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RESUMO 
 

 

São três os principais fatores que impulsionam a procura de um substituto 

para a areia natural por areia artificial na construção civil: 1) o esgotamento das 

jazidas de areia natural próximas dos grandes centros consumidores; 2) o 

aumento do preço do agregado miúdo devido ao transporte; e 3) a preocupação 

ambiental com as áreas de extração da areia natural. 

Uma alternativa para resolução destes problemas seria a utilização 

da areia artificial, que possui baixo valor comercial no mercado. Atualmente ela é 

considerada um resíduo da britagem de rochas da produção de agregados 

graúdos. O seu uso minimizaria o impacto ambiental, pois, se ficar armazenada 

no pátio das pedreiras, sua dispersão pelo vento e pela água contaminará o 

meio ambiente. Além disso, muitas vezes precisa ser remanejada por problemas 

operacionais, demandando tempo e recursos.  

Neste contexto, uma alteração no processo industrial de uma pedreira de 

agregados para a construção civil da empresa Mônego, localizada em Cruz 

Alta/RS, foi realizada durante o ano de 2011.  A implantação de dois novos 

britadores, um do tipo hydrocone e outro do tipo VSI, foi concluída. O britador 

hydrocone foi inserido no processo de britagem para aumentar a produção da 

pedreira. Já o britador VSI foi instalado na pedreira para produzir partículas que 

atendam as exigências do agregado miúdo para construção civil, isto é, 

partículas de formato cúbico bem definas.  

Os ensaios de caracterização tecnológica realizados comprovaram a boa 

qualidade da areia artificial produzida, exceto o teste de material pulverulento, 

onde os resultados ficaram pouco acima do recomendado pela norma. Como 

sugestão para resolver esse problema, novos equipamentos para a lavagem e 

retirada do excesso de material fino devem ser previstos pela empresa.  

  Desta forma, através dos testes de caracterização tecnológica realizados 

no agregado, este Projeto Integrado de Mineração mostrou que é possível 

a utilização da areia artificial produzida pela empresa Mônego em substituição 

da areia natural. Porém, restam ainda para serem realizados testes de 

caracterização tecnológica no concreto fresco e endurecido.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Devido à crescente urbanização, o consumo de agregados minerais para 

construção civil vem aumentando ano após ano. Conseqüente a isso, estão 

ocorrendo esterilização, degradação e restrição de importantes depósitos de 

areias. Some-se a isso, exigências ambientais fazem com que áreas de 

extração, normalmente várzeas ou leitos de rios, se localizem distantes dos 

centros consumidores, tornando o preço final de venda do produto maior. 

A abrangência e importância da produção de areia dizem respeito à 

oportunidade de estudar agregados para a construção civil em um contexto de 

crescimento da economia e, portanto, um aumento generalizado no consumo de 

agregados minerais. Uma das maiores preocupações com relação à qualidade 

das obras em concreto está associada à qualidade destes agregados minerais 

empregados e, em especial, ao agregado miúdo, normalmente a areia natural. 

Neste sentido, dois grandes problemas necessitam ser resolvidos: i) o aumento 

dos custos do concreto com este aumento na demanda por areia natural e ii) a 

preservação ambiental. 

No caso do aumento dos custos, trata-se de um material (areia natural de rio) 

encontrado em áreas específicas de sedimentos, muitas vezes distantes do 

mercado consumidor. É o caso da Região Noroeste do Estado do Rio Grande do 

Sul, onde a areia natural é trazida da Região Central do Estado, utilizando o 

modal de transporte viário ou ferroviário, contribuindo para o acréscimo nos 

custos de produção do concreto na Região.  Já o ganho com a preservação 

ambiental, substituindo areia natural pela areia artificial, é evidente, pois se trata 

de um subproduto gerado pelas pedreiras produtoras de agregados graúdos 

para a construção civil. Além disso, o descarte de fração granulométrica entre 

4,8mm à 0,075mm pode ocasionar impactos ambientais, como por exemplo 

alteração dos canais naturais de rios e os aspectos paisagísticos. Importante 

salientar que o aproveitamento de finos gerados na britagem já ocorre em 

diversos países do mundo, com Estados Unidos, Canadá e França. Em todos 

estes países, estes finos são utilizados na confecção de concretos com 
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finalidade estrutural, na produção de blocos de concreto, além de camadas de 

sub-base asfáltica ou concreto asfáltico (CBUQ). 

Outro fator importante que contribui sobremaneira para a substituição de 

areia natural por pó de pedra como agregado miúdo na fabricação de concretos 

é a utilização de britadores de impacto tipo VSI. Estes britadores têm como 

principal característica superar a restrição quanto ao uso da areia artificial: a 

forma lamelar dos grãos, que dificulta a trabalhabilidade dos concretos. Este tipo 

de britador gera partículas equidimensionais.  

Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa realizado em parceria com 

a empresa Mônego, que tem como objetivo no final do projeto viabilizar a areia 

artificial como areia para construção civil. Como o projeto é extenso, neste 

Projeto Integrado de Mineração somente constatará uma parte de um todo, a 

caracterização tecnológica do agregado miúdo, onde será avaliada a 

características do material, visando atender às normas da ABNT.   

Este trabalho teve inicio com um estágio realizado no mês de 

fevereiro/2011, na pedreira Mônego. Além de conhecer o processo de 

fabricação, foi acompanhada a montagem mecânica e a regulagem do britador 

VSI, para que futuramente possam ocorrer ajustes, visando adequação às 

normas da ABNT.  

 

1.1 Agregado para a construção civil 

 

Os agregados minerais são rochas fragmentadas através de uma ação 

mecânica promovida pelo homem ou pela natureza. 

Os agregados para a indústria da construção civil são os insumos mais 

consumidos no mundo. São bens de baixo valor unitário, onde seus usos estão 

ligados as suas propriedades de granulometria e resistência, mas sem que a 

diferenciação no produto exista como estratégia relevante de concorrência. A 

baixo a tabela e gráfico da produção anual brasileira de acordo com o DNPM 

dos anos de 2001 até 2007 (tabela 1). 
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Tabela 1: Produção anual brasileira de agregados (toneladas) 
 

Bem Mineral 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Areia (106 t) 244,4 240,8 214,1 201 238 255 279 

Brita (106 t) 190,6 189,8 168,8 187 172 199 217 

Total (106 t) 435 430,6 382,9 388 410 454 496 
Fonte: DNPM, 2008. 

Gráfico 2: Produção anual brasileira de agregados (toneladas) 
 

 

 

Nota-se que a produção de areia do ano de 2001 até 2007 teve um 

acréscimo de 14,16%, totalizando por ano mais 35 x 106 toneladas produzidas. 

