legislação, 
como também por parte dos financiadores, dos compradores e da sociedade. E, 
além do mais, verifica-se que as medidas associadas à responsabilidade ambiental 
não são apenas uma questão de consciência socioambiental, mas também podem 
se tornar uma fonte de retorno financeiro às empresas que os produzem. 

Este cenário representa a realidade da região central de Minas Gerais, na 
qual existe a maior reserva de ardósia do mundo, que, atualmente, é a segunda 
maior produtora do planeta. E, por este, motivo, alguns estudos, tal como o que 
deu origem ao presente trabalho, foram iniciados no sentido de mitigar o impacto 
ambiental, produzidos pela disposição desses resíduos em aterros. 

Além disso, diversos trabalhos anteriores têm mostrado que a área de pavi-
mentação asfáltica se torna uma importante aliada do meio ambiente, quando utili-
zam resíduos ou rejeitos de atividades industriais, tais como escórias de alto forno, 
borracha moída de pneu e areias de fundição. 

No caso dos resíduos, produzidos pelas lavras a céu aberto de ardósia da re-
gião central de Minas Gerais, a destinação final acaba comprometendo a qualidade 
do ambiente onde são depositados de maneira definitiva. 

Então, a necessidade do desenvolvimento sustentável em prol da preserva-
ção dos recursos naturais tem levado a pesquisa da reutilização de materiais ou 
resíduos, outrora descartados no meio ambiente. 

Por outro lado, a indústria da construção civil, em especial a área de pavimen-
tação asfáltica, com o reuso de agregados primários e o uso de resíduos industriais 
na pavimentação, tem acarretado grande benefício à sociedade. 

A preocupação com resíduos, oriundos das atividades industriais, e a sua 
inserção, novamente, no ciclo produtivo, datam da década de 1980, no Brasil. En-
quanto, nos Estados Unidos e países da Europa como Alemanha e Holanda, fazem 
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uso desta prática desde a década de 1960 (Stefenon, 2003) 
A produção de resíduos sólidos é um problema para qualquer estado, cidade 

ou empresa. E o estudo da utilização de material alternativo reduz o volume a ser 
destinado aos aterros sanitários e bota foras particulares, possibilitando uma me-
lhoria sensível na qualidade de vida da população e do meio ambiente (Marques 
Neto, 2005). 

A pavimentação asfáltica é uma área promissora que tem a capacidade de 
utilizar resíduos industriais como fonte de matéria prima alternativa, reduzindo a 
utilização de agregados convencionais, atendendo ao conceito de sustentabilida-
de, reduzindo, reciclando e reutilizando os resíduos, possibilitando agregar valor 
ao resíduo de ardósia, por exemplo, inserindo-o em um novo ciclo produtivo como 
agregado. E os quantitativos de materiais de pavimentação empregados em estra-
das são geralmente elevados, proporcionando grande demanda. 

A utilização de resíduos industriais, em pavimentação asfáltica, depende tanto 
de critérios técnicos quanto de econômicos. Do ponto de vista técnico, são consa-
grados ensaios, realizados em condições controladas de laboratório, que permitem 
uma análise do desempenho do resíduo como material de pavimentação; enquanto 
que os trabalhos de campo, como construção e monitoramento de segmentos, pos-
sibilitam uma análise do comportamento do material à luz da dispersão de fatores 
inerentes à aplicação. 

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar a viabilidade técni-
co-econômica da utilização de resíduo industrial de ardósia como agregado para 
obras de pavimentação asfáltica, considerando aspectos ambientais e enfatizando 
aspectos econômicos, envolvidos no beneficiamento dos resíduos e na execução 
dos serviços de pavimentação. Para tanto, foram considerados os resíduos de pro-
dução e beneficiamento de ardósia da região central de Minas Gerais, na produção 
de misturas asfálticas tipo PMF (Pré-misturado a Frio), que possui amplo potencial 
de utilização para prefeituras locais, em vias de baixo volume tráfego. 

Ardósia
No entanto, um primeiro aspecto a ser comentado a respeito das ardósias é 

o fato de que este nome é utilizado para designar várias rochas de características 
muito diferentes. Por exemplo, em Santa Catarina, temos os turbiditos (rochas se-
dimentares), que são vendidos como ardósias, que, na realidade, se caracterizam 
por serem rochas metamórficas de baixo grau. 

