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RESUMO 
 
O crescimento da indústria da construção civil na região metropolitana de Belém-PA 
vem aumentando a demanda de produção de areia, um insumo básico dessa 
indústria. O termo areia, genericamente, abrange um conjunto de materiais 
granulares, constituídos principalmente de quartzo, e com diferentes especificações 
e usos, resultantes da desagregação ou decomposição das rochas em que entra a 
sílica. As areias que se destinam à construção civil para serem comercializadas, não 
precisam passar por um rigoroso processo de beneficiamento; porém, devem 
atender diferentes exigências como distribuição granulométrica, grau de umidade, 
forma dos grãos e composição mineralógica adequada. Este trabalho buscou 
caracterizar amostras de areias destinadas a construção civil e comercializadas na 
periferia da cidade de Belém do Pará, a fim de identificar se as mesmas 
encontravam-se dentro das especificações exigidas para esta aplicação. As análises 
granulométrica e morfológica dos grãos mostraram as características dessas areias, 
de forma a identificar as possibilidades da aplicação segura destes materiais. 
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ABSTRACT 
 
The first link of the production chain aggregates (sand and gravel) for construction 
constitutes the mineral reserves. Most deposits of sand are found in rivers and 
floodplains, abundant, easy to extract and process for aggregates markets in Brazil. 
The sands which are intended to be sold to civil construction, need not go through 
the rigorous process of beneficiation as with industrial sands, can be used directly in 
construction without going through a prior processing; However, one should check 
out some quality parameters to confirm your application, such as grain shape and 
proper mineralogical composition, moisture content, density and deleterious 
substances. Therefore, it is important to check the quality of the material marketed 
mainly in the periphery of cities, where the low-income population is concentrated 
and constructs with these mineral raw materials. For this study, we carried out the 
initial phase of research, bibliographical survey and collecting samples of sand used 
as fine aggregate in different districts of the city of Belém. After this, we characterize 
all samples collected by testing particle size and morphological analysis optical 
microscopy, the aim of obtaining consistent results that allow us to correlate 
mineralogical information obtained with the extraction of the mineral region as well. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Belém, a capital do estado do Pará, com uma população de 1.393.399 habitantes, é 
a 10ª cidade mais populosa do Brasil e a 2ª da região Norte (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, 2010). A cidade possui o maior Índice de Desenvolvimento 
Humano - IDH entre as cidades do norte e, nos últimos anos, vem experimentando 
um crescimento da indústria da construção civil, seja na construção de edificações 
por empresas especializadas de engenharia, seja na construção e/ou reformas de 
pequenos imóveis pela população de baixa renda, o que vem aumentando a 
demanda de produção de areia, a qual é um setor básico na cadeia da indústria que 
fornece agregados para construção civil, tem faturamento importante e gera muitos 
empregos.  
 
O termo agregados para a construção civil é usado no Brasil para identificar 
segmento do setor mineral que produz matéria-prima mineral para emprego na 
construção civil. Dentro dessa denominação estão as substâncias minerais areia, 
cascalho e rocha britada que entram em misturas para produzir concreto, asfalto e 
argamassa ou são utilizados in natura em base de pavimentos.  
 
Areia, genericamente, abrange um amplo conjunto de materiais granulares, 
constituídos principalmente de quartzo, e com diferentes especificações e usos, 
resultantes da desagregação ou decomposição das rochas em que entra a sílica. A 
separação do quartzo das rochas pelos agentes de erosão se faz por causa de sua 
maior resistência, tanto ao desgaste de ordem física, quanto à decomposição 
química. Esses grãos de quartzo, uma vez desintegrados da rocha primitiva, são 
transportados pelos diversos agentes erosivos externos, indo formar as praias, as 
dunas e outras infinidades de depósitos de areias (Guerra, 1978).  
 
As operações de beneficiamento para a produção de areia são relativamente 
simples, constituídas de remoção de impurezas finas (lavagem), classificação 
granulométrica e secagem. As operações de beneficiamento têm por objetivo tornar 
o bem mineral lavrado adequado para utilização como agregado na construção civil, 
onde a principal característica garantida é que cerca de 95% da massa do produto 
final encontre-se na faixa granulométrica – 4,8 mm + 0,075 mm.  
 
As areias que se destinam à construção civil para serem comercializadas, não 
precisam passar por um rigoroso processo de beneficiamento como ocorre com as 
areias industriais; porém, uma areia para construção civil deve atender diferentes 
exigências além da distribuição granulométrica adequada, como a forma de grãos e 
composição mineralógica adequada, grau de umidade, massa específica e ausência 
de substâncias deletérias.  
 
É frequente a extração de areia por pequenas empresas com estrutura familiar 
através de métodos arcaicos e sem nenhuma preocupação tecnológica. Onde o 
proprietário e membros da família atuam diretamente na produção e gestão. Neste 
tipo de produção constata-se que a falta de tecnologia adequada nas pequenas 
empresas, dificulta o melhor aproveitamento do bem mineral. 
 