   Os agregados são materiais granulares, sem volume definidos, de 

dimensões e propriedades adequadas para uso em obras de engenharia civil. 

Podem ser classificados levando-se em conta a origem, a densidade e o 

tamanho dos fragmentos. Esses podem ser classificados como de origem 

natural ou artificial. Naturais são os materiais que foram extraídos em sua forma 

fragmentar, sendo está, a forma que se encontra do material na sua área fonte, 

como areia e cascalho. Já os artificiais são os materiais que são extraídos em 

forma de blocos e precisam passar por processos de fragmentação, como a brita 

e a areia artificial.  

Dentre os agregados, podemos destacar os agregados miúdos. De 

acordo com MEHTA & MONTEIRO (1994) areia é uma sustância natural, 

proveniente da desagregação de rochas, possui granulometria entre 0,05 e 5 
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milímetros pelas normas da ABNT. Conforme a norma brasileira, agregado 

miúdo possui diâmetro bom entre 0,075mm 4,8mm e (ABNT NBR 7211) (Figura 

1).  

Tabela 2: Limite granulométrico do agregado miúdo, segundo a (NBR 7211) 

 

 

Quanto à areia artificial, segundo GIMMUSSO (1985) qualquer material 

mineral ou artificial, que seja quimicamente inerte em relação ao cimento, pode 

ser usado como agregado para concreto. Mesmo utilizando aqueles que podem 

reagir (sofrer alguma reação química), pode-se recorrer a formas de neutralizar 

os efeitos dessa reatividade. 

 

1.2 Dados da instalação industrial 

 

1.2.1 Localização da pedreira 

 

A área de estudo do empreendimento encontra-se na região centro/norte 

do RS, a aproximadamente 450 km da capital gaúcha, com acessos pela BR – 

158. O empreendimento situa-se em uma área rural denominada Três Capões 

no Distrito de Cruz Alta, a margem esquerda do Rio Ingaí (Figuras 2). 
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Figura 1: Localização e vias de acesso da Pedreira Mônego em Cruz Alta/ RS 

 

 

 

1.2.2 Informações resumidas da geologia local 

 

A pedreira encontra-se implantada na parte central de um derrame 

basáltico, da formação Serra Geral sendo constituída por um afloramento de 

basalto, amigdalóides a vesiculares, em cota pouco abaixo da frente de lavra. 

Estruturalmente as rochas mostram intenso fraturamento de direção noroeste, 

com planos preenchidos por material argiloso ou silicoso. Os planos de falha são 

revestidos por hematita ou por produto de alteração de silicatos do tipo zeolitos. 

A rocha beneficiada é um basalto afanítico a faneritico granular fino 

clorotizado de cor fresca verde musgo, com manchas de cor vinho e fratura 

conchoidal. (Mônego, PCA). 

 

1.2.3 Produção e usos da areia artificial  

 

A produção de areia artificial na usina de beneficiamento é de 26 

toneladas/hora.  A areia atualmente é utilizada em camadas de sub-base 

asfáltica ou concreto asfáltico (CBUQ). Segundo empresas que utilizam a areia 

artificial em usina de asfalto instalada na área da pedreira, a qualidade deste 
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material é superior a de outros fornecedores devido a suas partículas 

equidimensionais. 

Além do CBUQ, a areia artificial é também usada em concreto de cimento. 

Neste contexto, um fator importante que contribui sobremaneira para a 

substituição de areia natural por areia artificial na construção civil é o preço. 

Estima-se que metro cúbico de areia natural é em torno de R$ 24,00, enquanto o 

da areia artificial atinge, em media, R$ 20,00 (Gazeta Mercantil, 2003). 
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2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

 

2.1. Objetivo principal. 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar amostras de 

areia artificial através de testes de caracterização tecnológica, verificando se o 

material analisado se enquadra nas normas de agregado miúdo exigidas pela 

ABNT. 

 

2.2. Objetivos específicos. 

 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

 Coletar amostras representativas no processo industrial de 

britagem; 

 Analisar as amostras de areia artificial coletadas e comparar com 

as especificações exigidas pela ABNT: caracterizações física e 

química; 

 Propor eventuais correções /adaptações no processo. 

 

2.3. Justificativas.  

 

2.3.1. Mercado consumidor de areia artificial 

 

A não ser a água, não existe outro material que o homem consoma tanto 

quanto os agregados para construção civil. Deste modo é fundamental 

estudar este material principalmente em um período em que a demanda por 

este produto cresce a cada dia. 

A preocupação com a qualidade do concreto é outro fator que vem 

levantando grandes discussões. Fatores como sua versatilidade, durabilidade 

e o seu custo vêm sendo alvo de grandes estudos. Dentro destes estudos, a 

substituição da areia natural pela a artificial, quando tratamos do agregado 
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miúdo, é um assunto que merece destaque já que o consumo de agregado 

miúdo no Brasil passa de 480 milhões de toneladas por ano. Previsões 

afirmam que esse consumo terá um aumento de 22% até 2016, 

representando um acréscimo de quase 106 milhões de toneladas 

consumidas anualmente.   

 

2.3.2. Aspectos ambientais da areia artificial 

 

A preservação ambiental é outro fator que deve ser considerado, já que a 

extração de areia natural causa degradação dos leitos dos rios nas regiões 

produtoras de areia. Atualmente 90% da produção nacional de agregado miúdo 

têm sido através da extração de areia natural e os 10% restantes, de outras 

fontes, como por exemplo, a utilização do estéril das pedreiras como areia 

artificial.  

Como citado anteriormente, as atividades mineradoras representam riscos 

ambientais. Os próprios minerais correm risco pela sua condição de serem não 

renováveis e, portanto, passíveis de se esgotarem dentro de alguns anos. A 

extração de areia interfere direta ou indiretamente sobre as características 

ambientais de uma área explorada, como a remoção da cobertura vegetal, 

escoamento superficial, solos e a própria ocupação humana. Devido às 

escavações realizadas, há uma remoção da cobertura vegetal e a desagregação 

dos solos, com conseqüentes danos ao meio físico, tais como inundações, 

assoreamento, processos erosivos, desmatamento, poluição hídrica, sonora e 

visual. (MEDEIROS et al.,2002. Apud, CABRAL, 2007, pág 61.) 

A exaustão dessas reservas de areia natural perto de grandes centros 

consumidores faz com que o preço final do produto se torne mais alto, já que a 

restrição desta atividade extrativista pelos órgãos de fiscalização ambiental são 

fatores que obrigam a exploração de areais em locais cada vez mais distantes 

dos grandes centros urbanos. Isto acarreta um acréscimo no preço final do 

produto. Em média, 67% do preço final da areia natural é devido ao transporte.  

