PAULO BINA

METODOLOGIA DE UTILIZAÇÃO DE REJEITOS INDUSTRIAIS
NA PAVIMENTAÇÃO : ESTUDO DE CASO DE USO
DE AREIA DE FUNDIÇÃO

Trabalho final apresentado ao Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo - IPT, para obtenção de título de
Mestre Profissional em Habitação

São Paulo
2002

CENATEC - MESTRADO PROFISSIONAL EM HABITAÇÃO

METODOLOGIA

DE

UTILIZAÇÃO

DE

REJEITOS

INDUSTRIAIS

NA

PAVIMENTAÇÃO
ESTUDO DE CASO DE USO DE AREIA DE FUNDIÇÃO

Trabalho final apresentado ao Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo - IPT, para obtenção de título de
Mestre Profissional em Habitação
Área de concentração: Tecnologia em
Construção de Edifícios

Dr. HUMBERTO NAOYUKI YOSHIMURA

São Paulo
2002

BINA, Paulo
Metodologia de utilização de rejeitos industriais na pavimentação: estudo de
caso de uso de areia de fundição? Paulo Bina. São Paulo, 2002.
123 p.
Trabalho Final (Mestrado Profissional em Habitação) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do estado de São Paulo. Área de concentração: Tecnologia em
Construção de Edifícios
Orientador: Prof. Dr. Humberto Naoyuki Yoshimura
Resíduo industrial 2. Construção civil 3. Areia de fundição 4. Agregado miúdo 5.
Pavimentação 6. Materiais de construção 7. Proteção do meio ambiente 8. Tese
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Centro de
Aperfeiçoamento Tecnológico II. Título
628.5:624(043)
B612m

"A Ciência é o capitão,
a Prática é o soldado "
Leonardo da Vinci

Agradecimentos
A Deus, pelo viver e capacidade de poder externar e partilhar meus
conhecimentos com meus próprios recursos.
A meus pais, irmãos e demais familiares que me apoiaram e me mostraram
exemplos de honestidade, amor, luta e respeito pelo próximo.
A minha esposa Marisa, meus filhos Bárbara e Ricardo, pelo amor, paciência
durante este trabalho e auxílio nas horas difíceis, a quem devo méritos da realização
dos meus sonhos.
Ao Prof. Dr. Humberto Naoyuki Yoshimura, pela orientação, dedicação e
amizade para a condução do trabalho e paciência com minhas incorreções.
Aos amigos Eng. José Henrique Alves (em memória), Eng. André Luís Bonin e
Eng. Katsumi Okamori que incentivaram e apoiaram todas as iniciativas para a
realização do estudo de caso.
Ao sócio e irmão de todas as horas Rudolf Peter Schwark, a Dirlene Ferreira
Amorin e demais colaboradores da MONOBETON, que além de amigos, colegas e fiel
escudeiros, auxiliaram direta ou indiretamente para que eu pudesse atingir este estágio
da vida profissional e do trabalho.
Aos colegas, professores e diretores do CENATEC, que sempre foram mais que
profissionais e éticos - foram amigos e preocupados com os interesses individuais e
comuns do grupo.
A Mary Yoshioka Pires de Toledo, e sua equipe de colaboradores, que
secretariam nosso Centro com dedicação e amor.
E a todos que consultarem, criticarem e fizerem uso dos dados aqui contidos,
para que a tecnologia possa corrigir as falhas dos homens, de modo a reconduzir o
meio ambiente e garantir a qualidade de vida de nossos descendentes.

Assim seja.

i

SUMÁRIO
Capa
Segunda capa
Sumário.............................................................................................................................i
Índice de figuras..............................................................................................................iv
Índice de tabelas..............................................................................................................v
Resumo...........................................................................................................................vi
Abstract..........................................................................................................................vii
1 INTRODUÇÃO.........................................................................................................p.1
2 OBJETIVOS.............................................................................................................p.7
3 PROPOSTA DA METODOLOGIA COM CENTRO GERENCIADOR......................p.9
3.1 Metodologia proposta por CINCOTTO (1983) - (1988) CINCOTTO et al. (1994) - (1995)...........................................................................p.9
3.2 Metodologia proposta pela FEEMA (2000)..............................................….........p.10
3.3 Metodologia proposta por JOHN (2000)...............................................................p.10
3.4 Proposta de metodologia com centro gerenciador...............................................p.12
3.5 Centro gerenciador e seu papel de fazer acontecer............................................p.15
4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA....................................................................................p.17
4.1 Aspectos gerais e legais.......................................................................................p.17
4.1.1 Classificação dos resíduos e seu aproveitamento racional...............................p.20
4.1.2 A construção civil e o uso de recursos naturais................................................p.22
4.1.3 Gestão atual dos rejeitos...................................................................................p.24
4.1.3.1 Sistemas de regeneração do resíduo.............................................................p.24
4.1.3.2 Aterros industriais e a coleta especial............................................................p.25
4.1.3.3 Descarte sem controle ambiental...................................................................p.25
4.2 Areia de fundição e o meio ambiente...................................................................p.26
4.2.1 Dados do setor gerador da areia a ser reutilizada............................................p.29
4.2.2 Processo de geração do resíduo areia de fundição..........................................p.30
4.2.2.1 Descrição do processo de fundição................................................................p.30
4.2.2.2 Aproveitamento e descarte da areia do processo..........................................p.31
4.2.3 Caracterização das areias de fundição descartadas e seus componentes.......p.32
4.2.3.1 Componentes das areias de fundição descartada.........................................p.33
4.2.3.2 Componentes primários da areia de moldagem e seus percentuais..............p.34
4.2.3.3 Caracterização quanto aos aspectos no processo de fundição.....................p.39
4.2.3.4 Caracterização quanto aos aspectos de poluição ambiental.........................p.41
4.2.3.5 Caracterização quanto às possibilidades de reutilização na
pavimentação asfáltica...p.43
4.3 Pavimentação asfáltica.........................................................................................p.45
4.3.1 Pavimentação flexível........................................................................................p.47
4.3.2 Perfil estrutural dos pavimentos asfálticos tradicionais.....................................p.48
4.3.3 Pavimentação asfáltica reforçada......................................................................p.51

5 MATERIAIS E MÉTODOS.......................................................................................p.56
5.1 Aplicação da metodologia proposta com Centro Gerenciador.............................p.56
5.1.1 Constituição do Centro Gerenciador.................................................................p.56
5.1.2 Atividades do Centro Gerenciador....................................................................p.56
5.1.2.1 Acompanhamento administrativo do Centro Gerenciador..............................p.58
5.2 Estudo de caso de uso de areia de fundição para pavimentação........................p.63
5.2.1 Materiais............................................................................................................p.63
5.2.1.1 Manuseio da areia de fundição em teste........................................................p.65
5.2.2 Pavimentação utilizada como teste...................................................................p.65
5.2.2.1 Dados técnicos da obra (anteriormente realizada por terceiros)....................p.65
5.2.2.2 Aplicação da pavimentação asfáltica armada................................................p.66
5.2.3 Poços de coleta da água que permeia a camada em teste...............................p.67
5.2.4 Controles sobre os produtos e sobre a obra realizada......................................p.70
5.2.5 Metodologia adotada nas análises....................................................................p.71
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO...............................................................................p.75
6.1 Metodologia proposta com Centro Gerenciador...................................................p.75
6.1.1 Programa de gerenciamento ambiental para a areia de
fundição de descarte.........................................................................................p.75
6.1.2 Importância do centro gerenciador....................................................................p.81
6.1.3 Interesses e vantagens para os participantes...................................................p.82
6.2 Estudo de caso de uso da areia de fundição para pavimentação........................p.86
6.2.1 O sistema de pavimento armado.......................................................................p.86
6.2.2 Análise da areia de fundição utilizada para o teste...........................................p.87
6.2.3 Análise das amostras de massa asfáltica utilizada para o teste.......................p.91
6.2.4 Análise da água coletada nos poços de monitoramento
montados no teste de campo............................................................................p.96
6.2.5 Comentários gerais sobre os resultados do teste de campo...........................p.100
7 CONCLUSÕES......................................................................................................p.102
8 DOCUMENTOS ANEXOS.....................................................................................p.104
8.1 Fluxograma de preparo da camada asfáltica no canteiro da firma
pavimentadora – Anexo A..................................................................................p.105
8.2 Fluxograma de preparo da camada asfáltica no local da obra – Anexo B.........p.106
8.3 Foto 1 - Areia de fundição de descarte estocada no canteiro da obra
– Anexo C..........................................................................................................p.107
8.4 Foto 2 – Poço de coleta de água - Anexo D.......................................................p.108
8.5 Foto 3 – Poço de coleta de água – Anexo E......................................................p.109
8.6 Foto 4 – Corpo de prova preparado com a massa asfáltica especial
– Anexo F..........................................................................................................p.110
8.7 Foto 5 – Colocação da tela de aço – Anexo G...................................................p.111
8.8 Foto 6 – Aplicação da camada asfáltica composta com areia de
fundição de descarte – Anexo H........................................................................p.112
8.9 Foto 7 – Detalhe de aplicação da camada asfáltica sobre a tela de aço
– Anexo I............................................................................................................p.113

8.10 Foto 8 – Complementação da camada composta com areia de fundição
de descarte, sobre o poço de coleta – Anexo J.................................................p.114
8.14 Foto 9 – Instalação do poço de coleta de água – Anexo K..............................p.115
9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................p.116
10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE CONSULTA..........................................p.121
11 APÊNDICE..........................................................................................................p.123

iv

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 : Esquema de configuração de decisão entre utilização racional
ou descarte de resíduo, típico das metodologias existentes,
baseada em JOHN (2000)...............................................................................p.11
Figura 2 : Esquema de configuração de decisão entre utilização racional
ou descarte de resíduo, proposta neste trabalho ...........................................p.13
Figura 3 : Fatores de interação entre produtores, consumidores e administração
pública para o desenvolvimento sustentável,
baseado em GUTBERLET (2000)....................................................................p.20
Figura 4 : Representação geral do processo de fundição (BONIN et al., 1995)........p.32
Figura 5 : Esquema básico de uma estrutura de pavimentação flexível....................p.47
Figura 6 : Perfil típico de pavimentação para tráfego pesado, constituído
basicamente de caminhões e ônibus...............................................................p.48
Figura 7 : Exemplo de variação de ângulos de colaboração de redução de tensões
– espraiamento das tensões, em função do material que compõe cada
camada............................................................................................................p.50
Figura 8 : Esquema de composição das camadas quando do uso de tela de aço
entre as demais, para os casos de recuperação de pavimentação.................p.53
Figura 9 : Relatório utilizado como modelo, para preenchimento em qualquer
situação de movimentação do rejeito do local em que se encontra estocado.p.59
Figura 10 : Relatório utilizado como modelo, para preenchimento quando do
preparo da massa asfáltica com uso da areia de fundição de descarte..........p.60
Figura 11 : Relatório utilizado como modelo, para preenchimento quando
do encerramento de período ou trecho de pavimentação com a massa
asfáltica com uso da areia de fundição de descarte........................................p.61
Figura 12 : Relatório utilizado como modelo, para preenchimento durante
as inspeções periódicas e verificação de desempenho pelo
engenheiro responsável pela obra..................................................................p.62
Figura 13 : Esquema do poço utilizado para coleta da água que permeou
a camada asfáltica em teste............................................................................p.69

v
ÍNDICE DE TABELAS
Tabela I - A Mineração de Areia e o Meio Ambiente – CAVALCANTI (1991)............p.23
Tabela II - Resíduos Industriais Gerados no Município de São Paulo –
CETESB (PMSP, 2000)..............................................................................…..p.25
Tabela III - Resultados de concentração de gases contidos nos fumos
(não diluídos), que se desprendem de um molde, após vazamento de peças
de ferro fundido. Valores médios de ensaio com 30 minutos de duração,
expressos em ppm – partes por milhão em volume de ar
– RYSER e ULMER (Apud MARIOTTO, 1984)................................................p.42
Tabela IV - Toxidade dos componentes das areias de fundição, segundo texto
da AFS (1973)..................................................................................................p.43
Tabela V - Usos potenciais estudados na Inglaterra (Adaptado de
“THE CASTING DEVELPOMENT CENTRE”, 1999)……………………………p.44
Tabela VI - Lixiviação, solubilização e massa bruta do resíduo areia
de fundição de descarte – Amostra 1 ensaiada em 28/04/1999......................p.88
Tabela VII - Lixiviação, solubilização e massa bruta do resíduo areia
de fundição de descarte – Amostra 2 ensaiada em 28/04/1999......................p.89
Tabela VIII - Lixiviação, solubilização e massa bruta do resíduo areia
de fundição de descarte – Amostra 3 ensaiada em 28/04/1999......................p.90
Tabela IX - Lixiviação, solubilização e massa bruta da massa asfáltica composta
com a areia natural – Análise ensaiada em 30/04/1999..................................p.92
Tabela X - Lixiviação, solubilização e massa bruta da massa asfáltica especial
composta com a areia de fundição de descarte – Amostra 1 ensaiada
em 30/04/1999.................................................................................................p.93
Tabela XI - Lixiviação, solubilização e massa bruta da massa asfáltica especial
composta com a areia de fundição de descarte – Amostra 2 ensaiada
em 30/04/1999.................................................................................................p.94
Tabela XII - Lixiviação, solubilização e massa bruta da massa asfáltica especial
composta com a areia de fundição de descarte – Amostra 3 ensaiada
em 30/04/1999.................................................................................................p.95
Tabela XIII – Análise da água coletada nos poços de monitoramento 1 e 2 ,
na data 16 de maio de 1999............................................................................p.97
Tabela XIV – Análise da água coletada nos poços de monitoramento 1 e 2 ,
na data 26 de junho de 1999...........................................................................p.98
Tabela XV – Análise da água coletada nos poços de monitoramento 1 e 2 ,
na data 25 de julho de 1999............................................................................p.99