Ardósias são rochas provenientes do metamorfismo de grau incipiente de ro-
cha sedimentar argilosa, que desenvolvem planos preferenciais de partição cor-
respondentes à denominada “clivagem ardosiana”. Por esta última propriedade, 
blocos/placas de ardósia podem ser “abertos” em leitos muito finos de poucos mi-
límetros de espessura, de muitos decímetros quadrados (até metros quadrados) e 
com superfície plana contínua. 

A clivagem ardosiana deriva de uma forte orientação planar preferencial de 
escamas de mica branca (sericita) e de clorita. Esta orientação preferencial é criada 
por pressão mecânica, por recristalização mineralógica ou por rotação dos cristais 
(Chio Filho et al., 2003). Do ponto de vista da aplicação em pavimentação, este 
aspecto pode constituir um problema, porque o processo de britagem tende a gerar 



37 3o Trimestre de 2014 – 

agregados lamelares, fato que dificulta sua utilização em concretos asfálticos. Por 
este motivo, os estudos que constam do presente trabalho estão relacionados à 
pavimentação de baixo custo para baixo volume de tráfego. 

É possível ter uma idéia da sua composição química e mineralógica de alguns 
exemplares a partir dos dados da Tabela 1. Esse mineral pertence ao grupo das 
rochas metamórficas regionais que se formaram pela ação de agentes geológicos 
diversos. Eles atuam sobre áreas extensas, provocando mudanças em massas de 
rochas de grandes dimensões. O metamorfismo ocorre à temperatura elevada e 
alta pressão com auxílio da água e outros agentes químicos atuando durante mi-
lhões de anos.

Tabela 1. Composição mineralógica modal das ardósias da Província de Ardósia de Minas Gerais.

(Fonte: São Paulo, UNESP,Geociências, v. 22, n.2, p.119-127, 2003.)

De acordo com Associação de Mineradores de Ardósia de Minas Gerais 
(AMAR MG), na formação da ardósia, a pressão faz com que os minerais lamela-
res contidos na rocha sedimentar, tais como a mica, argila e clorita se reorientem; 
as superfícies lisas dos minerais se situam em ângulos retos em relação às fontes 
de pressão, bem como os planos de fácil clivagem. A ardósia se encontra em uma 
posição intermediária quanto à dureza entre a mica, o xisto e o folhelho. 

Segundo a FEINAR (2005), as propriedades físicas das ardósias como a cliva-
gem preferencial, a dureza média, a baixa porosidade, a alta resistência mecânica 
(minerais constituintes resistentes ao intemperismo) permitem sua ampla utilização 
em revestimento de construção civil. 

Além dos padrões cromáticos variados, proporcionados tanto por faces po-
lidas quanto naturais, as ardósias se destacam em revestimentos internos, pela 
grande afinidade estética com madeiras, metais e tapeçarias. A tais atributos esté-
ticos, soma-se a durabilidade dos revestimentos de ardósia e a facilidade de sua 
manutenção e limpeza, o que lhes assegura grande confiabilidade na construção 
civil, como ilustra a Figura 1.
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Figura 1. Utilização da ardósia em revestimentos.
Fonte: www.micapel.com.br

Produção de ardósia
De acordo com FEINAR (2009), a produção mundial de ardósias situa-se em 

4 milhões de t/ano, sendo de 1,1 milhão t/ano as transações no mercado internacio-
nal. A lavra e a industrialização de ardósias no Brasil são efetuadas, sobretudo, em 
Minas Gerais, que se coloca como principal centro produtor. Os materiais extraídos 
são beneficiados e comercializados nos mercados interno e externo. 

O Brasil, graças ao Estado de Minas Gerais, já ocupa o segundo lugar em 
termos de produção (Espanha é o primeiro) e de consumo mundial de ardósias 
(França é o primeiro), além de ser o segundo maior exportador. Esta posição de 
destaque foi conquistada em apenas 25 anos de atividades minero industriais do 
setor de ardósia de Minas Gerais, o qual responde por 90% desta produção e pro-
cessa a quase totalidade das exportações brasileiras. 

A produção de ardósias de Minas Gerais (Figura 2) totaliza aproximadamente 
500 mil toneladas/ano, desdobrando 18 milhões de metros quadrados de chapas, 
ladrilhos, tampos de bilhar, telhas e outros produtos. Em 2004, as exportações de 
ardósias de Minas Gerais atingiram US$ 56,6 milhões, correspondentes a 175,8 
mil toneladas. Em valor, essas exportações mostraram crescimento de 45,1% em 
relação a 2003 e já representam 47,6% das exportações totais de rochas de Minas 
Gerais (FEINAR, 2005).