Uma alternativa para tais problemas é a substituição da areia natural por um 

produto de qualidade igual ou superior com o preço menor ou semelhante, como 

é o caso da fração fina da brita (areia artificial) estocado nos pátios das 

pedreiras. Se esse material for beneficiado por britadores que proporcionam uma 
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cubicidade ótima a partícula da areia artificial, esse pode vir a ser utilizado como 

areia para construção civil.    

 Em grandes centros estaduais produtores da areia britada, o produto já 

ganhou lugar no mercado consumidor. Em Goiana atualmente 20% do volume 

total de agregado miúdo consumido vem da areia artificial; já em São Paulo, a 

participação no mercado deste insumo chega à aproximadamente 80%. 

De acordo com Turíbio Serpa Holsbach outros grandes estados produtores 

são: Minas Gerais (12,0%), Rio de Janeiro (9,0%), Paraná (7,0%), Rio Grande 

do Sul (6,4%) e Santa Catarina (3,9%).Outras grandes regiões produtoras são 

Sorocaba, Piracicaba e Vale do Rio Ribeira de Iguape, também no Estado de 

São Paulo; Seropédica, Itaguaí, Barra de São João e Silva Jardim no Estado do 

Rio de Janeiro; o Guaíba; rios Caí e Jacuí, no Estado do Rio Grande do Sul; 

Vale do Rio Itajaí, em Santa Catarina; Várzea do Rio Iguaçu na Região 

Metropolitana de Curitiba; Vale do Rio Tibagi no município de Ponta Grossa (PR) 

e o Rio Paraná na Região de Guairá (PR). 

 

2.3.3. Sustentabilidade na produção de areia artificial 

 

Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades 

humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem 

comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está 

diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir 

o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles 

se mantenham no futuro.  

Desta forma, o termo areia artificial se encaixa perfeitamente do termo 

“sustentável”. De acordo com a figura abaixo (Figura 3), quando um produto é 

sustentável deve ter relação com seis termos, que são; social, cultural, 

ecologicamente correto, econômico e tecnológico.   

 

 

 

 

 



22 

 

 

Figura 2: Os pilares da sustentabilidade 
 

 

 

No caso social, a areia artificial é um produto que todos saem ganhando, 

tanto o consumidor que compra um produto mais acessível, quanto o 

empreendedor que agora lucra com um material que antigamente era 

descartado.   

Cultural, pois ocorrerá uma mudança de costume, onde os compradores do 

agregado miúdo que antigamente só compravam a areia natural passarão por 

um período de aceitação com o novo produto;  

Ecologicamente correto, pois além de ser um subproduto da brita, é um 

produto alternativo, que não causa nenhuma degradação ao meio ambiente, 

além do causado pela brita. 

Econômico, pois é um produto mais econômico que a areia natural. 

Tecnológico, pois é produto que apresenta em certas circunstâncias 

qualidade superior do que a própria areia natural, e a utilização de um material 

que antes era descartado. 

 



23 

 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1  Areia artificial 

 

A “areia artificial” como é conhecida a fração granulométrica de dimensão 

entre 4,8mm até 0,075mm (ABNT NBR 7225) na construção civil por apresentar 

peculiaridades que na grande maioria das vezes são desfavoráveis quando 

tratamos de concreto, acabam não sendo usados ou  utilizados em aplicações 

marginais. Os finos acabam ficando estocados em grandes pilhas nos pátios das 

pedreiras e ocasionam problemas ambientais e econômicos para o 

estabelecimento. 

 

3.1.1. Características físicas da areia artificial 

 

3.1.1.1 Granulometria 

 

A granulometria é um fator essencial que deve ser analisado, pois 

consiste no estabelecimento da composição granulométrica da mistura do sólido 

(areia mais brita). Conforme Alves (1999) esta composição tem como finalidade 

o ajuste da graduação, evitando qualquer excesso de grãos de um mesmo 

tamanho que possa interferir no conjunto, pois geralmente, quando há o excesso 

ou a falta de um determinado agregado da graduação desejada, a conseqüência 

é uma falta de trabalhabilidade e um comportamento insatisfatório do concreto.  

Segundo BASÍLIO (1995), a granulometria ótima é aquela descontínua 

(grãos finos e grossos desprovidos dos médios), pois demonstra a máxima 

compacidade. Porem nos ensaios feitos pelo autor essa granulometria gerou 

problemas de trabalhabilidade, exigindo maior energia de vibração para um 

adensamento adequado. 

Já Fuller (apud BASÍLIO, 1995) mostrou que a granulometria ótima 

corresponderia a uma granulometria contínua e Lobo Carneiro (apud 

BÁSILIO,1995), por sua vez, afirmou que ela variava com proporção 
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cimento/agregado. E por fim BASÍLIO (1995) concluiu que a granulometria ótima 

será aquela que para uma mesma consistência e a mesma relação 

água/cimento, gere um consumo mínimo de cimento.  

BÁSILIO (1995) ainda diz que é especialmente a fração fina do agregado 

que se tem que atuar para se obter um concreto mais econômico e de melhor 

qualidade. Pois devido à sua área elevada área específica, qualquer alteração 

do teor de areia no concreto irá provocar alterações significantes do consumo de 

água e conseqüentemente, no de cimento (ROGRIGUES 1984).  

Desta forma a ótima granulometria seria aquela com uma mistura de 

sólidos onde não falte e nem sobre grãos de um mesmo tamanho, para que se 

atinja uma boa trabalhabilidade e uma boa proporção de água/cimento.  

 

3.1.1.2 Textura e forma de grãos 

 
Determinar a forma geométrica e a textura dos grãos em estudos não é 

simples, já que a forma tridimensional dos grãos não é regular suficiente para se 

obter um índice. 

 Mas vários métodos indiretos de determinação da forma do agregado 

miúdo já foram criados, porém atualmente não existe nenhum método 

plenamente aceito. 

De acordo com Mineropar (2006) o índice avaliado e o arredondamento 

que normalmente são definidos por números, neste caso são definidos por 

termos analíticos, a saber: anguloso, subanguloso, subarredondado e 

arredondado (Figura 4). A textura e a forma do grão variam de acordo com o 

material analisado e o processo de britagem que se utilizou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

Figura 3: Representação esquemática do grau de arredondamento e 

esfericidade do agregado NBR 7.389 (ABNT, 1992) 

 

 

Uma das características que pode-se observar através da tabela é que 

partículas alongadas ou lamelares apresentam área especifica maior do que as 

partículas de forma regular, assim influenciam de modo negativo na 

trabalhabilidade do concreto. 

No que diz a respeito à textura superficial do agregado, sua avaliação é 

feita pelo grau de polimento ou rugosidade da partícula, sendo em função 

principal da dureza, do tamanho do grão e das características dos poros da 

rocha (MINEROPAR, 2004, Apud, CABRAL, 2007, pág 104). 