vi
RESUMO
Os resíduos industriais, materiais residuais de descarte do processo produtivo de
qualquer indústria, devem ser controlados ou tratados para evitar sua transformação
em contaminantes. Preocupados com os rejeitos não tratados e não administrados, os
órgãos de controle ambiental trabalham no sentido de disciplinar sua destinação final,
evitando-se que contaminem o meio ambiente, e por conseqüência o ser humano. Esse
trabalho propõe uma metodologia com centro gerenciador, de análise e aprovação de
utilização prática de rejeitos industriais na construção civil. A metodologia foi testada no
caso do uso de areia de fundição de descarte como agregado de camadas de
pavimentação asfáltica. Dessa forma, grandes quantidades desse contaminante podem
ser incorporadas, sem riscos para os usuários. Deixando de ser descartado, reduz os
custos de administração do contaminante, bem como da pavimentação, por substituir
uma das matérias primas ( a areia ou o pó de pedra). Esta substituição contribui na
redução da extração de matéria prima de fonte não renovável. A metodologia foi
aplicada em um teste de campo em um recapeamento urbano, onde se utilizou a areia
de fundição de descarte para preparar um composto asfáltico, para preenchimento dos
espaços abaixo da camada superior de desgaste (capa asfáltica). Foram realizados
ensaios prescritos pelas normas técnicas vigentes, de lixiviação, solubilização e massa
bruta em: i) amostras coletadas do resíduo (areia de fundição de descarte) proveniente
da indústria geradora; ii) corpos de prova preparados com o composto asfáltico
executado com areia convencional; iii) corpos de prova preparados com o composto
asfáltico executado com a areia de fundição de descarte. Também foi realizada a
análise química completa das águas coletadas dentro de poços coletores posicionados
em locais de acúmulo de água no trecho em teste de pavimentação. Os resultados
obtidos mostram que a aplicação do resíduo na camada de pavimentação é
ambientalmente viável. O teste prático evidenciou a importância da presença do centro
gerenciador no processo, sendo este o responsável pelo desenvolvimento do trabalho.
Ressalta-se que a metodologia, ora apresentada neste trabalho, contempla o conjunto
de registros das informações necessárias para controle de todas as etapas de
manuseio do resíduo, garantindo desta forma a segurança ambiental e rastreabilidade
do mesmo.
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ABSTRACT
The industrial waste is usually composed of residual materials of the production
process of every plant, and therefore it should be controlled or treated, in order not to
cause environmental damage. Concerned with these untreated residues, the
environmental control organizations work in order to control them and their final
destination, avoiding contamination of both natural resources and consequently, human
beings. This issue proposes a methodology with focus on process management, to
analyze and approve practical application for these refuses, as raw materials in civil
construction markets. This methodology was used to analyze the feasibility of foundry
sand application in asphalt pavement composition. As results proved the application to
be successful, large quantities of foundry sand will be replacing natural sand in asphalt
pavement with no risk to environment at all. In addition, the process will drastically
reduce the sand extraction from nature resources. This method was used in a urban
pavement, to replace one of the concrete asphalt's component, to be used as filling in
the asphalt upper layer. The tests applied according technical legal regulations
included: dissolution in water, performance in solutions and raw mass in:
-

foundry sand test samples

-

asphalt samples (using natural sand in composition)

-

asphalt samples (using foundry sand in composition)

-

water samples from asphalt pavement pile test (chemical composition)

The results proved the use of the foundry sand in asphalt pavements to be feasible. It
has also shown the need for a independent management unit to work as a process
coordinator, as a critical factor to the success of the project. Finally, as a conclusion of
the work, is mandatory the creation of a Process Information Database that will include
proper records of all project phases, test reports and tables. These data will allow
accurate tracking of process at any time and will guarantee process implementation to
be in accordance to legal regulations and within environmental safety procedures.

1 INTRODUÇÃO

Os resíduos industriais, materiais residuais do processo produtivo de qualquer
indústria, podem ser reciclados dentro do próprio processo (regeneração), podem ser
tratados e / ou classificados para serem utilizados como insumos em outros processos
e produtos (reciclados), ou finalmente podem ser transformados em rejeitos, que
devem receber tratamento adequado para evitar sua transformação em poluentes.
Preocupados com os rejeitos não tratados e não administrados, os órgãos de controle
ambiental trabalham no sentido de disciplinar seu destino final, evitando que
contaminem o meio ambiente, e desta forma causem agressão ao ser humano.
Segundo CANASSA e CASTILHO (1991) “No Brasil, a geração de resíduos é ainda no
presente uma atividade não muito controlada, e portanto não é dada a ela uma
importância merecida”.
Para quem produziu o resíduo, o mesmo passa a ser parte de seu passivo, ou
seja, é de sua propriedade e responsabilidade, mesmo depois de ser enviado para
tratamento ou disposição em terceiros, como afirma LAGE (2000).
Há certos rejeitos que, por si só, justificam qualquer utilização ecologicamente
viável e correta ou eliminação integral, pois a sua disposição, mesmo que controlada,
acarreta em impacto de tal magnitude que induz a extinção dos seres vivos, pela
progressiva contaminação dos recursos naturais ou pelo contato direto. Existem ainda
utilizações não controladas de rejeitos com contaminates, como disposição em aterros
não apropriados (aterros sanitários, por exemplo) e uso no meio agrícola. Neste caso, a
mistura direta ao solo destinado à agricultura contamina o mesmo, os mananciais e até
os vegetais produzidos, ou seja, com impacto direto sobre animais ou sobre o ser
humano, como os Poluentes Orgânicos Persistentes descritos no JORNAL DO
ENGENHEIRO (2001). Um exemplo recente de acidente ambiental é o solo
contaminado das edificações em Mauá – São Paulo, decorrente provavelmente de
disposição não controlada de rejeito industrial, cuja amplitude das conseqüências ainda
está sendo analisada; este fato foi amplamente divulgado pelo meio jornalístico, como
OESP (2001) e meio televisivo.

Há muito tempo busca-se destino adequado e prático para rejeitos industriais
com poluentes, contaminantes ou não, sendo que muitos deles apresentam grandes
volumes de descarte. Exemplos típicos são:
• Areias de fundição, que podem apresentar poluentes tais como metais comuns
(ferro, alumínio, níquel, cromo), e contaminantes tais como metais pesados (mercúrio,
chumbo), e resinas fenólicas;
• Gesso fosfatado, que pode apresentar poluentes e contaminantes tais como metais,
ácidos e elemento radioativo (fósforo);
• Casca de arroz, que não apresenta poluentes, desde que calcinada, com potencial
de utilização como sílicas ativas misturadas ao cimento portland, devido às suas
características de pozolanicidade;
• Cinza de queima de carvão industrial, que tem utilização parcial como pozolana na
indústria de cimento;
• Escórias de siderurgia e de fundição de metais, tais como as de ferro e aço –
escórias de alto forno (cuja utilização também é parcial na indústria de cimento), as de
alumínio e de cobre.
Nestes casos citados, os volumes de resíduos são enormes (milhares de
toneladas diárias) e seu destino atual é duvidoso, pois seu controle nem sempre é
eficaz, além do que os custos envolvidos no descarte e controle tornam-se
progressivamente elevados.
Os destinos dos rejeitos, que não sejam os usualmente comuns para tal fim, ou
seja, os incineradores e os aterros industriais autorizados, são pouco explorados
técnica e comercialmente, pois as empresas geradoras buscam as soluções que lhes
tragam menores responsabilidades, enquanto os potenciais usuários ou aplicadores
não sabem como administrar adequadamente tais materiais.
Além disto, e principalmente, não sendo a atividade principal do gerador do
resíduo a de desenvolver tais usos racionais, ou seja não faz parte do “core business”
das empresas envolvidas, enormes quantidades de valores monetários e materiais são
desprezadas diariamente.
As empresas de controle ambiental também não possuem esta atribuição,
tornando-se um assunto polêmico entre responsáveis (geradores) e interessados, quais
sejam órgãos de administração pública, população e consumidores, e empresas

independentes. Assim, pode-se dizer que há interesse latente que aspira pela presença
de agente facilitador.
Pesquisas vêm sendo desenvolvidas há muitos anos, por técnicos ou órgãos
independentes e sem visão empresarial, visando o aproveitamento parcial ou total de
resíduos sólidos industriais, em diversas áreas da atividade econômica. Muitas delas
são parcialmente patrocinadas pelas próprias indústrias geradoras ou suas
associações, e outras pesquisas desenvolvidas por empresas especializadas ou
universidades.

Verifica-se

também

esforços

conjuntos

que

visam

identificar

oportunidades específicas de reutilização de resíduos industriais.
Apesar de existirem inúmeros estudos e tentativas de aproveitamento de
rejeitos, que podem ser verificados na literatura e na prática, observou-se que a
presença de um agente catalisador deste processo de aproveitamento, poderia criar a
sinergia entre os diversos envolvidos, ao invés de tentar administrar os interesses
individuais dos mesmos. Este agente substituiria, com vantagens, eventuais empresas
que buscam obter lucros com as transações comerciais entre empresas, além de
apresentar total confiabilidade ao órgão de controle ambiental, pois possibilitaria a
qualquer instante uma auditoria clara e precisa, para verificação de volumes e destinos
de todo rejeito retirado do gerador, e de todo material recebido e aplicado pelo
utilizador. Atuaria ainda no sentido de acompanhamento do desempenho com o tempo,
e no desenvolvimento tecnológico de tal utilização.
Tendo atuado por muitos anos como responsável por desenvolvimento de
produtos e tecnologias em diversas empresas, verificou-se haver sempre um lapso
entre o potencial de novos materiais ou processos, e as necessidades do mercado,
diferencial este que muitas vezes torna-se razão de insucesso.
Na prática, parece ser necessário um agente gerenciador e catalisador entre
produtor ou gerador e usuário ou aplicador, agente este que poderá realizar o
casamento dos interesses comuns, ou seja, a solução de problemas com benefícios
mútuos.
O agente gerenciador poderá ser aquele que conhecendo as necessidades de
cada uma das partes, transforma essas necessidades em estudo técnico econômico de
viabilidade, e principalmente implanta os sistemas de controle para garantir o perfeito
desempenho esperado.