Figura 2. Lavra de ardósia a céu aberto da mineradora MICAPEL.
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O setor de ardósias de Minas Gerais movimenta cerca de 400 empresas de la-
vra e de beneficiamento, gerando de 6.000 a 7.000 empregos diretos. Ressalta-se 
sobre tudo que a denominada “Província de Ardósias de Minas Gerais” com área 
aproximada de 7.000 km², constitui a maior reserva mineral mundial, atualmente 
conhecida e explorada, de ardósias de alta qualidade. 

O principal foco de extração e beneficiamento da Província é o município de 
Papagaios, que concentra cerca de 80% do total da produção. 

A principal variedade produzida é a ardósia cinza, seguida das ardósias ver-
des, ferrugem, grafite, preta e roxa. O principal produto comercial, ao qual se re-
mete pelo menos 70% da industrialização, é a lajota padronizada com face natural, 
utilizada, sobretudo, para revestimento de pisos. 

Com o processo de extração e beneficiamento da ardósia, são geradas tone-
ladas de resíduos que são provenientes dos cortes de padronização e da parcela 
que é rejeitada por defeitos ou quebras

Impactos ambientais de ardósia
As atividades de extração mineral bem como o seu beneficiamento são de 

grande importância para o desenvolvimento social, mas são responsáveis por im-
pactos muitas vezes irreversíveis sobre o meio ambiente (Brandt, 1998). 

O acúmulo de resíduos proveniente de processos industriais da extração e 
beneficiamento da ardósia causa extensos prejuízos econômicos, já que envolvem 
etapas onerosas de remanejo, transporte e descarte que, associadas à perda de 
produtividade, reduzem a margem de lucro dos empreendimentos. 

Os resíduos se tornam mais visíveis com o aumento do processo de indus-
trialização, o avanço das tecnologias e o crescimento das cidades brasileiras que 
aceleram os conflitos existentes entre a necessidade de buscar matérias-primas e 
a conservação do meio ambiente (Popp, 1992). 

O Brasil possui legislação e normas específicas. Pode-se citar a Constituição 
Brasileira, em seu Artigo 225, que dispõe sobre a proteção ao meio ambiente; a Lei 
6.938/81, que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente; a Lei 6.803/80, que 
dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial em áreas críticas 
de poluição, entre outras. 

Portanto, as pessoas físicas e jurídicas estão sujeitas às leis e regulamenta-
ções ambientais na esfera federal e municipal. A Lei Federal nº 9.605, promulgada 
em de fevereiro de 1998 – “Lei de Crimes Ambientais” e regulamentada pelo De-
creto Federal nº. 3.179, de 21 de setembro de 1999, trouxe um impulso adicional à 
proteção jurídica do meio ambiente, estabelecendo penalidades contra as pessoas 
físicas e jurídicas que cometerem violações ambientais. 

Assim, a geração, o manuseio e o armazenamento seguro de resíduos sólidos 
têm se tornado uma grande preocupação no Brasil. 12 

No Brasil, os resíduos são classificados quanto à periculosidade, pela Norma 
Técnica NBR 10.004, da seguinte maneira: 

- Classe I - Resíduos Perigosos: são aqueles que apresentam riscos à saúde pública 
e ao meio ambiente, exigindo tratamento e disposição especiais em função de suas carac-
terísticas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 
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- Classe II A - Resíduos Não-inertes: são os resíduos que não apresentam 
periculosidade, porém não são inertes; podem ter propriedades como: combustibi-
lidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. São basicamente os resíduos 
com as características do lixo doméstico.

- Classe II B - Resíduos Inertes: são aqueles que, no contato com a água 
não compromete sua potabilidade. Isto significa que a água permanecerá potável 
quando em contato com o resíduo. Muitos destes resíduos são recicláveis. Estes 
resíduos não se degradam ou não se decompõem quando dispostos no solo ou se 
degradam muito lentamente. 

Estão nesta classificação de II B, por exemplo, os resíduos de produção e be-
neficiamento de ardósia da região central de Minas Gerais, como exemplificado nas 
Figuras 3 e 4 os entulhos de demolição, pedras e areias retirados de escavações.

Figura 3. Disposição de Resíduos de Ardósia.

