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RESUMO 

No presente trabalho s<lo apresentados os primeiros resultados do projeto visando à utilizaç<lo de areia m1ificial cm 
substituição a areia natural. cuja cxtração cm v{Jr;.cas c leitos dos rios causa sérios impactos ambientais. A princípio, foi 
feita amostragem de I ,5 t de pó de pedra da pedreira Pedra Sul no município de Juiz de Fora. MG. O material colctado foi 
homogcnci1.ado c retiradas alíquotas representativas para ensaios de caracterização tecnológica, cujos resultados foram 
comparados ;lquclcs obtidos com uma areia natural padrão adquirida do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de 
Süo Paulo - IPT Este produto consiste numa areia natural classificada entre 2.4 c 0.15 mm Os dados obtidos mostraram 
que a areia artificial produzida pelo circuito atual de britagcm necessita de uma adequação nas suas características físicas, 
cspcciftcamcntc. uniformidade na sua distr.ibuiç<lo granulométrica c morfologia das partículas, que devem ter fonna 
arredondada . Com a finalidade de se obter um produto final com essas características, por meio de britagcm, o CETEM 
adquiriu uma unidade piloto constituída de um britador autógcno tipo BARMAC c acessórios, com capacidade de 2 tlh. 
A equipe do projeto executou os trabalhos de montagem c instalaç;lo da unidade piloto na Pedreira Pedra Sul, onde serão 
rcalin tdos os primeiros estudos cm escalo piloto. previsto para o último quadrimestre deste ano. Nesta unidade serão 
obtidos dois produtos. areia artificial para concreto c pó para argamassa. 

PALAVRAS-CHAVE : areia artificial : argamassa: finos de pedreira: pó de pedra: aproveitamento de rejeitas. 

I. INTRODUÇÃO 

Na produção do concreto. para cada metro cúbico de brita utilizado s;lo ncccssúrios cerca de dois metros cúbicos de areia 
natural. As pedreiras do Brasil produzem. atualmcntc. cerca de I 03 .000.000 m'/ano de brita (Anuúrio Mineral Brasileiro, 
2001). o que requer a produç;1o de 20ú.OOO.OOO m'/ano de areia naturaL A cxtração dessas areias naturais vem gerando 
um impacto ambiental da maior gravidade c, sendo assim. os órg<los ambientais (IBAMA c outros) proibiram ou inibiram 
a cxtraç<lo da mesma cm vúrias desses localidades. Atualmcntc, grande parte da areia consumida nas grandes metrópoles 
prO\·ém de municípios distantes (cerca de 200 km), provocando aumento significativo no custo final do produto c de 
energia no transporte. além de estender a degradação ambiental para aqueles municípios. As cavas oriundas da extração 
de areia natural resultam cm lagos de úgua parada. formando um ambiente propício para o surgimento do mosquito 
da dengue. principalmente cm períodos chuvosos. causando à sociedade um sério problema sanit{Jrio. A extração de 
areia natural. que no passado era prútica comum nos leitos c vales de rios. agora se concentra em baixadas, provocando 
impactos ambientais cm conseqüências da remoção de (Bnun ct ai.. 20Cll): 

(i) coberturas vegetais nas úrcas a serem lavradas: 
(ii) material estéril c de solo org;1nico na etapa de dccapcamcnto. 

Jú é consenso que as <ircas urbanas não suportam mais esse tipo de atividadc de cxtração de areia natural. devendo-se, 
o mais rapidamente possível. encontrar altcrmtti\·as para a produção de areia, utili;.ando tecnologia limpa, sem impacto 
ambientaL Por outro lado. o passivo ambiental resultante de atividadcs mal plan~jadas. normalmente, recai sobre os 
municípios c os governos estaduais. 

Outro problema ambiental do sctor de areia c brita é o da cstocagcm dos finos oriundos do processo de britagem para 
obtenção de brita. Nas pedreiras. as rochas (granitos, gnaisscs, basaltos. calcúrios. entre outras) ao serem cominuídas 
cm circuitos de britagcm tcrciúria ou quatcrnúria. Yisando à produção de agregados para a constmção civil. resultam, 
basicamente. cm quatro produtos comerciais denominados: 

(i) brita 3 (70 a 50 mm): (iv) brita O ( 12,5 a 4.8 mm): 
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(ii) brita 2 (50 a 25 mm); 
(iii) brita I (25 a I 2.5 mm): 

(v) pó de pedra (-4.8 mm). 