No enfoque ambiental geral e mais especificamente de resíduos industriais,
segundo CHIUVITE e ANDRADE (2001), deve-se organizar politicamente sua gestão,
mobilizando empresários, governos, setores da sociedade organizada e legislativo,
procurando instrumentar o gerenciamento destes resíduos, visando o aumento dos
meios de reaproveitamento combinado com a redução do volume de materiais
dispostos sem controle, dos dispostos em aterros sanitários e assim incrementar a vida
útil destes locais. Desta forma parece ser essencial o desenvolvimento de uma
metodologia de gerenciamento para aproveitamento desses rejeitos, com garantia de
desempenho técnico, controle ambiental, adequação de aplicabilidade, e portanto de
desenvolvimento de mercado.
Observa-se na literatura que existem algumas metodologias de verificação da
viabilidade técnica de utilização de determinados rejeitos (por ex. CINCOTTO, 1983 e
SBRIGHI NETO et al., 1998). Há ainda o estudo de norma FEEMA (2000), Código DZ
1320 que preconiza os Critérios Mínimos para o Desenvolvimento de Testes de
Incorporação de Resíduos Industriais em Tijolos Cerâmicos. Por outro lado
praticamente não existem metodologias abrangentes que contemplem não apenas a
parte técnica, mas toda a cadeia de ações relativas a aplicação aprovada e continuada
dos rejeitos. Rara exceção é a metodologia ampla proposta por JOHN (2000) para
reciclagem de resíduos na construção civil. É preciso ter uma visão holística e
multidisciplinar durante todos os procedimentos de uma metodologia ampla e confiável.
Um dos rejeitos que tem exigido a atenção de técnicos e ambientalistas é a areia
descartada do processo de fundição. A areia é utilizada como agregado para a
confecção dos moldes, nos quais são vertidos os metais no estado líquido, sob alta
temperatura. Neste processo parte significativa ainda é descartada, pois perde suas
características essenciais de reutilização ou regeneração.
As areias de fundição, segundo BONIN et al. (1995), são normalmente
classificadas como Resíduo Classe II (não inertes) da Associação Brasileira de Normas
Técnicas ABNT, através da ABNT NBR 10.004 (1987), ou seja, com possibilidade de
agressão ao meio ambiente.
Para se ter uma idéia de valores, segundo PROENÇA (2001), a reciclagem da
areia de fundição de descarte pode representar economia variando entre U$ 100
milhões e U$ 250 milhões anualmente para a indústria de fundição mundial. Segundo
SBRIGHI NETO et al. (1998), a disposição de areia de fundição de descarte custa

aproximadamente R$ 50,00 (US$ 20 a 25) por tonelada, podendo chegar em certas
condições a valores de US$ 50 por tonelada. Considerando um custo atual médio de
aproximadamente US$ 25 por tonelada para disposição das areia de fundição de
descarte em aterros industriais adequadamente implantados e operados, somente no
estado de São Paulo, tem-se o significativo custo total de aproximadamente US$ 8,8
milhões por ano, que são necessários para a solução de disposição do resíduo, ainda
sem levar em conta a ocupação de grandes volumes de aterros industriais, o que
diminui suas vidas úteis e gera aumento de custos. Constata-se, assim, que o custo do
processo produtivo das fundições é influenciado pelo volume e a destinação da areia
descartada.
A possibilidade de reutilização da areia de fundição de descarte, além de
eliminar a necessidade de sua disposição em aterros industriais, devolve-lhe algum tipo
de valor para seu gerador ou para outro interessado, que possa utilizá-la de forma
adequada. Além disso, a reutilização da areia, descartada no processo de fundição,
gera substancial economia de matéria prima, no outro processo em que é utilizada.
A areia de fundição descartada possui boas características físicas para uso
como agregado na construção civil, mas pode não apresentar estabilidade química
porque alguns de seus poluentes podem causar algum dano em termos ambientais
(SBRIGHI NETO et al., 1998). Diversos autores sugeriram o uso de areia de fundição
de descarte em artefatos de concreto, tais como blocos, tijolos, postes e mourões,
guias e sarjetas e bloquetes de pavimentação, em proporções parciais ou até totais
como agregado miúdo, conforme o caso.
A construção civil é a área que gera o maior volume de resíduos urbanos e é a
maior em consumo de recursos naturais. Dentro da construção civil destaca-se a área
de pavimentação, tanto urbana, quanto rodoviária. Recentemente um novo conceito de
pavimentação, que une a pavimentação flexível com o conceito de estrutura armada,
começou a ser aplicado no Brasil. A pavimentação armada, como é conhecida, é
indicada para obras bastante comprometedoras, tais como a pista de taxiamento e
estacionamento de aeronaves em aeroportos. Em relação à pavimentação flexível, a
pavimentação armada apresenta uma camada extra de reforço, constituída de uma tela
de aço e lama asfáltica, que é aplicada entre a capa da superfície em CBUQ (concreto
betuminoso usinado a quente) e a camada de brita graduada. Esta pavimentação,
apesar de ser mais onerosa, confere uma maior confiabilidade de desempenho, desde

que bem executada e com controle, com aproveitamento de pavimentos existentes e
portanto redução dos custos totais. Assim, em termos de pavimentação, a aplicação de
resíduos industriais numa pavimentação armada poderia ser uma alternativa
ambientalmente segura.
Este trabalho apresenta dois níveis de proposição que são tratados em paralelo
ao longo do texto: um nível geral associado à proposta de uma metodologia de
gerenciamento de rejeitos, e um nível específico de estudo de caso relacionado com o
uso de areia de fundição de descarte para pavimentação, inserido no âmbito do nível
geral. O estudo de caso atua como teste para verificação da viabilidade da proposta, da
metodologia, ao mesmo tempo que por si só é um estudo tecnológico de viabilidade
técnica de utilização de um rejeito industrial na construção civil. Em decorrência da
característica deste trabalho, optou-se em apresentar, sempre que possível, as partes
relacionadas à metodologia proposta e ao estudo de cada caso separadamente, no
intuito de tornar mais clara a apresentação. Os próximos capítulos estão organizados
de tal forma que inicialmente são apresentados os objetivos deste trabalho, em seguida
apresenta-se a proposta da metodologia de gerenciamento de rejeitos e, depois
apresenta-se a revisão bibliográfica pertinente ao estudo de caso, i.e. relacionada com
o uso de areia de fundição de descarte para pavimentação. O trabalho continua com os
capítulos Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões, Anexos e
Bibliografia.

2 OBJETIVOS

A proposta básica deste trabalho consiste na proposição de uma metodologia de
gestão e aproveitamento de rejeitos, com a base em um centro gerenciador, adequada
e aprovada para diversos materiais descartados pelas indústrias, em substituição a
materiais tradicionais de fontes normalmente não renováveis, possibilitando: reduzir o
impacto ambiental da exploração desses materiais tradicionais; reduzir o impacto
ambiental causado pela administração incorreta dos rejeitos, ou o risco de acidentes
ambientais quando armazenados de forma incorreta; e, se possível, reduzir os custos
monetários das obras que utilizam os rejeitos.

O objetivo deste trabalho é apresentar e verificar a aplicabilidade de uma
METODOLOGIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE REJEITOS
INDUSTRIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM CENTRO GERENCIADOR, ou seja, a
participação de um agente facilitador, com características de gerenciador integrado na
aplicabilidade de rejeitos industriais diversos com vistas a sua utilização como matéria
prima, especificamente no campo da construção civil, de forma aprovada e segura
ambientalmente.
Para verificação de sua eficácia, decidiu-se por sua aplicação em estudo de
caso, em trecho experimental aprovado pelo órgão de controle ambiental CETESB,
realizando-se

todos

os

ensaios

e

inspeções

necessários

e

analisando-se

criteriosamente os resultados obtidos no experimento.
Como vários dos passos a serem seguidos são inerentes à legislação ambiental
local e vigente, pretende-se definir como base de estudo as restrições atuais
especificadas pela CETESB (CETESB, 1985; CETESB, 1992 e CETESB, 1996), por
entender ser esta a organização mais atuante a nível nacional, e que é utilizada como
modelo pelos órgãos ambientais das demais unidades da federação.
O estudo de caso refere-se à utilização de areia de fundição, como agregado
miúdo, na composição de camada intermediária de pavimentação. Tal composto foi
aplicado em um trecho de avenida urbana, localizado no município de Santo André,
estado de São Paulo, como se verá adiante.

Os objetivos específicos deste estudo são:
a) Apresentar a metodologia com a participação de centro gerenciador como
proposta para aproveitamento de rejeitos industriais como matéria prima na
construção civil, e verificar a aplicabilidade da metodologia através de um teste de
campo;
b) Analisar as possibilidades técnicas da utilização da areia de fundição no preparo
da camada asfáltica, que é um dos elementos constituintes do concreto asfáltico
armado, tanto em seus aspectos de material de construção civil, como também
nos aspectos relacionados à poluição ambiental.

3 PROPOSTA DA METODOLOGIA COM CENTRO GERENCIADOR

O princípio da metodologia, que será apresentada a seguir e que a diferencia
das demais, surgiu da percepção de que existe um grande distanciamento entre o
potencial de novos materiais (incluindo produtos com materiais reciclados) e/ou novas
tecnologias de processamento e as necessidades do mercado, que muitas vezes é a
causa do insucesso de sua aplicação no meio produtivo. No caso do rejeito industrial
existe ainda uma terceira parte envolvida neste processo que é o órgão de controle
ambiental. Neste processo complexo e multidisciplinar, no qual interesses individuais
podem encobrir a melhor solução, identificou-se que uma quarta parte independente
das demais poderia ser a solução para viabilizar o processo de emprego de rejeitos
industriais na construção civil. Assim, o princípio da metodologia é a existência de um
centro gerenciador, que atua de forma isenta e independente das demais partes
envolvidas e pode catalisar o processo, tornando-se um prestador de serviços para os
demais e a coletividade, com opção ainda de ser agente comercial ou institucional.
A metodologia proposta neste trabalho apresenta um avanço frente às
metodologias descritas na literatura, que são apresentadas a seguir:

3.1 Metodologia proposta por CINCOTTO (1983) – (1988) - (1995) - CINCOTTO et
al. (1994)
Esta metodologia, apesar de específica para resíduos incorporados em
aglomerantes aéreos e hidráulicos, representa historicamente no Brasil o início dos
estudos de aproveitamento destes materiais na indústria da construção civil, com os
seguintes pontos:

a) Levantamento de dados sobre a disponibilidade do resíduo;
b) Quantificação da atividade pozolânica;
c) Seleção de proporção ótima resíduo – cal;
d) Caracterização das propriedades da mistura selecionada.

Entre as conclusões do trabalho proposto por CINCOTTO (1995), destaca-se o
seguinte aspecto:
“No seu conjunto, os resultados evidenciaram que é viável o aproveitamento de
materiais residuais, em alguns casos sendo necessário ainda melhor
conhecimento do material. Outro aspecto evidenciado é a necessidade de
estabelecimento de metodologia adequada ao estudo de argamassas, sendo
insuficiente os dados de resistência mecânica para seleção do material”.

3.2 Metodologia proposta por FEEMA (2000)
Esta metodologia, apesar de também específica para resíduos incorporados em
produtos cerâmicos, mostra a preocupação de organizações de controle ambiental com
o assunto, e contempla os seguintes aspectos:
a) Metodologia de teste a ser seguida;
b) Discriminação do tipo de resíduo a ser testado, ou resíduos a serem testados, sua
origem, características e composição;
c) Classificação do resíduo de acordo com a Associação Brasileira de Normas
Técnicas ABNT, segundo ABNT NBR 10004 (1987), incluindo os resultados dos
testes de lixiviação e de solubilização realizados com o resíduo;
d) Descrição dos poluentes a serem pesquisados nas emissões atmosféricas e nos
diferentes meios de imersão, solubilização e lixiviação.

3.3 Metodologia proposta por JOHN (2000)
A metodologia proposta por este autor contempla aspectos mais amplos, como
os descritos abaixo:
a) Seleção do resíduo a ser estudado;
b) Levantamento de dados sobre a produção do resíduo;
c) Caracterização detalhada do resíduo, do ponto de vista da sua composição química
completa, microestrutura e características físicas;
d) Inventário das alternativas de reciclagem;
e) Seleção da alternativa para pesquisa e desenvolvimento, a partir de aspectos de
mercado, meio ambiente, técnicos e sociais;

f) Desenvolvimento do produto;

g) Avaliação do produto do ponto de vista do seu desempenho técnico e ambiental;
h) Estudo da viabilidade econômica;
i) Transferência da tecnologia para o mercado.

Esta metodologia de JOHN (2000), cujo esquema é apresentado na Figura 1, é
totalmente válida e necessária, mas por si, não provoca que o sistema tenha
prosseguimento e segurança ambiental do sistema, pois contempla somente os
aspectos técnicos do problema.

PROCESSO
GERADOR DO
RESIDUO

DESCARTE

ESTUDO DE
UTILIZAÇÃO
RACIONAL OU
DESCARTE

ÓRGÃO DE
CONTROLE
AMBIENTAL
(CETESB p.ex.)

UTILIZAÇÃO
RACIONAL
ESTUDADA

Figura 1 Esquema de configuração de decisão entre utilização racional ou descarte de
resíduo, típico das metodologias existentes, baseada em JOHN (2000).

3.4 Proposta da metodologia com centro gerenciador

Neste contexto pode-se verificar que há falta de definição quanto aos
responsáveis por cada uma das etapas, bem como pela interferência nos pontos de
conflitos de interesses e limitações dos agentes intervenientes (gerador, pesquisador
da solução, órgão de controle ambiental, avaliador econômico e implementador da
tecnologia para o mercado).
Desta

forma,

para

complementar

as

atividades

e

gerenciar

com

responsabilidade as funções de cada um dos participantes, deve-se instituir um agente,
com visão holística e isenta, como centro gerenciador do empreendimento, de modo a
promover intervenção harmoniosa dos interesses dos diversos intervenientes.
A presença do centro gerenciador, como proposto neste trabalho, deverá
complementar a metodologia proposta por JOHN (2000), como o mesmo enfatiza:
“ A metodologia proposta já possui condições para aplicação, mas não pode ser
considerada uma proposta acabada, pois o atual estágio do conhecimento em
muitos temas é limitado. Adicionalmente, dado o caráter multidiscisplinar do
tema, aspectos cuja área de especialização estão fora da área do autor são
abordados apenas em seus conceitos fundamentais. O seu aprofundamento
necessariamente será uma tarefa coletiva.”

