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RESUMO 
 
A gestão ambiental tem se tornado comum nas empresas de mineração que buscam 
conciliar o desenvolvimento frente às questões de sustentabilidade. Diante disso, 
busca-se neste breve estudo apresentar possibilidades de um melhor 
aproveitamento dos rejeitos do Granito Sucuru, cuja jazida se situa no Cariri 
Paraibano. A proposta de estudo teve como objetivo o desenvolvimento da cadeia 
produtiva da região analisada e preservação do ambiente. Assim, a pesquisa do 
campo ambiental e da mineralogia das rochas industriais abrangeu a observação 
direta da área analisada, a pesquisa bibliográfica voltada aos estudos ambientais e a 
sua possível interface com os estudos das aplicações de rochas industriais para a 
construção civil, e por último, os ensaios laboratoriais, que analisaram os índices 
físicos e a análise granulométrica da rocha. Portanto, a partir desse estudo é 
possível se analisar uma melhor viabilidade econômica e ambiental da área 
compreendida pelo Granito Sucuru, na qual os rejeitos possam ser aproveitados sob 
a forma de brita e argamassa para a indústria, além de poder ser usado na forma de 
rocha ornamental. 
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ABSTRACT 

 
Environmental management has become commonplace in the mining companies 
seeking to reconcile the forward development to sustainability issues. Therefore, we 
try to present this brief study possibilities for a better use of the Granite Sucuru 
waste, whose deposit is located in the Cariri Paraibano. The study proposal was 
aimed at the development of the productive chain of the analyzed region and 
preserving the environment. Thus, research the environmental field and mineralogy 
of industrial rocks covered the direct observation of the analyzed area, the literature 
focused on environmental studies and their possible interface with the studies of 
applications of industrial rocks for construction, and finally, laboratory tests, which 
analyzed the physical indexes and the particle size analysis of rock. Therefore, from 
this study can be analyzed better economic and environmental viability of the area 
covered by Sucuru Granite, in which the waste can be availed in the form of crushed 
stone and mortar for the industry, and can be used in the form of rock ornamental. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A mineração é uma atividade indispensável no atual modelo econômico da 
sociedade; é algo inerente à sobrevivência desse grupo social em constante 
mudança. Assim, a importância assumida pelos bens minerais se adéqua a várias 
atividades humanas como habitação, construção, saneamento básico, transporte, 
agricultura, além de tecnologia de ponta em diferentes áreas do conhecimento. 
 
Sendo considerado um dos setores básicos da economia do país, a mineração vem 
contribuindo de forma decisiva para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida 
de várias gerações, sendo fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade 
equânime, desde que seja operada com responsabilidade social, estando sempre 
presentes os preceitos do desenvolvimento sustentável (FARIAS, 2002). Apesar da 
sua importância para a qualidade de vida da sociedade, o processo de mineração é 
ainda muito impactante ao meio ambiente, causando degradação visual da 
paisagem natural, que trás a tona transtornos gerados às populações do entorno dos 
projetos minerários e à saúde das pessoas diretamente envolvidas no 
empreendimento. Frente a essa realidade, conciliar sustentabilidade e atividades 
mineradoras é um desafio ao conceito de desenvolvimento sustentável, uma vez que 
a atividade minerária retira da natureza recursos naturais exauríveis. 
 
O bom gestor ambiental precisa conciliar os pontos negativos de suas atividades e a 
sustentabilidade como forma de garantir o desenvolvimento que resultem no 
processo de mitigação de impactos. Este trabalho versa sobre a exploração da 
rocha que produz o “Granito Azul Sucuru” no município de Serra Branca, PB. Este 
litotipo, por conta de sua beleza, fruto de sua textura e cor azulada, é usado como 
rocha ornamental. Os problemas ocasionados pela exploração desta rocha devem-
se às poucas pesquisas da mesma, ao alto valor para retirada do seu produto final 
apesar do mesmo ser de grande valor comercial, além de escassez em técnicas 
para o manejo e retirada do material, falta de tratamento adequado e manejo. 
 
