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Resumo: Os problemas gerados pela grande quantidade de resíduos no beneficiamento de 
caulim, assim como a sua deposição inadequada representa hoje um grande problema para 
empresários, órgãos de fiscalização do meio ambiente e a população em geral. A 
Universidade Federal de Campina Grande vem desenvolvendo vários estudos direcionados 
ao aproveitamento de rejeitos dentre eles o resíduos de caulim como matéria prima 
alternativa na produção de blocos de concreto simples sem função estrutural. Neste trabalho 
analisou-se a viabilidade da produção industrial destes blocos a partir de três critérios 
básicos: viabilidade tecnológica, comercial e econômica. Após a análise dos resultados, 
podemos concluir que é viável a implantação de uma unidade produtora, entretanto o 
benefício ambiental ainda é muito incipiente  em relação ao volume de resíduo gerado.  
Palavras-chave: Resíduo; Viabilidade; Caulim. 

1. Introdução 
 O caulim encontrado no estado da Paraíba é o produto resultante da alteração por 
intemperismo dos feldspatos contidos nos pegmatitos e é considerado de natureza residual, ou 
seja, é encontrado no local da rocha matriz. Devido a esta característica, no seu processo de 
beneficiamento são geradas grandes quantidades de grande volume de resíduos.  
 Segundo o Cadastro Industrial da SUDEMA (Superintendência de Administração do 
meio Ambiente) três municípios concentram as empresas que beneficiam caulim no estado da 
Paraíba: Juazeirinho, Junco do Seridó e Tenório. A estimativa de produção de resíduos destas 
empresas é de 6820 toneladas/mês. Todo o resíduo é lançado no ecossistema sem nenhum 
processo para eliminar ou reduzir seus constituintes presentes. Aos danos ambientais 
conseqüentes ao depósito dos resíduos a céu aberto, podemos acrescentar os problemas 
sociais causados pelo beneficiamento de caulim nestes municípios. Para fugir dos riscos das 
banquetas nos garimpos e sem outra opção de renda, muitos trabalhadores têm se dedicado à 
exploração do “siri”, material obtido no processamento de beneficiamento que fica retido em 
malha 200(0,074mm). Este resíduo, quando misturado com cal, produz argamassa para uso na 
industria da construção civil. Ele é composto basicamente de silício e pode provocar doenças 
como a silicose, doença decorrente da exposição constante a partículas sólidas muito 
pequenas e que provoca enrijecimento do tecido pulmonar.  
 As exigências de gerenciamento e manejo de resíduos impostas pelas leis e tarifas 
ambientais, além de trazer grande preocupação e custos aos empresários, vem motivando 
pesquisas sobre reciclagem. Uma delas foi a utilização do resíduo como matéria-prima 
alternativa na produção de blocos de concreto sem função estrutural, desenvolvida por 
pesquisadores do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de 
Campina Grande, os quais chegaram a conclusão de que, incorporando 20% de resíduo de 
caulim em substituição ao agregado miúdo, os blocos obtidos atendem aos limites de 
resistência à compressão simples estabelecidos pela ABNT para vedação sem função 
estrutural (LIMA, 2005). Além de retirar do meio ambiente parte deste resíduo, a produção 
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desses blocos pode se tornar também fonte de geração de emprego e renda para os moradores 
das localidades. 
 Este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade econômica da produção 
industrial de blocos de concreto incorporados de resíduo de caulim, na região dos municípios 
onde se concentram as empresas geradoras de resíduos. 

 

2. Metodologia  
 Para o estudo da viabilidade técnica utilizou-se a consulta a periódicos e teses e 
consulta a fabricantes. A análise de mercado foi realizada a partir de pesquisa junto a 
construtoras, associações e sindicatos (ABCP – Associação Brasileira de Cimento e Portland, 
Sinaprocim – Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Cimento), sendo esta pesquisa 
feita através de telefonemas e correio eletrônico. Os dados ambientais foram obtidos através 
de pesquisa bibliográfica e consulta ao órgão fiscalizador do estado da Paraíba 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA. A análise de viabilidade 
de um projeto está relacionada ao lucro líquido gerado por ele e à análise deste lucro. Para isto 
serão tratadas as questões relacionadas aos investimentos e à Demonstração de Resultado de 
Exercício (DRE) e determinados os índices econômicos. Não será objeto deste trabalho a 
análise de viabilidade financeira. 