A metodologia proposta neste trabalho compreende além das etapas propostas
por JOHN (2000), acima descritas, os aspectos relativos ao gerenciador do processo,
ou seja, uma entidade que tenha a visão global de todo o processo, de modo a
efetivamente provocar o processo de utilização, atendendo a todos os interessados,
eliminando as arestas entre os participantes, e entraves legais e burocráticos. O
esquema da metodologia passa então a ter a configuração apresentada na Figura 2.
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Figura 2 Esquema de configuração de decisão entre utilização racional ou descarte de
resíduo, proposta neste trabalho.

O centro gerenciador deve integrar os interesses comuns e levar a uma solução
com benefícios mútuos. Este gerenciamento deve substituir, com vantagens, eventuais
empresas que buscam obter lucros com as transações comerciais entre empresas,
além de apresentar total confiabilidade ao órgão de controle ambiental, pois possibilita
a qualquer instante uma auditoria clara e precisa, para verificação de volumes e
destinos de todo rejeito retirado do gerador, e de todo material recebido e aplicado pelo
utilizador. O centro gerenciador do processo deve ser uma entidade que tenha a visão
holística de todo o processo, de modo a efetivamente provocar o processo de
utilização, atendendo a todos os interessados, eliminando as arestas entre os
participantes e os entraves legais e burocráticos. Assim, uma característica desejável
deste centro gerenciador é que ele tenha uma capacitação multidisciplinar.

O centro gerenciador constituído deve ter a função de, ele mesmo ou através de
terceiros (empresa, centro de pesquisa, banco, órgão ou profissional liberal): i) buscar
geradores e resíduos; ii) estudar utilizações racionais viáveis; iii) aprovar junto aos
órgãos de controle ambiental ou governamentais pertinentes; iv) buscar aplicadores e
desenvolver processos e procedimentos corretos; e v) gerir o processo de modo a
controlar e garantir a utilização racional e aprovada do resíduo.
Esta atividade de gerenciamento deverá ser contínua, pois os rejeitos podem
sofrer alterações de suas características técnicas, quer por variação das matérias
primas básicas, quer por alteração nos processos industriais, ou até por mudança do
combustível ou temperatura, por parte do gerador do rejeito. Da mesma forma, as
condições de uso e aplicação do rejeito também podem sofrer alterações, tais como
variações na mão de obra ou nos equipamentos, nas condições climáticas do local de
aplicação, na mudança dos materiais intervenientes ou complementares do processo,
ou até nas necessidades de cada nova etapa ou obra a ser realizada. Há ainda uma
terceira fonte de alterações, que são as legislações ambientais, que podem alterar
indicadores de controle, aumentando ou reduzindo as restrições em função do
desenvolvimento de novas pesquisas.
A metodologia proposta neste trabalho, como uma ampliação da descrita por
JOHN (2000), apresenta as seguintes etapas:
a) Formação de um grupo multidisciplinar (centro gerenciador);
b) Seleção do resíduo a ser estudado;
c) Conscientização do gerador para necessidade do estudo e sua utilização prática;
d) Levantamento de dados sobre a produção do resíduo;
e) Caracterização detalhada do resíduo, do ponto de vista da sua composição química
completa, microestrutura e características físicas;
f) Inventário das alternativas de reciclagem;
g) Seleção da alternativa para pesquisa e desenvolvimento, a partir de aspectos de
mercado, de meio ambiente, técnicos e sociais;
h) Desenvolvimento do produto;
i) Avaliação do produto do ponto de vista do seu desempenho técnico e ambiental;
j) Estudo da viabilidade econômica;

k) Aprovação de utilização junto aos órgãos de controle ambiental e governamentais
pertinentes;
l) Escolha do aplicador para teste prático;
m) Conscientização do aplicador quanto a necessidade e viabilidade de utilização
racional de resíduo como matéria prima;
n) Execução de teste prático em verdadeira grandeza, de modo a aferir os dados e
resultados esperados;
o) Elaboração de documentos de controle;
p) Elaboração de manuais práticos de transporte, manuseio, armazenamento
temporário, aplicação e controle do resíduo;
q) Transferência da tecnologia para o mercado;
r) Controle do processo, apresentando relatórios periódicos aos participantes de todo
o

processo,

inclusive

com

alterações

ou

intervenções

necessárias

para

continuidade do programa.

3.5 Centro gerenciador e seu papel de fazer acontecer
O desenvolvimento do sistema produtivo a partir da revolução industrial, e o
crescimento e multiplicação das organizações e da administração pública, criam
maiores necessidades organizacionais. Conforme NETTO (1988), a partir da Segunda
Guerra Mundial, a soma do desenvolvimento tecnológico com o rápido crescimento
populacional e de consumo, a escassez de recursos financeiros, e as aspirações da
sociedade deram origem a implantação de empreendimentos cada vez mais complexos
e de elevada responsabilidade. Ainda segundo NETTO (1988), o gerenciamento de
qualquer empreendimento ou atividade, que interfira em várias empresas e/ou órgãos
administrativos, tornou-se essencial para sua efetiva realização, pois são necessárias
soluções que contemplem especialidades e disciplinas tais como:
-

Sofisticadas tecnologias executivas e de controle;

-

Processos ou equipamentos sofisticados;

-

Especialização e diversificação da mão de obra;

-

Materiais novos, específicos, em grande quantidade ou escassos;

-

Recursos financeiros escassos e caros;

-

Velocidade de implantação cada vez maior;

-

Interface com o meio ambiente;

-

Atendimento às aspirações sociais.

O centro gerenciador deve ter características para desempenhar as funções de:
a) buscar levar a cabo a realização do empreendimento de implantar o uso do
resíduo como matéria prima;
b) ter o perfil adequado de conhecimento de técnicas apropriadas e de mobilidade
em suas áreas de atuação;
c) interferir nas etapas de concepção, viabilidade, projeto, implantação e controle
de cada uma das fases, de forma a promover a intervenção harmoniosa dos
interesses;
d) as atividades podem ser realizadas por um profissional, empresa gerenciadora,
instituição, órgão, ou qualquer outro elemento capacitado, isoladamente ou em
consórcio, com profissionais certos e nas posições compatíveis com seus perfis
de desempenho;
e) visar que os problemas enfrentados sejam resolvidos com eficácia, atendendo
às necessidades de todos os envolvidos no empreendimento ou negócio, como
descreve NETTO (1988);
f) atender os cronogramas e datas impostas pelos órgãos de controle, quanto a
entrega dos documentos inerentes ao processo administrativo.

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1 Aspectos gerais e legais
No passado recente, ou seja, há pouco mais de 10 anos, a maioria das
atividades produtivas não tinha conhecimentos reais de todos os resíduos gerados e de
suas características, e muitos deles eram destinados a aterros municipais ou
clandestinos, sem que se desse conta de seu potencial dano ambiental, como descreve
LAGE (2000). Este quadro se alterou principalmente nos últimos anos, e novas
empresas independentes, devidamente aprovadas pelo órgão ambiental, surgiram para
operar com os resíduos, porém não eliminando o gerador de sua responsabilidade
sobre este material e sua destinação final.
Verifica-se portanto que os estudos publicados sobre reciclagem de rejeitos são
muito recentes, geralmente perto de uma década, mostrando tratar-se de preocupação
em

crescimento,

em

todas

as

nações,

principalmente

nas

industrialmente

desenvolvidas.
Conforme MILARÉ (1999), ao contrário das sanções civis e penais só aplicáveis
pelo Poder Judiciário, as penalidades administrativas são impostas aos infratores pelos
próprios órgãos da administração, direta ou indireta, da União Federal, dos Estados e
dos Municípios. A Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei
de Crimes Ambientais, define as infrações administrativas, revogando artigos da Lei
número 6.938 de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que
também instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, que integrou os
órgãos incumbidos da proteção ambiental a nível da União, Estados e Municípios, e o
Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, com poderes deliberativos e
normativos. Portanto qualquer dos três níveis de governo pode agir na defesa
ambiental, sem que um deles exclua o outro, como afirma ainda MILARÉ (1999).

Nesta Lei acima descrita, é definido o termo poluição como degradação da
qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudicam a
saúde, a segurança e o bem estar da população, e as que criam condições adversas
às atividades sociais e econômicas, entre outras. Considera-se poluição a presença,
lançamento ou a liberação, nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de
matéria ou energia, com intensidade, em quantidade, de concentração ou com
características em desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência desta
Lei, como descreve MILARÉ (1999).
Além disto, o desafio da continuidade da lucratividade e da própria existência da
organização no ambiente globalizado e competitivo atual, obriga que as mesmas
adotem sistemas de gestão normalizados e reconhecidos internacionalmente, como
descreve HOJDA (2000). A partir dos anos 80 o conjunto de normas ISO 9000
estabeleceu um modelo de sistema de garantia da qualidade, pactuando os requisitos
entre fornecedores e clientes. No ano 1996 foi publicado o conjunto de normas ISO
14000, para gestão ambiental, alterando a cultura empresarial, e mais recentemente as
que objetivam o gerenciamento da saúde e da segurança ocupacional (BS 8800 e
OHSAS 18001, 1999) e da responsabilidade social (SA 8000, 1997).
Verifica-se portanto um controle crescente e mais intenso sobre todas as
atividades das empresas, exigindo maior conscientização e busca de soluções
integradas, com garantia de desempenho técnico e ambiental. Caso específico e
ilustrativo é o da contaminação do solo e que atingir a água e o ar no caso do conjunto
habitacional construído em Mauá – São Paulo, descrito amplamente em OESP (2001).
Além disto, há a valorização da empresa através da contabilidade ambiental,
segundo a qual são contestadas as instalações e operações de empreendimentos
existentes ou novos, sob o contexto dos benefícios comparados com as perdas
econômicas de eventuais impactos ambientais, como descrito por BRITO (2000). Ainda
segundo BRITO (2000), no caso de haver passivo ambiental, ou seja, obrigações
relativas aos desembolsos para extinguir danos ambientais que simples ações técnicas
não sejam suficientes, estes valores devem ser quantificados e inseridos nas
demonstrações financeiras. Em contrapartida, o valor das ações que incorporem
valores ambientais positivos, deve também ser explicitado no demonstrativo financeiro
do empreendimento.

Com o “slogan” da Agenda 21 – “Pense globalmente, aja localmente”, que tem
como objetivo a mudança do padrão de desenvolvimento a ser praticado pela
humanidade no século XXI, significando a necessidade de estabelecer políticas para o
desenvolvimento sustentável, ou seja, justiça social, equilíbrio ambiental e eficiência
econômica, o então ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, apresentou
recentemente (08 de junho de 2000) o documento básico da Agenda 21 ao Presidente
da República. Tal ato permitirá estabelecer planos de ação e de planejamento capazes
de permitir o desenvolvimento sustentável no século XXI, com formas de atuação e
financiamentos para redução de geração de resíduos e seu aproveitamento aprovado
ambientalmente.
Uma das definições mais sucinta e realista para o termo desenvolvimento
sustentável pode ser verificado como descrito por SANTOS (2001): “Desenvolvimento
sustentável é aquele que atende às necessidades dos presentes sem comprometer a
possibilidade de as gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades”. Para
se conseguir esse desenvolvimento é necessário congregar esforços de toda a
sociedade, com todos os segmentos sem exclusões, discutindo-se temas essenciais
tais

como

controle

demográfico,

garantia

de

alimentação

a

longo

prazo,

desenvolvimento industrial, diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de
tecnologias

para uso de energia renovável, preservação da biodiversidade e dos

ecossistemas (degradação ambiental), política educacional, controle da urbanização
selvagem e integração entre campo e cidades, conforme sustentado por SANTOS
(2001).
Segundo GUTBERLET (2000), surgem propostas dinâmicas e desafiadoras para
debate em torno da sociedade sustentável, estando a responsabilidade e o
comprometimento com a transformação da sociedade a cargo do produtor ou do
consumidor, como no quadro da Figura 3 abaixo.

GOVERNO

ATENDIMENTO
AOS PADRÕES E
NORMAS
AMBIENTAIS

INCENTIVOS
À GESTÃO
AMBIENTAL

PRODUTOR

PROCESSOS EFICIENTES NÃO TÓXICOS
PRODUTOS DURÁVEIS, RECICLÁVEIS
RECURSOS RENOVÁVEIS
BIODEGRADÁVEIS
TRANSPORTE EFICAZ
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
EQÜIDADE E JUSTIÇA SOCIAL

PRESSÃO
SOCIAL

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

CONSUMIDOR

ESCOLHA DE PRODUTOS
ECOLOGICAMENTE CORRETOS

Figura 3 Fatores de interação entre produtores, consumidores e administração pública
para o desenvolvimento sustentável, baseado em GUTBERLET (2000).