Alencar et al. (1996) destacam a necessidade de estudos de caracterização da 
jazida de rocha ornamental, através de levantamentos geológicos de detalhe e 
sondagens, obtendo informações que permitam prever, dentre outras coisas, as 
dimensões dos blocos exploráveis e as variações da qualidade do material. Segundo 
Ferreira (2004), nota-se que o enfoque dos autores a respeito de pesquisa, extração 
e qualidade de rochas ornamentais são sempre muito semelhantes e quase todos 
relacionam a importância de uma caracterização geológica bem feita, levando em 
consideração parâmetros ligados às características do maciço, como as variações 
litológicas, suas estruturas e condições geomecânicas. No caso do “Granito Azul 
Sucuru”, devem-se buscar novas formas de aproveitamento de rejeitos que não têm 
finalidade para a indústria de rochas ornamentais, mas que podem ser reutilizados 
seja como artesanato, seja como agregados graúdos (britas) e/ou agregados miúdos 
(areia), minimizando o impacto ambiental na área de exploração e viabilizando a 
ordem econômica. 
 
1.1. Sustentabilidade 
 

O desenvolvimento sustentável é definido como aquele que “permite atender às 
necessidades básicas de toda a população e garante a todos a oportunidade de 
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satisfazer suas aspirações para uma vida melhor sem, no entanto, comprometer a 
habilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades” (CHEN e 
CHAMBERS, 1999 apud JOHN, 2000, p. 16). Assim, no caso particular do “Granito 
Azul Sucuru”, tem-se a ideia de manter nas áreas exploradas um aspecto positivo, 
ou seja, uma aproximação entre o desenvolvimento econômico, a preservação do 
meio ambiente, uma igualdade social, a qualidade de vida da comunidade local e o 
uso racional dos recursos oriundos nas pedreiras. 
 
1.2. Rochas ornamentais 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define rocha ornamental como 
uma substância rochosa natural que, submetida a diferentes graus de modelamento 
ou beneficiamento, pode ser utilizada como uma função estética qualquer. Rocha de 
revestimento, por sua vez, é qualificada pelo órgão como material rochoso passível 
de desdobramentos e beneficiamentos diversos com emprego em acabamentos de 
superfícies de paredes e pisos em construções civis. A American Society for Testing 
and Materials (ASTM), órgão normatizadoramericano, define dimension stone (pedra 
ornamental) como qualquer material rochoso natural serrado, cortado em chapas e 
fatiado em placas, com ou sem acabamento mecânico, excluindo produtos acabados 
baseados em agregados artificialmente constituídos, compostos de fragmentos e 
pedras moídas e quebradas. Frascá (2002), com base nos conceitos da ABNT 
(1995) e ASTM (2003), entende-se rocha para revestimento como “um produto de 
desmonte de materiais rochosos e de seu subsequente desdobramento em chapas, 
posteriormente polidas e cortadas em placas”. Costa et al. (2002) conceitua rocha 
ornamental e de revestimento como tipos litológicos extraídos em blocos ou chapas, 
que podem ser cortados em formas diversas e beneficiados através de 
esquadrejamento, polimento e lustro. Para Mattos (2002), uma rocha para ser 
considerada ornamental deve apresentar como requisitos básicos beleza estética, 
ou seja, homogeneidade textural e estrutural, e possuir características tecnológicas 
dentro de padrões aceitáveis pelas normas técnicas. 
 
1.3. Localização da jazida do “Granito Azul Sucuru” 
 
A área do “Granito Azul Sucuru” situa-se no compartimento da Borborema, na 
porção centro sul do Estado da Paraíba, na localidade Sítio Riacho do Buraco, 
Município de Serra Branca – PB. Está localizada na Folha Sumé (Referência: SB.24-
Z-D-V SUDENE - Ano 1986), na Escala 1:100.000. O acesso à área é feito a partir 
de Campina Grande, PB. O percurso totaliza 165 km, dos quais 150 km são 
percorridos por rodovias pavimentadas e o restante por estrada não pavimentada, 
que podem ser percorridas durante qualquer período do ano. 
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Figura 1. Localização aproximada da área licenciada em relação aos acessos. 

Fonte: Mapa de Sumé (Referência: SB.24-Z-D-V; SUDENE). Escala: 1:100.000, digitalizada pela 
AESA. 