 

 

3.1.1.3 Materiais pulverulento  

 

O material pulverulento dentro de certos limites pode contribuir ao 

concreto preenchendo os espaços vazios, diminuindo a porosidade e 

aumentando a resistência do concreto. Porém quando esse material forma uma 

partícula e envolve o grão, sua ação é prejudicial ao concreto, pois impede a 

aderência da pasta de cimento aos agregados, e conseqüentemente o processo 

necessita de mais água para manter a trabalhabilidade. 
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3.1.2. Características químicas da areia artificial 

 

3.1.2.1 Teor de cloretos e sulfatos solúveis 

 

Os sais minerais, quando associados aos agregados, promovem 

mudanças na pega e no endurecimento da pasta, além de provocar deterioração 

do concreto, cuja ocorrência se dá devido a reações de compostos deletérios, 

como sulfatos e cloretos, com o cimento e por ataque ás armaduras ou ferragens 

do concreto (FRAZÃO, 2007). 

 

3.1.2.2 Impurezas orgânicas  

 

FRAZÃO (2007) explica que a matéria orgânica influi no concreto por 

meio de retardamento da pega e do endurecimento, o que provoca redução da 

resistência inicial, às vezes, até da final.  

 

3.1.2.3 Torrões de argila e materiais friáveis  

 

Conforme IOSHIMOTO (1980) os torrões de argila que vem junto com os 

agregados apresentam, pouca resistência e absorvem muita água e originam 

vazios no concreto. Os vazios causam desagregação, o que acarreta redução da 

resistência na compressão.  

 

3.2  Britadores na produção da areia artificial 
 

3.2.1 Britador VSI 

 

A primeira etapa que uma instalação de britagem passa a fim de produzir 

areia artificial a partir do pó de pedra é a alteração ou adequação de seus 

equipamentos da usina de beneficiamento.  

É necessário a implantação de um britador por impacto to tipo VSI, para 

produzir partículas que atendam as exigências do agregado miúdo para 

construção civil, isto é, partículas de formato cúbicas bem definidas.  
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O britador supera a principal restrição apresentada pela areia artificial, às 

dificuldades de trabalhabilidade do concreto, ou mesmo da argamassa, 

provocados pelo formato inadequado (laminar e alongado), das partículas finas 

do pó de pedra. 

Desta forma o britador por impacto VSI proporciona uma maior qualidade 

ao concreto de cimento devido às características das partículas.  De acordo com 

Menossi (2004) a NBR 6118:2003 estabelece o conceito de resistência 

característica, que incorpora técnicas de estatísticas ao dimensionamento e ao 

controle da qualidade do concreto. Portanto, um concreto com um agregado 

muito lamelar vai apresentar menor trabalhabilidade, o que já não acontece com 

um agregado mais cúbico, este faz com que o concreto fique mais trabalhável, 

pois sues grãos irão ter melhor interação, e conseqüente, apresentarão menor 

porcentagem de vazios no concreto. 

Conforme o fabricante do Britador VSI, ele é o responsável pela cubicidade 

da areia artificial é o britador VSI. Já que a britagem do material é “rocha-contra-

rocha” (Figura 5), para todo tipo de material alimentado, isso se da pela alta 

velocidade de transferência de energia que se inicia desde que a rocha 

alimentada entra no tubo de alimentação. A partir deste ponto o material se 

move pela gravidade e quando o fluxo contínuo da entrada de fragmentos de 

rocha passa sobre a placa distribuidora central do rotor, ela se divide em 

múltilpas correntes diferentes que se chocam com força nas bordas de arraste 

das ondas autógenas do centro do rotor. A rápida aceleração atingida 

movimenta as partículas até a porta de saída do rotor onde a velocidade é ainda 

maior. Conforme vai passando através do rotor, o material vai sendo comprimido 

pelas crescentes forças G da rotação do Rotor. Este fluxo de rochas de múltiplas 

camadas e comprimido e pulverizado contra ondas revestidas de rocha que se 

formam e se mantém fixa nas paredes radiais do rotor. Sendo que a britagem 

entre fragmentos ocorre pelas múltiplas colisões e diversas forças que atuam em 

cada um dos pedaços de rochas em seu percurso através do rotor. 

O modelo de britador utilizado na Pedreira de estudo é o modelo 250, 

200HP, estima-se que atualmente a pedreira esteja produzindo 26 

toneladas/hora de pó de brita.  
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Figura 4: Imagem esquemática da fragmentação da rocha do britador VSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Britador hydrocone 

 

Este britador é utilizado quando existe uma grande quantidade de material 

a ser fragmentado, sendo mais operacional do que o britador de mandíbula, pois 

pode ser alimentado por qualquer lado, indistintamente, além de permitir uma 

pequena armazenagem no seu topo. 

O princípio de funcionamento do britador giratório (figura 6) consta do 

movimento de aproximação e distanciamento do cone central em relação à 

carcaça invertida. Este movimento circular (85 a 150 rpm) faz com que toda a 

área da carcaça seja utilizada na britagem, o que fornece ao britador uma 

grande capacidade de operação.  

 

Figura 5: Imagem esquemática da fragmentação da rocha do britador Hydrocone 
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4. METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

 

A metodologia utilizada para realização da coleta de amostras e dos 

ensaios de caracterização tecnológica foi baseada em ensaios normalizados, 

onde se buscou atender aos objetivos da pesquisa em andamento. 

Neste capítulo apresenta-se a metodologia para avaliar as características 

da areia artificial para o uso na construção civil. Portanto, foi proposta uma 

metodologia para verificar se as características da areia artificial, tais como, 

granulometria, existência de torrões de argila e/ou materiais friáveis, existência 

de material pulverulento, teor de cloretos e teor de sulfatos solúveis, textura e 

índice da forma dos grãos, são compatíveis com a norma NBR 7211 (ABNT, 

2005) do agregado miúdo. 

Na figura é apresentado um fluxograma resumo da metodologia do 

trabalho, onde mostra as etapas desenvolvidas durante o trabalho (figura 7). O 

projeto iniciou com um estágio no mês de fevereiro/2011, nas instalações da 

empresa Mônego em Cruz Alta/RS, para acompanhar a instalação de novos 

equipamentos, como os britadores VSI e o Hydrocone, responsáveis pela 

produção da cubicidade da partícula.   
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Figura 6: Metodologia do trabalho 
 

 

 

Durante a realização do estágio, foram coletadas amostras para 

caracterização. Foram feitas ao todo três coletas, uma durante a realização do 

estágio, onde se recolheu material que não passou pelos novos britadores, 

(hydrocone, e VSI) e mais duas coletas com os britadores instalados.  