4.1.1 Classificação dos resíduos e seu aproveitamento racional
A Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, através da ABNT (1987)
NBR 10.004, procura classificar os resíduos quanto a sua potencialidade de agressão
ao meio ambiente e à saúde pública, definindo três grupos de resíduos:
- Resíduos Classe I

- Perigosos

- Resíduos Classe II - Não Inertes
- Resíduos Classe III - Inertes
Todo resíduo é classificado quanto às suas características físicas, químicas e
infecto-contagiosas, conforme BERNARDES (1983), CETESB (1985) e CETESB
(1992).

A partir do conhecimento detalhado do processo de geração do resíduo pode-se
definir, com base nos resultados obtidos, quais os tipos de análises a serem
executadas

e

que

tipos

de

elementos

serão

determinados

qualitativa

e

quantitativamente.
Quantitativamente falando, pode-se citar os seguintes dados publicados em
jornais e revistas distribuídos no Brasil, para reflexão:
“A comercialização dos resíduos do processo de produção de alumínio, só em 1997,
contabilizaram receitas de US$ 1,2 milhões para a ALUMAR e 650 toneladas mensais
de material”;
“A empresa Ecija exporta por ano 1,2 mil toneladas de raspa de borracha de pneus e
outro tanto de câmaras de ar velhas, para a produção de novos pneus, tapetes, bolas,
pisos, pavimentação asfáltica, solados de calçados, móveis, óleo e gás, etc”;
“A empresa Cherubino fornece vassouras fabricadas a partir de garrafas de PET
rejeitadas, para as empresas de limpeza urbana de Belo Horizonte, com economia de
50 % no gasto mensal da limpeza pública, e uso de 14 garrafas para cada vassoura,
reduzindo o impacto ambiental”;
“A Fundação Boticário distribui gratuitamente mais de 1000 conjuntos escolares e
brinquedos fabricados a partir de papel, papelão e plásticos rejeitados diariamente
dentro de fábricas e escritórios colaboradores”;
”A rápida elevação dos custos de disposição dos resíduos em aterros sanitários foi de
abril de 1995 (US$ 20,33 / ton) para maio de 1996 (US$ 32,06 / ton) e em fevereiro de
1998 chegou a US$ 54,64 / ton, tornando a operação de sua fábrica praticamente
inviável economicamente, segundo a SVEDALA”;
“A emissão de CO2 na atmosfera é responsável, nos últimos anos, pela elevação da
temperatura em cerca de 0,2 º C por ano, causando grande alteração no clima e nos
seres vivos e minerais”.
Verifica-se, portanto, que tanto do ponto de vista técnico, ambiental, econômico
e de incentivos governamentais (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO : 1998 e 1998/2000), justifica-se desenvolver trabalhos que conduzam a
sistematizar o processo de aproveitamento de rejeitos.

4.1.2 A construção civil e o uso de recursos naturais
Como é consagrado na população em geral, a construção de casas é a terceira
aspiração de qualquer ser humano, logo após a busca da alimentação e da vestimenta,
como sobrevivência e proteção para si e seus familiares. Em seguida, para possibilitar
o acesso às moradias, aos prédios de interesse social, a pavimentação torna-se
essencial para o desenvolvimento dos núcleos urbanos, em seguida os aeroportos,
portos e assim por diante.
Segundo estudos internacionais como o recentemente apresentado por MEHTA
(1999), e mais especificamente o do núcleo de estudos do Departamento de
Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
(USP, 1997; USP, 2000), o setor da construção civil é o maior consumidor de recursos
naturais, sendo responsável por 15 a 50 % do consumo dos recursos extraídos,
conforme o país e seu desenvolvimento econômico.
No Brasil, ainda segundo os mesmos estudos (USP, 1997; e USP, 2000), o
consumo de agregados naturais varia de 1 a 8 toneladas por habitante por ano,
enquanto no Reino Unido o valor é de 6 toneladas por habitante por ano. Para se ter
idéia desse montante, somente para a produção de concreto e argamassa, cerca de
220 milhões de toneladas são extraídos anualmente.
Nas regiões metropolitanas a areia torna-se escassa, inclusive pelo controle
ambiental imposto na extração das matérias primas. Além dos efeitos diretos da
extração desses materiais no meio a que pertencem, há demanda de energia e
geração de dióxido de carbono (CO2) para sua obtenção, conforme PERA (1996).
Segundo CAVALCANTI (1991) a mineração por sua natureza é uma atividade que
agride o meio ambiente, tanto pelos danos que causa à paisagem, aos seres vivos do
ecossistema em que atua, e pela exploração de recursos não renováveis, como na
Tabela I abaixo.

Tabela I – A Mineração de Areia e o Meio Ambiente – CAVALCANTI (1991).
INTERVENÇÃO NO MEIO

IMPACTOS DIRETOS

FÍSICO

CONSEQÜÊNCIAS
CORRELATAS

DESMATAMENTO

EROSÃO

ASSOREAMENTO

ESCAVAÇÕES INSTÁVEIS

ESCORREGAMENTOS E

AMEAÇAS ÀS CONSTRUÇÕES E

DESLIZAMENTOS

VIDAS HUMANAS

DESTRUIÇÃO DO SOLO

LIMITES À URBANIZAÇÃO;

DEPÓSITOS DE REJEITOS

LIMITES A AGRICULTURA;
POLUIÇÃO VISUAL, DO AR, DO
SOLO E DA ÁGUA

Como exemplo, na região da Grande São Paulo, a areia natural é transportada
por mais de 100 km entre sua extração e os pontos de consumo, onerando os custos
diretos e indiretos, tais como: maior utilização da malha rodoviária; maior incidência de
acidentes envolvendo os veículos de transporte de areia; maior desgaste das
pavimentações; e maior poluição pela queima de combustível fóssil.
Ainda segundo os estudos da USP (1997), a utilização de resíduos como
matéria prima possibilita: a redução de uso de recursos naturais; a redução de
demanda de energia para sua extração; a redução de transporte dos mesmos; a
redução do volume utilizado nos aterros sanitários e industriais, aprovados ou não,
significando risco de acidentes ambientais; e a redução dos custos totais, diretos e
indiretos na construção de habitações, infra-estrutura ou obras sociais.
O uso de insumos primários (matérias primas) provenientes de exploração de
fontes naturais ou industrializados, bem como o manuseio dos rejeitos citados acima,
que utilizam grandes volumes de combustíveis fósseis, gerando grandes demandas de
CO (óxido de carbono) e CO2 (dióxido de carbono), são responsáveis pelo incremento
contínuo da temperatura ambiente e portanto participantes da alteração do clima
mundial.

4.1.3 Gestão atual dos rejeitos
Diversos são os destinos dos rejeitos industriais: reutilização no próprio sistema
de geração; utilização como matéria prima no próprio processo após etapa de
regeneração; descarte em aterros industriais; e coleta especial ou seletiva. A situação
que mais impacto pode causar para o ambiente, porém, e que deveria ser a de maior
preocupação pelos órgãos de controle, é o de descarte sem controle. São descritas
abaixo as situações mais comuns para as areias de fundição de descarte, e suas
principais características.
Na bibliografia verifica-se discrepância entre nomenclaturas, pois na língua
portuguesa há maior número de possibilidades de terminações, como se verifica por
exemplo no trabalho da AMERICAN FOUNDRYMEN'S SOCIETY (2002). Tais
variações possibilitam somente verificar o interesse internacional pelo assunto.

4.1.3.1 Sistemas de regeneração do resíduo
Muitas são as atividades industriais que geram resíduos, e para cada uma
devem ser estudadas formas de tentativa de regeneração dos mesmos dentro do
próprio processo, de modo a eliminar ou, ao menos, reduzir tal descarte.
No caso específico da areia de fundição, foi constituída uma equipe de trabalho
para levantamento dos processos de regeneração utilizados em outros países, e
proposição de vantagens de cada uma das alternativas, com dados técnicos e
econômicos. Tal estudo realizado por BONIN et al. (1997), sob o título de
“Regeneração de areias: Relatório de visitas a usuários de sistemas de regeneração de
areias de fundição”, e publicado pela Associação Brasileira da Indústria da Fundição ABIFA, mostra que a preocupação pelo assunto é recente e de alto nível de
competência.
Logicamente para cada um dos outros resíduos, há ou estão em andamento
estudos específicos para sua regeneração e portanto para redução de seu descarte,
porém com certa demora para completa solução prática.

4.1.3.2 Aterros industriais e a coleta especial
O Inventário de Resíduos da CETESB (PMSP, 2000), para o município de São
Paulo, indica os dados relativos aos resíduos industriais, cujo teor foi transcrito na
Tabela II, onde se pode ter uma noção do volume monetário desperdiçado com estes
materiais, ao invés de seu uso racional e ambientalmente aprovado como matéria
prima na construção civil.

Tabela II - Resíduos Industriais Gerados no Município de São Paulo – CETESB
(PMSP, 2000).
REGIÃO
REGIÃO
METROPOLITANA
Toneladas por ano
REGIÃO
METROPOLITANA
Toneladas por dia
MUNICÍPIO SÃO PAULO
Toneladas por ano
MUNICÍPIO SÃO PAULO
Toneladas por dia
PARTICIPAÇÃO DO
MUNICÍPIO NA REGIÃO
METROPOLITANA %

CLASSE I
(Perigosos)
234.080

CLASSE II CLASSE III
(Não Inertes)
(Inertes)
11.498.336
444.699

TOTAL
12.177.115

641

31.502

1.218

33.361

18.939

704.335

16.956

750.230

79

1.930

47

2.056

12

6

4

6

4.1.3.3 Descarte sem controle ambiental
Apesar de intensa fiscalização dos órgãos de controle ambiental, principalmente
nas regiões metropolitanas, é comum haver denúncias ou reportagens sobre acidentes
ambientais causados por depósitos clandestinos de resíduos.
Isto se deve, inicialmente, ao elevado custo e burocracias para implantação de
aterros industriais aprovados, e posteriormente pelos custos de transporte, lançamento
e deposição nestes mesmos aterros.

Vários geradores de resíduos investem recursos na aquisição ou implantação de
aterros próprios, como alternativa de controle de custos ao longo do tempo, e garantia
de longevidade para sua atividade, que poderá tornar-se inviável, técnica e
economicamente falando, caso não se tenha margens e disponibilidade física para
deposição de seus rejeitos.
Os dados relativos a países desenvolvidos nos mostram uma realidade mais
consciente, e o caminho a ser trilhado continuamente. A Dinamarca, citado como o país
mais desenvolvido ambientalmente, utiliza 25 % de seus rejeitos como matéria prima
para a construção civil, 1 % é enviado para aterros controlados e o restante reciclado
ou regenerado, segundo CULTURA (2001). Neste documentário recente, há
informações de que na Suécia 25 % dos rejeitos são destinados aos aterros, enquanto
na Noruega este índice é de 30 %, e que na Itália apenas 35 % dos rejeitos são
reciclados.

4.2 Areia de fundição e o meio ambiente
O crescimento das atividades humanas é responsável pelo consumo muito
rápido das reservas naturais de matérias primas e simultaneamente pela degradação
acelerada dos recursos naturais, prejudicando a qualidade de vida e o próprio
desenvolvimento humano. Preservar o meio-ambiente e não comprometer os recursos
naturais é uma preocupação de todas as nações, dos diversos segmentos industriais e
mais recentemente uma conscientização da população em geral.
Segundo PROENÇA (2001) a Universidade de Santa Catarina USC, através de
grupo de pesquisas, busca formas alternativas para utilização da areia de fundição
denominada “verde” em cerâmica vermelha e na construção civil, porém com limitações
devidas a necessidade de uso sem tratamentos prévios, pois poderia haver maior
comprometimento ambiental. Caso sejam necessários tratamentos preliminares para
sua utilização, haverá certamente valores econômicos envolvidos, o que inviabilizaria a
continuidade de uso, voltando ao estágio de destinação não controlada ou em aterros.
A areia de fundição descartada possui boas características físicas para uso
como agregado, mas pode não apresentar estabilidade química porque alguns de seus
poluentes podem apresentar desenvolvimento perigoso em termos ambientais
(SBRIGHI NETO et al., 1998).