Enquanto as três primeiras encontram aplicações nobres - lastro ferroviário (brita 3 ). agregado cm grandes volumes de 
concreto e brita de base c sub-basc de pavimento (brita 2) c agregado de concreto esbelto c bombeado (brita I) - a brita 
zero e o pó de pedra encontram somente aplicações marginais como matéria-prima para produção de massa asfáltica e 
pré-moldados (Almeida, 2000). Segundo Mendes (I 999) , estes finos têm sido apenas estocados cm pilhas nas áreas das 
pedreiras, contribuindo para: 

(i) alteração da paisagem. criando um impacto ambiental: 
(ii) obstmção de canais de drenagem cm virtude da deposição desses finos: 
(iii) geração de poeira nas operações de britagem c fonnação de pilha. 

Esse material pode ainda sofrer a ação das chuvas c ser drenado para os rios. causando assoreamento dos mesmos. Os 
finos naturais provenientes da lavra de pedreiras c os finos gerados na etapa de britagcm s;1o materiais que, devidamente 
processados, podem substituir a areia natural. Esta é uma prática nos Estados Unidos c países da Europa. Na Região 
Metropolitana de São Paulo. 5 a 10% do mercado de areia já são supridos a partir de finos de pedreiras de brita. com 
previsão de crescimento acelerado (Sumário MineraL 200 I). 

A areia proveniente da cxtração. ambientalmente incorrcta. cm baixadas c vales de rio jú é transportada a dist<!ncias de 
até 200 km. para atender a Região Metropolitana de São Paulo. encarecendo o produto c levando ao esgotamento de 
potenciais jazimcntos existentes. Segundo Akimoto (200 I), ocorre. cm algumas pedreiras de brita do estado de São Paulo. 
uma mudança de impacto tecnológico que poderá minimizar esse problema ambiental provocado pela cxtração de areia 
natural. Os finos gerados na britagem (pó de pedra), são beneficiados c transformados cm areia artificial. 

Para que a substituição da areia naturéll pela artificial seja rcélliz~1da sem pr~juízo ú qualidade do produto. é necessário que 
ela preencha os seguintes requisitos tecnológicos (Neto. I 999): 

(i)] adequação da distribuição granulométrica: 
(ii) forma c textura superficial das partículas; 
(iii) resistência mccânicél c estabilidade das partículils: 
(iv) ausência de impurezas. 

As areias naturais, normalmente utiliz~1das como agregado. são de naturc;.a quartzosa rolada. de origem fluvial ou eólica 
(Neto. 1999). Quando comparadas aos finos de pedreiras. tornam-se evidentes as diferenças. principalmente com relélção 
à distribuição granulométrica. fonna. textura c resistência medlnica das partículas. O processamento adequado dos 
finos, visélndo à geração da areia artificial com caracteristicas adequadas pma seu uso na constmção civil. requer um 
processamento específico que visa. não somente il adequação do tamanho. mas também da forma c da integridade das 
pélrtÍctilas. pennitindo él sua produção de forma competitiva c sustentável (Tonso. I 994 ). 

Um fatorquc vem contribuindo pélra a substituição da areia natural pela artificial foi o surgimento de novos equipamentos 
de britagem, como o impactéldor de eixo verticaL britador BARMAC etc .. que vem superando a principal restrição 
élpresentada pela areia élrtificial: as dificuldades de trabalhabilidade do concreto, ou mesmo da argamassa. provocado pelo 
fonnato inadequado, normalmente lamelar ou alongado, das partículéls das fraçõcs finas do pó de pedra. 
O Britador BARMAC rocha contra rocha (Figura I) utiliza um rotor de altél velocidade que lança um fluxo contínuo de 
pedras numa câmara de britélgem rccobet1a de rocha. A velocidade de saída déls partículas do briléldor é de cerca de 50 a 
150 m/s. Este britéldor é espcciahncntc adequado parél a produção de areia artificial quando se trabalha com éllimcntação 
(3/4" a 3/8" ) c o formato das partículas do produto é arredondado/cúbico . 

