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RESUMO 
 
O presente trabalho aborda as atividades de lavra e beneficiamento de rochas 
graníticas para fins ornamentais na Pedreira Mineração Boa Vista, município de 
Seridó-PB. A perfuração da rocha para obtenção dos blocos é feita com martelo 
pneumático e o desmonte com uso de explosivos, massa expansiva e o fio 
diamantado, para fazer o tombamento da prancha. Posteriormente a prancha é 
cortada em sub-pranchas para o esquadrejamento dos blocos, utilizando martelo 
pneumático, brocas integrais, argamassa expansiva e cunhas. Em seguida os blocos 
são encaminhados para ao pátio de estocagem e levados para a usina de 
beneficiamento. Este processo é realizado em etapas: inspeção dos blocos; 
encaminhamento para os teares de fio diamantado para o corte das chapas, 
lavagem para evitar manchas pela oxidação da granalha, acabamento com politriz, 
levigamento, retirada da umidade ao forno, aplicação da rezina e polimento. Ao fim 
do processo as placas serão encaminhadas para o deposito onde será estocada 
para a comercialização. A nomenclatura comercial dos granitos é o Cappuccino, 
Golden Fuji Fortune, Chocolate, Chocolate Bordô, Beline e Pereiro, de acordo com a 
variação cromática e textural. Trata-se de corpos pegmatíticos encaixados em 
sienitos, ambos datados do Neoproterozóico.  
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ABSTRACT 
 
The present work deals the activities of mining and processing of granite rocks for 
ornamental purposes in the quarry Mining Boa Vista is municipality of Seridó, PB. 
The rock drilling to obtain the blocks is made with Jackhammer and disassemble with 
use of explosives, expansive mass and the diamond wire, to make the tipping of the 
surfboard. Later the Board is cut into sub-planks for squaring of the blocks, using 
pneumatic hammer, drills, expansive mass and wedges. Then the blocks are sent to 
the stockyard and transported to the processing plant. This process is carried out in 
stages: inspection of the blocks, referral to the diamond wire looms for cutting of 
plates, washing to prevent stains by oxidation of grit, finish with polishing machine, 
polishing matte, removal of moisture in the oven, application of resin and polished. At 
the end of the process the plates will be forwarded to the storage unit where it will be 
stored for marketing. The commercial Granites nomenclature is the Cappuccino, 
Golden Fuji Fortune, Chocolate, Chocolate Bordeaux, Beline and Pereiro, according 
to the chromatic and textural variation. It is pegmatite bodies embedded in syenite, 
both dating from the Neoproterozoic. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar informações sobre as várias etapas 
de extração e beneficiamento de rochas ornamentais realizadas pela empresa Fuji 
Mármores e Granitos S/A, mais precisamente na pedreira Mineração Boa Vista, sitio 
Serra Verde, localizada na zona rural do município de Seridó, estado da Paraíba, 
com coordenadas geográficas nos seguintes valores: SAD-69 Lat. (W) 06º51’46,8”, 
Long. (S) 36ª27’14,4”. 

 
A extração de rochas ornamentais na pedreira Mineração Boa Vista explora grandes 
corpos de granito pegmatítico de forma ordenada, utilizando tecnologia avançada 
para extrair grandes blocos de rocha. O granito extraído possui tonalidade variando 
de amarelo a marrom, de granulometria grossa. Esta empresa extrai granito para 
fins ornamentais e que são consumidas no mercado interno e para exportação. A 
quase totalidade da produção é utilizada para revestimento, especialmente em pisos 
e fachadas e em obras de construção civil. São produtos do desmonte dos materiais 
rochosos em blocos e de seu subsequente desdobramento em chapas, 
posteriormente polidas e cortadas em placas. Este tipo de atividade mineral ocorre 
também em vários municípios do seridó paraibano e potiguar, destacando-se 
também a explotação mineral para fins industriais, além dos minerais de valor 
gemológico (berilo, água marinha, turmalina).  

