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RESUMO 
 
A pedreira Mineração Boa Vista, situada no perímetro urbano da cidade de Baraúna, 
estado da Paraíba, quando em atividade, explorava rochas ornamentais destinadas 
ao consumo interno e à exportação. O granito, comercialmente denominado “floral”, 
cresceu devido a expansão da construção civil, sendo utilizado em revestimentos 
internos e externos, pisos, pias bancadas, divisórias, túmulos, obras de arte, etc. Em 
termos econômicos, se tornou um setor atrativo para o município, gerando emprego 
e renda em uma região deprimida sócio e economicamente. Com a valorização e a 
diversificação de uso desses produtos, a exploração e a extração cresceu 
notoriamente. Contudo, o descaso com o cumprimento da legislação e normas de 
segurança no trabalho e meio ambiente provocaram a extração de forma 
inadequada, gerando grandes volumes de resíduos sólidos, desvirtuando a 
paisagem, contaminando nascentes, comprometendo diretamente a sustentabilidade 
da atividade exploratória na região. Com Base nesta problemática, o presente 
trabalho apresenta o diagnóstico realizado na pedreira atualmente desativada, 
especificando o método de extração, as causas do embargo das atividades 
exploratórias pelo Ministério Público e os impactos ambientais causados pela lavra.  
 
PALAVRAS-CHAVE: granito floral; meio ambiente; sustentabilidade.  
 
ABSTRACT 

 
The quarry Mining Boa Vista, located in the urban perimeter of the city of Barauna, 
State of Paraíba, when active, explored ornamental rocks intended for domestic 
consumption and export. Granite, commercially named "floral", grew due to 
expansion of civil construction, being used in internal and external coatings, flooring, 
countertops sinks, walls, tombs, artworks, etc. In economic terms, became an 
attractive sector for the city, generating employment and income in a region 
depressed partner and economically. With the recovery and diversification of use of 
these products, exploration and extraction has grown noticeably. However, the 
neglect with the enforcement of legislation and safety standards at work and the 
environment caused the improperly extraction, generating large amounts of solid 
waste, distorting the landscape, contaminating water sources, directly jeopardizing 
the sustainability of exploratory activity in the region. On the basis of this problematic, 
the present work presents the diagnosis in the quarry currently unactivited, specifying 
the method of extraction, the causes of the embargo of exploratory activities of the 
public prosecutor and the environmental impacts caused by the mine. 
 
KEYWORDS: floral granite; environment; sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 
  
O Estado da Paraíba apresenta grande potencial em recursos minerais, 
principalmente, rochas para usos ornamentais, em quantidade e variedade, 
destinadas em geral à exportação. Nos últimos anos, o consumo cresceu 
significativamente, entre outros fatores, devido à expansão da construção civil. Em 
termos econômicos, já se tornou um setor atrativo para o Estado, gerando renda e 
elevando a taxa de emprego em áreas deprimidas sócio e economicamente. Com a 
valorização e a diversificação de uso desses produtos, a exploração e a extração 
têm crescido notoriamente. Contudo, nota-se o descaso com o cumprimento da 
legislação e normas concernentes a segurança no trabalho e meio ambiente. A 
extração procede de forma não adequada e apesar das operações de lavra serem 
efetuadas utilizando na maioria das vezes tecnologias avançadas, geram grandes 
volumes de resíduos que são descartados de forma inadequada. Esses fatores 
contribuem para uma série de agressões ao meio ambiente, comprometendo 
diretamente a sustentabilidade da atividade na região. Essas áreas, do ponto de 
vista físico e biológico, são altamente agredidas, com formação de núcleos de 
desertificação, conforme estudos efetuados por Mendonça (2012) e Souza & Lima 
Sobrinho (2013) para outras Regiões do Estado da Paraíba. 
 
O município de Baraúna situa-se na região do Seridó Oriental Paraibano com suas 
atividades minerais restritas à extração de granito, dentre eles o Caramelo Picuí e 
Floral atualmente com atividades paralelas, a extração de paralelepípedo, destinado 
à pavimentação de ruas. Encontra-se assentado em rochas graníticas colocadas 
cronoestratigraficamente como do Proterozóico Superior, afetados pelas 
tectogênese brasiliana, em regime distensivo (Santos, 2002). Tratam-se de 
leucogranitos de granulação média a grossa, gradando a sienogranitos. Afloram por 
todo o município de Baraúna e municípios circuvizinhos, inclusive na pedreira Boa 
Vista, objetivo do presente trabalho. Veios aplíticos e diques pegmatíticos são 
observados em alguns afloramentos da região. 
 