Figura 4. Aspecto geral da disposição de resíduos de ardósia em Papagaios/MG.
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Convém esclarecer que, conforme as observações feitas, durante os traba-
lhos de campo para a elaboração do presente trabalho, há pelos menos dois tipos 
distintos de disposição de resíduos de ardósia, na região central de Minas Gerais. 
O primeiro caso consiste nos aterros públicos de domínio das pequenas prefeituras 
locais, que são muitas vezes ilegais, merecendo especial atenção da sociedade 
local que tem como principal origem dos resíduos as microempresas familiares que 
transformam peças pré-trabalhadas de ardósia (placas) em móveis e ornamentos 
em geral e no segundo caso de disposição de resíduos são executados grandes 
aterros pelas grandes empresas mineradoras, e que são devidamente autorizados 
pelos órgãos ambientais regionais e, portanto, estão dentro da lei. 

Segundo a Lei 3.007 (1998) compete ao gerador, bem como aos manipula-
dores secundários, em qualquer estágio, a responsabilidade pelos resíduos, de 
modo que sejam processados, transportados, manipulados e tratados. Com essa 
normalização, os resíduos ou são transformados em matéria-prima para diferentes 
indústrias ou são depositados em aterros sanitários. 

Na Tabela 2 a seguir, são apresentados os diferentes tipos de resíduos e os 
responsáveis pela sua coleta.

Tabela 2. Relação entre o tipo de resíduo sólido e o respectivo responsável da coleta.

TIPOS RESPONSÁVEL

Domiciliar Prefeitura

Comercial Prefeitura

Público Prefeitura

Indústria Gerador do resíduo

Serviços de Saúde Gerador do resíduo

Portos, Aeroportos e Terminais 

Ferroviários
Gerador do resíduo

Agrícola Gerador do resíduo

Entulho Gerador do resíduo
(Fonte: www.ambientebrasil.com.br).

Na prática tradicional, os resíduos industriais sólidos são amontoados e en-
terrados; os líquidos são despejados em rios e mares; os gases são lançados no 
ar. Assim, a saúde do ambiente, e consequentemente dos seres que nele vivem, 
torna-se ameaçada, podendo ocorrer sérios desastres ecológicos. 

De acordo com o Inventário de Resíduos Sólidos Industriais do Estado de 
Minas Gerais, cuja duração se estendeu de janeiro a dezembro de 2008 e que 
contemplou 178 empresas, o total de resíduos no Estado de Minas Gerais, em 
2008, foi de 477.636.001,933 toneladas. Deste total, 805.230,131 toneladas são de 
resíduos.

MATERIAIS UTILIZADOS

Ligante asfáltico
Foi utilizada na pesquisa a emulsão RL-1C, cujas propriedades, obtidas de 

ensaios de laboratório são apresentadas na Tabela 3.
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Tabela 3. Caracterização da emulsão RL-!C.

Ensaio Resultado Especificação Norma

Viscosidade Saybolt-Furol 23,4 s Máx. 70s NBR 14491

Resíduo por Evaporação 78% Mín 60% NBR 6567

Agregados
Além dos resíduos de ardósia britados, foram utilizados agregados de cal-

cário usualmente empregado na região de Fortuna de Minas/MG. O agregado de 
calcário, proveniente da pedreira Paraíso, localizada na cidade de Inhaúma/MG, 
nos seguintes tamanhos brita 0 e pó; o resíduo de ardósia da mineradora MICAPEL 
SLATE, localizada na cidade de Papagaios/MG nos tamanhos brita 0 e pó e Areia 
da mineradora Várzea dos Tocos.

MÉTODOS

Foram realizados ensaios tradicionais de caracterização dos agregados pé-
treos de ardósia e calcário, tais como densidade real e aparente, granulometria por 
peneiramento, adesividade, perda por abrasão, sanidade ou durabilidade e lame-
laridade, e ensaios de caracterização tradicional do ligante tipo emulsão asfáltica. 

A partir destes agregados, foram realizados alguns traços distintos de mistu-
ra do tipo pré-misturado a frio, de forma a atender às especificações do DNIT. Os 
corpos-de-prova foram moldados no compactador Marshall. Obtidos os teores de 
projeto, foram moldados corpos de prova que foram submetidos a ensaios de resis-
tência à tração estática, ao módulo resiliente e à fadiga por compressão diametral 
e a dano por umidade induzida. 

A maior parte dos ensaios dos materiais e as dosagens foram realizadas no 
laboratório de ligantes e misturas betuminosas do IME. Já os ensaios de cargas re-
petidas foram realizados no laboratório de Geotecnia da COPPE/UFRJ, por causa 
da indisponibilidade temporária do equipamento similar do IME. 

