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RESUMO
Um dos !!randcs prohlcmas do sctor de produç<lo de orita é a cstoca!!Cm dos fm os o riundos do processo de
britagcm. Nas pedreiras. as rochas (granilos, gnaisscs, basaltos, cakúrios, entre outras) ao serem comin uid as cm
c ircuitos de hritagcm terciária ou quartcrnária, visando à produção de agregados pa ra a construção civil , resultam cm
produtos comercializáve is com geração. de uma parcela s ignificativa. de material tino que até então não possui
ap li cação.
Estes tínos têm sido apc•nas estocados cm pilhas nas úreas das pedreiras, contribuindo para: (i) alteração da
paisagem, criando um impacto amhicntal:(ii) ohstruç<lo de cana is de dre nagem cm virtude da deposição desses
finos:( iii) geração de poeiras nas o pcraçôcs de britagc m c l<1rmação de pilha.
Esse material pode ainda sotiw a açào das chuvas c ser dren ado para os rios, causando assoreamento dos
mesmos. Os finos naturais provenientes da lavra de pedreiras c os tinos gerados na etapa de britagem são materiais que,
devidamente processados. podem substitui r a areia natural.
Neste contexto, é de s uma impo rt ânc ia a caracteri zação tecnológica dos finos de pedreira para sugerir uma
api icaçào e com isso mitigar o impacto ambiental causado pela estucagem dos mesmos.
O município de Tracuatcua situa-se a nordeste do Estado do Parú, distante cerca de 169 km de Belém. Possui
cm seu território uma pedreira que contribui para o desen volvimento de sua economia, que está baseada na agricultura,
pecuária c turismo.
A rocha existente na rL·gi:io. comercializada na forma de brita, é uma rocha ígnea, plutônica. ácida, de
granu lação média denominada de granito.
Este trabalho pretende caracteri za r tccnologic.:amcnt(' uma amostnt de finos dessa pedreira visa ndo seu
reaproveitame nto c conseqüentemente contrihuir para amenizar o impacto amh icntal causado por este rejeito.
Os resultados dos ensaios iniciai s de caractcrizaçào tecnológica indicam a possibilidade de uso desses tinos de
pedreira como agregado miúdo para constrw;<io civil.

PALAVRAS-CHAVE : Reaproveitamento. tínns uc pedreira. caractcri zaç<io.
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1. INTRODUÇÃO
O município de Tracuatcua situa-se na mcsorrcgiào nordeste do Estado do l'ar:i , distante cerca de I h'! km de Belém . O
acesso a partir da capital é realizado pela rodovia HR-J I(, até o município de Capancma c, c m seguida, pe lo trecho
Capancma-llragança da rodovia PA -242 cm direçào a Tracuatcwt. A principal atividadc da população do muni cípio é a
agricultura. principalmente o c ultivo de feijão. A pccwíria também está presente na economia local dos seus quase 23
mil moradores c o turi sm o ecológico é a grrmdc promessa ccon<lmica do futuro de T racuat~.:ua. PorCm. a cxplotaçào
mineral é a mais antiga de suas atividadcs econômicas. A cxtração de granito, que é feita há mais de 50 anos. é a mai or
riqu eza mine ral do município. Ele possui cm seu território uma pctln:i ra que tontrihui para o desen volvimento de s ua
economia produzindo agregado para construção civil (Si te do Governo do l'stado do Pa ri~, consultado cm 0212005 ).
A roc ha existente na região, comercia li/atia na forma de brita. C uma roc ha ígnea. plulônica, ú~ida. de granulaç(io média
denominada de granito.
A lavra é rea li zada a céu aberto cm bancadas com desmonte por explosivos. Os matacõcs obtidos são transportados por
caminhões basculantes da mina até a usina de beneficiamento onde é feita a adequação granulométrica. através de
operações de redução c separação de tamanhos. para nhtcnç<io de rrodutos comcrcializúveis. A brita produzida nesta
pedreira tem s ua principal aplicação na construção ci vil.