A Pedreira Boa Vista fica localizada no sítio Salgado, zona urbana de Baraúna, com 
processo no DNPM referente a requerimento de pesquisa nº846. 051/2010. No 
mesmo ano a Superintendência de Administração do meio Ambiente - SUDEMA 
concedeu Licença de Operação para pesquisa nº2096/2010. No ano de 2012, por 
meio de uma denuncia feita pela ONG Nova Baraúna paralisou as atividades da 
lavra, A ONG alegou que a extração desordenada do granito estava contaminando 
água que abastece algumas instalações da instituição, além de poluição ambiental 
marcante do local. Não foi constado que a contaminação da água seja proveniente 
da lavra, embora o relatório técnico de inspeção da SUDEMA realizado em 28/de 
agosto de 2012, em atendimento à Promotoria de Justiça de Picuí, constatou que a 
lavra foi iniciada sem nenhum acompanhamento técnico e sem obedecer as normas 
regulamentadoras e que a lavra foi desativada sem que houvesse a recuperação da 
área degradada. 
  
No Estado da Paraíba existe, pelo menos, uma dúzia de materiais conhecidos no 
mercado, com produção de blocos e beneficiados. Alguns desses materiais são 
conhecidos internacionalmente, como o sucuru, o japaraná, florença, o green space 
e o preto São Marcos. Além desses, são também conhecidos o caramelo e o róseo 
Picuí, o branco floral, o cinza Taperoá, o amarelo cabaça, o branco saara e o rosa 
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goiti. Existem mais de 50 tipos de diferentes granitos cadastrados, associados a 
vários ambientes geológicos, favoráveis à formação de materiais nobres de grande 
aceitação no mercado, tais como: azuis, preto total, verdes tipo “reis” e green space, 
além dos chamados granitos fantasia, oriundo de rochas migmatíticas aflorantes na 
região compreendida entre os municípios de Santa Luzia e Itabaiana. 

  
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O método de lavra utilizado pela Pedreira Boa Vista é a céu aberto, desenvolvida em 
matacões graníticos (figura 1), por meio de bancadas baixas (figura 2). A extração 
teve início com a perfuração da rocha em furos verticais utilizando martelo 
pneumático. Em seguida os furos eram preenchidos com explosivos, para realizar o 
corte, que era derrubado com o auxilio de um macaco hidráulico. Porém com o 
intuito de obter um melhor aproveitamento e agregando tecnologias mais vantajosas 
para o corte dos blocos, passou-se a utilizar massa expansiva (figura 3). 
 
Após o corte os blocos eram tombados utilizando cabos de aço (figura 4) com o 
auxilio de tratores, e levados até o pátio de estocagem (figura 5). Por fim os blocos 
eram levados até o pau de carga (figura 6) para serem transportados por carretas 
até as unidades de beneficiamento. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 1. Matacões de granito para lavra de          
rochas ornamentais na pedreira Boa Vista. 

 

 
 

Figura 2. Lavra em bancadas baixas na 
pedreira Boa Vista.

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Injeção de massa expansiva. 

 
 
 

Figura 4. Cabo de aço para içar o bloco. 
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Figura 5. Pátio de estocagem de blocos. Figura 6. Pau de carga para içar blocos.

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A extração realizada sem planejamento, acompanhamento técnico, e sem obedecer 
às normas regulamentadoras, principalmente da legislação federal vigente no Brasil, 
resolução nº. 001/86, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que em seu artigo 2º 
determina a obrigatoriedade da elaboração de estudo de impacto ambiental – EIA e 
respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, pelo empreendedor, que deve 
submetê-los à aprovação do órgão estadual competente para sua aprovação (Brasil, 
1986). A lavra realizada de forma desordenada, sem seguir as etapas pertinentes à 
pesquisa, lavra e recuperação ambiental, resultou em sérios impactos ambientais 
em torno da área explorada, alterando visivelmente o entorno da jazida (Souza, 
et.al., 2014). A camada superficial do solo foi retirada sem a preocupação de 
armazená-la, vegetação nativa foi devastada pelo desmatamento desordenado sem 
que houvesse um planejamento prévio de construção de canteiro de mudas nativas 
para repovoamento vegetal, a morfologia local do terreno foi modificada onde os 
topos dos morros e serras foram reduzidos pela retira da rocha (figura 7), acelerando 
o processo de erosão. 

