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RESUMO 
A cxplotação de areia natural proveniente dos leitos dos rios tem grande potencial de degradação ambiental. Essa prática 

tem sido cada vez mais coibida pelos Órgãos Ambientais responsáveis pela fiscalização do Meio Ambiente (IBAMA etc .), 

sendo ncccssúrio buscar novos locais. cada vez mais distantes dos centros consumidores para a cxtração de areia naturaL o 

que aumenta o preço final do produto consideravelmente, principalmente nos centros consumidores como Rio de Janeiro 

c Siio Paulo . Como se trata de um agregado. seu valor por volume é ba ixo, c conseqüentemente o preço final da areia natu

ral é bastanh: intlucnciado pc lt> frete . visto que a produção vem sendo feita a cerca de 200 km dos mercados consumidores. 
Uma alternativa raciona l é a produção de areia artificial a partir dos finos de pedreiras gerados durante as etapas de brita

gcm ou mesmo a utilização da brita zero. A transformação desh:s materiais cm areia artificia l requer a aplicação de tecnolo

gia adequada para gerar produtos dentro das especificações exigidas para os insumos da construção civil. Portanto, é ne

cessário moditicar as características. ta is como l(mna c distribuição granulométrica das partículas. transformando assim. 

um produto de baixo valor agregado cm um insumo primordial para a construção civil. O presente traba lho apresen

ta os experimentos realizados cm um circuito de produção de areia artificial com o uso de um britador VSI com o obje

tivo de avaliar a viabi lidade técnica da produç~1o de areia artificial principalmente para uso em a rgamassa a partir de um 

gnaissc pertencente a IBRATA MINERA~'ÀO. 

PALAVRAS-CHAVE: britador VSI. areia artiticial. agregados . argamassa 

ABSTRACT 
Natural sands . when cxtractcd from thc rivers are a great en vironmcntal conccrn. This acti v ity has been officíally di

scncouragcd by local authoritics responsiblc li>r environmcntal issucs. ln thc case of large Brazilian cities. such as Rio de 

Janeiro and S;lo Paulo. lL'icrs havc bccn ohligcd to obtain such natural sand from distant locations, far away from thc places 

of utilization which causes a 70% incrcasc in its pricc for cnd users. lts price per volume is low and is strongly affectcd 

by frcight costs and thc average distancc from produccrs to consumcrs is 200 km. A rcasonable alternativc is artificial 

sand produccd from lines of' rock crushing or coarsc aggrcgates sizc zero. Transforming such aggrcgatcs into artificial 

sand rcquires suitahlc knowlcdgc for obtaining products with adcquatc parameters for building purposcs. Charactcristics 

such as shapc ano particlc sizc must bc changed soas to fit into spccifications of raw materiais for building acti v itics. Tests 

wcrc carried oul on a gneiss from IBR ATA MINERA('ÀO in a circuit of bcncficiation including a vertical shaft ímpact 

crusher aiming at cvaluating thc !Casibility o r producing artificial sand mainly as raw material for mortar production. 

KE Y WORDS: VSI crushcr, artificial sano. aggn;gatcs. morta r. 
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L INTRODUÇÃO 

O boom da construção civil é um importante vctor do cresc imento do consumo de insumos minerais. princi
palmente areia c brita. Essa demanda, associada às crescentes restrições à exploração nos grandes centros ur
banos, tem resultado no di stanc iamento de lavras de produção de areia dos grandes centros bmsilciro de con
sumo, provocando com isso, um significativo aumento no custo final do produto, vide Valvcrdc ( 200X). 

Outro problema deste tipo de ati vidadc é o impacto ambiental. A retirada de areia de um rio agride sua calha 
natural, leva a um aumento da vazão de água e acelera assim o ritmo de erosão das margens . A cxtração cm 
baixadas provoca cavas que resultam em lagos propício à prolifcraçüo do mosquito da dengue. Além disso, reti
ram a cobertura vegetal dessas áreas c deixam o solo estéril. 

