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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar os fatores que influenciam diretamente ou
indiretamente no meio ambiente e na Segurança do trabalho utilizando a argamassa expansiva no
setor de rochas ornamentais comparados com outros métodos de extração nos aspectos da relação
custo benefício e aplicação da argamassa expansiva. Os resultados práticos foram obtidos através do
levantamento de dados da viagem de campo ao município de Casserengue – PB em visita a pedreira
Top Stone onde é realizado somente o método de lavra tendo como principal produto explorado o
Granito Preto São Marcos e na Granfuji Mármores e Granitos Ltda localizada no município de
Campina Grande – PB na qual se realiza todo o processo de beneficiamento do granito. Portanto
neste estudo de caso através da coleta de dados de campo e uma revisão bibliográfica de dados
relativos á técnica de utilização da argamassa expansiva foi possível observar a vantagem de utilizar
argamassa expansiva principalmente nos aspectos de segurança do trabalho na lavra e meio
ambiente no beneficiamento do granito.
PALAVRAS-CHAVE: argamassa expansiva; meio ambiente; segurança do trabalho.

ABSTRACT
This study aims to analyze the factors that influence directly or indirectly on the environment and
the safety of the work using the expansive mortar in the stone industry compared with other
extraction methods in the aspects of cost benefit and application of expansive mortar. The practical
results were obtained from data collection of field trip to the city of Casserengue - PB visiting the
quarry Top Stone is performed only where the mining method and its main product exploited the
Black Granite St. Mark and Granfuji Marble Ltd located in Campina Grande - PB takes place in
which the whole process of processing of granite. So in this case study surveyed the field with the
record photos and a literature review of technical data relating to the use of expansive mortar was
possible to observe the advantage of using expansive grout especially in terms of work safety in
mining and environment the processing of granite.
KEYWORDS: expansive mortar; environment; safety.

81

MEYER, M.F., MENEZES, H.P., SANTOS, R.N.D., PONTES, J.C.

1. INTRODUÇÃO
O Brasil é o quinto maior produtor de rochas ornamentais e revestimentos do mundo. Classificação
esta adquirida devido que suas empresas possuem uma visão global da indústria extrativa do setor
de rochas ornamentais. A empresa Granfuji (mármores e granitos), é uma dessas. Apresentando um
parque industrial moderno sendo dotada de equipamentos de última geração, voltados a atender as
mais exigentes demandas de mercado garante produtos de excelência de acordo com os padrões
internacionais de qualidade.
A importância desta empresa no Brasil está vinculada á sua destacada diversidade, com grande
disponibilidade de variedades de materiais. Apresentando-se como uma empresa em constante
expansão. A Top Stone Granitos e Mármores Ltda é uma empresa brasileira especializada em
exportação de granitos, foi idealizada por um grupo empresarial que atua há mais de 43 anos no
mercado de mineração de agregados, utilizados na construção civil, vislumbrando com isso,
expandir seu know-how de qualidade e atendimento para o setor de rochas ornamentais e assim
atender de forma satisfatória o mercado interno e externo.
A Granfuji e a empresa responsável pelo beneficiamento das rochas Ornamentais recebe material de
várias pedreiras, sendo a Top Stone a principal, designada como mina a céu aberto de maciços
rochosos. Ela é composta por três frentes de lavra, dos tipos fossa e poço, sendo duas fossas e um
poço, com bancadas altas e baixas. A tecnologia da empresa é bastante avançada. Os equipamentos
são de alta qualidade com maquinas italiana (Gaspari Menotti) de alta tecnologia com programação
computadorizada. As empresas acima citadas se localizam no estado Paraíba conforme o mapa
abaixo.

Figura 1. Mapa de localização das duas cidades (Campina Grande e Casserengue – PB).