A partir da definição de um primeiro traço de PMF contendo resíduos de ar-
dósia foi possível realizar uma sequência de segmentos experimentais em vias de 
baixo volume de tráfego no município de Fortuna de Minas/MG, em época tendo 
sido obtido resultado satisfatório em termos de desempenho até julho de 2011.

Caracterização no Laboratório dos agregados
Os seguintes ensaios de caracterização dos agregados foram realizados: 

abrasão Loa Angeles, Adesividade, Absorção, Densidade, Índice de Forma, Sani-
dade, Perda ao Choque, Granulometria e Massa Específica.  

Análise Granulométrica 
Os agregados separados para o ensaio de granulometria foram quarteados 

de maneira a formar duas amostras para o ensaio e logo em seguida, levado à 
estufa, por um período de 24 horas. Após isso, determinou-se a massa total e foi 
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feito o peneiramento no agitador de peneiras, segundo a norma DNER - ME 083/94 
- Análise granulométrica. 

Com o resultado da curva granulométrica, iniciou-se então a escolha de um 
método, que permitisse calcular as porcentagens com que deveriam ser misturados 
os agregados, conforme a especificação de serviço do DNIT (pavimentos flexíveis 
com pré-misturado a frio), revisão da norma DNER-ES 317/97. Dentre os vários 
métodos existentes para calcular as porcentagens, optou-se pelo método de tenta-
tiva e erro que parte da distribuição granulométrica dos materiais disponíveis e da 
faixa granulométrica especificada. Foi feita uma primeira estimativa das porcenta-
gens a serem utilizadas de cada material. Essa primeira estimativa teve como base 
a experiência do laboratorista Jorge Paixão e a visualização gráfica das granulome-
trias dos materiais disponíveis como mostram a Figura 5.

Figura 5 Composição Granulométrica dos agregados utilizados na presente pesquisa.

Dosagem Marshall 
O uso do ensaio Marshall, nesta pesquisa, foi escolhido por ser um método 

amplamente conhecido no Brasil. É o mais usado na elaboração do projeto e do 
controle de qualidade de misturas betuminosas usinadas a frio ou a quente. Para 
realizar o ensaio Marshall, foram utilizados três teores de emulsão, a saber: 4,5; 5,5 
e 6,5%. No traço de ardósia, além desses citados, foram moldados mais dois teores 
de 7,0 e 8,5%. Para cada teor, foram moldados três corpos-de-prova, calculando-
-se, em seguida, a média dos três resultados, de acordo com o método de ensaio 
DNER 107/94. 

Ensaio de resistência a tração por compressão diametral (RT) 
Para realizar o ensaio de RT, o procedimento de moldagem e período de cura 

do corpo-de-prova foram os mesmos utilizados para o ensaio Marshall. Foram mol-
dados para cada faixa de trabalho três corpos-de-prova, correspondendo ao teor 
ótimo obtido do ensaio Marshall. Mediu-se a altura do corpo-de-prova com paquí-
metro em quatro posições diametralmente opostas e seu diâmetro, em três posi-
ções paralelas. Adotou-se para ambos os casos, a média aritmética das leituras. A 
carga de compressão se processa progressivamente, até que se dê a ruptura, com 
a separação das duas metades do corpo-de-prova. 

Ensaio de módulo de resiliência 
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O ensaio de módulo de resiliência (MR) foi executado, segundo a norma DNER 
– ME 133/94. Foi aplicada uma carga repetidamente no plano vertical de um corpo 
- de - prova cilíndrico. Essa carga gera uma tensão de tração transversalmente ao 
plano de aplicação da carga. Mede-se, então, o deslocamento diametral recuperá-
vel na direção horizontal correspondente à tensão gerada, em uma temperatura de 
25ºC. Os corpos de prova são de aproximadamente de 100 mm de diâmetro e 63,5 
mm de altura, moldados em laboratório. 

Ensaio de umidade induzida 
Inicialmente, este ensaio foi realizado segundo o procedimento descrito em 

AASHTO T 283, mas observou-se que durante o período no qual os corpos-de-pro-
va permaneceram imersos em água a 60ºC este praticamente foi desmanchados, 
inviabilizando o ensaio. Dessa forma, optou-se por realizar este procedimento com 
banho-maria á apenas 25ºC. 