Nota-se ainda, que a demanda por habitação de baixo custo também torna 
interessante a viabilização de materiais de construção a custos inferiores aos 
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existentes, porém sem abrir mão da garantia de qualidade dos materiais 
originalmente utilizados. 
 
O objetivo deste trabalho foi caracterizar a areia comercializada na periferia da 
cidade de Belém a fim de diagnosticar a sua qualidade. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
As principais etapas desenvolvidas neste trabalho foram: 
  
2.1. Material 

 
As amostras de areia foram coletadas em pontos de venda de material de 
construção em diferentes bairros periféricos da cidade de Belém no Estado do Pará 
conforme mostrado na Tabela abaixo. 
 

Tabela 1. Bairros de Belém onde as amostras de areia foram coletadas. 

Amostra Bairro 

1 Val-de-Cães 
2 Telégrafo 
3 Pedreira 
4 Marco 
5 Curió-Utinga 
6 Sacramenta 

 
2.2. Método 
 
2.2.1. Preparação das amostras 
 
As amostras passaram por etapas de preparação (homogeneização, quarteamento e 
armazenamento adequado) de acordo com a norma NBR NM 27 / 2001: Agregados 
– Redução da amostra de campo para ensaios de laboratório. 
 
2.2.2. Análise granulométrica 
 
Duas alíquotas, previamente quarteadas e homogeneizadas, com massa mínima de 
300g, foram submetidas à análise granulométrica de acordo com a norma NBR NM 
248 / 2003: Agregados – Determinação da composição granulométrica. As peneiras 
da série normal utilizadas foram as de aberturas 4,75mm, 2,4mm, 1,2mm, 0,6mm, 
0,3mm, 0,15mm e 0,075mm. Os ensaios de peneiramento foram realizados no 
Laboratório de Beneficiamento de Minérios da Coordenação de Mineração do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus 
Belém. 
 
2.2.3. Determinação do módulo de finura (MF) 
 
Este parâmetro é definido como sendo a soma das porcentagens retidas 
acumuladas em massa de um agregado, nas peneiras da série normal, dividida por 
100 (NBR NM 248/2003). A norma NBR 7211/ 2005: Agregados para Concreto diz 
que o MF da zona ótima da distribuição granulométrica do agregado miúdo varia de 
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2,20 a 2,90. O MF da zona utilizável inferior varia de 1,55 a 2,20 e da zona utilizável 
superior varia de 2,90 a 3,50. 
 
2.2.4. Análise morfológica dos grãos 
 
Esta análise foi realizada com auxílio de um microscópio ótico de luz polarizada, 
aumento de 100X, com o objetivo de visualizar o formato das partículas em cada 
fração granulométrica de acordo com a norma NBR 7389-1/2009. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Distribuição granulométrica 
 
A seguir são apresentadas as distribuições granulométricas das amostras de areias 
trabalhadas. 
 

Tabela 2. Resultado da distribuição granulométrica da amostra comercializada no bairro de 
Val-de-Cães. 

Aberturas (mm) %Retida  %Retida Acumulada %Passante Acumulada 

            4,80  0,00 0,00 100,00 
2,40  0,00 0,00 100,00 
1,20  0,57 0,57 99,43 
0,60  12,57 13,14 86,86 
0,30  54,67 67,81 32,19 
0,15  19,24 87,05 12,95 

0,075  6,79 93,83 6,17 
- 0,075  6,17 100,00 0,00 

 
Tabela 3. Resultado da distribuição granulométrica da amostra comercializada no bairro do 

Telégrafo. 

Aberturas (mm) %Retida  %Retida Acumulada %Passante Acumulada 

       4,80  0,00 0,00 100,00 
2,40  0,27 0,27 99,73 
1,20  1,52 1,79 98,21 
0,60  12,77 14,56 85,44 
0,30  43,42 57,98 42,02 
0,15  34,10 92,08 7,92 

0,075  6,00 98,08 1,92 
- 0,075  1,92 100,00 0,00 
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Tabela 4. Resultado da distribuição granulométrica da amostra comercializada no bairro da 

Pedreira. 

Aberturas (mm) % Retida % Retida Acumulada % Passante Acumulada 

4,8 0,44 0,44 99,56 

2,4 1,23 1,67 98,33 

1,2 3,77 5,43 94,57 

0,6 6,99 12,43 87,57 

0,3 28,58 41,01 58,99 

0,15 40,45 81,46 18,54 

0,075 12,90 94,35 5,65 

-0,075 5,65 100,00 0,00 

 
Tabela 5. Resultado da distribuição granulométrica da amostra comercializada no bairro do 

Marco. 

