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RESUMO 
 
A areia natural é um agregado miúdo, granular, com tamanho em intervalo definido 
entre 4,75 mm e 0,150 mm, de composição silicática e predominância do mineral 
quartzo. É um insumo básico da indústria da construção civil, desempenhando 
função essencial no concreto, pelo fato de representar entre 75% e 85% do volume 
do mesmo e também porque influencia diretamente nas características desse 
material. O presente trabalho teve como objetivo a caracterização de seis amostras 
de areias comercializadas em diferentes bairros periféricos de Belém do Pará, 
destinadas à construção civil. Foram feitos ensaios de massa específica, massa 
específica  aparente; determinação do teor de materiais pulverulentos ; inchamento; 
absorção de água; teor de partículas leves;  presença de substâncias nocivas 
através da determinação do teor de argila em torrões nos agregados, análise 
granulométrica  e análise petrográfica . Os resultados encontrados foram analisados 
visando obter dados mais abrangentes sobre a qualidade das areias fornecidas em 
Belém-PA. 
 
PALAVRAS-CHAVE: caracterização, agregado miúdo, construção civil. 
 
ABSTRACT 
 
The natural sand is a small granular aggregate, with a size defined between 4.75 mm 
and 0.150 mm, of silica composition and predominance of the mineral quartz. It is a 
basic input of the construction industry, performing an essential role in the concrete, 
because it represents between 75% and 85% of the volume of the same and also 
because it directly influences the characteristics of this material. The present work 
had the objective of characterizing six sand samples commercialized in different 
neighborhoods of Belém do Pará, destined to the civil construction. Tests of specific 
mass, apparent specific mass; determination of the content of powdery materials; 
swelling; water absorption; light particle content; presence of harmful substances 
through the determination of clay content in clusters in the aggregates, granulometric 
analysis and petrographic analysis. The results were analyzed in order to obtain 
more comprehensive data on the quality of the sands provided in Belém-PA.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Belém é um município brasileiro e capital do estado do Pará. Localiza-se 
na Região Norte do Brasil, com uma área de 1.064,918 km² e 1.446 042 
habitantes, é a segunda cidade mais populosa da região e a décima-primeira 
do Brasil. Possui um dos maiores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) 
entre os municípios do norte brasileiro. Sua região metropolitana é composta 
por 5 municípios : Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara, 
totalizando 1.794.981 habitantes (Censo 2010/IBGE). A indústria da construção 
civil em Belém, que sofreu um baque nos anos de 2013 e 2014, vem dando 
sinais de evolução e começa a se recuperar. No mês de Março, segundo o 
Sinduscon-PA, registrou uma melhora em relação aos meses anteriores.  
 
A indústria da construção civil é um dos setores mais importantes para a 
economia. O desenvolvimento e a capacidade de produção de um país estão 
relacionados diretamente com o crescimento desse setor.    
 
Agregados para Construção Civil são materiais granulares, sem forma e 
volume definidos, de dimensões e propriedades estabelecidas para uso em 
obras de engenharia civil e são abundantes no Brasil e no mundo. 
 
Os agregados podem ser naturais ou artificiais. Os naturais são os que se 
encontram de forma particulada na natureza (areia, cascalho ou pedregulho) e 
os artificiais são aqueles produzidos por algum processo industrial, como as 
pedras britadas, areias artificiais, escórias de alto-forno e argilas expandidas, 
entre outros (Serna e Rezende 2007). 
 
A ABNT NBR 9935:2011 define agregado como “o material granular 
geralmente inerte, com dimensões e propriedades adequadas para a 
preparação de argamassa e concreto” e agregado miúdo como “agregados que 
não passam na peneira  com abertura de malha de 4,75 mm e ficam retidos na 
peneira com abertura de malha de 150 µm”,  atendidos os requisitos  da ABNT 
NBR 7211. 
 
A principal aplicação dos agregados miúdos é na fabricação de concretos e 
argamassas onde, em conjunto com um aglomerante (pasta de cimento 
portland / água), constituem uma rocha artificial com diversas utilidades na 
engenharia de construção. 
 
Segundo BAUER (1979), o estudo dos agregados deve ser considerado 
imprescindível em um estudo de tecnologia do concreto, tendo em vista que de 
70 a 80% do volume do concreto é constituído pelos agregados, bem como é o 
material menos homogêneo com que se lida na fabricação do concreto e das 
argamassas. 
 
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 
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forma de grãos e composição mineralógica adequada, grau de umidade, massa 
específica e ausência de substâncias deletérias. 
 