Neste contexto. é conclusivo que a obtenção de areia artificial para a constmção civil. a partir de fmos de pedreiras de 
brita, pélssa. essencialmente, pelo desenvolvimento de tecnologia . que vai muito além das etapas unitúrias de classificação 
c lavagem dos finos gerados nas pedreiras (Neves c Lima. 200 I). 
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Alimentação 

Produto 

Figura I - Vista panorilmica (esquerda) c detalhes do seu interior (direta) do britador autógeno BARMAC. 

2. OBJETIVO 

Apresentar resultados iniciais para o desenvolvimento de um processo de produção de areia artificial, com base em finos 
das pedreiras de brita de .Juiz de Fora, MG. O projeto representa uma alternativa ao processo convencional de extração de 
areia natural que impacta o meio ambiente de várias formas, principalmente com a degradação das áreas mineradas. 

3. METODOLOGIA 

Os trabalhos iniciais do projeto consistiram numa visita técnica a METSO cm Sorocaba, SP para aquisição de um britador 
autógeno tipo BARMAC 3.000, o qual será utilizado nos estudos de campo em escala piloto (Almeida e Sampaio, 2002). 
Ainda cm São Paulo, a equipe do projeto visitou á pedreira Embu no município de Mogi das Cruzes, com o objetivo de 
avaliar a operação industrial do equipamento para produção de areia artificial. 

O projeto de obtenção de areia artificial que será desenvolvido cm parceria CETEM e COPPE (Departamentos de 
Engenharia Civil c Metalurgia), prevê ainda a realização de estudos cm várias pedreiras dos estados do Rio de Janeiro 
e Mi nas Gerais. No presente trabalho serão discutidos alguns resultados relacionados à pedreira Pedra Sul situada 
no município de Juiz de Fora, MCi. O programa consiste nas etapas de amostragem, caracterização de amostras em 
laboratório, montagem de unidade piloto, entre outras. Inicialmente foi feita uma avaliação do circuito da Pedra Sul com 
a finalidade de sclccionar o lm:al de instalação da unidade piloto e decidir qual o material a ser alimentado no circuito 
piloto de britagcm. A segunda etapa consistiu na amostragem do pó de pedra da pedreira com o propósito de avaliar as 
características do material a ser aproveitado corno areia artificial (Sampaio c Almeida, 2002). Para tanto, foram estudados 
como parâmetros, a distribuições granulométricas do material e fonna das partículas por meio de microscopia eletrônica, 
entre outros. Foi feito um estudo comparativo entre o material da Pedra Sul c urna areia natural tomada como padrão/ 
I PT. 

Para realização dos trabalhos de amostragem, foi !Cita visita técnica à pedreira Pedra Sul em Juiz de Fora, MG onde se 
encontra instalada a unidade piloto do CETEM para produção de areia artificial. Na oportunidade, foi realizado o trabalho 
de amostragem do pó de pedra desta pedreira para estudos cm laboratório, retirando-se uma amostra de 1.500 kg de pó 
de pedra. Com o propósito de obter um material de referência para ensaios comparativos o CETEM procedeu à aquisição 
de 800 kg de areia natural padrão/I PT, classificada cm quatros faixas granulométricas. Essa areia será utilizada durante os 
estudos corno material de referência, com o qual serão comparados os parâmetros dos produtos obtidos nos ensaios em 
escala piloto, ou seja a areia artificial. 

Com base nos dados da literatura e visitas técnicas às unidades industriais para produção de areia artificial, a equipe técnica 
do projeto decidiu pela aquisição do britador BARMAC. Ainda a mesma equipe, executou os trabalhos de montagem c 
instalação da unidade piloto na Pedreira Pedra Sul com a finalidade de iniciar os estudos para obtenção de areia artificial, 
cujos trabalhos de campo iniciarão no último quadrimestre deste ano. 
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4. RESULTADOS OBTIDOS 

4.1 Caracterização Tecnológica 

Os resultados da análise granulométrica do pó de pedra da pedreira Pedra Sul e da areia padrão IPT estão ilustrados nas 
Figuras 2 e 3. 
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Figura 2 - Resultados da análise granulométrica Figura 3 ··· Resultados da análise granulométrica com a 
com o pó de pedra da pedreira Pedra Sul. areia padrão IPT. 