2. RELEVÂNCIA DO TEMA
Um dos grandes problemas do sctor de proJuçào de brita é a cstocagcm dos tinos oriundos do processo de britagem. O
agregado miúdo de pedra britada é o material residuaL resultante da obtenção do agregado graúdo de pedra britada c
apresenta dimensão máxima de 4,S mm, c com material fino abaixo de 75 ~m acima de scVc1. Este materia l é mai s
conhecido como pó de pedra ou areia a rtific iaL N BR-993 5 (ABNT, 19X7 b).Nas pedreiras. as rochas (granitos. gnaisscs.
has~ltos, calcários, entre outras) an serem comin uídas cm circ uitos dt:: hrit agc m terciúria ou quartcn1ária, visa ndo ú
produção de agregados para a construção civil. resulta m, basica mente cm quatro produtos con11.:rcia is denominados:
a) Brita 3 (70 a 50 mm):
b) Brita 2 (50 a 25 mm):
c) Brita I (25 a 12,5 mm):
d) Brita O ( 12.5 a 4,!{mm):
c) Pó de pedra (-4,Xmm).
Enquanto as três primeiras e ncontram aplicações nobres (hrita 3-lastro fcrroviúrio. brita 2-agrcgado cm grandes
volumes de concreto e brita de base c Sllb-base de pavimento c brita l-agregado de concreto esbelto c bombeado) a brita
zero e o pó de pedra encontram somente aplicações marginais como matéria-prima para produção de massa asfú ltica c
pré-moldados (Almeida. 2000). De acordo com Mendes ( 1999). estes li nos têm sido apenas cstocadns cm pilhas nas
áreas das pedreiras, contribuindo para:
(i) alteração da pai sagem, criando um impacto ambiental:
(ii) obstrução de ca nai s de drenagem cm virtude da dcposiçüo desses li nos:
(iii) geração de poeiras nas operaçôcs de britagem c f(mnaçào de pilha.
Esse material pode ainda sofrer a aç~o das c hu vas c ser dn.:nado pam os rios. causando assorcmncnto dos mesmos. Os
fino s naturais provenientes da lavra de pedreiras c os li nos gerados na etapa de britagcm são materiais que. devidamente
processados, podem substituir a areia natural . Na rcgiào metropolitana de S:io llaulo. 5 a I O%, do mercado de a reia já
são s upridos a partir de tinos de pedreiras de brita, com previsão de crescimentn acekrado.( Yalverdc, 200 I).
Outros materiais substituti vos vêm sendo propostos c m ní veis experimentais c m uni ve rsidades c institutos tlc pesquisa.
Enquadram-se nesta classificação as escórias de alto forno paru utili zaçi.lo cm bases de rodovias. resíduos da indústria
de plásticos para a fabricaç{\(l de pré-fabricados leves c resíduos de pneus triturados para a utilização no (.;{)ncrcto e
pavimentos. Em rcl a\,·ào à areia natural hâ um (.;n...·scimento da ol~rta da areia de brita . Este produto pode s..::r obtido via
úmida ou via seca c. cm alguns casos, o próprio pó de pedra jú possui a curva granulométrica da arei a natural.
(Yalverdc. 2004).
Segundo Neto ( 1999) para que a substituição da areia natural pela areia artificia l seja realizada sem prejuízo à qualidade
do produto. é necessúrio qw: ela preencha os segu intes requisitos tecnolúg icos :
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a)
b)
c)
d)

Adeq ua~''"

da dis trihuiçào granulomctrica:
Forma c textura superficial das partículas:
Rcsistén...:ia mcc<lnica c estabilidade das partkulas;
Ausência Uc impurezas.

Neste contexto. é de suma importúnciu a caracll:rízaçào tecnológi ca dos tinos de pedreira para uso como agregado na
construção civi l para com isso diminuir o impacto ambiental

c;.ws<.~do

pela cs toca gc m dos mesmos.

3. OBJETIVOS
3.l.Objdivu GHal
Carac terizar tecnologicamente uma amostra de tinos dl.! uma pedreira Joculi zada no munidpiu de Tracuatcua - PA para
uso como agregado na construção civil.

3.2.0bjctivus Específicos
-Mitigar o imp<n.: to ambiental ~:a usado pda produção c d isposição dos tinos da r cd rcira:
-Reaproveitar os finos gerados na produção de brita:

4. METODOLOGIA
Como se trata de um trabalho d~ p~squisa, portanto um trabalho cientifico. ele foi conduzido como tal para se alcançar os
obj t!tivos pn.!tendidos. As principais etapas desenvolvidas neste trahalho até o presente momento foram :
4.l .VI atcriais
As amostras de finos de r~dr~ira estudadas são provenientes do munidrio de Tracuat eua localizado no nordeste do Estad o
do Pará. Es tes tinos são produzidos pela hritagcm de rocha de origem granítica na obtenção de brita c encontram-se

armazenados cm pilhas no pútio de cstm:agcm da pedreira .
4.2.1\1étodo
Amostragem· A ex ccuçào do trabalho ex ig iu a colcta de amostras dos tinos de rcdreira da usina de heneliciamento . As
amostras foram colctadas segundo a norma NBR NM 26 I 200 I: Agregados - /\mostragem.

frw.m.~ªº das amostras: as amostras pnssarnm por eta pas de preparação, bu scando obter a representati vidade desejada do
materia l global de onde f()raln ret iradas (homogeneizaçf1o. quartcamcnto c armazenamento adequado) de acordo com a
norma NHR NM 27 I 2001: Agregados Rcduçào da amos tra de campo rara e nsaios de laborató ri o .
.6._nálisc g!_O!I_llllométrica : duas a líquota ~. prcviamr:ntc quarteadas c homogeneizadas, com ma~sa mínima de 500g, foram
submetidas ii análise granulomctrica de awrdo com a norma NHR NM 24X I 2003 Agregados - Dctcm1inação da
composição granulom~trica. que rrcvê rara a scric normal as peneiras de aberturas 9.5 I 6.3 I 4. 75 I 2Jó I 1.1 X ! 0.6 I 0,3 I
0.1 5 cm milíml:tros_ Os ensaios Jc pL'nein.tm~,_·nto foram reali zados no LahoratOrio de Beneficiamento de Mint.!rios da
Coordcnaçào de Mineração do Centro Federal de Educação Tec nol ógica do Pará CEFET/ PA.
Dctcnnina~ @ módulo .Q_ç_ finura (MFl : este panímc tru ..; dclinido como ~c ndo a soma tias porcentagens re lidas
acumuladas cm massa de um agregadll, nas peneiras da scri e no rm aL dividida ror I 00 (NHR NM 248/2003). A norma
NRR 72 11 1 2005 Agregados para Concreto diz que o MF da zo na útima da distribuiçào granulométrica do agregado
miúdo va ria de 2.20 a 2.90. O MI' da zona utilizúvel inrerior va ria de 1.55 a 2. 20 c da zona utili zável s uperior va ria de 2,90
a 3.50.