Após a coleta, as amostras foram analisadas. Devido a falta de infraestrutura 

da Universidade Federal do Pampa –UNIPAMPA, os testes foram realizados 

também em outros dois laboratórios LAPROM- UFRGS e Mônego. 

Com os resultados dos testes, os valores foram analisados e interpretados, 

visando um eventual regulagem nos britadores. 

 

 

 

 

 



31 

 

 

4.1 Estágio  
 

Já visando o projeto integrado de mineração, foi realizado um estágio nas 

Instalações da Mineradora Mônego em Cruz Alta no mês de fevereiro de 2011, 

onde se acompanhou o processo de britagem, e a instalação de novos 

britadores no layout da mina, o britador hydrocone e o britador VSI. 

 

4.1.1  Britador VSI 
. 

O principal responsável pela produção de partículas equidimensionais é o 

britador por impacto de eixo vertical (VSI). Este britador viabiliza a produção da 

areia artificial.  

Uma das principais características desde britador é sua fácil manutenção. 

Isto propicia um alto índice de cominuição, aliado ao baixo custo de desgaste, 

ocasionando uma diminuição de gastos. (Manual do britador, Barmac Metso 

Minerals).  

Outro aspecto visto no estágio é que, dependendo de qual tipo de produto 

final a empresa deseja produzir, o britador VSI oferece três opções de 

configuração para seu rotor (Figura 8), são elas: 

 Rotor aberto, que envolve aplicações com alimentação de grandes 

proporções, baixa abrasividade e alta cominuição; 

 Rotor fechado, que é quando se deseja uma melhor cominuição 

para aplicações de alimentação fina e de baixa abrasividade; 

 Rotor fechado, com opção de camada de rocha (atualmente 

utilizada na Mônego), que permite maior flexibilidade num único 

equipamento e a capacidade de processar alimentação e a de 

abrasivos finos, além de produzir excelente granulometria de 

agregados grossos e areias fabricadas. 
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Figura 7: Visualização interna do britador VSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desta forma, o britador VSI pode se adequar às mudanças de layout e de 

produção, sem ter que fazer grandes alterações, tornando-o vantajoso para a 

instalação industrial. 

 

4.1.2 Britador Hydrocone 
 

 

Tendo em vista aumentar a produção da instalação industrial de britagem, 

foram substituídos do processo de britagem dois britadores de mandíbulas, o 

6240 e o Rebritador 9026, por um único britador tipo Hydrocone marca Faço. 

Devido a sua maior capacidade de produção, o britador Hydrocone, além 

de reduzir a quantidade de britadores, proporcionou à unidade industrial uma 

série de ganhos, tais como: 

 britador de maior potência, conseqüentemente de maior produção; 

  um melhor formato à partícula (cubicidade); 

  diminuição da quantidade de finos; 

 alta resistência a abrasão; 

 britador de fácil e baixa manutenção; 

 sem restrição para diversas características mecânicas da rocha (facilidade 

para britar qualquer tipo de rocha); 

 dispensa o alimentador; 

 altamente efetivo com matérias úmidos com alto teor de argila. 

Metso Minerals 

Rotor 
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4.2 Coleta de amostras de areia artificial 
 

A areia artificial utilizada no trabalho foi coletada na saída do britador 

VSI, na pilha da peneira de 3 decks. Já no britador hydrocone, as amostras 

foram coletas na saída do material fino do britador (Figura 9). 

Foram coletadas durante o ano o equivalente de doze quilos de 

amostras na pilha da areia artificial do britador VSI. Como sairá desta pilha todo 

material vendido como areia artificial para construção civil foi recolhido maior 

quantidade de amostras nessa pilha do que em qualquer outra. A coleta foi 

realizada na parte interior do centro. 

Foi amostrado também areia artificial no britador hydrocone, que se 

totalizou em dois quilos, foi usada como comparação com as amostras do 

britador VSI, já que elas não apresentam características essências como 

cubicidade e angulosidade das partículas. 

Durante a coleta, ainda na pedreira, as amostras de areia artificial foram 

previamente secadas quarteadas em padrões de um quilo cada e estocadas em 

sacos plásticos isolados da umidade e de fonte de calor, tendo em vista seu 

armazenamento na UNIPAMPA, antes de sua utilização nos experimentos. 
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Figura 8: Localização da coleta das amostras 
 

 

  

 

4.3 Caracterização tecnológica. 
  

Através da caracterização tecnológica dos agregados, pretende-se obter 

dados que servirão de base para toda a pesquisa. Esses dados serão 

importantes, pois através de seus resultados são avaliadas as características do 

agregado, tais como: 

 Grãos capazes de resistir aos esforços solicitados e à ações de 

intempéries. 

 Reduzir as variações de volume (homogeneização das partículas) . 

 Reduzir custos do concreto. 

  Boa distribuição granulométrica para garantir uma boa compacidade do 

concreto. 

 Partículas equidimensionais. 

 Boa resistência mecânica. 
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 Boa composição mineralógica. 

 Ausência de impurezas que possam diminuir a durabilidade do concreto. 

 

4.3.1 Laboratório de tratamento de minério da UFRGS- LAPROM: 
 

No Laboratório de Processamento Mineral da UFRGS foram feitos 

ensaios de granulometria e textura e índice da forma dos grãos. Foi realizada, 

também, uma preparação das amostras, para os ensaios de sais, cloretos, e 

sulfatos. 

 

• Ensaio de Granulometria. 

 

A granulometria é fator essencial a ser analisado, pois e é na fração fina 

do agregado que se concentra os maiores esforços.  

O ensaio foi baseado na norma NBR NM248. Os parâmetros usados 

nesse ensaio foram: 

 Quantidade de material: 1000 gramas. 

 Freqüência do agitador: 12 Hz. 

 Tempo no agitador : 12 minutos 

  Peneiras utilizadas: 3,35 mm, 2 mm, 1 mm, 0,85 mm, 0,71 mm, 0425 mm, 

e de 0,106 mm.  

Como não estavam disponíveis todas as peneiras estabelecidas pela norma, 

foram selecionadas peneiras de tamanho de malhas próximas às recomendadas 

pela norma. 

O módulo de finura foi calculado somando as porcentagens retidas 

acumuladas em massa de um agregado, nas peneiras da série normal, dividida 

por 100. 

O ensaio seguiu as seguintes etapas: 

i. Lavagem das as amostras na peneira de nº 200 mesh (0,075mm) para 

retirada dos finos. 

ii. Secagem das amostras em estufa, deixar esfriar à temperatura 

ambiente e, por fim, determinar sua massa. (m1 e m2) 
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iii. Limpar as peneiras, e as encaixando de forma que a maior abertura 

fique em cima e a menor em baixo. 

iv. Promover a agitação do conjunto de peneiras, por tempo razoável 

para permitir a separação e classificação prévia dos diferentes 

tamanhos de grão da amostra. 

v. Determinar a massa total do material retido em cada peneira e no 

fundo do conjunto.  

vi. Proceder o peneiramento da segunda amostra, de massa m2, de 

acordo com o realizado na primeira amostra, de massa m1. 