 
1.4. Geologia local e regional 
 

Segundo o Programa de Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil (CPRM, 
1998), a região objeto deste projeto de lavra está posicionada no interior de uma 
unidade geotectônica, denominada de Terreno Alto Moxotó e, mais especificamente, 
por litologias do Complexo Sumé, constituídas por gnaisses, ortognaisses e 
migmatitos, calcários metamórficos, faixas de anfibolitos, ortognaisses e migmatitos 
e rochas plutônicas granulares, na forma de stocks, com pouca ou nenhuma 
expressão topográfica e rochas graníticas filonianas. Neste contexto ocorrem 
estruturas rochosas, na forma de diques intrusivos, pós-tectônicos, discordantes, 
deformados e encaixados em rochas migmatíticas e gnáissicas do embasamento 
pré-cambriano, sob a forma de diques verticalizados a subverticalizados, orientados 
na direção N-S, constituídos por amontoados de matacões, posicionados sobre os 
diques ou parcialmente deslocados. 
 
A área de ocorrência do “Granito Azul Sucuru” corresponde a um enxame de diques 
alongados com direção NNW e comprimento variando de 50 m a 700 m que cortam 
os metassedimentos aluminosos (biotita gnaisses com granada e sillimanita), com 
larguras médias variando de 15 a 20 metros, do Complexo Gnáissico-
Aluminoso/Sertânia. Menos frequentemente cortam os gnaisses claros do Complexo 
Sumé, a NE de Sucuru (NAVARRO, 2006).Os diques são de quatro tipos (CPRM, 
2000): 1) granitos porfiríticos (dgp) com fenocristais de microclínio e quartzo azul, 
imersos numa matriz cinza-escura, milonitizada, de granulação fina a média, 
correspondentes aos comercializados como “Azul Sucuru”; 2) microdiorito porfirítico 
(ddp) com fenocristais ovóides e arredondados de plagioclásio em matriz cinza 
afanítica, composto essencialmente por plagioclásio, ferromagnesianos, quartzo e 
pouco microclínio; 3) diques ácidos compostos essencialmente por quartzo, biotita e 
feldspatos; e 4) diques básicos com amigdalas, compostos por quartzo, feldspato e 
anfibólios (NAVARRO, 2006).Petrograficamente esta rocha apresenta uma textura 
porfirítica, de composição sienogranítica, constituída por feldspatos, variando de 
branco a róseo, quartzo azul, distribuídos em uma matriz composta de biotita e 
hornblenda. Estudos petrográficos situam o “Granito Azul Sucuru” no campo das 



Cavalcanti, L.F.M.; Fernandes, A.C.G.; Oliveira, F.M.C.; Melo, E.B. 

 

rochas ácidas, contendo, em média, 40% de microclina, 30% de quartzo, 20% de 
oligoclásio, 5% de biotita e 5% divididos entre hornblenda, fluorita, minerais máficos 
e minerais acessórios (titanita, clorita, zircão, calcita e minerais opacos). 
 

 
Figura 2. Embasamento gnáissico, litologia encaixante do dique e matacões. 

 
O “Azul Sucuru” é explorado em grandes matacões remanescentes dos diques cujo 
alinhamento facilita a exploração que é feita através do uso de massa expansiva e 
desmonte manual. Com volume da ordem de, aproximadamente, 8,0m3, a retirada 
de blocos dos matacões facilita o corte nos teares multi-lâminas. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. O “Granito Azul Sucuru” 

 

Na Paraíba, estudos sobre mármores e granitos, com a finalidade de uso como 
materiais de revestimento na construção civil surgiram no início da década de 80, 
através da CDRM – Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais. Desse 
estudo, resultou a descoberta de granitos, entre eles o “Azul Sucuru”, de cor azul, 
que por sua raridade e beleza logo fez sucesso no mercado externo, cuja exploração 
é feita a céu aberto, pois, a lavra apresenta menor custo operacional, no entanto, há 
uma maior susceptibilidade à ação intempérica, devido à presença de grandes 
quantidades de matacões. É uma rocha esteticamente nobre, devido à presença de 
cristais azul de quartzo, disseminados numa matriz escura constituída de minerais 
máficos. 
 