Igualmente, no trabalho da AMERICAN FOUNDRYMEN'S SOCIETY (2002), é
citada a areia de descarte como sendo muito uniforme, com as seguintes
características:
-

85 a 95 % de material com dimensões entre 0,6 e 0,15 mm;

-

5 a 12 % de material com dimensões abaixo de 0,075 mm;

-

A forma dos grãos é tipicamente sub-angular ou esférico;

-

Baixa absorção;

-

Peso específico relativo a água entre 2,39 e 2,55;

-

pH entre 4 e 8, dependendo da origem de fundição de metal, podendo ser
agressivo, em alguns casos, aos metais.
No mesmo trabalho pode-se identificar a recomendação da necessidade de

monitoramento e controle de estabilidade com relação ao possível risco de
contaminação do lençol freático.
A partir da metodologia de uso de rejeito industrial proposta por SBRIGHI NETO
et al. (1998), para a areia de fundição especificamente, a avaliação da utilização desse
produto de descarte através de processo de tornar o rejeito inerte com pasta de
cimento, foi estudada para finalidades e composições diferentes da pavimentação.
Nessa pesquisa foi usado o cimento como material de recobrimento dos grãos da areia
de fundição, criando uma barreira para a lixiviação e a solubilização das substâncias
perigosas. Nesse trabalho de SBRIGHI NETO et al. (1998), os autores afirmam que
mostra-se possível tornar este tipo de material inerte ambientalmente através de
mistura com cimento portland, se incorporado na produção de blocos de alvenaria,
concreto estrutural e alguns tipos de argamassas, com segurança e dosagens
tecnologicamente adequadas.
Da mesma forma, BONIN et al. (1995) sugerem o uso de areia de descarte de
fundição em artefatos de concreto, tais como: blocos, tijolos, postes e mourões, guias e
sarjetas e bloquetes de pavimentação, em proporções parciais ou até totais, conforme
o caso.
A metodologia apresentada por SBRIGHI NETO et al. (1998) é fundamentada
nos seguintes passos:
a) Coleta de amostras representativas;
b) Realização de testes mecânicos e químicos para verificação da estabilidade e
imobilidade dos contaminantes perigosos;

c) Interpretação cuidadosa dos resultados.
No mesmo trabalho, foi utilizada uma dosagem padrão de concreto, com
resistência mecânica à compressão de 30,0 MPa, no qual foram realizados os ensaios
de lixiviação e solubilização, segundo as normas da ABNT NBR 10.005 (1987), NBR
10.006 (1987) e NBR 10.007 (1987). As conclusões do trabalho de SBRIGHI NETO et
al. (1998) são:
-

A metodologia foi aplicada no estudo de diversas amostras de areias provenientes
de vários tipos de processos metalúrgicos, e mostram uma boa aplicabilidade e
sensibilidade para distinguir as amostras perigosas das utilizáveis;

-

A proposição principal do estudo dos autores é de estabelecer um nível
normalizado, para a resistência à compressão dos corpos de prova em concreto, e
a forma de estabelecer uma correspondência entre as amostras de concreto
realizadas e as necessidades de peças estruturais;

-

As melhorias a serem introduzidas na metodologia apresentada são: prévia
caracterização da areia original, sem a necessidade de conhecimento do processo
de fundição; estudo de possibilidade de uso de amostras uniformes ou não
completamente homogeneizadas; realização de testes de durabilidade em peças de
concreto armado, incluindo atmosferas de carbonatação, permeabilidade a cloretos
e outros ensaios pertinentes.
A metodologia e os resultados apresentados anteriormente mostram a

viabilidade de desenvolvimento de novas propostas de metodologias, na tentativa de
novas utilizações e na ampliação da metodologia para outros rejeitos provenientes de
descarte industrial.
A indústria de fundição de metais, tanto no Brasil como no resto do mundo, tem
introduzido aperfeiçoamentos tecnológicos em seus processos industriais, visando
melhorar sua compatibilidade com o meio-ambiente, devido principalmente à
significativa geração de resíduos sólidos industriais.

Segundo a ABIFA (1998), entre estes resíduos destaca-se a areia de fundição,
devido principalmente ao seu grande volume de utilização e descarte. As fundições, de
todo o mundo, vêm desenvolvendo há muitos anos, grandes esforços no sentido de
reduzir, ao mínimo, o descarte de areia de seus processos, através da reciclagem
interna, ou através da regeneração da mesma, conforme a AFS (1973). Mostra disto é

o trabalho independente descrito em FORD OF CANADA (1995), que avalia o potencial
de uso de rejeitos na pavimentação.
Em recente estudo publicado por TIKALSKY et al. (2000), este conclui que há
potencial na aplicação de areia de fundição de descarte como agregado na composição
de uma argamassa especial, denominada “Controlled Low-Strength Material”, ou
Material Controlado de Baixa Resistência, utilizado na construção civil como material
para preenchimento de espaços e vazios originados por escavações em obras de
terraplenagem, indicando outros sistemas para sua destinação.
Segundo PROENÇA (2001), há também registro de estudo de uso experimental
de areia de fundição de descarte em Guaramirim – Santa Catarina, em uma das
camadas de pavimentação executada em asfalto, supondo que a mesma fique inerte
quando coberta pelo asfalto, não representando perigo químico à população ou ao
meio ambiente. No mesmo texto porém fica explicitado que o processo necessita de
testes para sua liberação pelos órgãos ambientais.
Apesar dos esforços para a minimização do descarte e das várias indicações de
que a areia de fundição de descarte possa ser reaproveitada em outros setores, como
na construção civil, grandes quantidades de areia continuam sendo descartadas sem
controle ou destinadas a aterros sanitários ou industriais.

4.2.1 Dados do setor gerador da areia a ser reutilizada
Para se ter uma idéia de quantidades e valores, destaca-se os dados referentes
ao Estado de São Paulo, que representa, aproximadamente, 40% do total da produção
brasileira de fundidos de ferros, conforme dados da ABIFA (1998). Em 1998, no Estado
de São Paulo, foram produzidas cerca de 49.000 toneladas / mês de fundidos ferrosos,
com geração de 29.400 toneladas / mês de areia de fundição, equivalentes a 352.800
toneladas / ano de rejeito, segundo a ABIFA (1998).

Esta quantidade de material descartado, multiplicada pelo valor médio de
disposição de U$ 25 por tonelada, apresentado por SBRIGHI NETO et al. (1998),
representa o significativo custo total de aproximadamente US$ 8,8 milhões por ano,
que são necessários para a solução da disposição do resíduo, ainda sem levar em
conta, a ocupação de grandes volumes em aterros industriais, diminuindo suas vidas
úteis, gerando aumento de custos. Em países desenvolvidos esses valores assumem

cifras de U$ 100 por tonelada quando dispostos em aterros controlados, motivando
ainda mais a destinação de material descartado como matéria prima para a construção
civil, em até níveis de 25 % na Dinamarca, segundo CULTURA (2001).
Logicamente, está claro que além do incremento no custo do processo produtivo
das fundições, a possibilidade de reutilização da areia de fundição, além de eliminar a
necessidade de sua disposição em aterros industriais, devolve-lhe algum tipo de valor
para seu próprio gerador ou para outro interessado, que possa utilizá-la de forma
adequada. Além disso, a reutilização da areia, descartada no processo de fundição,
gera substancial economia de matéria prima, no outro processo em que é utilizada.

4.2.2 Processo de geração do resíduo areia de fundição
O processo de geração do resíduo areia de fundição é estudado no ramo da
engenharia metalúrgica que trata da fundição dos metais. A fundição consiste
principalmente em verter um metal líquido em moldes ou caixas de moldagem, onde a
forma da peça será estabelecida após a solidificação do metal. O molde ou caixa de
moldagem é formada por areia, que transfere à peça todas as características do
modelo. A areia após perder sua condição de trabalhabilidade no processo é
descartada, gerando assim grande quantidade de resíduo.

4.2.2.1 Descrição do processo de fundição
O processo de fundição consiste basicamente das seguintes etapas:
-

Elaboração dos modelos a partir de peças experimentais já aprovadas;

-

Moldagem com areia de caixas – moldes, e de elementos formadores de vazios
internos – machos, para conformação de moldes idênticos aos modelos aprovados;

-

Fusão e vazamento de metal líquido para dentro dos moldes;

-

Resfriamento do conjunto molde – peça, para consolidação da peça;

-

Desmoldagem e acabamento da peça fundida, através de rebarbação e jato de
areia para limpeza das superfícies da mesma;

-

Reaproveitamento ou descarte de areia proveniente dos moldes – caixas e machos.
O fluxograma do processo de fundição como um todo está representado na

Figura 4.

4.2.2.2 Aproveitamento e descarte da areia do processo
Na etapa de desmoldagem, quando a peça solidificada é retirada do molde, a
areia retorna até os silos de armazenagem de areia a ser utilizada para confecção de
novos moldes, onde fica estocada até o momento da nova mistura. No decorrer de todo
o processo de aproveitamento da areia no sistema, a mesma passa por processo de
qualificação de seus componentes, que compreende:
a) Separação das partículas metálicas provenientes do processo: este processo é
executado através de cilindros magnetizados ou separadores gravimétricos
(diferença de densidades entre areia e metal), localizadas no final das esteiras
transportadoras de alimentação das várias etapas de separação e armazenamento
das areias;
b) Eliminação de grumos (torrões): esta etapa é realizada através de peneiramento ou
destorroamento, executado na entrada do silo de armazenagem; e
c) Retirada de parcela de material pulverulento: a parcela de material de tamanho
inferior a 0,200 mm, denominado pulverulento, é extraído da areia através do
processo de exaustão; e
d) Rejeição da areia pelo controle de qualidade: nesta fase, são realizados ensaios
específicos de concentração de cada um dos elementos que compõe a areia de
fundição, conforme as especificações e necessidades de cada tipo de metal a ser
moldado e tipo de molde.
Após sua classificação como areia aproveitável e armazenamento no silo, a
areia do sistema vai para o misturador, onde suas características mínimas exigidas são
compensadas através de adição de elementos corretivos.
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Figura 4 : Representação geral do processo de fundição (BONIN et al., 1995).

4.2.3 Caracterização das areias de fundição descartadas e seus componentes
A areia de fundição, como visto acima, é componente fundamental no processo
metalúrgico de fundição. Para se entender melhor suas características, deve-se
analisá-la quanto aos aspectos relacionados com seus componentes.

4.2.3.1 Componentes das areias de fundição descartada
Segundo BONIN et al. (1995), as areias de fundição descartadas são uma
mistura de areias utilizadas nos moldes e machos, ou seja, incluem descartes da areia
de formação da caixa de moldagem e da areia de moldagem dos machos. Além disto,
muitas vezes, elas são misturadas com as areias provenientes do acabamento das
peças, ou seja, da rebarbagem das peças fundidas e do jato de areia de limpeza
superficial das mesmas.
A areia de moldagem é uma mistura de vários elementos que se combinam
dando características de perfeita trabalhabilidade para formação da caixa de
moldagem.

Para

atender

a

essa

trabalhabilidade,

ou

seja

atendimento

às

características mínimas exigidas para a formação da caixa de moldagem e obtenção de
peças com qualidade, é necessário que a composição da areia tenha características
próprias, tais como: maleabilidade, compatibilidade, refratariedade, coesão, resistência
a

esforços

mecânicos

como

compressão

e

tração,

expansão

volumétrica,

permeabilidade e perfeita desmoldagem, ainda segundo BONIN et al. (1995).
Todas essas características são possíveis devido ao processo de aglomeração
executado durante o processo de mistura e balanceamento da composição da areia de
moldagem. O processo de moldagem, como visto anteriormente, é do tipo regenerativo,
isto é, a areia da desmoldagem que já foi utilizada, após classificada e recomposta, é
reutilizada no processo, até o limite de sua utilização, quando então é descartada.
Por vários motivos, tais como perda do volume quando em contato com o metal,
da descaracterização do composto de moldagem, perda das características dos
componentes da mistura, torna-se necessário a freqüente reposição de elementos e o
controle de qualidade. A escolha de uma areia de modelação é uma escolha específica
a cada tipo

de metal a ser fundido, devendo então ser fixada em função das

características do uso a areia e todos os componentes da mistura.

4.2.3.2 Componentes primários da areia de moldagem e seus percentuais
Ainda segundo BONIN et al. (1995), os componentes primários da mistura são
adicionados durante o processo para que todas as características da areia sejam
mantidas. São basicamente seis tipos de componentes analisados:
Areia do sistema regenerada:

96,25% ~ 93,23%;

Areia base ou lavada:

3,00% ~ 4,80%;

Pó de carvão:

0,18% ~ 0,50%;

Bentonita:

0,50% ~ 1,40%;

Amido de milho:

0,07% ~ 0,10%;

Água:

conforme a necessidade;

Aglomerantes orgânicos ou inorgânicos:

conforme a necessidade.