O presente trabalho teve como objetivo, caracterizar a areia comercializada na 
periferia da região metropolitana de Belém de modo a analisar a sua qualidade. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

As principais etapas desenvolvidas foram:  
 
2.1. Materiais 
 
As amostras de areia foram coletadas em pontos de venda de material de 
construção em diferentes bairros da região metropolitana de Belém (Belém e 
Ananindeua) do Estado do Pará, conforme a tabela 1 abaixo: 
 

Tabela 1. Bairros onde as amostradas foram coletadas   

 

Amostra Bairros 

A Guamá (Belém) 
B Pedreira (Belém) 
C Guanabara (Ananindeua) 

D 
Ananindeua-Centro ( 

Ananindeua) 
E Terra Firme (Belém) 
F Centro (Marituba) 

 
2.2. Métodos 
 
As amostras em todos os ensaios passaram pela etapa de homogeneização e  
quarteamento  de acordo com a norma NBR NM 27 / 2001: redução da amostra 
de campo para ensaios de laboratório. A tabela 2 a seguir mostra todas as 
normas usadas para a produção deste artigo, o conjunto das normas atende as 
especificações para agregados miúdos:  

 
Tabela 2 – Norma Brasileira usada para os ensaios do agregado miúdo (areia). 

 

ABNT NBR NM – 
Nº (ano) 

Descrição 

ABNT NBR NM 248 
(2003) 

Determinação da composição 
granulométrica. 

ABNT NBR 7211  
(2009) 

Agregados para concretos – 
Especificação. 

ABNT NBR NM 46 
(2003) 

Determinação de material fino que passa 
através da peneira 75 micrômetros, por 

lavagem. (materiais pulverulentos). 
 

ABNT NBR NM 52 
(2009) 

Determinação da massa específica e 
massa especifica aparente. 
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ABNT NBR 30 
(2001) 

Determinação de absorção de água. 

ABNT NBR NM 45 
(2006) 

Determinação da massa unitária. 

ABNT NBR 7218 
(2010) 

Determinação do teor de argila em 
torrões e materiais friáveis. 

ABNT NBR 6467 
(2006) 

Determinação do Inchamento de 
agregado miúdo 

ABNT NBR7389-1 
NBR 7389-1 

Agregados - Análise petrográfica 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1. Teor de Material Fino que passa Peneira de 0,0075mm, Absorção de 
Água e Torrões em Argila e Materiais Friáveis 
 
Na tabela 3 estão organizados os resultados dos ensaios de material fino que passa 

através da peneira de 75 micrômetros por lavagem ( NBR 7211 NM 46), absorção de 

água ( NBR NM 30) e torrões de argila em materiais friáveis ( NBR 7218). 

 
Tabela 3. Teor de Material Fino (passa Peneira de 0,0075mm), Absorção de Água e 

Torrões em Argila e Materiais Friáveis 

 

AMOSTRAS NBR 
7211 NM 

46 (%) 

NBR 
NM 30 

(%) 

NBR 
7218 
(%) 

A 2,950 0,140 2,620 

B 1,650 0,100 0,320 

C 1,600 0,230 2,470 

D 1,850 0,310 0,900 

E 
 

F 

1,200 
 

1,860 

0,190 
 

0,330 

2,500 
 

2,600 
 

 
O ensaio de determinação do teor de material fino teve como objetivo verificar 

o teor de partículas de argila e outros materiais que se dispersam ou se 

dissolvem em lavagem com água. O excesso deste material prejudica a 

aderência entre a pasta de cimento e a argamassa, todas as areias tiveram 

resultados satisfatórios, como podemos verificar na tabela acima, concordando 

com os limites determinados pela NBR 7211 (ABNT, 2005), que define que 

para concreto submetido a desgaste superficial, o teor de materiais não pode 

ultrapassar os 3%. 
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O ensaio de absorção de água (NBR 30,2001) determina a condição saturada 
para agregado miúdo seco destinado ao uso em concretos. A perda da 
durabilidade do concreto armado é frequentemente causada por uma 
conjunção de fatores que incluem a exposição ao meio ambiente e a agentes 
agressivos. No concreto é por meio de sua rede de poros podendo ter como 
vetor a água, sendo a forma mais comum de ingresso para o interior do mesmo 
(HELENE,1993). 
 
Já os torrões de argila e materiais friáveis trazem prejuízos tanto à resistência 
do concreto quanto a sua aparência, por isso a determinação dos seus teores é 
de grande importância. Para NEVILLE (1982), essas substâncias apresentam-
se sob a forma de películas superficiais que prejudicam a aderência entre o 
agregado e a pasta de cimento. 
 
Todas as amostras apresentaram resultados satisfatórios, como podemos 
verificar na tabela 3, dentro do limite inferior a 3% estabelecido pela NBR 7218 
(ABNT, 2009).  
 
3.2. Determinação da composição granulométrica e módulo de finura 
 
A composição granulométrica define os tamanhos característicos dos grãos 
que compõe a areia. Uma areia tem seu talante máximo correspondente à 
abertura nominal da malha da peneira de série normal ou intermediária e o 
módulo de finura quantifica se o agregado é mais grosso ou mais fino, sendo 
que quanto maior o módulo de finura mais grosso é o agregado. A dimensão 
máxima é a grandeza determinada a partir da distribuição granulométrica, que 
corresponde à malha da maior peneira em que fica retida uma porcentagem de 
agregado igual ou inferior a 5%. 
 