D~tcnnin<H: ii.o da dimens:.io mú xima caradcristica: a\t.!m da di stribuição g ran ulométrica c do módulo de lim1ra. a análise
granulornétrica permite ohtcr um o utro par:.ímctro de interesse. a dirnl.!nsào máxima cara cterística dos fragmentos, que
de acordo com a N BR NM 24X /2003 0 uma grand.::za asso~ iad a it distribuiçüo gra nulométrica do agregado.
correspondente ú abertura nominal. em mm, da malha da peneira da série normal ou intermediária. na qual o agregado
apresenta uma i}~, re lida acumulada igual o u imedi ata1ncnh.: inferior a 5%, cm massa_

Dcterminaç;.1o QQ material lino ~ passa atrav·és .4.;! peneira ]5_ !!DJ. I2ill lava gem (material pulvcmlcnto): a
detemlinaçào des te radmétrn ll>i reali-zada conl\mne a norma N BR NM 46 /2003.
Prctcndi.!-SC aim.la determinar os segu intes parúmctros tcL:nolúgicos: composição mineralógica, forma c textura
superficial dos g rã os. massa cspcd tica, massa unitária . umiOadc supcr lióal. leo r de argila cm torrões c materiai s
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fri áveis, im pure zas orgânicas c abso rç;,io de úgua. através dos procedimentos tk
agregado mi lido .

c n s:..~ i o

no rma li zados pela A B NT pa ra

S.DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
S. l.Distrib uição G ran ulométrica e Mód ulo de Finura

Tabela1 :===~===~====~===.:.:.::.====~===~
Dime nsão
Múxima
característica

i mm)
~o
6.30
4 .75
2.36
1.1 X
0.60

1.5

cttt-5
0.075
-0,075
T ota l

1,5
14.2
IX.X
I X.5
15,9
14.'\
X. I
7, I
100.0

------

1.5
3.0
17.2
36.0
54.5
70,_1

x4:9-

92,9
100.0

100
lJX.'i
97.0
X2.X
M.O
45.'\
I MF 2.67
29.7 - ---------I 'i. I
7, 1
0 .0

I

4.75

De acordo com a no rma NBR 72 11 / 2005: Agregados paru concreto Espcc itkaçào , n distribui ção g ra nulométrica dos
finos de pedre ira atende as espec ificações para uso como agregado miúdo cm conc reto pois sua curva g ranulométri ca

encontra-se dentro da zona útima assi m como seu módul o de finura.
Quanto ao materia l pul vcru lcnto a mesma norma recomenda que para l:oncreto s ubm~ tido a desgaste superficia l, a
quantidade máxi ma rel ati va ú massa do agregado miUdo seja de 3'~'u c para con~ rc t o proteg ido do tk sgaste supcrli<.:ia l
seja de 5 %~. Ent retanto quando o matc.:ria l pul vcru lento for constit uído totalmente tk grãos gc:rados durante a bri tagem
de rocha, esses valores podem ter seus limites alterados de 311\J para I oo/;. c d ~: :; 1% para 12°---;) n:spt:cti vamcnte, dc.:sdc que
seja possível comprovar, por apreciação petrogrúlíca rea lizada de acordo wm a norma NB R 7JH9. que os grãos
constituintes não interfe rem nas pro priedades do concreto.

Como pode·se observa r na Tabel a I o teor de materi nl pulvcruknto dos linos de pedreira tü i de 7 , 1 1 ~;. indicando a
necessidade de comprovação , atravês de aprec iação pct rogrúfi ca. que os grãos constituintes mio intc rtCrc m nas
propriedades do concreto.
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6. CONCLUSÕES
Os resultados dos ensaios inici ais de caractcriza<;ào tecnológi ca indicam a possib ilidade de aplicação dos tinos de
pcdrei n1 do municí pio de Tra..:uatc ua I, A como ag regado miúdo para uso na construção c ivi l. Entretan to de ve-se a inda
analisar ou tros pani mctros para ratificar essa afirmativa.
Este traba lho f~IZ parte de um projeto de pesquisa que pretende veri fi car ta mbé m a possibilidade de uso desses finos de
pedreira cm outras ati vidadcs económi cas como por ex em plo no sctor de ccrúm ica estrutural vis to que próximo de
Tracuatcua existe um polo de cerâm ica cstruturallocalizado no m unicípio de São Mi guel do Guamá - PA .
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