 
A área do presente estudo está inserida na Província Pegmatítica Borborema de 
Almeida (1967), correspondente à Faixa Seridó, caracterizada uma unidade 
geotectônica de idade neoproterozóica, subordinada tectonicamente pelas Zonas de 
Cisalhamento Patos e Picuí–João Câmara. Santos et.al. (2002) as intrusões 
magmáticas do Proterozóico Superior, formadas por batólitos de texturas 
leucograníticas variando desde finas, grossas e porfiríticas e um grupo de granitos 
pegmatóides interpretados como pertencentes à última fase do Ciclo Brasiliano, 
temporalmente associados às intrusões pegmatíticas da Província Borborema 
(originárias das mineralizações), às rochas sienograníticas e aos xistos da Formação 
Seridó. 
 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Todas as atividades realizadas na pedreira Mineração Boa Vista, sitio Serra Verde, 
desde o processo de extração até o beneficiamento de rochas ornamentais são 
realizadas pela empresa Fuji S/A, da mesma forma como já reportado por Souza, 
et.al. (2012, 2013) para outras pedreiras do Seridó paraibano. O processo de 
extração consiste na remoção de material útil ou economicamente aproveitável dos 
maciços rochosos. Primeiramente acontecem as marcações para delimitar as 
pranchas, em seguida é realizada a furação com os martelos pneumáticos com 
brocas integrais ligados ao compressor. Depois é feita a detonação, furação, corte e 
tombamento da prancha, para só então fazer o corte das sub-pranchas para 
posterior obtenção dos blocos e acabamento. Os produtos da etapa de extração são 
blocos de arestas aproximadamente retangulares, de dimensões variadas de 
aproximadamente 10,83m3.  
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A rocha pegmatítica economicamente lavrável ocorre em forma de diques intrusivos 
nos sienitos de direção estrutural no sentido SSW-NNE, com mergulho acentuado, o 
que favorece a implantação da lavra. O método de lavra utilizado é o de bancadas 
altas, permitindo maior seletividade de material e consequente potencial de elevação 
da sua taxa de recuperação. São empregadas especificamente para maciços 
rochosos heterogêneos do ponto de vista qualitativo e estrutural, com suas faces 
verticais (altura) variando em geral entre 6,0 m e 11,0 m (figura 1). A extração da 
rocha se processa a partir do isolamento de grandes volumes primários, dos quais, 
por sua vez, são obtidos através de cortes secundários (sub-volumes), 
correspondendo aos painéis verticais (prancha). Do esquadrejamento destes últimos 
são produzidos os blocos comerciais. 

 

 
Figura 1. Frente de lavra em bancadas altas Mineração Boa Vista. 

 
O desmonte é feito primeiramente através de uma bateria de furos objetivando uma 
distribuição ideal do explosivo na rocha. Para a detonação é necessário a realização 
de um plano de fogo, o qual é elaborado e supervisionado pelo geólogo e executado 
por um blaster. O plano de fogo pode ser classificado como primário ou secundário, 
conforme sua aplicação em pranchas primárias ou secundárias. Para o desmonte do 
maciço rochoso são utilizados os seguintes acessórios: cordel detonante, estopim, 
espoleta comum nº 8 e retardos. 
 
O processo o desmonte dos monoblocos de rochas emprega a tecnologia mista de 
fio diamantado (figura 2) e argamassa expansiva.  
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Figura 2. Corte dos blocos com fio diamantado. 

Para o tombamento das pranchas faz-se medições no maciço rochoso com trenas, 
esquadros, prumos e cordas. Em seguida são realizadas as furações na prancha 
com martelos pneumáticos modelo RH 658, (figura 3) e brocas de vários tamanhos, 
a depender da altura da bancada.  

 
Figura 3. Furações na prancha para o esquadrejamento dos blocos. 