A figura 1 mostra a faixa granulométrica em que os agregados utilizados nos 
ensaios se encontram. 
 

 
 

Figura 1. Curva granulométrica das amostras coletadas 
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Tabela 4. Módulo de finura  

 

AMOSTRA MÓDULO DE 
FINURA  

A 1,55 
B 1,56 
C 1,55 
D 1,75 
E 1,47 
F 1,54 

 

Observa-se que todas as amostras estão em zona utilizável inferior de acordo 
com a NBR 7211 (ABNT, 2009) que fica entre 1,55 e 2,20.  A amostra “D” pode 
ser classificada como areia fina, enquanto as amostras “A”, “B”, “C” e “E” 
areias, muito finas.  
 

3.3. Massa Específica, Massa Aparente e Massa Unitária 
 
A análise da massa unitária do agregado determina o que será levado em 
consideração no cálculo de dosagem do concreto ou argamassa e serve como 
parâmetro para transformar massa em volume ou vice-versa. A massa 
específica e a massa específica aparente é a relação entre a massa do 
agregado seco e seu volume, sem considerar os poros permeáveis, para este 
artigo, consideramos apenas a massa específica real, sua influencia consiste 
em que densidades muito diferentes podem afetar no volume final da mistura. 
 

Tabela 5. Massa Específica e Massa Unitária 

 

Amostras M.E. 
(g/cm³) 

M.U (g/cm³) 

A 2,39050 1,57353 

B 2,71385 1,55353 

C 2,77260 1,79666 

D 2,86160 1,61985 

E 2,75320 1,77615 

F 2,86159 1,62863 

 

 
 

Figura 2. Freitas, 2013. Universidade Federal do Paraná – Manual de construção 
Agregados. 

 
3.4. Determinação do teor de Inchamento  
 
Umidade crítica é o valor da umidade acima da qual o inchamento pode ser 
considerado constante e porcentagem de inchamento médio é a média dos 
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valores do inchamento no ponto de umidade crítica e no ponto máximo da 
curva (inchamento máximo). O inchamento é fundamental para a determinação 
do traço em volume. Normalmente, o inchamento máximo ocorre para teores 
de umidade entre 4% e 7% (TERRA, 2003). 
 

Tabela 6. Umidades críticas e o inchamento médio 

 

Amostras Inchamento 
(%) 

Umidade 
(%) 

A 1,455 4,200 

B 1,430 4,500 

C 1,515 3,300 

D 1,440 4,000 

E 1,450 3,400 

F 1,555 4,400 

 

Podemos averiguar que as umidades críticas das amostras “A”, “B”, “D” e “F” 
estão no inchamento máximo. Estes agregados miúdos tem grande capacidade 
de retenção de água, o que altera seu volume aparente em decorrência deste 
fato, uma das explicações, talvez seja, devido alta umidade de nossa região e a 
origem do agregado, cada vez mais o conhecimento do inchamento se torna 
necessário, pois esses dados influenciaram quanto dosagem do concreto ou 
argamassa. 
 
3.5. Análise Petrográfica 
 
Na figura 3 abaixo se encontram as imagens do ensaio petrográfico das 
partículas das amostras de agregados, feitas através de microscopia óptica 
com aumento de 100X. Nela é possível observar a textura e morfologia dos 
grãos. 
 

 
 

Figura 3. Morfologia dos grãos de areia das amostras coletadas nos bairros A, B, C, D, E 
e F. Fração granulométrica +0,15-0,30 mm. Aumento de 100X. 

 
 

4. CONCLUSÕES  
 
O presente trabalho caracterizou mineralógica e tecnologicamente os 
agregados miúdos, todos os ensaios apresentaram problemas com umidade e 
sucessivas utilização da estufa.  
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O Ensaio granulométrico nos mostrou que o modulo de finura das seis 
amostras estão em zona utilizável inferior, contudo apresentam ainda teores de 
argila, materiais friáveis e outras impurezas dentro do aceitável. O ensaio de 
inchamento apresenta variações por conta de nossa região ser muito úmida e o 
agregado muito fino. As dosagens qualitativas para aplicação no agregado em 
seu todo, se mostram até que aceitáveis. 
 
Observou-se também através de microscopia óptica, que a morfologia dos 
grãos, em sua maioria, predomina a forma esférica, existindo também 
partículas angulares, laminares, arredondadas e bem arredondadas, estando, 
portanto, de acordo com o esperado, já que agregados miúdos naturais tendem 
a ser arredondados, devido ao efeito cumulativo de colisões múltiplas e 
abrasão. 
 
A absorção de água depende da quantidade de vazios que a areia causará no 
concreto, quanto mais poros, mais água e mais desgaste e insumos serão 
necessários para uma boa trabalhabilidade do concreto.  
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