Aberturas (mm) % Retida % Retida Acumulada % Passante Acumulada 

4,8 0,41 0,41 99,59 

2,4 0,93 1,34 98,66 

1,2 2,58 3,91 96,09 

0,6 6,60 10,52 89,48 

0,3 24,59 35,11 64,89 

0,15 43,90 79,01 20,99 

0,075 16,17 95,18 4,82 

-0,075 4,82 100,00 0,00 

 
Tabela 6. Resultado da distribuição granulométrica da amostra comercializada no bairro do 

Curió-Utinga. 

Aberturas (mm) % Retida % Retida Acumulada Passante Acumulada 

4,8 0,00 0,00 100,00 

2,4 0,15 0,15 99,85 

1,2 1,23 1,39 98,61 

0,6 5,88 7,26 92,74 

0,3 29,34 36,60 63,40 

0,15 49,87 86,47 13,53 

0,075 8,78 95,26 4,74 

-0,075 4,74 100,00 0,00 
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Tabela 7. Resultado da distribuição granulométrica da amostra comercializada no bairro da 
Sacramenta. 

Aberturas (mm) % Retida % Retida Acumulada % Passante Acumulada 

4,8 0,00 0,00 100,00 

2,4 0,32 0,32 99,68 

1,2 3,34 3,66 96,34 

0,6 14,81 18,47 81,53 

0,3 48,93 67,40 32,60 

0,15 26,03 93,43 6,57 

0,075 4,84 98,27 1,73 

-0,075 1,73 100,00 0,00 

 

 
Figura 1. Curvas granulométricas das amostras de areia. 

 
3.2. Módulo de finura 
 

Tabela 8. Módulo de Finura das amostras de areia. 

Amostra Módulo de Finura 

1 1,69 
2 1,67 
3 1,42 
4 1,30 
5 1,32 
6 1,83 

 
3.3. Resultados da análise morfológica dos grãos 
 
Apresentam-se a seguir imagens da morfologia das partículas das amostras de 
areia, através de microscopia óptica, em aumento de 100X. Nelas é possível 
observar as texturas e formas dos grãos. 
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Figura 2. Morfologia dos grãos de areia da amostra 1, coletada no bairro de Val-de-Cães. Fração 
granulométrica +0,15-0,30 mm. Aumento de 100X. 

 

 

Figura 3. Morfologia dos grãos de areia da amostra 2, coletada no bairro do Telégrafo. Fração 
granulométrica +0,15-0,30 mm. Aumento de 100X. 

 

 

Figura 4. Morfologia dos grãos de areia a amostra 3, coletada no bairro da Pedreira. Fração 
granulométrica +0,15-0,30 mm. Aumento de 100X. 
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Figura 5. Morfologia dos grãos de areia da amostra 4, coletada no bairro do Marco. Fração 
granulométrica +0,15-0,30 mm. Aumento de 100X. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Com base nos resultados obtidos, as seguintes conclusões podem ser tiradas:  
 

 É frequente a extração de areia através de métodos arcaicos, com pouca ou 
nenhuma tecnologia, por pequenas empresas com estrutura familiar em locais 
próximos a região metropolitana de Belém, onde o proprietário e membros da 
família atuam diretamente na produção e venda desses agregados para lojas 
de materiais de construção de Belém. Quanto aos pontos de revenda de 
agregado miúdo para construção civil, notamos a falta de interesse por parte 
dos proprietários de estâncias e lojas de materiais de construção sobre as 
informações geológicas, processos de beneficiamento e até mesmo da 
localização dos jazimentos minerais desses agregados; 

 

 De acordo com a norma NBR 7211/ 2005: Agregados para concreto – 
Especificação, a distribuição granulométrica das amostras de areia atende as 
especificações para uso como agregado miúdo em concreto pois suas curvas 
granulométricas encontram-se dentro da zona ótima assim como seus 
módulos de finura. As exceções foram as amostras de areias coletadas nos 
bairros de Val-de-Cães e Pedreira que não se encontravam dentro das 
especificações granulométricas exigidas para aplicação como agregado 
miúdo, visto que as mesmas apresentaram porcentagem em finos (<0,075 
mm) maior que 5%, com valores de 6,17% e 5,65%, respectivamente; 
 

 Quanto à forma das partículas das amostras de areias coletadas, predomina 
a forma esférica, existindo também partículas angulares, subangulares, 
laminares, subarredondadas, arredondadas e bem arredondadas.  

 

Ante o exposto, esperamos que esta pesquisa possa contribuir para o levantamento 
das composições mineralógicas e características químicas e físicas das areias 
utilizadas na construção civil da cidade de Belém, identificando se as mesmas se 
encontram dentro dos padrões exigidos para esta aplicação, além de tentar 
correlacionar suas informações mineralógicas com a região de extração deste bem 
mineral.  
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