 
Os principais mecanismos envolvidos na perfuração são: rotação, percussão e 
limpeza. Através da percussão e rotação a rocha é perfurada. A limpeza é 
importante tanto para retirada do material já quebrado, permitindo o avanço da 
perfuração, como na redução da temperatura do conjunto de perfuração (haste, 
broca, luvas), evitando o desgaste. A limpeza é feita com ar comprimido. Depois dos 
furos feitos com martelos pneumáticos dá-se o desenvolvimento dos cortes com fio 
diamantado, iniciando com marcações e nivelamento para o corte com o martelo 
fundo furo. Depois é feito o corte levante na prancha, um corte em L” na horizontal e 
na vertical. No corte com o fio diamantado é preciso a utilização de água, para 
diminuir o atrito com a rocha e não ocorra superaquecimento. Quando a prancha é 
muito pesada é preciso fazer uma abertura no pé da prancha chamada boca de 
lobo, para facilitar o tombamento da prancha, sendo realizado este processo de 
abertura de duas formas: corte com fio diamantado e com explosivos (figura 4). 
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Figura 4. Abertura da boca de lobo na base da prancha. 

 
Para o tombamento da prancha é confeccionada uma “cama” de areia com o 
objetivo de diminuir o impacto da prancha com o solo, evitando fraturas ou até 
mesmo sua quebra. No processo de tombamento são utilizados macacos 
hidráulicos, bolsas de água ligadas ao compressor de ar, causando pressão e 
inclinando a prancha para frente. Na parte superior da prancha são feitos furos para 
a colocação dos tirantes que são fixados com enxofre derretido no fogo, depois é 
colocado o moitão e puxado com cabos de aço e maquinas, (figura 5). Em seguida é 
realizada a verificação de manchas ou fraturas (figura 6). 
 

   
Figura 5. Tombamento da prancha. 

 

 
     Figura 6. Lavagem da prancha tombada.  

     . 
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Após essa operação é realizado o esquadrejamento dos blocos, utilizando martelos 
pneumáticos e brocas integrais para posteriormente ser utilizada a argamassa 
expansiva e cunhas para abertura das suas faces. Em seguida é feita a limpeza nos 
blocos com ar comprimido antes de serem transportados para o pátio de 
armazenamento, (figuras 7 e 8). Os blocos, ao chegarem ao pátio, são submetidos 
ao processo de retirada das partes excedentes das faces, dando-lhes forma 
prismática bem definida.  

 

.   
Figura 7. Armazenamento dos blocos. 

 

  
Figura 8. Detalhe do bloco facetado. 

 
O “pau de carga” (figura 9) é um instrumento rústico constituído por uma talha 
acoplada à extremidade de uma haste grossa de madeira fixada ao solo utilizado 
para içar o bloco na carroceria do caminhão. Na atualidade está sendo substituído 
por máquinas carregadeiras.  
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Figura 9. “Pau de Carga” para içar o bloco do solo para o caminhão. 

 
O beneficiamento da rocha ornamental tem início através do esquadrejamento do 
bloco para a alimentação do tear. No processo de inspeção observa-se, por 
exemplo, a presença de manchas e/ou fraturas. Em seguida os blocos são medidos 
e transportados para teares de fio diamantado ou convencionais para o corte das 
placas com espessura de 2cm (figura 10). Nos teares, as lâminas de aço são 
auxiliadas por uma mistura de água, cal, pó de rocha e granalha para garantir o 
corte dos blocos e o resfriamento das lâminas. A água é o solvente e o refrigerante 
da mistura, a cal age como lubrificante e como antiferrugem por ser básica e o 
espessador é utilizado para aumentar a viscosidade da mistura e permitir a 
suspensão da granalha, atuando também como detergente permitindo a remoção 
das partículas desagregadas e o pó de rocha influencia na densidade da lama. A 
granalha é o elemento abrasivo da mistura que passa pelo bloco, cai em um tanque 
e em seguida é bombeada para o “chuveiro” que distribui o fluxo de lama sobre o 
quadro, permitindo que ele penetre entre as laminas e o bloco, possibilitando a 
serrada. Finalmente ocorre a lavagem das chapas para evitar manchas no material 
pela oxidação da granalha.  