  
Os blocos fora dos padrões de mercado foram amontoados no entorno da jazida, 
gerando um impacto visual marcante, modificando a paisagem (figura 8), sendo este 
um dos principais problemas observados na pedreira. Além das partículas finas que 
podem ser carreadas no período chuvoso, assoreando o riacho à jusante e o olheiro 
de água que abastece os bebedouros de água da ONG. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Modificação da morfologia local. 

 

Figura 8. Blocos amontoados na pedreira. 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

Outro fator observado foi à geração de enormes crateras deixadas na área (figura 9), 
alterando intensamente a área minerada e as áreas vizinhas, podendo destacar 
também a emissão de partículas provenientes das frentes de lavra, ocasionadas 
pelo desmonte da rocha alterando a qualidade do ar. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 9. Crateras formadas pela extração do granito. 

 
No ano de 2012, por meio de uma denuncia feita pela ONG Nova Baraúna, 
localizada a 500 a jusante da pedreira, a justiça determinou a paralisação das 
atividades de lavra. A ONG alegou que a extração desordenada do granito estava 
contaminando água que abastece algumas instalações da instituição, além da 
poluição ambiental marcante do local. Porém, não foi constado que a contaminação 
da água seria proveniente da lavra, embora o relatório técnico de inspeção da 
SUDEMA realizado em 28/de agosto de 2012, em atendimento à Promotoria de 
justiça de Picuí, averiguou e constatou que a lavra foi iniciada sem nenhum 
acompanhamento técnico e sem obedecer as normas regulamentadoras e que a 
lavra foi desativada sem que houvesse a recuperação da área ambiental degradada. 
A decisão judicial demonstra a necessidade das empresas mineradoras de 
adequarem às normas intrínsecas à mineração, segurança e saúde no trabalho e 
ambientais e da importância do poder público, das associações e até do cidadão 
comum na fiscalização das agressões ao meio ambiente decorrentes da atividade 
mineral. 
   

Algumas alternativas, se aplicadas, poderiam erradicar os problemas identificados. 
Seriam elas: verificar a situação da área junto ao Departamento Nacional de 
produção mineral-DNPM, para possível regularização, contratar profissionais do 
setor para acompanhar os trabalhos burocráticos e de lavra, elaborar um plano de 
segurança adequado em torno da jazida com placas de sinalizações, para melhor 
segurança de quem passar ou ir até a área, elaborar um plano de recuperação de 
áreas degradadas - PRAD, com plantas nativas da região, e quanto ao rejeito fazer o 
empilhamento correto selecionando-os para possíveis utilizações na indústria, 
principalmente na construção civil, podendo ser usados como brita, paralelepípedo, 
pedra rachão etc., mitigando os impactos ambientais, além a geração de emprego e 
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renda para a população local, trazendo benefícios para as questões sociais, 
ambientais e econômicas para município, atribuindo novas capacidades aos 
recursos existentes, engajando a sociedade local. Quanto a ONG nova Baraúna, 
denunciante e uma das responsáveis pelo fechamento da pedreira, poderia 
desenvolver através de seus membros, e em parceria com a prefeitura, empresa, 
órgão fiscalizador ou instituição de ensino que trabalhe com questões ambientais na 
região, algum projeto para recuperação da área, através da educação ambiental, 
que poderia ser desenvolvida com as crianças e adultos que frequentam a 
instituição.  
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A realização do presente trabalho foi de extrema importância para a identificação da 
problemática ambiental que envolve a lavra predatória de uma pedreira de rochas 
ornamentais. A falta de um planejamento prévio das etapas referentes a pesquisa 
mineral, planejamento de lavra e segurança do trabalho na mineração, identificando 
os impactos ambientais provenientes da lavra a céu aberto de rochas ornamentais, 
apresentação de alternativas para mitigar os impactos ambientais e solucionar os 
problemas identificados, levaram total desordem do empreendimento denominado 
Pedreira Boa Vista, culminando com sua interdição judicial, até que sejam tomadas 
providências concretas para uma mineração sustentável. 
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