 

3. Resultados e discussão 

3.1 Localização 
 O primeiro parâmetro a ser analisado foi a localização das empresas geradoras de 
resíduos, as quais, estando situadas nos municípios de Tenório, Juazeirinho e Junco de Seridó 
distam aproximadamente 90 quilômetros de Patos e Campina Grande, maiores centros 
comerciais do agreste e sertão paraibano. Tal localização permite atender a atender ao 
mercado consumidor dessas duas cidades e demais cidades circunvizinhas inclusive nos 
estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte conforme ilustrado na Figura 1. 
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FIGURA 1 – Localização da região em que se localizam as empresas de beneficiamento de caulim. 
Modificado: Menezes (2001). 
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3.2 Análise de tecnologia 
 Os blocos de concreto convencionais e alternativos incorporados com resíduos, foram 
moldados no traço 1:4:4 (cimento, pedrisco, areia), com fator água cimento de 0,67. Os 
ensaios foram realizados de acordo com a Norma da ABNT NBR 7173, 1982 (LIMA, 2005). 
Os blocos estudados apresentaram valores de resistência à compressão simples em 
conformidade com a norma ABNT NBR 7184/91. Para os blocos alternativos foi utilizado o 
mesmo traço onde parte do agregado miúdo foi substituída por resíduo de caulim. Para uma 
produção inicial de 3 000 blocos/dia será necessária uma prensa de fabricação Atlantica Maq 
Modelo E432-Flex e uma betoneira, ambos com motor elétrico. 

 

3.3 Análise de viabilidade comercial 

3.3.1 Disponibilidade de matéria prima 
 As empresas de beneficiamento de caulim da região geram aproximadamente 6 800 
toneladas/mês de resíduos. O consumo para a fabricação de 1.000 blocos será de 
aproximadamente uma tonelada, o que garante a produção de até 6.800.000 blocos 
mensalmente. Usando como referencial comparativo a construção de uma casa popular de 
40m² de área, é o suficiente para construir mensalmente 3.400 casas. Para as demais matérias 
primas (cimento, brita e areia) não existe problema de fornecimento.  

 

3.3.2 Clientes 
 Devido ao fato de que a Paraíba possui um grande potencial na produção industrial de 
cerâmica vermelha, a utilização de blocos de cimento para vedação ainda não é muito 
difundida apesar de proporcionar além de vantagens operacionais, redução de custo tanto 
financeiro como ambiental. Havendo o atrativo da redução de custos, existem dois polos de 
consumo: as cidades de Campina Grande e Patos, nas quais a construção civil apresenta altos 
índices de crescimento. Outros municípios 

 

3.3.3 Mercado  
 O diferencial básico na produção será a substituição de 20% do agregado miúdo 
(areia) por resíduo de caulim, o que representa 1,39% de redução nos custos de matéria prima. 
Este percentual representa uma redução no preço de custo de R$ 0,01 no custo total do bloco. 
O preço atual do bloco convencional é de R$ 1,38. 

 

3.4 Análise de viabilidade econômica 

3.4.1 Investimento inicial 
 As instalações para funcionamento constarão de um galpão de produção com área 
aproximada de 30m² e edificação para escritório, recepção e vestiários. Sendo necessário um 
período de cura para o concreto de 28 dias, foi previsto capital de giro para 2 meses. A 
discriminação e valores para investimento inicial estão descritos na Tabela 1. 
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    TABELA 1 – Investimento Inicial  
INVESTIMENTO INICIAL

Item Discriminação Detalhamento Valor 
1 Caminhão  35.000,00 
2 Equipamentos 01 Prensa Fab. Atlantica Maq Mod. E432- 14.850,00 
3 Equipamentos 01 Betoneira com motor elétrico   1.990,00 
4 Terreno 1 500 m² 10.000,00 
5 Construção Edificação e Galpão 30.000,00 
6 Registros Inscrição Estadual, CNPJ e alvará    1.000,00 
7 Capital de Giro 2 meses 100.000,00 
11 Total 192.840,00 

 

 

3.4.2 Previsão da DRE  

 A finalidade da DRE é mostrar, em detalhes, o resultado (lucro ou prejuízo) obtido por 
uma determinada empresa em determinado período. Os custos compreendem todos os gastos 
relativos aos recursos consumidos na produção e os custos mensais do presente estudo estão 
apresentados na Tabela 2. 

              TABELA 2 – Custos mensais 
CUSTOS 

item discriminação qtde unid  unit. (R$) total (R$) 
1 cimento  1 650 sc 50 kg      15,50 25.575,00 
2 areia     101 m³      18,00   1.818,00 
3 brita “0”    125 m³      45,00   5.625,00 
4 administrador 1  1.500,00 1.500,00 
5 encarregado de produção 1  1.000,00 1.000,00 
6 operadores prensa e betoneira 2  600,00 1.200,00 
7 ajudantes 4  400,00 1.600,00 
8 encargos sociais 81%   4.293,00 
9 depreciação equipamentos (mensal)    281,00 
10 depreciação galpão    62,50 
11 manutenção equipamentos    50,00 
12 energia elétrica    600,00 
 Total 43.604,50 

 

 

A quantidade de resíduo de caulim necessária para abastecer a produção mensal de 
uma prensa é de 67 toneladas. O item 4  da Tabela 2 trata-se do administrador  da empresa, 
coordenador das atividades operacionais, comerciais e financeiras. O seu salário é rateado 
entre a tabela de custos (R$ 1.500,00) e despesas (R$ 1.500,00). A depreciação dos 
equipamentos foi calculada com base no seu tempo de vida útil que é de 5 anos (60 meses). A 
depreciação do investimento em construção civil tambem foi rateada entre custos e despesas 
pois o galpão está ligado à produção (custo) e a área administrativa é uma despesa. 