Os valores acima são de caracter orientativos, e relacionados à massa da
mistura, referente a um tipo de metal fundido (ferro fundido). Exceto a areia
regenerada, todos os demais componentes são acrescentados a cada mistura
produzida, e conforme a necessidade de produção.
Os materiais básicos, conforme sua influência na massa total, são assim
caracterizados por BONIN et al. (1995):
a) Areia base ou areia lavada (nova):
É o principal componente da mistura da areia de moldagem, e sua função é de
agregado. A cada massa processada acrescenta-se, conforme a necessidade, uma
quantidade nova deste componente. Os motivos de sua reposição na mistura são:
perda das características refratárias devido às altas temperaturas quando do
processo de vazamento do metal, acerto do percentual dos demais elementos em
excesso, reposição

das perdas volumétricas ocorridas durante o processo. Sua

granulometria típica compreende grãos que podem variar de 3,36 a 0,053 mm (ou
seja 6 a 270 malhas por polegadas no sistema inglês de medidas).
Geologicamente, a predominância de sua composição depende da jazida de
extração e da necessidade do tipo de metal a ser moldado. Quanto ao teor de finos, as
percentagens da areia retida nas peneiras de malhas na faixa de 0,05 mm (# 200 a
270) e fundo (determinação dos materiais pulverulentos) devem ser controlados, pois o
excesso deste material prejudica a permeabilidade do molde, aumenta o número de
particulados suspensos no ar e aumenta a densidade da mistura. Sua concentração
deve estar dentro do parâmetro que compreende de 3,5 ~ 6% no máximo.
Outras características, tais como: concentração dimensional, em que seus grãos
devem estar distribuídos em 3 ou 4 peneiras adjacentes, para maior poder de
aglomeração; forma de grão, que tem grande influência no acabamento e na qualidade
da peça fundida; características físicas e químicas, que interferem na dilatação do
molde em função da temperatura e do ataque químico quando em contato com o metal

ou com os gases formados durante a moldagem da peça, são características
estudadas e analisadas para classificação da areia quanto ao seu uso ou descarte.
b) Pó de carvão (BONIN et al., 1995):
O pó de carvão é um elemento carbonáceo de adição na mistura da areia de
moldagem. É um material volátil com grande capacidade de se expandir quando
aquecido com pouco ou nenhum oxigênio, liberando voláteis. Esta liberação de
voláteis tem a capacidade de liberar metais pesados, até restar uma massa sólida e
porosa, constituída principalmente de carbono fixo que é o coque, que acaba sendo
consumido restando apenas cinzas.
Sua adição visa principalmente:


Evitar a penetração do metal líquido no molde e reduzir a ocorrência de defeitos
devido a expansão térmica da sílica;



Reduzir a expansão térmica da sílica;



Aumentar a plasticidade da areia;



Melhorar o acabamento superficial da peça;



Melhorar a facilidade de limpeza da peça fundida;



Produzir atmosfera redutora que prevalece no molde, com menor formação de
defeitos na peça.
Os principais efeitos colaterais indesejáveis da adição do pó de carvão são:
formação de coque em excesso, que é capaz de reter grande quantidade de água,
cuja evolução na forma de vapor produz defeitos na peça; introdução de enxofre na
areia de moldagem, que oxidado a altas temperaturas e na presença de vapor
d’água produz ácidos que contaminam a argila, diminuindo sua eficiência como
aglomerante; acúmulo de cinzas na areia de moldagem, diminuindo a refratariedade;
aumento da quantidade de água para umidificação de agrupamentos rigidamente
ligados a grãos de areia; parte dos voláteis migra para o interior da parede do molde
e

condensa-se

em

regiões

que

estejam

com

temperaturas

inferiores,

impermeabilizando as argilas, tornando-as inativas para a próxima utilização;
formação de fumos no ambiente da fundição, por ocasião do vazamento do metal.
Todos esses fatores indesejáveis da utilização do pó de carvão podem ser
minimizados através da adição de areia base no sistema. As características físicas e

químicas do carvão devem ser devidamente estudadas e classificadas para
aprovação ou rejeição na sua utilização ou descarte.
c) Amido (BONIN et al., 1995):
Os amidos, principalmente o de milho, são usados como aglomerantes na mistura de
moldagem. São responsáveis por: aumento da plasticidade de conformação “a
verde” da mistura, (sem afetar a resistência à compressão de modo sensível);
aumento da resistência a seco; redução dos efeitos de expansão térmica das sílicas;
contribuição moderada para a formação de atmosfera redutora na moldagem da
peça.
Os mecanismos de atuação dos amidos promotores da estabilidade térmica são
dois: os amidos se expandem quando umedecidos e se contraem quando secos,
devido a esse comportamento expansivo, quando aquecido sua umidade reduz e
conseqüentemente sua área diminui dando condições de aglomeração para a caixa
de moldagem durante a mudança de temperatura causada pelo vazamento; redução
da resistência na camada de condensação da umidade entre a areia e o metal
líquido durante o vazamento, devido a formação de uma pequena película de vapor
formada nas cavidades das paredes do molde. O emprego em excesso do amido
causa certos problemas ao fundido, aumentando a resistência na superfície, e suas
características físicas e químicas devem ser objeto de estudo para cada tipo de
utilização.
d) Argila / bentonita (BONIN et al., 1995) e MARIOTTO (sem data):
A Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT caracteriza a bentonita como
uma rocha constituída essencialmente por silicatos de alumínio hidratados,
denominados argilo-mineral, que pode conter sílica livre e outras impurezas, e é o
principal aglomerante da mistura na areia de moldagem, sendo responsável pela
coesão da areia quando em contato com a água. Sua utilização possibilita a
obtenção de moldes uniformemente compactados, que reproduzem fielmente as
dimensões do modelo. Sua função coesiva permite que a resistência da caixa de
moldagem seja suficiente durante o vazamento, não permitindo assim que a mesma
se rompa durante o processo. Quando o vazamento ocorre a bentonita perde
características físicas devido ao seu comportamento térmico e volumétrico de sua
formação mineralógica. As moléculas da água são mantidas nas camadas da argila
e conseqüentemente pela elevação da temperatura são eliminadas.

Para todas as argilas, a perda de água da composição corresponde à perda das
propriedades plásticas e o desenvolvimento progressivo de uma nova forma de
coesão, do tipo que acontece com as lajotas de cerâmica, tornando-se frágeis ou
seja sinterizadas. Devido às perdas das características coesivas e refratárias há
necessidade de constante reposição da bentonita, sendo portanto um dos fatores de
descarte das areias já utilizadas. Suas características físicas e químicas devem ser
controladas adequadamente para reutilização.

e) Água (BONIN et al., 1995):
Sua característica principal na mistura da areia de moldagem é tornar possível a
propriedade coesiva dos elementos da mistura. A água deve ser controlada a cada
mistura para não prejudicar o processo de moldagem; quanto menor a umidade,
menor será o poder de inchamento da mistura, dificultando o trabalho de moldagem
pelo motivo da não capacidade de hidratar o agente coesivo, já o excesso de
umidade traz fatores indesejáveis ao processo do moldagem. A quantidade correta
de água dá à mistura o inchamento correto e o perfeito poder coesivo aos elementos
que constituem a caixa de moldagem.
f) Aglomerantes orgânicos e inorgânicos:
Aglomerantes são produtos químicos que conferem às areias a resistência
necessária e suficiente para as etapas de moldagem, vazamento do metal fundido,
até seu resfriamento e desmoldagem, com as dimensões características da peça a
ser moldada. Em geral as argilas (bentonita) possuem esta característica, porém
nem sempre são suficientes para a formação de machos, conforme o sistema de
fundição adotado.
Como aglomerantes orgânicos (resinas), descritos por MARIOTTO (1984), podem
ser encontrados os seguintes produtos:

i.

Sistemas

fenol-formaldeídos:

constituídos

de

resinas

fenol-formaldeído

parcialmente condensadas mais hexamina;
ii.

Sistemas furânicos: constituídos de composições tais como:
- álcool furfurílico mais uréia ou uréia- formaldeído ou fenol-formaldeído e somados
conversores a base de fósforo;

- idem ao anterior, porém com substituição do conversor por ácidos fracos ou sais
ácidos e calor;
- idem ao anterior, porém com substituição do conversor por peróxidos e dióxido de
enxofre;
iii.

Sistemas uretânicos: constituídos por fenol-formaldeído mais isocianato ou poliisocianato e catalisadores líquidos ou gasosos.

A finalidade da resina fenol-formaldeído, utilizada no processo de caixa ("Shell") de
fundição, é de envolver a areia, e quando esta é aquecida, a resina amolece e em
seguida é curada, enrijecendo o conjunto. Já o sistema de resina furânica, utilizado
no processo de “hot – box” de fundição, endurece as areias sob passagem de gases
de dióxido de enxofre (SO2), ou com a presença de ácidos, curando em pouco
tempo. Finalmente, os sistemas uretânicos podem ser catalisados com produtos em
suspensão no gás dióxido de carbono (CO2), curando rapidamente e formando o
processo “cold – box”, ou com catalisador líquido misturado à areia, para formação
dos machos. Especificamente neste caso, há diluição em solventes, e uma das
partes do ligante é um poli-isocianato.
Assim como as diversas resinas orgânicas utilizadas em fundição, podem ser
utilizados aglomerantes inorgânicos, além da argila, e que podem ser:

i.

Silicato de sódio e derivados – dióxido de silício (SiO2), hidróxido de sódio

(Na2OH);
ii.

Silicato de sódio e dióxido de carbono (CO2) para a confecção de moldes e

machos.
Estes produtos misturados às areias endurecem por geleificação.

4.2.3.3 Caracterização quanto aos aspectos no processo de fundição
Considerando a diversidade de exigências impostas pelos diferentes tipos de
fundições que empregam areia, os sistemas de classificação devem ser analisados
segundo os seguintes grupos típicos de fundições, conforme BONIN et al. (1995):
a) Fundições que trabalham exclusivamente com sistemas orgânicos de aglomeração:
são aquelas que usam basicamente os moldes de areia aglomerada com resinas de

cura a frio, ou moldes metálicos, por gravidade, empregando machos aglomerados
com sistemas “cold-box”, “hot-box”, “shell” e outros de base orgânica;
b) Fundições que trabalham principalmente ou exclusivamente com moldagem em
casca (“shell”): que compram a areia coberta preparada por terceiros ou preparam
sua própria areia coberta;

c) Fundições que trabalham com sistema de areia verde, isto é, areia aglomerada com
argila: são as que utilizam apreciável quantidade de machos aglomerados com
sistemas “cold-box”, “hot-box”, “shell” e outros de base orgânica, ou que não
empregam machos;
d) Fundições que trabalham principalmente ou exclusivamente com sistemas
inorgânicos de aglomeração de areia (silicato / dióxido de carbono (CO2) ou silicato /
éster): são as que moldam peças de baixo custo e baixa agressividade ambiental.
Neste caso, entretanto, enquanto os resíduos de resinas afetam principalmente a
evolução de gases durante o vazamento, os resíduos de silicato de sódio
prejudicam também a refratariedade dos grãos de areia, obrigando a adotar a
prática de diluição da areia usada com areia nova em proporções bastante elevadas
– aproximadamente 40%.
Segundo BONIN et al. (1997), deve-se definir o termo regeneração, como
tratamento dado à areia usada para remover da superfície dos grãos as capas
aderentes de aglomerantes, aditivos e seus produtos de decomposição, assim como os
resíduos metálicos, reconduzindo-a o mais próximo possível da condição de areia
nova; já o termo torrões deve ser definido como aglomerados de grãos da areia
proveniente da desmoldagem, que se mantém coeso pela presença de aglomerante
residual ou, às vezes, por efeito de sinterização.
Diversos estudos de regeneração foram cadastrados e relatados por BONIN et
al. (1997), para a Associação Brasileira da Indústria de Fundição ABIFA, mas mesmo
assim algumas fundições descartam 100% da areia usada. Entretanto, fazendo-se
passar todo esse material por um equipamento de desagregação dos agregados
aglutinados, denominado destorroador (que pode ser considerado como um préregenerador mecânico), pode-se separar os grãos individuais, obtendo-se uma areia
cujos grãos estão recobertos por uma capa de resina. A reaglomeração dessa areia

quase sempre é possível, mas a quantidade de material orgânico que se acumula na
superfície dos grãos atinge eventualmente um valor a partir do qual começam a ocorrer
defeitos nas peças fundidas. Por isso, a reutilização dessa areia simplesmente
destorroada requer a adição de cerca de 30% de areia nova, o que significa que ainda
será preciso descartar cerca de 30% da areia usada.