A escolha do método de lavra nas rochas ornamentais é uma das decisões mais importantes que são
tomadas durante o estudo de viabilidade econômica (custo x benefício), e de introdução delas no
mercado, pois o melhor método é aquele com a menor quantidade de perdas (rejeito) durante a
produção de blocos.
Também vale destacar o reaproveitamento da água na parte do
beneficiamento.
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2. ARGAMASSA EXPANSIVA
O uso da argamassa expansiva é um dos métodos mais procurados pelas empresas extrativistas,
devido às suas grandes vantagens comparados por outros métodos utilizados para tal objetivo.
Vantagens essa referente ao custo-benefício e as questões do meio ambiente e segurança do
trabalho.
Ao utilizar esse método da Argamassa expansiva, observamos que o impacto no meio ambiente é
pequeno comparado a outros métodos de lavra, como (método do jet flame, método de retirada
manual, método por uso de explosivos, método do fio diamantado nas rochas ornamentais).
A argamassa expansiva, aplicada ao longo de furos alinhados e devidamente espaçados, exerce nas
paredes dos furos uma pressão de expansão, em todas as direções, agindo como um esforço
compressivo. As forças dessa compressão induzem reações de tensões trativas, nos planos
perpendiculares àquelas forças compressivas atuantes no plano dos furos, promovendo, desta
maneira, a ruptura da rocha por tração.

Figura 2. Modo de preparo da argamassa expansiva.

O tempo de reação, para geração de um corte, varia em função da temperatura ambiente, do
espaçamento dos furos, das características petrológicas e mecânicas da rocha, além do seu aspecto
textural, e da quantidade e tipo de argamassa a ser usada. A pressão de expansão exercida pelo
produto pode chegar a 800 kg/cm2. Destaca ainda aspectos positivos relacionados à segurança do
trabalho e ao meio ambiente, visto ser um produto não toxico, de manuseio seguro, silencioso e
absolutamente inofensivo.

3. EXTRAÇÃO: ROCHAS ORNAMENTAIS
O processo de extração das rochas ornamentais depende de fatores diversos como: características
petrográficas e estruturais da rocha; método de lavra utilizado; valor mercadológico do material;
meio ambiente; e das disponibilidades financeiras da empresa.
Como e empregada à argamassa expansiva no processo de extração dos blocos estocados: As
argamassas expansivas são utilizadas para um melhor desempenho operacional das pedreiras, tanto
na extração em maciços rochosos, como na extração de capeados e matacões, e nos mais diversos
tipos de materiais, sejam granitos das mais variadas cores e texturas, quartzitos, mármores, etc.
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Figura 3. Blocos de granito após a utilização da argamassa.

Aplicações
A argamassa tem a finalidade de demolir qualquer formação rochosa, concreto armado, estruturas
de tijolos onde por razões de segurança ou preservação do meio ambiente. Ela é utilizada para
execução dos seguintes trabalhos:
• Demolição de fundações;
• Demolição de quebra-mares;
• Demolição de obras de tijolo ou refratários;
Elas são utilizadas tanto em lavras a céu aberto quanto em subterrânea. Na mineração:
• Blocos soltos
• Abertura de valas
• Demolições
• Abertura de frente de desmonte
• Corte de blocos para indústria de rocha ornamental.

4. MEIO AMBIENTE
Como todo processo da extração, a de rochas ornamentais também gera impactos visuais e
degradação do meio ambiente, gerados pela extração dos blocos, necessário para a confecção de
placas. Quanto à preservação, a pedreira Top Stone não cumpria todas as normas, observando assim
irregularidades, causando danos ao meio ambiente próximo à retirada do material rochoso, como foi
visto: alterações paisagísticas, formação de crateras, alteração do nicho dos seres que compõem esse
ecossistema, também foi observada uma grande precariedade quanto à utilização do rejeito gerado
durante a lavra de rochas ornamentais, os blocos rochosos são espalhados por todo o espaço de
forma altamente desarticulada, não obedecendo a um critério de reutilização de rejeitos, o
carregamento dos furos com a massa expansiva é feita de forma bem rudimentar, onde os
funcionários se arriscam ficando pendurados nos maciços rochosos fazendo o carregamento sem
nenhum tipo de equipamento de segurança e suporte, ficando propícios a qualquer tipo de
intervenção externa durante a realização de seus trabalhos na mina.
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Figura 4. Blocos rochosos espalhados

Mas algumas áreas vêm sendo implementados métodos de preservação, como replantio da área
degrada, onde vemos figuras abaixo:

Figura 5. Viveiro de mudas para replantio da área.