Os cálculos se procedem da seguinte maneira: 

i. Para cada uma das amostras, calcular a porcentagem retida, em 

massa, em cada uma das peneiras, com aproximação de 0,1%. 

ii. As amostras devem apresentar a mesma dimensão máxima 

característica, e nas demais peneiras, os valores de porcentagem 

retida individualmente não devem diferir mais que 4% entre si. 

iii. Calcular as porcentagens médias, retidas e acumuladas, em cada 

peneira com aproximação de 1%. 

iv. Determinar o módulo de finura, com aproximação de 0,01 (soma das 

porcentagens acumuladas na série normal e dividido por 100). 

 

• Teste de textura e índice da forma do grão. 

 

 A forma e a textura do agregado quando fora dos limites padrões podem 

prejudicar de modo acentuado a trabalhabiliddade dos concretos frescos. 

O ensaio de textura e o índice da forma do grão foram baseados no método 

de Mineropar (2006), através de fotos a partícula é avaliada levando em 

consideração o formato da partícula: angulosa, subangulosa, subarredondada e 

arredondada. 

 

 Preparação das amostras para os ensaios de sais, cloretos e sulfatos 

 

A preparação das amostras foi feita em um moinho vertical de rolos, onde 

elas foram moídas até atingirem a granulometria ideal (0,075mm) para os 

ensaios de sais, cloretos e sulfatos.  
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As amostras permaneceram no moinho durante 15 minutos. Ao todo foram 

moídas 500 gramas de amostras da areia artificial, em cinco séries de 100 

gramas em cada moagem.   

 

4.3.2 Laboratório de Química da Unipampa: 
 

Já no laboratório de química da UNIPAMPA foram feitos ensaios de teor de 

cloretos, teor de sulfatos, teor de sais, material pulverulento, torrões de argila e 

material friáveis. 

 

 Ensaio de teor de cloretos, sulfatos e sais 

 

Cloreto, sulfatos e sais no concreto acarretam corrosão da estrutura, além 

de causar alteração no endurecimento da pega do concreto.  

 

O ensaio foi realizado baseado na norma NBR 9917. 

 

Tabela 3: Teor máximo de cloretos permitidos para o agregado miúdo (o valor de 
teor máximo é válido tanto para sulfatos como sais) 

 

Norma 7211-Agregado para concreto (2005). 

 

As soluções utilizadas nos ensaios foram: 

 Solução padrão de cloreto de sódio (NaCl) 0,05 N. 

 Solução de 0,05 N de nitrato de prata (AgNO3). 

 Ácido nítrico (HNO3), solução 1:1. 

 Solução de cloreto de bário a 10% (BaCl2). 

*(mesmas soluções para os ensaios de determinação de sais, cloretos e 

sulfatos solúveis). 
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 Ensaio de existência de material pulverulento. 

 

Com uma elevada quantidade de material pulverulento, a aderência 

agregado miúdo na pasta de cimento será prejudicada 

O ensaio foi realizado conforme a norma NBR NM 46. 

Os materias e equipamentos necessários para a determinação do teor de 

materiais pulverulentos do agregado miúdo são: 

Conjunto de peneiras (#1,18mm e # 0,075mm). 

• Uma recipiente para lavagem do agregado. 

• Água corrente. 

• Estufa. 

• Balança (Cap Mínima de 1kg e sensibilidade de 1g). 

• Agregado miúdo, amostra seca em estufa (105 +- 5)°C até a constância 

de massa. 

• Recipiente de vidro. 

• Luvas. 

A execução se procede da seguinte maneira: 

i. Pesa-se a amostra do agregado. 

ii. Coloca-se o agregado no recipiente. 

iii. Coloca-se água dentro do recipiente de modo que não transborde quando 

for agitada. 

iv. Agita-se para provocar a separação e suspensão do material pulverulento. 

v. Verte-se a água com o material em suspensão pelo conjunto de peneiras. 

vi. Lavar as peneiras sobre o recipiente, de modo que todo o material retido 

nelas, volte para junto da amostra em análise. 

vii. Repete-se o processo, colocar o agregado no recipiente, até que água se 

torne clara. Para verificar isso utiliza-se o recipiente em análise. 

viii. O agregado lavado é finalmente seco em estufa até a constância de 

massa. 

ix. Pesa-se o agregado seco (mf). 

O percentual do teor de materiais pulverulentos do agregado miúdo é 

calculado segunda a expressão:    M=([mi-mf]/mi).100 (%) 

Onde: 
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m – É a porcentagem de material mais fino que a peneira de # 0,075mm 

por lavagem (material pulverulento). 

mi – É a massa original da amostra seca, em gramas. 

mf – É a massa da amostra seca após a lavagem, em gramas. 

 

 Ensaio de torrões de argila e materiais friáveis 
 

A existência de uma quantidade elevada de torrões de argila no concreto 

poderá implicando aparecimentos de buracos. 

Desta forma o ensaio foi realizado conforme a norma NBR 7218. 

Os materiais e equipamentos necessários para a determinação do teor de 

argila e materiais friáveis são: 

• Recipiente. 

• Série de peneiras. 

• Balança (Cap. Mínima de 1kg e sensibilidade de 1g. 

• Agregado miúdo seco e estufa (105 a 110°C) até a constância de 

massa (+
- 1500g). 

• Estufa. 

A execução se procede da seguinte maneira: 

i. Peneirar o agregado miúdo através da série abaixo: 

# 76mm ; # 38mm; # 19mm ; # 4,8mm; # 1,2mm 

ii. Colocar cada uma das amostras em diferentes recipientes. 

iii. Espalhar na forma e analisar a presença de argila e torrões. 

iv. Identificar todas as partículas com aparência de torrões de argila ou 

materiais friáveis, pressionar com os dedos, de modo a desfazê-las 

(destorroamento) 
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Tabela 4: Conjunto de peneiras para o ensaio de torrões de argila e matérias 
friáveis 

 

Fonte: SIQUEIRA, L.Materiais de Construção II-MCC-II. UDESC.2008 

 Pesar cada material retido em suas respectivas peneiras (Pf). 

 Calcular o teor parcial da argila em torrões e materiais friáveis (TA) de 

cada fração indicando em porcentagem segundo a expressão. 