 As despesas compreendem todos os gastos relativos aos recursos consumidos nas 
atividades de apoio à produção e manutenção da empresa e estão detalhados na Tabela 3. 
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                         TABELA 3 – Despesas 

DESPESAS 
item discriminação qtde   unit. (R$) total (R$) 
1 Despesas Administrativas 
1.1 administrador    1      1.500,00   1.500,00 
1.2 motorista 1      600,00 600,00 
1.3 encargos sociais 81%  1.701,00 
1.4 despesas gerais 1   300,00 
1.5 contador 1  400,00 400,00 
1.6     depreciação edificações    62,50 
      
2 Despesas Comerciais     
2.1 depreciação caminhão    291,70 
2.2 manutenção caminhão    100,00 
2.3 Diesel 960 litros  1,60 1.536,00 
 Total 6.491,20 

 

 

Sobre os serviços contábeis não incidem encargos sociais. A depreciação do caminhão 
foi calculada considerando 10 anos (120 meses) de vida útil. 
 A partir dos lucros e despesas apresentados nas Tabelas 2 e 3 foi possível obter a 
DRE, levando em consideração uma previsão de vendas de 70.000 blocos/mês a um preço de 
R$ 1,37 chegando a uma Receita Operacional Bruta de R$ 95.900,00 mensal. A Tabela 4 
apresenta uma previsão da DRE. 

                     TABELA 4 – Previsão de DRE 
PREVISÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO 
item discriminação Valor (R$) 

1 Receita Operacional Bruta 95.900,00 
2 Menos: ICMS 17% 16.303,00 
3 Receita Líquida 79.597,00 
4 Menos: Custos 43.604,50 
5 Lucro Bruto 35.992,50 
6 Menos: Despesas 6.491,20 
7 LAJIR (Lucro antes de juros e IRPJ) 29.501,30 
8 Despesas Financeiras 0,00 
9 Receitas Financeiras 0,00 

10 Lucro líquido antes do IRPJ e CSLL 29.501,30 
11 Menos IRPJ – Simples (7,1%) 2.094,60 
12 Lucro Líquido 27.406,70 

   
 

 

3.4.3 Índices econômicos 
 Apesar da DRE divulgar tanto a posição de uma empresa em um ponto do tempo 
como as suas operações num determinado período o seu valor real está no fato de que pode 
ser usada para ajudar a prever os lucros futuros da empresa através dos índices econômico-
financeiros (WESTON apud OLIVEIRA, 2003). Dentre eles, tem-se os índices de 
lucratividade, que relacionam o lucro da empresa em relação aos seus investimentos totais. 
a) Taxa de retorno sobre ativo total (ROA) – mensura a eficiência global da empresa em gerar 

lucros com seus ativos disponíveis. 
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 ROA= Lucro líquido / Ativo total = 27.406,70 / 192.840,00 = 14,2% a.m. que equivale a 
170,4% a.a.  

b) A margem líquida mensura a percentagem de cada real proveniente das vendas que resta 
após todos os custos e despesas, incluindo juros e imposto de renda serem deduzidos 
(GITMAN, 1997). 

 Margem líquida = Lucro líquido / Vendas = 27.406,70 / 95.900,00 = 28,58% 

 

4. Conclusões 
 Após análises dos resultados podemos concluir que a produção industrial de blocos de 
concreto sem função estrutural, utilizando resíduo de caulim em sua composição é um 
empreendimento que apresenta viabilidade técnica e econômica. O índice ROA representa 
ganhos de 14,2% ao mês sobre o valor investido, o que é bastante promissor, entretanto, este 
valor é apenas 0,2% acima do índice referente ao bloco de concreto convencional que é de 
14% para os mesmos níveis de produção. Devemos salientar que a quantidade de resíduo 
aproveitado é pequena (0,009%) em relação ao gerado pelas empresas de beneficiamento e 
outras soluções de aproveitamento deveriam ser analisadas para que um maior volume de 
resíduo seja retirado do meio ambiente. Outra conclusão de bastante importância é de que 
poderia haver a participação das empresas de beneficiamento transformando parte das tarifas 
ambientais (já reduzidas com a remoção dos resíduos) em subsídios para a fabricação dos 
blocos de concreto reduzindo o seu preço em percentuais mais elevados e com isto aumentar o 
consumo.  
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