O compromisso com o meio ambiente pôde ser facilmente observado durante a visita a empresa
Granfuji. Ela desenvolve um programa de reciclagem e apresenta uma planta de tratamento de água.
Cerca de apenas 5% da água é perdida no sistema, graças á adição de um polímero e sistema de
decantação e reaproveitamento da lama com separação sólido-liquido por prensas.

Figura 6. Sistema de coleta seletiva e planta de recuperação de água.
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Figura 7. Filtro Prensa.

Com isso tanto o meio ambiente quanto a empresa ganha com sua forma de trabalhar com o
reaproveitamento da água, o impacto ambiental e preservado.

5. SEGURANÇA DO TRABALHO
Pode ser entendida como o conjunto de medidas que são adotadas visando eliminar ou minimizar os
acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de
trabalho do trabalhador.
A segurança, em muitos locais de extração mineral, é um item indispensável na prevenção contra
acidentes, pois, sem ela a vida do trabalhador corre risco. Foram observados de forma bem visível à
falta de estrutura e organização na segurança do trabalho na mina em visita a pedreira Top Stone,
uma vez que não são utilizados ou são bem pouco utilizados os EPI’S necessários à prevenção dos
trabalhadores em seu ambiente de trabalho, ou seja, botas, luvas, capacetes, protetores auriculares,
entre outros tipos de EPI’S não são levados a sério como devem ser levados nessa empresa, embora
todos que fazem parte dela saibam perfeitamente dos riscos que são expostos ao não utilizarem tais
equipamentos de segurança.

Figura 8. Operação inadequada de carregamento de furos e queda de blocos.

Outro problema que a Top Stone enfrenta em sua lavra é que as cristas das bancadas não são
sinalizadas o que pode gerar graves acidentes para que possa haver uma reestruturação nos hábitos
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de trabalho dessa empresa, faz-se necessário uma política de mudanças que vai desde a parte
ambiental, como a utilização de rejeitos, por exemplo, até a parte que envolve os meios de
segurança do trabalho e melhoria na qualidade de via dos funcionários.
Em campina Grande, na empresa Granfuji Mármores e Granitos, o meio ambiente e a Segurança do
trabalho são dois pontos importantíssimos no quesito organização. Na Granfuji são beneficiados os
blocos de rochas ornamentais vindos de toda a Paraíba, incluindo os que são lavados em
Casserengue, bem como de estados vizinhos, e todo esse processo e feito por máquinas, com isso o
cuidado com a segurança se torna ainda mais complexa.
Os funcionários utilizavam os equipamentos de segurança de acordo com a norma, como por
exemplo: protetores auriculares; óculos, capacete, placas de alerta e corrimão nas escadas.

Figura 9. Utilização correta dos EPI’S.

Há na empresa um projeto de segurança do trabalho muito bem elaborado, que inclui o uso de
EPI’S, de faixas de sinalização, de placas de orientação, de extintores de incêndio de todos os tipos,
dentre outros métodos de segurança utilizados. Quanto a essa questão foi observado durante a visita
que os funcionários utilizavam de EPI pra realização de suas atividades há um mapa de risco em
local visível. A Granfuji honra o nome da empresa por fazer todo um esforço de manter de pé a
bandeira do meio ambiente e da segurança do trabalho de forma tão ativa, uma vez que não se torna
fácil fazer com que todos os funcionários usem os EPI’S recomendados.

Figura 10. Mapa de Risco do setor Talha Blocos.
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6. CONCLUSÕES
Há cinco anos no mercado, a empresa Top Stone Granitos e Mármores Ltda se especializaram na
comercialização de rochas ornamentais brasileiras, oferecendo uma gama de produtos que são
vendidos para diversos mercados do mundo. A Top Stone possui uma licença ambiental, tornandose assim, um instrumento de proteção e melhoria no meio ambiente. A empresa utiliza para a
extração dos blocos a argamassa expansiva e fio diamantado que é usado na separação dos blocos.
O uso da argamassa expansiva tem grande importância em locais próximo às comunidades onde
vibrações, lançamentos de fragmentos, poeiras, ruídos etc. não são provocados em comparação com
os explosivos, assim diminuindo os conflitos existentes entre a empresa de mineração e a
população, além de possuir inúmeras vantagens na segurança do trabalhador, na área ambiental e
comparados com outros métodos de mesma finalidade.
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