 

 
Figura 10. Tear de fio diamantado (a) e convencional (b) para corte dos blocos de rocha. 

  
O acabamento das placas é feito com máquina politriz e o levigamento com 
abrasivos diamantados, tornando-as planas e livres de imperfeições. Em seguida 
são levadas ao forno “Servi Gran” para secagem (figura 11) e logo após o processo 
do resinamento (figura 12). Em seguida as placas são polidas, utilizando abrasivo 

(a) (b) 
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magnesiano, tornando a superfície lisa. Após o término do processo as placas são 
estocadas para comercialização.  
 

 
Figura 11. Secagem da placa no forno. 

 

       
Figura 12. Resinamento da placa. 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A lavra de granitos ornamentais pela empresa Fuji S/A na pedreira Mineração Serra 
Verde obteve grande aceitação nos mercados nacional e internacional devido ao 
design de suas peças, que após o polimento final reportam belíssimas texturas e 
tonalidades. O resultado de todo o processo de lavra e beneficiamento utilizando 
tecnologia de ponta gerou a nomenclatura comercial de Granito Cappuccino, Gold 
Fuji Fortune, Chocolate, Chocolate Bordô, Beline e Pereiro, provavelmente pela 
abundância do mineral granada que dá à rocha variações cromáticas entre marrom 
e castanho. 

 
O método de lavra dos blocos utilizando a tecnologia de bancadas altas permite 
maior seletividade de material e consequente potencial de elevação da sua taxa de 
recuperação, empregadas especificamente para maciços rochosos heterogêneos do 
ponto de vista qualitativo e estrutural, com suas faces verticais (altura) variando em 
geral entre 6,0 m e 11,0 m. Até o momento a maior prancha tombada na pedreira foi 
de 1.000,70, maior tombada no Nordeste.  

 
Questionamentos sobre degradação ambiental, recuperação de áreas, utilização de 
rejeitos da mina para fins comerciais e normas de segurança no trabalho não foram 
reportados por Santos (2015) quando da confecção do seu relatório de estágio 
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supervisionado. Vale salientar que esta temática nunca foi objetivo das empresas 
mineradoras que atuam no Seridó paraibano e potiguar, abandonando muitas vezes 
suas atividades minerárias sem ao menos fazer um projeto de recuperação 
ambiental de área degradada. Souza et.al. (2012,2013) alerta para a necessidade de 
um planejamento ambiental na mineração do Seridó, envolvendo também saúde, 
segurança no trabalho e uso de rejeitos na construção civil, como forma de 
desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida da população. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 
O presente trabalho traz uma abordagem técnica detalhada de todas as etapas de 
obtenção de rochas ornamentais pela empresa Fuji S/A na pedreira Mina Boa Vista, 
desde a lavra até o beneficiamento final. Os resultados obtidos no desmonte em 
bancadas altas revelou a importância do método no aproveitamento comercial das 
pranchas, o corte conjunto da rocha usando fio diamantado e massa expansiva, de 
forma aumentar a lucratividade da empresa. O levigamento, polimento e resinagem 
das placas antes de serem colocadas no mercado ampliam a qualidade e a beleza 
da rocha ornamental, adicionando-lhes valor monetário. 
 
Apesar de a empresa Fuji Mármores e Granitos S/A ser uma das mais modernas 
fábricas de processamento de rochas ornamentais no Nordeste do Brasil, não existe 
um plano ambiental nem antes, durante ou depois do encerramento das atividades 
minerárias, de modo que as áreas degradadas fossem plenamente recuperadas sem 
prejuízo ao meio ambiente e à qualidade de vida da população. 
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