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RESUMO

A importância do setor de agregados para a sociedade é destacada por estar diretamente ligada à melhoria na qualidade de vida da população. A indústria da construção civil é

uma das maiores consumidoras de matérias-primas naturais, utilizando entre 20 a 50% dos recursos minerais. Isso se deve, principalmente, às indústrias de cimento e de

beneficiamento de agregados (pedra britada e areia). Os agregados representam as substâncias minerais mais utilizadas na indústria da construção civil e, portanto, são os

produtos mais significativos em termos de quantidade consumida no mundo. A britagem das rochas gera basicamente cinco tipos de produtos: Pedra de Mão - 100 a 76 mm; Brita

3 - 70 a 50 mm; Brita 2 - 50 a 25 mm; Brita 1 - 25 a 12,5 mm; Brita 0 - 12,5 a 4,8 mm; Pó de pedra - menor que 4,8 mm. Este último, também chamado de areia de britagem, é

classificado, segundo a ABNT, como a porção de agregado que passa na peneira de 4,75 mm e fica retida quase totalmente na peneira de 75µm. Os finos naturais, provenientes

do desmonte de rochas nas pedreiras, e os finos gerados na etapa de britagem desses materiais, desde que devidamente processados, podem substituir a areia natural. Esta é

uma prática comum nos Estados Unidos e em países da Europa. Na Região Metropolitana de São Paulo, 5 a 10% do mercado de areia já são supridos com finos de pedreiras de

brita, com previsão de crescimento acelerado. 

O objetivo deste trabalho, que se apresenta em forma de projeto de pesquisa, é simular um circuito de processamento para a produção de areia de britagem, a partir de uma

amostra de brita 0 (zero), comercializada na região de João Monlevade, e avaliar se a distribuição granulométrica dessa areia é compatível com a de uma areia definida pela

norma brasileira ABNT, verificando-se assim, a possibilidade da sua utilização como areia na construção civil, substituindo a areia natural. Foram coletadas amostras do tipo de

brita 0 em depósitos de materiais de construção na cidade de João Monlevade, no estado de Minas Gerais. Para esse tipo de brita, o recomendado a ser coletado é,

aproximadamente, 40 quilogramas (Kg).  Em laboratório, a amostra foi quarteada até apresentar 5 quilogramas, de acordo com a ABNT NBR NM26 (2001). O quarteamento mais

indicado para grandes quantidades de minério é o tipo pilha alongada (ALMEIDA E LUZ, 2009). Em seguida, as amostras foram pesadas em balança de precisão e colocadas em

estufas por 24 horas, em temperaturas de 105º a 110ºC. Após a secagem, as amostras foram esfriadas à temperatura ambiente e pesadas novamente para a determinação de

seu peso seco (ABNT NBR 248, 2003). Para iniciar, toda a amostra de 5 kg foi colocada sobre a peneira de 75 milímetros (mm). O passante foi considerado agregado graúdo

(ABNT NBR 7211, 2009), que foi analisado no estudo. Após esse procedimento, parte da massa analisada foi colocada em uma proveta graduada de 1000 mililitros (ml) para

verificar seu peso e densidade.

O material peneirado nas malhas foi divido em cinco partes (1 kg), para que não ocorrer o entupimento das peneiras durante o peneiramento (ABNT NBR NM 248, 2003). O jogo

de peneiras foi montado seguindo a sequência de abertura de malha:12,5mm, 10,0mm, 9,5mm, 8,0mm, 6,3mm, 5,6mm, 5,0mm, e fundo para brita 0. O jogo foi colocado no

peneirador vibratório suspenso, e ao ser ligado, contabilizados 15 minutos com o auxílio de um cronômetro (VALADÃO E ARAÚJO, 2012). O jogo de peneiras foi retirado do

peneirador e pesado o retido em cada peneira, como também o fundo, e anotado em uma planilha de campo (SÁTIRO E SIQUEIRA, 2013). Com os dados coletados, foi

construída uma curva granulométrica que representa as porcentagens de material passante em cada malha específica.

Para a produção da areia de britagem foi utilizada uma alíquota de 5 kg separada do quarteamento anterior. Essa amostra foi fragmentada através do britador de mandíbulas. A

massa fragmentada foi peneirada por uma peneira de 4,75 milímetros (mm) de abertura e o retido nesta peneira britado novamente até alcançar a granulometria menor que

4,75mm. Como fragmentação secundária, a massa que ainda permaneceu retida na peneira de 4,75 mm, sofreu o processo de moagem em um moinho de disco, até alcançar a

granulometria adequada.

A massa total de passante da peneira de 4,75mm foi homogeneizada por lona e quarteada no divisor de rifles, até alcançar uma alíquota de aproximadamente mil gramas

(1000g), que foi peneirada no seguinte jogo de peneiras: 4,75mm, 2,36mm, 1,18mm, 600&#956;m, 300&#956;m, 150&#956;m, 75&#956;m e fundo (ABNT NBR 7211, 2009) no

peneirador suspenso. Após essa etapa, foi realizada a construção de uma curva granulométrica para a areia de britagem, e uma tabela de massa retida e passante em cada

peneira para a determinação do módulo de finura e dimensão máxima. Depois de peneirada, a amostra foi novamente homogeneizada pelo método de lona e quarteada no

divisor de rifles, para ser realizada a determinação das densidades real e aparente. Aproximadamente 100 gramas deste material foram utilizadas para os testes de picnometria

para a determinação da densidade real, e outras 500 gramas para a determinação da densidade aparente.

Foram construídos quadros de distribuição granulométrica da brita 0 e da areia de britagem, com os resultados parciais, através do uso de software de planilhas eletrônicas de

operações financeiras e contabilísticas, Excel. A pesquisa terminou sua fase de coleta e posteriormente será feita a análise conclusiva dos dados.

Projeto 1