% TA= ([Pi-Pf]/Pi).100 

 

O resultado do teor global da argila em torrões é calculado 

segunda a expressão: 

                

 

4.3.3 Laboratório da Mônego: 
 

O ensaio de equivalência de areia foi realizado no laboratório da empresa 

Mônego sem acompanhamento. Este ensaio tem o objetivo de determinar a 

presença de finos plásticos no agregado miúdo  

O teste consiste em colocar a amostra passando na peneira n° 4 em uma 

proveta que contem solução de cloreto de cálcio x glicerina x formaldeído, em 

repouso por vinte minutos. Em seguida, agitar o  conjunto por trinta segundos, 

posteriormente completar a proveta com a mesma solução até o nível pré 

determinado – operação de lavagem do agregado. Após repouso, ler com uma 

régua graduada a altura do floculado (h1). Com o uso de um pistão padronizado 

introduzido na proveta, lê-se a altura do material depositado (h2). O equivalente 

de areia é determinado pela fórmula:  EA = (h2/h1) x100  

 (F.Santos. e E. Costa, Salvador,Bahia).  
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5 RESULTADOS DOS ENSAIOS REALIZADOS 

 

Todo o material utilizado para os ensaios de caracterização no agregado, 

foram submetidos ao processo de preparação que envolveu secagem dos grãos 

em estufa a 100 °C, por 32 horas, e homogeneização por meio de 

quarteamentos. 

 

5.1 Laboratório de tratamento de minério da UFRGS- LAPROM: 

 

5.1.1  Granulometria 

 

A norma utilizada para a determinação da composição granulométrica das 

areias foi a NBR NM 248. 

Os resultados obtidos da composição granulométrica do material avaliado 

encontram-se na tabela abaixo (Tabela 5) e na curva granulométrica (Figura 11). 

 

Tabela 5: Análise granulométrica da areia artificial, pedreira Mônego, Cruz 
Alta/RS 

 

Peneiras (mm) Peso (g) % % acum Lim. Inf Lim. Sup 

3,35 142 13,9 13,9 0 10 

2 236,5 23,2 37,1 0 30 

1 236,2 23,2 60,3 5 50 

0,85 46,4 4,6 64,9 10 55 

0,71 38,5 3,8 68,6 15 70 

0,425 79,8 7,8 76,5 50 95 

0,106 155,1 15,2 91,7 85 100 

Passante 84,8 8,3 100,0   

 1019,3 100,0    

 

O teste foi realizado no laboratório de engenharia de minas na UFRGS, o 

LAPROM- LPM (Figura 10). 
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Observa-se que o agregado miúdo apresentou Dimensão Máxima 

Característica (DMC) igual a 0,850 mm. Dimensão máxima característica é 

grandeza associada à distribuição granulométrica do agregado, correspondente 

à abertura nominal, em milímetros, da malha da peneira da série normal ou 

intermediária, na qual o agregado apresenta uma porcentagem retida  

acumulada  igual  ou imediatamente inferior a 5% em massa (ME-20 RECIFE, 

2003). 

O modulo de finura do material analisado foi de 5,13 a cima da zona 

utilizável que de 3,50.  

 

Figura 9: Foto do conjunto de peneiras e do agitador utilizados durante a 

realização do ensaio (Laprom- UFRGS) 

 

 

 

Figura 10: Curva Granulométrica e os limites de distribuição segundo a Norma 

ABNT NBR NM248 
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Analisando a curva da figura 11, observamos que: 

 O agregado ensaiado obteve uma razoável distribuição granulométrica. 

Sua curva mostrou parte de sua distribuição granulométrica fora dos limites 

ótimos de utilização (3,5 à 0,8mm). O que significa que areia artificial 

analisada possui uma alta quantidade de material grosseiro. O que IMPLICA 

em ajustes nos britadores da pedreira. 

 A areia artificial possui uma fração alta de material grosso (69,91%), e 

cerca de 8% de areia média e 24 % de areia do tipo fina.  

 Uma das vantagens de se usar areia artificial ao invés da areia natural 

é devido à uniformidade de tamanho. Isto se deve ao fato da areia artificial ter 

sido produzida a partir de britadores onde o produto final é homogêneo 

independente do período do ano. Já na areia extraída diretamente do rio, 

pode ocorrer uma variação de granulometria dependendo do lugar no leito 

onde o material for retirado. 

 

5.1.2 Textura e forma de grãos 

 

Amostras do britador VSI 

 

Para avaliar os parâmetros de forma e textura dos grãos, foram feitas 

observações e registros fotográficos por intermédio do estereoscópio. As figuras 
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a seguir mostram as imagens ampliadas da areia artificial. Cada foto representa 

uma faixa granulométrica que compõe o material analisado. Em todas as fotos a 

baixo, constatou-se alta existência de material fino, indicando alto teor de 

material pulverulento. 

Faixa granulométrica > 3,35mm: Analisando a Figura 12, contatou-se que as 

partículas de areia artificial oriundas da rocha basalto apresentam grão com grau 

de esfericidade alto, com grau de arredondamento do tipo anguloso e textura 

superficial do tipo áspera.   

 

 

 

 

Figura 11: Granulometria maior de 3,35 mm (14,2% de todo o material) 
 

 

 

 

Faixa granulométrica entre 2 e 3,35mm: Analisando a figura 13, contatou-se 

que as partículas de areia artificial apresentam grãos com grau de esfericidade 

baixo, com grau de arredondamento do tipo anguloso e textura superficial do tipo 

áspera.  
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Figura 12: Granulometria entre 2 e 3,35mm (23,6% de todo o material) 

 

  

 

Faixa granulométrica entre 1 e 2mm: Já na figura 14 as partículas de areia 

artificial apresentam grãos com grau de esfericidade alto, com grau de 

arredondamento do tipo anguloso e textura superficial do tipo áspera.  
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Figura 13: Granulometria entre 1 e 2 mm (23,62% de todo o material) 
 

 

  

 

Faixa granulométrica entre 0,105 e 1mm: Já nas figuras 15, 16, 17 e 18 a 

areia artificial apresenta grãos com grau de esfericidade alto, com grau de 

arredondamento do tipo arredondado e textura superficial do tipo áspera.  
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Figura 14: Granulometria entre 0,85 mm e 1mm ( 4,65% de todo o material) 
 

 

 

 

Figura 15: Granulometria entre 0,710 mm e 0,85 mm (4,385% de todo o material) 
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Figura 16: Granulometria entre 0,425 mm e 0,710mm (7,98% de todo o material) 
 

 

 

 

Figura 17: Granulometria maior de 0,105 mm e 0,425mm (15,51% de todo o 

material) 
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Faixa granulométrica < 0,105: 

Já se formos observar a figura 19 abaixo, além de um baixo grau de 

esfericidade e grau de arredondamento anguloso, nota-se alta quantidade de 

material silicoso na fração mais fina do material analisado. 