Indicadores econômicos 
A decisão sobre a viabilidade de um projeto exige o emprego de critérios e 

regras para que ele possa ser aceito e ordenado por preferência. São eles: o mé-
todo do valor presente líquido (VPL), a taxa interna de retorno (TIR), o pay back 
e a relação benefício-custo (B/C). Esses critérios são os mais apropriados para 
análise, em razão de considerarem o valor do dinheiro no tempo, (Contador, 2010; 
Buarque, 1991). 

Benefício social 
Segundo Contador (2010), a mensuração do benefício social é dada através 

de uma função utilidade. Com base nesta fundamentação teórica, é possível cons-
truir uma metodologia operacional para o cálculo de benefícios sociais de mudança 
em quantidades consumidas de bem ou serviço. 

RESULTADOS OBTIDOS 

A caracterização do agregado de resíduos de exploração e beneficiamento de 
ardósia britada constitui uma importante contribuição por causa do caráter original 
do presente trabalho. Há poucos trabalhos versando sobre este assunto publicado 
no mundo, e apenas um relato foi encontrado no Brasil. Assim, a simples caracte-
rização do material para emprego como material de pavimentação assume uma 
importância maior do que aquela usualmente dada a agregados tradicionais. 

Neste item, serão apresentados não só os resultados de ensaios realizados 
em laboratório como também os resultados obtidos com as análises de ordem eco-
nômica e ambiental. Também serão apresentadas algumas discussões a respeito 
destes. 

Os resultados da abrasão Los Angeles, adesividade, absorção, índice de for-
ma, e sanidade são apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4. Resultado de ensaio de caracterização dos agregados de ardósia e calcário utilizados no presente trabalho.

Ensaios
Materiais

Norma
Ardósia Calcário

Abrasão Los Angeles (%) 22 26 DNER-ME 035/98

Indice de Forma (%) 0,23 0,47 DNER-ME 086/94

Adesividade Satisfatório Não satisfatório DNER-ME 078/94

Massa específica (g/cm³) 1,48 1,61 ABNT NBR 9937 (1986)

Absorção (%) 1,41 2,9 DNER-ME 081/98

Sanidade (%) <1 <1 DNER-ME 089/94

Abrasão Los Angeles 
O resultado obtido pelo ensaio de abrasão los Angeles para o resíduo de 

ardósia foi de 22% de perda e para o agregado de calcário uma perda de 26% 
mostrando-se mais resistente neste ensaio o resíduo de ardósia. 

Índices de Forma 
Os índices de forma obtidos para os agregados de resíduo de ardósia foi f = 0,23 

e para os agregados de calcário f = 0,47, mostrando-se que os agregados de resíduo 
de ardósia são lamelares e de calcário, apesar de um pouco superior à ardósia, tam-
bém se mostrou lamelares não atendendo o mínimo de f = 0,5. 

Massa específica 
O resultado obtido pelo ensaio de massa específica apresentou resultado de 

1,48 g/cm³ para o agregado de resíduo de ardósia e para o agregado de calcário 
1,61 g/cm³. 

Adesividade 
Neste ensaio o resíduo de ardósia mostrou-se satisfatório apresentando não 

deslocamento da partícula com relação à emulsão diferente do agregado de cal-
cário que obteve um deslocamento parcial da partícula mostrando-se necessário a 
utilização de Dope. 

Absorção 
O resíduo de ardósia apresentou uma absorção de 1,41% sendo menor que 

a do agregado de calcário mostrando-se 2,9% como se pode observar na Tabela 4 
de comparação dos resultados. 

Sanidade ou Durabilidade 
No presente trabalho tanto os agregados de ardósia quanto os de calcário fo-

ram submetidos ao ensaio de sanidade/durabilidade segundo a norma DNER- ME 
089/94, tendo sido obtida uma perda de massa inferior a 1% da massa total inicial 
do agregado no ensaio, mostrando. Assim, boa resistência à ação do intemperismo.
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Granulometria 
A distribuição granulométrica assegura a estabilidade da camada de revesti-

mento asfáltico, pois há um envolvimento desta com o entrosamento das partículas 
e o atrito entre elas. Uma melhor distribuição granulométrica gera melhor intertrava-
mento entre os agregados, do termo inglês interlocking, conforme mostra a Tabela 5.

