
   
 

 

            

NOME DA EMPRESA: REVEST COMERCIAL QUARTZITE LTDA 

ENDEREÇO: AV DAS INDUSTRIAS, 210 – DISTRITO INDUSTRIAL – TRÊS CORAÇÕES-MG 

– 35-3233-1434 

ATIVIDADE: ARMAZENAMENTO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE 

QUARTZITO 

Nº LICENÇA AMBIENTAL: AAF 03440/2010 -  IGAM 959/2013-PROTOCOLO 

68778/2013 

CONTATO DO RESPONSÁVEL: PROF. Ms. CHRISTIANO VILLAS BOAS 

Pós Graduado em Engenharia Ambiental-Contato 35-9 9909 4030 – 

email: revest@pedrassaotome.com.br 

 

 

BENEFICIAMENTO DE QUARTZITO DE PEQUENO PORTE 

 

 

DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A REVEST COMERCIAL QUARTZITE LTDA INICIOU SUAS 

ATIVIDADES EM 2004 E SE DEDICA AO ARMAZENAMENTO, 

BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE QUARTZITOS. 

POSSUI 07 COLABORADORES. DESDE 2004 A EMPRESA 

DETÉM O SELO DE EMPRESA AMIGA DA CRIANÇA 

GARANTINDO PROTEÇÃO AOS FILHOS DOS 

TRABALHADORES E PROIBINDO A PRESENÇA DE 

TRABALHO INFANTIL EM TODA CADEIA PRODUTIVA 
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NOME DO ESTUDO DE CASO  

 

A Revest Comercial Quartzite Ltda consumia aproximadamente 10.000 

litros de agua/dia para resfriamento e retenção de partículas de poeira no 

processo de serragem de quartzito. Até aquela data a água utilizada era 

decantada e descartada, sendo reposta por outra retirada de curso 

d´agua.  

A partir da implantação do projeto, foram ampliados os tanques de 

decantação, melhorado o processo de indução à flotação de sólidos e 

testada a qualidade da água resultante do processo industrial. A partir 

daí, a água utilizada passou a ser 100% reaproveitada, sem nenhum 

retorno à natureza e processada dentro de um circuito fechado 

internamente dentro da empresa.  

Após a implantação do modelo de reaproveitamento de 100% da água 

utilizada o bombeamento externo foi reduzido em aproximadamente 90%. 

Ademais a água, após o processo de decantação apresenta um alto grau 

de pureza e a ausência de contaminantes orgânicos. A areia resultante do 

processo(SILICA) se tornou um novo produto da empresa que é vendido 

no mercado para composição de argamassa e rejuntes de pedra, 

aumentando a eficácia e aproveitamento do material in natura. 

 

INVESTIMENTOS 

Foram investidos aproximadamente R$ 60.000,00. Deste total 

R$ 50.000,00 foram destinados a obras civis e R$ 10.000,00 na 

aquisição de bombas e instalações elétricas, assim como, 

estruturação hidráulica. 



   
 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

Com a consolidação da implantação do projeto a utilização de agua 

coletada em curso d´água foi reduzida em 90%, chegando a 

aproximadamente 1.000 litros/dia. Consequentemente o consumo de 

energia elétrica destinada a funcionamento de bomba de grande porte 

também foi reduzido em aproximadamente 80%. Aliada a esse resultado, 

houve uma queda de 75% no custo de manutenção dos equipamentos de 

bombeamento 

Com a economia de água, foi possível desenvolver um processo continuo 

de irrigação do pátio, levando o índice partículas suspensas próximo de 

zero, garantindo sobremaneira o conforto e a segurança do trabalhador, a 

medida de umidificação do piso garante o atendimento pleno a NR 22, 

levando a empresa à legalidade plena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Antes da Melhoria Depois da Melhoria 

 

Tanque de decantação sistema 

anterior

 

Processo de coleta de água para 

decantação no sistema anterior 

 

 

 

Tanques de decantação e armazenamento de 

agua após o novo processo implantado 

 

Tanques de armazenamento da água 

reaproveitada 



   
 

 

 

Umidificação do pátio possível graças ao melhor 

aproveitamento dos recursos hídricos 

 

Areia resultante da decantação da água 

ensacada para comercialização 

 