 

Figura 18: Passante final, material inferior a 0,105 mm (8,48% de todo o 

material) 

 

 

 

Amostras do britador hydrocone 

 

O material da foto abaixo (figura 20) foi coletado no britador Hydrocone. 

Este britador, diferentemente do britador VSI, não produz só partículas 

equidimencionais. Observando a foto, nota-se a presença de material do tipo 

agulhas, o que diminui significantemente a resistência do concreto.  
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Figura 19: Presença de agulhas no material coletado no Hydrocone 

 

 

 

Uma das vantagens da areia artificial em relação à natural ou seixos 

rolados é de que a areia natural possui maior grau de arredondamento. No 

concreto, isto pode proporcionar concretos menor resistência à tração do que 

quando usados agregados com textura mais rugosa, como a areia artificial, 

devido a sua aderência com a pasta. 

Através das imagens a melhor faixa de tamanho para utilizar é a de 0,105 

mm e 0,425mm, pois fica dentro das normas de tamanho e são partículas 

cúbicas. 

 

5.2 Laboratório de Química da Unipampa 

 

5.2.1  Torrões de argila e matérias friáveis 

 

Os resultados referentes ao material argiloso e friável para a areia artificialou 

artificial são de 0,5%, uma faixa considerável aceitável diante a norma, que é no 

máximo 1,5%. 

Fazendo uma comparação entre a areia artificial e a natural usando como 

critério a quantidade de torrões de argilas e matérias friáveis, nota-se que na 

maioria dos casos descritos em bibliografias, a areia natural possui maior 

Agulhas 

Agulhas 
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quantidade dessa substância nociva, o que diminuiria a resistência do concreto e 

sendo em certos casos até expansivos. 

 

 

5.2.2 Teor de cloretos 

 

 Foi encontrado na análise de teores de cloretos os seguintes valores: 

 0,015369 gramas de cloretos a cada um quilo e meio de material 

analisado. Em percentual isso significa 0,0010246% de cloretos, pouco 

acima do limite especificado por norma 0,009%. 

A areia natural na maioria dos casos possui uma quantidade de teores de 

cloretos superiores a da areia artificial em estudo, o que acarretaria uma 

mudança na pega e no endurecimento da pasta, além de provocar deterioração 

do concreto, já que essa substância ataca às armaduras ou ferragens do 

concreto, ou seja, a corrosão. 

 

5.2.3 Teor de Sulfatos 

 

Não foram encontrados valores relevantes de sulfatos, atendendo assim 

as especificações da norma que são de 0,05%. 

Normalmente o teor de sulfatos na área natural é maior do que a artificial. 

Assim como os teores de cloretos, os sulfatos no concreto prejudicam no 

endurecimento do concreto e atacam nas armaduras ocasionando corrosão. 

 

5.2.4 Teor de Sais 

 

O teor de sais solúveis nas amostras analisadas foi de 0,2698%, ficando 

pouco acima da norma que limita em 0,2%. 

A quantidade de sais presentes tanto na areia natural como na areia 

artificial são valores muito próximos. 
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5.2.5  Material pulverulento  

 

Observou-se que a quantidade de material pulverulento para a areia 

artificial foi de 14,3 %, sendo que o limite delimitado pela norma é 12%, cerca de 

2% a mais que o recomendado. 

Uma das poucas desvantagens da areia artificial comparada com a 

natural é quantidade de material pulverulento existente no material. 

Como a areia natural é extraída de leitos de rios, e não passa por nenhum 

processo de fragmentação, possui pouca quantidade de material pulverulento. 

Já a areia artificial, que é um subproduto da brita e passa por três britadores 

(fase onde é produzida a maior quantidade de finos), acaba gerando uma alta 

quantidade de material pulverulento, não atendendo as especificações da norma 

NBR NM 46. 

O material pulverulento é prejudicial ao concreto, pois as impurezas 

contidas nesse material interferem no processo de hidratação do cimento, 

formando películas que impedem ou diminuem a aderência entre o agregado e 

pasta de cimento hidratada. Outro fator prejudicial é quando o material 

pulverulento está presente na superfície do agregado, interferindo na aderência 

entre o agregado e a pasta de cimento e prejudicando a resistência e a 

durabilidade do concreto. Por fim, outro problema ocasionado com alta 

quantidade de material pulverulento é de que as partículas finas aumentam a 

área superficial e conseqüentemente a demanda de água e o consumo de 

cimento.  

 

5.3 Laboratório da empresa Mônego: 

 

Os resultados do teste de equivalência de areia, que estava sob 

responsabilidade da empresa Mônego, não ficaram prontos até a data de 

entrega deste trabalho. Os resultados serão analisados futuramente. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

Analisando os resultados dos testes de caracterização tecnológica no 

agregado produzido pedreira Mônego de Cruz Alta/ RS, a utilização da areia 

artificial é possivelmente viável, porém deverá ocorrer modificações no layout da 

pedreira visando a adequação do produto as normas da ABNT.  

Os resultados referentes ao material argiloso e friável foram considerados 

ótimos, apresentando um valor três vezes menor do que o recomendado pela 

norma brasileira. Este teste deverá ser repetido periodicamente pelo laboratório 

de controle tecnológico da pedreira, pois a quantidade de material friável e 

argiloso no produto tem relação com a qualidade do decapeamento na frente de 

lavra.   

Em relação aos resultados dos outros testes, poucos obtiveram valores 

discrepantes e/ou fora da norma. Os teores como os de cloretos, sulfatos e sais, 

estando presentes na característica mineralógica da rocha extraída, não podem 

ser modificados pelo processo de cominuição e classificação.   

Contudo deverão ocorrer mudanças no layout da pedreira. Trata-se da 

inclusão no processo de um equipamento para lavagem e retirada do excesso 

de material pulverulento, que nas condições atuais é de 14%. A norma 

regulamenta no máximo de 12%, porém, no caso dos compradores do produto 

da pedreira, o limite aceitável é de apenas 8% de material pulverulento. Com 

implantação deste novo equipamento de lavagem, a qualidade da areia artificial 

aumentaria consideradamente.  

Este trabalho não esta finalizado, pois a partir destes ensaios de 

caracterização tecnológica realizados no agregado, é necessária a 

caracterização tecnológica no concreto fresco e endurecido, onde serão 

analisados a qualidade do concreto, substituindo à areia natural pela artificial. 

 Mas sem dúvida, é evidente o sucesso desta pesquisa, quando tratamos 

do fator econômico e ambiental. Econômico, pois a areia artificial é a valorização 

do rejeito da pedreira em um produto economicamente viável. E ambiental, 

porque ao substituirmos a areia natural pela artificial, estaremos diminuindo os 

impactos ambientais causados pela degradação dos leitos de rios e dos 

mananciais onde a areia natural é extraída. 
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