Para amenizar o enorme impacto ambiental provocado pela cxtraçào natural de areia, o Centro de Tecno
logia Mineral nos últimos anos, vem desenvolvendo projctos de estudo para obtcnçüo de areia artificial com 
base nos finos de pedreiras de brita. Nas pedreiras brasileiras, rochas como granito, calcúrio c basalto são 'tri
turadas' e dão origem aos fin os, que são comercializados c usados como agregados na construção civil. 

Nas pedreiras são produzidos três tipos de brita que encontram aplicações nobres c vantajosas comercialmen
te. Porém, a lém deles, existe uma espécie de brita c o pó de pedra , que possui baixo valor agregado. Esses pro
dutos estão sendo utili zados para produção de areia artificial. 

Esses tinos possuem evidentes diferenças com relação à distribuição granulométrica, forma , textura e resis
tência mecânica das partículas, o que dificulta a trabalhabilidadc do concreto. Para que eles possam ser cm
pregados como agregados na construção civil e substituam a areia natura l, eles precisam passar por um 
processamento,modificando suas características físicas conforme Almeida (2000), adequando o produto as espe
cificações técnica da A BNT para agregados para construção c i vi I. 

A indústria de equipamentos para mineração jú disponibiliza britadores que produzem finos de forma arre
dondada, uma das principais características da areia artifici a l. Com isso. os finos acumulados nas pedreiras po
derão agora ser aproveitados como areia attitlcial, após tratamento. Antes, eles alteravam a paisagem, geravam 
poeira, obstruíam canais de drenagem e era até carregados pela chuva, o que causava o assoreamento de rios. A 
nova alternativa leva ainda à obtenção de uma areia com características llsicas c químicas constantes c diminui a 
quantidade de cimento para a preparação do concreto. Trata-se de uma tecnologia auto-sustentáve l. 

2. METODOLOGIA 

O circuito de produção da arei a artificial do CETEM (Figura I) é constituído de um silo alimentador. cor
reias transportadoras, um britador de impacto de eixo vertical , RARMAC modelo 3000 VSI de fàbricação da 
Metso, com capacidade de 2 t/h c uma peneira vibratória equipada com dois dccks (abertura de tel a de 6 c 2 mm). 

um alimentador vibratório c um acroseparador Sturtcvant. 
A alimentação do circuito foi realizada com material compreendido entre li mm c 4,5 mm, ou seja, brita O. 

O britador BARMAC emprega um rotor que alua como centrífuga, c arremessa o material de forma contí
nua contra as paredes da câmara. O processo permite à formação de um leito da prúpria rocha aderido a carca
ça, proporcionando a fragmentação da rocha contra rocha c não da rocha contra o metal. Acredita-se que esse fato 
seja responsável pela geração de partículas com forma arredondadas segundo Almeida (2007). 

O material alimentado pelo topo da máquina é acelerado no rotor da mesma. atingindo velocidades de sa
ída de até 300 km/h. O rotor arremessa o material de fonna contínua , formando uma nuvem de partículas em 
alta turbulência dentro da câmara, onde a fragmentação ocorre segundo, impacto, atrito c abrasão de rocha con
tra rocha. Uma parte do material entra no rotor e outra segue por fora, colidindo-se cm alta velocidade, promoven

do assim a fragmentação das partículas conforme Almeida c Sampaio (2002). 
O produto da britagem do BARMAC segue por transportador de correia. para uma peneira vibratória com 

dois decks com abertura de telas de 6 c 2 mm de abertura. onde se obtém duas fraçõcs : 

i) +2 mm :Carga circulante do BARMAC 
ii) -2 mm : Produto gerado no circuito de areia artificial ( onde deve ser retirado o fino < 0,074 mm). 

Para adequar a areia produzida no circuito de produção de areia artificial as normas para agregado miúdo 
na construção civil , o produto gerado no circuito (- 2 mm), segue para um acroscparador pneumático da marca 
Sturtevant, para remoção da fração fina c obtenção da areia artificial. As invcstigaçc'ícs de Cunha ct al.(2004) 
analisaram com detalhe cm seu estudo. a separação de finos através do Sturtcvant. 