2.2. Metodologia 

 
A metodologia consta de revisão bibliográfica acerca de granitos e suas aplicações, 
seja na construção civil ou no campo das rochas ornamentais. Também foram 
realizadas visitas de campo às áreas de extração de “Granito Azul Sucuru”, no 
município de Serra Branca, PB, o que promoveu uma análise dentro do contexto 
ambiental das atividades, visando identificação e avaliação dos impactos ambientais, 
a cada uma das etapas da atividade de extração. Para a determinação dos índices 
físicos (densidade, porosidade e absorção de água), nove corpos de prova oriundos 
de placa polida do “Granito Azul Sucuru” foram usados para a determinação dos 
índices físicos (densidade, porosidade e absorção de água), de acordo com a norma 
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NBR/ABNT 15845, anexo B. Estes ensaios, e sua posterior análise, apontam a 
viabilidade ou não do aproveitamento deste granito como material ornamental. 
Também foi realizada britagem de rejeitos do “Granito Azul Sucuru”, obtidos na 
pedreira, em britador MAQBRIT, foram selecionados aleatoriamente 100 fragmentos 
oriundos desta britagem. Em seguida, verificaram-se as dimensões destes pedaços 
de rocha, de acordo com a NBR 6954: comprimento, largura e espessura para 
verificação da possibilidade de aproveitamento desses rejeitos para a construção 
civil, sob a forma de brita em concretos. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Nas pedreiras do “Azul Sucuru” existe uma enorme quantidade de rejeitos que 
degrada o ambiente natural. Assim, o aproveitamento sustentável desses rejeitos, 
seja na construção civil ou na forma de artesanato, pode contribuir para o 
desenvolvimento da comunidade local e da região e promove a retirada dos entulhos 
do meio ambiente minimizando o impacto sobre os córregos, vegetação e a 
paisagem natural. 

 
Os índices físicos são definidos pela relação básica entre a massa e o volume das 
amostras através das propriedades de massa específica (densidade) seca e 
saturada, porosidade e absorção d’água. Os valores dos mesmos vão implicar na 
aprovação da rocha para sua utilização como material ornamental. Após ensaios, os 
índices físicos do “Granito Azul Sucuru” apresentaram os seguintes valores: 
(a)Densidade: 2660 kg/m3; (b) porosidade aparente: 0,26% e (c) absorção de água: 
0,10%. De acordo com a NBR 15844 – Requisitos para granitos – este material 
atende as especificações para uso como material de revestimento. Entretanto 
características intrínsecas do material como composição mineralógica e textura 
devem ser consideradas quando em aplicações em ambientes onde haja agentes 
agressivos como banheiros e balcões de cozinha, onde os processos de 
alterabilidade (hidrólise, oxidação, hidroxidação) são mais intensos. 
 
De acordo com (FRAZÃO, 2002),existem diversos métodos para determinar as 
formas dos fragmentos. As mais comuns se baseiam na medição das dimensões 
dos fragmentos por meio de linhas imaginárias que definem comprimento largura e 
espessura. Com relação ao “Azul Sucuru”, o grau de cubicidade dos agregados foi 
definido em função das dimensões A (comprimento), B (largura) e C (espessura), de 
acordo com a classificação proposta pela NBR 6954 (ABNT, 1989), baseada na 
tabela 1, abaixo: 
 

Tabela 1. Classificação dos tipos de Agregados. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Relação entre as dimensões Classificação da forma 