Tabela 5. Granulometria dos agregados utilizados na presente pesquisa

% Passante # Amostra
Brita 0 Ardósia Pó de Ardósia Areia (Fino) Brita 0 Calcário Pó de Calcário

Amostra Amostra Amostra Amostra

(pol.) (mm) Total Total Total Total Total

1/2” 12,7 100,00 100,00 100,00 93,00 100,00

3/8” 9,5 68,00 100,00 100,00 10,00 100,00

n. º4 4,8 24,00 100,00 100,00 2,00 100,00

n. º10 2 7,00 68,00 94,00 0,00 80,00

n. º200 0,075 1,00 0,00 1,00 0,00 9,00
Observou-se que a distribuição granulométrica do agregado de calcário não se encaixava na Faixa C do 

DNIT, com essas proporções. 

Perda ao Choque 
O resultado obtido no ensaio de perda ao choque para o agregado de resíduo 

de ardósia foi de 86,7% e para o agregado de calcário 89,7%. 

Dosagem Marshall 
Inicialmente, foi reproduzido o traço usual da cidade de Fortuna de Minas, em 

laboratório. Ou seja, um composto de 50% de brita 0, 25% de pó de calcário e 25% de 
areia com 13% de emulsão. Observou-se que o corpo de prova continha excesso de 
emulsão, ”melando” a massa. Este fato contribuiu para o aumento do custo de produzir 
a massa asfáltica, pois este insumo é o que mais pesa na composição de custo. 

A partir da composição granulométrica do agregado de calcário, observou-se 
que este traço usual da cidade de Fortuna de Minas não se encaixava na faixa de 
nenhuma norma para PMF. Então, foram realizados os mesmos ensaios citados 
para entender as variações dos resultados, em função da diminuição da emulsão e 
da utilização do agregado de resíduos de ardósia como mostra na Tabela 6.

Tabela 6. Comparação dos Traços.
C.P 1200g Calcario usual* Calcário otimizado Ardósia

Emulsão 13,00% 9,30% 8,50%

Densidade 2,23 2,24 2,3

Vv% 3,62 7,45 9,58

VCB% 28,82 16,21 15,07

VAM% 32,44 23,65 24,65

RBV% 88,8 68,54 61,14

Estabildiade 628 Kgf 623 Kgf 616,4 Kgf

Fluência (0,01) 16 17 16

MR 1263,5 MPa 1168 MPa 1343 MPa

RT 0,33 MPa 0,39 MPa 0,39 MPa

MR/RT 3828,8 2994,9 3443,6
Todos os traços apresentam uma porcentagem de Volume de Vazios menor que 10% como sugere Santana 

(1993), porém com níveis de emulsão diferentes. 
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Análise de custo 
Foi analisada a composição de custo de cada traço a fim de se obter um traço 

econômico e ambientalmente sustentável conforme a Tabela 7.

Tabela 7. Comparação dos Traços.

Materiais R$ Medidas

Brita 0 de calcário 16 m³

Pó de calcário 4 m³

Brita 0 de ardósia 8 m³

Pó de ardósia 8 m³

Areia 160 m³

Emulsão 160 200 L

Para um traço de 1m3 de massa de Pré-Misturado a Frio, o traço usual de cal-
cário com a composição de 50% de brita zero, 25% de pó de calcário, 25% de areia 
e 13% de emulsão, têm um custo de R$ 204,25; o traço otimizado de calcário com 
a composição de 70% de brita zero, 25% de pó de calcário, 5% de areia e 9,3% 
de emulsão com um custo de R$ 156,26 e o traço de ardósia de 80% de brita de 
ardósia e 20% de pó de ardósia com um custo de R$ 137,90. 

Observa-se que o traço de ardósia é 32,5% mais econômico que o traço usual 
de calcário e 12 % mais econômico que o traço de calcário otimizado de acordo 
com a Tabela 8.

Tabela 8. Análise de composição de custo dos materiais utilizados nos traços.

Traços R$ Economia

Custo do traço usual de 50/25/25 204,25 -

Custo do traço de Calcário 70/25/5 156,26 23,50%

Custo do traço de ardósia 80/20 137,90 32,50%

Cálculo do benefício social 
O cálculo do benefício social com a utilização do resíduo de ardósia como 

agregado para pavimentação entrará no fluxo de caixa como sendo a entrada po-
sitiva. Desta forma o benefício social será de R$ 60,00 para cada metro cúbico de 
massa asfáltica produzida com agregados de resíduo de ardósia. 