Na Tabela I é feita a comparação entre as distribuições granulométricas das areias padrão e o pó de pedra classificado 
entre 2,4 e 0,15 mm . 

Tabela J - Resultados das distribuições granulométricas da areia padrão c do pó de pedra classificado entre 2,4 e O, 15 
mm. 

Areia Padrão Pó de Pedra 
Fração (mm) Kct1do Passante Acumulado Ketltlo J>assantc Acumulado 

{%,) {%) I'Y.. ) {%) 
2,4X 1,2 25 75 15 60 
1,2 X 0,6 25 50 lO 50 
0,6 X 0,3 25 25 8 45 
OJ X 0,15 25 o 7 35 

Total 100 - 40 -

Os resultados das análises cm microscópio eletrônico de vmTedura com as amostras da areia padrão e também do pó de 
pedra estão ilustrados nas Figuras 4 e 5. O objetivo dessas análises foi avaliar de modo comparativo a forma das partículas 
do pó de pedra em relação a areia padrão I PT. 

(a) (b) 

Figura 4 - Texturas típicas de seções de grãos constituintes da !ração I ,8 X 0,85 mm das amostras: areia padrão (a) e 
pó de pedra (b ). 
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(c) (d) 

Figura 5- Texturas típicas de scçõcs de grãos constituintes da fração 0,15 X 0,11 mm das amostras: areia padrão (c) c 
pó de pedra (d). 

4.2. Circuito da Unidade Piloto do CETEM 

Foi montada uma unidade piloto com capacidade de 2 t/h , cujo circuito está ilustrado na Figura 6. Nesta unidade serão 
realizados os ensaios de brítagcm para obtenção da areia artificial. O processo de classificação será a seco em razão da 
escassez de água na pedreira Pc~ra Sul. Em princípio será feita alimentação do circuito com o pó de pedra, material com 
granulometria abaixo de 4,X 111111. Todavia há a possibilidade de se testar a britagem de material com granulometría abaixo 
de 22 mm. O material com granulomctria abaixo de 3 mm, resultante do processo de britagcm na unidade piloto, será 
classificado em um aeroscparador tipo Sturtevant. Esta operação tem por finalidade a remoção da fração fina, abaixo de 
75 J.lm que poderá ser utilizada na produção de argamassa. Já a fração acima de 75 11m constituí a areia artificial, objeto 
do estudo. 

Silo 
Alimentador 

D o 
t 

Figura 6 Circuito da unidade piloto do CETEM para obtenção de areia artificial. 

S. COMENTÁRIOS GERAIS E CONCLUSÕES 

Com base nos dados das Figuras 2 c 3 e Tabela l pode-se afirmar que a areia natural tem uma distribuição uniforme em 
todas as fraçõcs granulométricas. De outro modo, aquela obtida com o pó de pedra da pedreira Pedra Sul além de não 
apresentar a mesma uniformidade, possui significativa percentagem do material com granulometria acima de 2,4 mm 
(25%) e abaixo de O, 15 mm (35'Yo). Tal fato, sugere que o aproveitamento do pó de pedra, obtido no circuito convencional 
da pedreira, como areia artificial, não é recomendável, visto que, a distribuição granulométrica não corresponde àquela 
indicada para a construção civil. Uma alternativa para o processo de obtenção da areia artificial é a utilização do britador 
autógeno BARMAC, que proporciona a obtenção de um produto final com granulometria das partículas adequada para o 
uso na construção civil. 

Baseando-se nos resultados obtidos por meio de microscopia cletrônica, Figuras 4 e 5, pode-se afirmar que as partículas 
do pó de pedra apresentam menor índice de arredondamento em relação à amostra padrão. Esta distinção na morfologia 
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dos grãos fica ainda mais evidente nas frações finas. Para que o pó de pedra seja utilii'.ado como areia artificial sení 
necessário sua adequação ao fonnato arredondado de suas partículas. o que scrú possível por meio de britagem com 
auxílio do britador BARMAC. 

Com a operação da unidade piloto do CETEM prevista para o início do último quadrimestre deste ano serão obtidos dois 
produtos, areia artificial para concreto e finos pant argamassa. 
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