B/A C/B 

>0,5 >0,5 Cúbica 

< 0,5 >0,5 Alongada 

> 0,5 < 0,5 Lamelar 

< 0,5 < 0,5 Alongada-lamelar 
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Na figura 3, o gráfico de dispersão possui 100 amostras obtidas através do processo 
de amostragem simples e aleatória, tanto para os dados C/B como para os dados 
B/A, que permitem observar que a nuvem de pontos no gráfico acima tende a uma 
maior concentração acima de 0,5. Além disso, a divisão do gráfico em quatro 
quadrantes enfatiza que a maioria das britas encontra–se no quadrante onde B/A e 
C/B têm valores acima de 0,5. De acordo com a NBR 6954 (1989), as amostras de 
britas oriundas dos rejeitos do “Granito Sucuru”, foram classificadas conforme a 
frequência dos pontos distribuídos em todo o gráfico. No qual, no primeiro quadrante 
(C/B < 0,5 e B/A > 0,5) a quantidade de fragmentos corresponde a um percentual de 
5%; no segundo quadrante (C/B < 0,5 e B/A < 0,5), equivalente a 4%; no terceiro 
quadrante (C/B > 0,5 e B/A < 0,5), as britas são 27% do total; e no quarto quadrante 
(C/B > 0,5 e B/A > 0,5) totaliza 64%, todos em sentido anti-horário. Assim, as britas 
oriundas do “Azul Sucuru” apresentam uma forte tendência à classificação do tipo 
cúbica. Este fato corrobora para reutilização dos rejeitos da rocha como brita: a 
forma cúbica promove um menor índice de vazios no concreto. Também, alguns 
pesquisadores consideram que é indesejável a presença de mais de 15% de 
partículas lamelares ou alongadas em concretos. Isso se explica por que britas com 
partículas lamelares no concreto acumulam mais bolhas de ar e água sob elas, o 
que prejudica a durabilidade e reduz a resistência do concreto. 
 

 
Figura 3. Classificação das formas de agregados, relação de C/B e B/A. 

 
Segundo (YOSHIDA; FRAZÃO; GIROLDO, 1972), rochas com estruturas 
marcadamente estratificadas ou bandeadas ou xistosas tendem a produzir formas 
lamelares ou alongadas, tais como alguns quartzitos, arenitos estratificados e 
silicificados, gnaisses e xistos. As rochas de estrutura maciça, como os basaltos 
compactos tendem a apresentar frequência maior de fragmentos de forma cúbica; 
esta frequência diminui, contudo, com a diminuição do tamanho dos fragmentos, 
passando a predominar as formas lamelares e alongadas nas dimensões menores. 
O “Granito Azul Sucuru”, classificado como sienogranito, apresenta 
macroscopicamente cristais de quartzo, feldspatos, disseminados em uma matriz 
escura, portanto não apresentar orientação marcante e, como observado, não 
produz fragmentos de forma alongadas ou lamelares, com frequência significativa, 
no que diz respeito à fabricação de concreto. 
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4. CONCLUSÕES 
 
Diante do cenário atual de escassez em relação às medidas sustentáveis para o 
“granito” do tipo Sucuru, o presente trabalho sugere um novo paradigma no 
aproveitamento da jazida da rocha industrial em questão, no que tange a ideia de 
utilização de recursos naturais aliados à mineração. 
 
As problemáticas enfrentadas pela exploração da rocha produtora do “Granito Azul 
Sucuru” devem–se às poucas pesquisas da mesma. Seu produto final (placas 
polidas) é de grande interesse no campo das rochas de revestimento, entretanto 
para as indústrias de beneficiamento do material ornamental, a escassez em 
técnicas para o manejo e retirada dos recursos, além de tratamento adequado e 
utilização, se traduz como empecilhos para o desenvolvimento da explotação deste 
material. O desafio é propor um cenário inovador, modelo de gestão que concilie 
mitigação de impactos, aproveitamento de recursos e desenvolvimento econômico. 
 
A utilização da rocha industrial extraída de rochas ígneas segue um novo modelo 
mercadológico promissor que é a ornamentação de interiores. Além disso, todo 
segmento de gestão permite uma expansão em estudos e análises em toda a área 
integrada, reabilitando–a com a retirada de matacões e rejeitos, desenvolvendo a 
economia local de artesãos e futuramente a extensão para outras regiões que se 
encontram com limitações em seus recursos naturais na utilização de artesanatos. É 
preciso destacar que a utilização da rocha industrial como brita para confecção de 
concretos conseguirá reduzir significativamente alguns impactos como o acúmulo de 
rejeitos. Consequentemente, possibilitará uma valorização da área, diminuição da 
poluição visual e aumento da cobertura vegetal. Assim entende-se que a gestão 
ambiental, dentro de um processo técnico só tem eficácia quando todos os agentes 
estão envolvidos, a contribuição precisa ser de todos. 
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