Indicadores econômicos 
Para calcular os indicadores econômicos serão levadas em consideração as 

seguintes premissas: 
A taxa de desconto social será de 12% a.a como recomenda o Banco Mundial 

em seus projetos. 
O horizonte de tempo será de cinco anos, pois é o tempo que a prefeitura 

costuma realizar obras nas vias pavimentadas. 
O benefício ambiental não foi mensurado por se tratar de uma técnica um tan-

to complexa. A quantificação monetária de quanto seria o benefício de utilizar o re-
síduo de ardósia em pavimentação ao invés de descartar em “bota foras” particular. 

A pista possui 100 metros de comprimento e 9 metros de largura totalizando 
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900 m², a espessura que será pavimentada é de 0,05 m sendo necessários 45m³ 
de massa asfáltica.

Essas informações foram utilizadas para calcular os indicadores econômicos 
através do fluxo caixa. Conforme mostrado resumidamente na Tabela 9.

Tabela 9. Indicadores econômicos.

Fluxo de caixa Pavimentação com resíduo de ardósia

 0 1 2 3 4 5

Custo total 6205,5 0 0 0 0 0

Benefício 2700 2700 2700 2700 2700

Fluxo de caixa 6205,5 2700 2700 2700 2700 2700

Taxa de desconto social 12%

VLP 3227,4

TIR 33%

PAY BACK 2 anos 10 meses e 6 dias

B/C 1,56      

O indicador econômico VPL resultou no valor de R$ 3527,4 indica que a im-
plantação do projeto de pavimentar utilizando agregados de resíduos de ardósia na 
proporção 80% de brita de resíduo de ardósia, 20% de brita 0 e 8,5% de emulsão é 
viável economicamente possuindo um indicador VPL> 1. 

O segundo indicador é a TIR que apresentou valor de 33%, sendo maior que a 
taxa de desconto social de 12%, indicando que é viável a implantação da pavimen-
tação com resíduo de ardósia. 

O terceiro é o PAYBACK de 2 anos 10 meses e 6 dias, sendo o tempo neces-
sário para zerar o investimento realizado.

E por último a relação B/C que apresenta valor de 1,5 indicando a viabilidade 
do projeto, tendo um benefício maior que o custo com relação B/C> 1.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O resíduo industrial de ardósia estudado mostrou-se adequado para o uso em 
pavimentação de baixo volume de tráfego. O agregado proveniente do resíduo de 
ardósia apresenta substancial vantagem técnica e econômica na utilização como 
material constituinte da massa asfáltica tipo PMF em relação ao agregado de cal-
cário tradicionalmente utilizado na prefeitura de Fortuna de Minas. 

Tecnicamente o agregado de resíduo de ardósia possui melhor adesividade 
do agregado ao ligante, não necessitando utilizar dope na mistura que encarece a 
pavimentação, diferente do agregado de calcário, possuindo, por exemplo, perda 
por abrasão no ensaio Los Angeles menor que o agregado de calcário. 

O traço escolhido nesta pesquisa, composto exclusivamente de ardósia (graú-
da e pó) com 8,5 emulsão RL 1C apresentou módulo de resiliência de 1343 Mpa 
e resistência a tração de 0,39 MPa. Estes valores são baixos se comparados com 
valores usuais de misturas de concreto asfáltico, mas aceitáveis quando se trata de 
pré-misturado a frio. 

A primeira pista experimental foi executada em 03/03/2010 (Figura 6), possui 
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um ano e seis meses e passou pelo período crítico de chuvas da região sudeste 
sem apresentar qualquer tipo problema, a segunda pista executada em 05/08/2010 
(Figura 8), apresenta um melhor intertravamento devido ao fluxo de carretas de 
até 40 toneladas que ajudou na compactação final, porém não gerou degradação 
prematura.

Figura 6.  Vista geral do primeiro trecho experimental realizado com PMF contendo agregados de ardósia.

Figura 7. Vista geral do segundo trecho experimental realizado com PMF contendo agregados de ardósia.

Economicamente os indicadores apontam para a execução da pavimentação 
com resíduo industrial de ardósia e já é observado no local onde houve a pavimen-
tação o desenvolvimento local atraindo novas casas para a região. 

A utilização do resíduo de ardósia contribui para a diminuição do passivo am-
biental proporcionado pela sua utilização em pavimentação, visto que, a região 
possui inúmeras vias não pavimentadas, mudando o destino do resíduo de ardósia 
que são depositados em “bota foras”, atendendo ao conceito de sustentabilidade. 
A utilização de agregados proveniente de resíduo de ardósia para pavimentação 
de vias de baixo volume de trafego apresenta-se como uma ótima solução para a 
região da província da ardósia.
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