Para definir os melhores parâmetros de britagcm, foram realizados seis ensaios no circuito de produção de 
areia artificial, variando a taxa de alimentação entre 1500 à 3500 kg/h. além da abertura do cascatcador que foi 
testado com 4 c 8 cm. Em cada um dos ensaios foram colctadas amostras cronometradas da alimentação nova, 
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do produto do britador, da carga circulante e do produto final. Posteriormente, esses produtos foram pesados para 
realização do balanço de massa do c ircuito, a seguir as amostras foram homogeneizadas e devidamente quarte
ados para retirada de alíquotas para realização dos ensaios de classificação granulométricas. Essas análises fo
ram realizadas por via timidas cm peneiradores vibratórios com uma série de peneiras 2360 a 37m. Essas aná
lises granulométricas foram realizadas por via úmidas em peneiradores vibratórios com uma série de penei
ras 2360 a 37m. Ensaios tecnológicos também foram realizados para testar a areia para o seu uso como agrega
do na construção civil. 

Figura 1- Fluxograma esquemático do circuito de produção de areia do CETEM. 

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

As análises granulométricas dos produtos gerados no circuüo de produção de areia artificial geraram resulta
dos que permitiram a comparação com as curvas de padrão da ABNT, uma vez que essas amostras foram subme
tidas ao classificador Sturtevant para adequação granulométrica. Os produtos oriundos do classificador são a areia 
artificial (2 x 0,074 mm,) para argamassa c o fiUer (< 0,074 mm) para base de pavimentação. 

O gráfico apresentado na Figura 2 representa o produto produzido no circuito de produção de areia artificial 
com sua totalidade de finos. Nota-se c laramente que, nas frações mais finas, os resultados 11ão se enquadram 
dentro das curvas de máximo c mínimo estipulado pela ABNT, justiftcando assim, a necessidade de uma eta
pa de classificação do produto para a retirada da fração abaixo de 0,074 mm. 
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Figura 2 - Curvas granulométricas do material obtido no circuito de britagcm. 

Após a etapa de classificação para retirada da fração fina por intermédio do Sturtevant, foram realizados 
novos ensaios granulométricos, os quais possibiJitaram a confecção de um novo grâfico. A Figura 3 apresenta 
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os resultados obtidos, onde nota-se que toda a areia artificial está dentro do limites estabelecidos pela ABNT 
para agregados para construção civil. 
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Figura 3 - Curvas granulométricas do material após a classificação no aeroseparador Sturtcvant. 

4- CONCLUSÃO 

As distribuições granulométricas da areia ficaram mais unifonnes com o uso do britador VSI c aeroseparador. 
O processo empregado para classificação dos finos por intermédio do acroseparador Sturtevant mostro~ se ca

paz de remover a fração fina €-0,074 mm), adequando a areia produzida cm termos de granulometria as nor
mas estabelecidas pela ABNT. 

Visualmente foi notada uma melhoria no fonnato das partículas após passagem do material pelo britador 
YSI, tomando as partículas de formato mais esféricas, aproximand<ras das partic ulas de areia natural. 

Os principais ensaios tecnológicos feitos com areia artificial (principalmente para produção de argamassa) 
deram bons resultados para resistência a compressão, trabalhabilidade e distribuição granulométrica, igualando 
o produto a areia natural. Lotes de areia artificial foram testados industrialmente na fábrica de argamassa RlO
MLX/IBRATA em Itaboraf, e segundo a empresa, os resultados foram bastante promissores. 

A areia artificial produzida na Usina Piloto de Areia do CETEM com material da IBRATA serve para fabri
cação de argamassa em substituição a areia natural. Deve-se ressaltar que a utilização de areia artificial para ar
gamassa, promove dois importantes ganhos: agrega valor ao produto e diminui o impacto ao meio ambiente. 
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