Nas demais situações, a areia descartada será uma mistura de areia verde e
areia resinada, além de outras areias não classificadas e provenientes dos tratamentos
de acabamento posteriores.
É importante notar que dificilmente será possível destinar para descarte apenas
a areia cujos componentes tenham sido termicamente desativados, de modo que a
areia descartada conterá uma parcela nada desprezível de ingredientes ativos principalmente bentonita e carvão.
4.2.3.4 Caracterização quanto aos aspectos de poluição ambiental
As areias de fundição, segundo BONIN et al. (1995), são normalmente
classificadas como Resíduo Classe II da Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABNT, através da NBR 10.004, ou seja, não inertes, e portanto com possibilidade de
agressão ao meio ambiente.
Segundo MARIOTTO (1984), em sua publicação “Areias de Fundição: Alguns
Desenvolvimentos e Perspectivas”, do ponto de vista da qualidade do ar no ambiente
das fundições, praticamente todos os materiais de moldagem utilizados produzem, na
fase de vazamento do metal fundido, vapores e gases. Somente as areias aglomeradas
unicamente com silicato de sódio, e não contendo éster, são consideradas exceções.
Ainda em seu trabalho, MARIOTTO (1984) afirma que o poluente mais
abundante nos casos em que há presença de materiais orgânicos é o monóxido de
carbono, que pode atingir concentrações até 100 vezes superiores aos limites
admitidos pelos higienistas, e que os demais poluentes podem ser suportáveis através
de simples ventilação do ambiente. No mesmo estudo, MARIOTTO (1984) reproduz
tabela de concentração de gases desprendidos do molde após o vazamento do metal
ferro fundido, transcrita abaixo - Tabela III. Na mesma tabela, segundo MARIOTTO
(1984), pode-se verificar que as areias com aglomerantes orgânicos não são mais
poluentes que aquelas com ligantes minerais. Os odores desagradáveis ou irritantes

desprendidos pelos ligantes orgânicos servem de alerta para a presença de fumos em
geral, mas que o principal poluente, o monóxido de carbono, é inodoro.

Tabela III - Resultados de concentração de gases contidos nos fumos (não diluídos),
que se desprendem de um molde, após vazamento de peças de ferro fundido. Valores
médios de ensaio com 30 minutos de duração, expressos em ppm – partes por milhão
em volume de ar – RYSER e ULMER (Apud MARIOTTO, 1984).
GASES
CONTIDOS
NOS FUMOS

LIMITES
ADMISSÍVEIS
(EUA)

MONÓXIDO
DE CARBONO
CIANETO DE
HIDROGÊNIO
AMONÍACO

50

LIGANTES ORGÂNICOS
URÉIAFENOLFORMOL FORMOL
7000
7000

LIGANTES
MINERAIS

URETÂNICOS
4000

SILICATO
ÉSTER
8000

AREIA
VERDE
10000

10

8 A 20

<1

7 A 15

1A2

4

25

0A3

-

-

-

1,5

ALDEÍDOS

2

0,5 A 1

0,2 A 1,5

<2

25

4

FENOL

5

-

-

-

-

0,6

VAPORES
INORGÂNICOS

-

400

900

-

>1000

>1800

Quanto às perspectivas futuras descritas na época por MARIOTTO (1984),
verifica-se que suas previsões se confirmaram na atualidade, ou seja:
-

A areia verde continua a liderar a produção de peças seriadas porém sem ter
havido substancial desenvolvimento na substituição do pó de carvão;

-

Os ligantes inorgânicos continuam praticamente os mesmos;

-

O uso de areias isentas de ligantes não cresceu como esperado.
É importante ressaltar que estas considerações referem-se somente ao

ambiente da fundição, e não à contaminação ambiental causada pelo rejeito de areia.
A publicação da AFS (1973), em seu capítulo Segurança e Higiene, descreve a
toxidade dos diversos componentes das areias, tabulado por este autor na Tabela IV
abaixo. É importante ressaltar que, na publicação, considera-se que resinas

completamente curadas de fenol e uréia-formaldeídos são consideradas não tóxicas,
mas que as resinas não curadas e suas decomposições após exposição à temperatura
de fundição do metal devem ser analisadas cuidadosamente.

Tabela IV - Toxidade dos componentes das areias de fundição, segundo texto da AFS
(1973).
COMPONENTE

TOXIDADE
NÃO
TÓXICO

TÓXICO

FORMALDEÍDO

SIM

FENOL

SIM, OBRIGATÓRIO
CONTROLE DA
CONCENTRAÇÃO

HEXAMETILENITETRAMINA
ÁLCOOL /
REVESTIMENTOS
FRIOS
ÁLCOOL
ISOPROPÍLICO
ÁLCOOL ETÍLICO
ÁLCOOL METÍLICO
– METANOL
SILICONES
MONÓXIDO DE
CARBONO
AMÔNIA
SÍLICA

AGRESSIVIDADE

IRRITAÇÃO NOS OLHOS,
MUCOSAS E PELE, COM FORTE
ODOR E SUFOCANTE
DANOS AOS PULMÕES,
CORAÇÃO, FÍGADO E RINS POR
ABSORÇÃO PELA PELE

SIM
SOLVENTE DOS FENOLFORMALDEÍDOS
SIM

EXCESSO DE EXPOSIÇÃO
CAUSA IRRITAÇÃO DA PELE
SOMENTE EMBRIAGUES

SIM

SIM, SUBSTITUIR NA
DANOS À VISÃO, TENDÊNCIA
RESINA E VENTILAR
DE ACUMULAÇÃO NO CORPO
O LOCAL
MÉDIO
RECOMENDA-SE NÃO UTILIZAR
SIM, INODORO
CAUSA DOR DE CABEÇA E
NÁUSEA
SIM, VENTILAR O
IRRITAÇÃO DAS MUCOSAS
LOCAL
SIM
PODE PROVOCAR SILICOSE

4.2.3.5 Caracterização quanto às possibilidades de reutilização na pavimentação
asfáltica
A partir da definição genérica de agregado como material praticamente inerte, de
dimensões e propriedades adequadas para produção de concreto asfáltico, conforme a
ABNT NBR 9935 (1987), ABNT NBR 7216 (sem data), ABNT NBR 7217 e ABNT NBR
7251 (sem data), pode-se supor que, qualquer areia que se enquadre como tal pode
ser utilizada como agregado miúdo para tal fim.

Segundo estudos do “THE CASTING DEVELOPMENT CENTRE” (1999), as
areias de fundição, quanto à sua composição, podem ser reutilizadas em diferentes
produtos, como indicado na Tabela V.

Tabela V - Usos potenciais estudados na Inglaterra (Adaptado de “THE CASTING
DEVELPOMENT CENTRE”, 1999).
UTILIZAÇÕES

ASFALTOS
BLOCOS EM
CONCRETO
TIJOLOS
CIMENTOS
AGREGADOS PARA
CONCRETOS
CONCRETOS
ARMADOS
ISOLANTES
AGREGADOS LEVES
PARA
ARGAMASSAS
SUB-BASE
PAVIMENTOS
IMPERMEABILIZANTE
ENVELOPAMENTO
ATERROS RASOS
ATERROS
INDUSTRIAIS
SOLOS
MODIFICADOS
ABRASIVOS
VITRIFICAÇÃO DE
RESÍDUOS

TIPO DE AREIA DE FUNDIÇÃO
AREIA ALCALINAS FURÂNICAS CASCA SILICATO
VERDE
/
SHELL
FENÓLICAS
R
R
N
T
N
R
T
R
R
R

R
R

T

N

T

R

R
R

T

T

T

T

T

T

T
R

R

T
R

R

R
R
R
R

T
R
R

R

T

R

R

R

T

T

T

T

T

T

R
T

T

T

NOTAS:
R = reutilizável com sucesso nos projetos em desenvolvimento no Reino Unido.
N = não utilizável sem regeneração intensa.
T = reutilizável em bases teóricas, mas sem comprovação prática.

No referido trabalho, do “THE CASTING DEVELOPMENT CENTRE” (1999), é
expressa a necessidade de mistura das areias de fundição, na proporção de 50 %,
para a composição das misturas utilizadas para a execução das camadas de rolamento
(capas), ou para a constituição das camadas de concreto misturado a quente,
denominado de CBUQ – Concreto betuminoso usinado a quente. Há referências
também quanto à perda de aderência da emulsão asfáltica, nas areias que contenham
argilas (bentonita), como no caso das areias verdes. Alerta ainda para a necessidade
de vistorias periódicas, nas primeiras idades, pois pode haver perda de resistência e
estabilidade, se o único critério para limite de dosagem da areia de fundição for o de
granulometria.
BONIN et al. (1995), em seu trabalho “Reutilização de Areia Preta de Fundição
na Construção Civil”, sugere como sendo as melhores alternativas de aplicação de
descarte de areia de fundição o uso em artefatos de concreto, tais como: blocos, tijolos,
postes e mourões, guias e sarjetas e bloquetes de pavimentação, em proporções
parciais ou até totais, conforme o caso.

4.3 Pavimentação asfáltica
A partir do início do transporte pelos homens, verificou-se a necessidade de
melhoria dos caminhos a serem transpostos, buscando conforto, rapidez, maior
capacidade de carregamento, segurança, travessia de alagados, morros e vales.
Surgem

desta

forma

os

revestimentos

dos

caminhos,

iniciando-se

todo

o

desenvolvimento das pavimentações, sendo utilizados: pedras, misturas betuminosas,
concretos de calcários e de cales. Somente no século XX, com o advento do
automóvel, a necessidade de melhoria dos sistemas de pavimentação passa a ter
significado mais intenso.
No Brasil mais de 70 % de todas as cargas são transportadas através de
rodovias, em território de dimensões continentais. Explica-se desta forma a variedade
de sistemas e de metodologias para pavimentação das nossas vias de transporte –
adaptações de métodos estrangeiros e outros desenvolvidos pelos departamentos
rodoviários Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), Departamentos
de Estradas de Rodagem (DERs) dos diversos estados da Federação, prefeituras e
escolas de engenharia.

A maioria das metodologias desenvolvidas para o dimensionamento de
pavimentações considera as condições de apoio da camada de rolamento, além do
tráfego diário e logicamente dos custos, de modo a resistir aos esforços verticais e
transmiti-los para as camadas inferiores, melhorar as condições de rolamento quanto
ao conforto e segurança, resistir aos esforços horizontais, além de resistir às ações de
abrasão e desgaste superficiais, tornando mais durável e econômico seu desempenho.
Genericamente os pavimentos são compostos de camadas sobre o solo local,
que eventualmente necessita ser substituído ou reforçado (troca de solo ou reforço de
subleito). Tais camadas podem ser compostas de outros solos de melhor desempenho,
solos compostos com brita, com cal, cimento ou agentes químicos, comumente
denominados de “baba de cupim”, que é um ativador da capacidade de aglomeração
de solos finos (argilas).
Pode haver também camadas de britas compostas em suas diversas
granulometrias (britas graduadas), possibilitando maior capacidade de suporte de
carregamentos ou de drenagem de água (colchão drenante), quando o nível do lençol
freático pode interferir no desempenho do conjunto.
Neste aspecto é essencial cuidado especial com o item drenagem, tanto a nível
de camadas inferiores como no nível superficial, pois toda presença de água ou
líquidos (infiltrações, esgotos, captação, lagoas e rios) podem interferir negativamente
no desempenho e durabilidade de qualquer tipo de pavimentação, por desestruturar a
estabilidade do conjunto.
Podem ser utilizados materiais mais nobres, econômica e tecnicamente falando,
tais como britas graduadas tratadas com cimento, concreto de baixo consumo de
cimento compactado com rolos vibratórios, ou até concretos estruturais.
Verifica-se portanto que qualquer pavimento exige alto conhecimento das
condições locais, bem como alta tecnologia de materiais e como dimensioná-los
adequadamente, proporcionando desempenho, durabilidade e baixo custo de
implantação e de manutenção.

4.3.1 Pavimentação flexível

Segundo SENÇO (1997), a partir dos primeiros métodos de dimensionamento
desenvolvidos por “Porter”, diretor da Divisão de Materiais do “California Highway
Department” dos Estados Unidos na década de 30 deste século, muitos outros se
seguiram, mas com o mesmo conceito de funcionamento.
O pavimento flexível é composto basicamente de inúmeras camadas, com
capacidade de suporte decrescente de cima para baixo, de espessuras finitas, que se
assentam sobre um espaço semi-infinito, que se constitui na fundação da estrutura,
denominado subleito. O esquema apresentado na Figura 5 representa a sucessão de
camadas que constitui um pavimento flexível típico para rodovias ou vias sujeitas a
tráfego de veículos pesados.

CARGA

E1

1ª camada – Capa / CBUQ

E2

2ª camada – Concreto Betuminoso

E3

3ª camada – Brita Compactada

E4

4ª camada – Brita ou Solo Compactado

CAPACIDADE DE SUPORTE DO SOLO / SUBLEITO
Figura 5 : Esquema básico de uma estrutura de pavimentação flexível.
(NOTA: E1, E2, E3 e E4 indicam a espessura de cada uma das camadas que
compõem uma pavimentação flexível típica.)

A camada de solo compactado, denominada para efeito de caracterização de
estrutura de pavimentação como subleito, pode ser considerada como fundação de

uma estrutura qualquer, e composta de solo natural ou melhorado – compactado,
misturado com britas, cimento, cal ou agente químico de melhoria.
Os pavimentos flexíveis, como o próprio nome diz, admitem deformações sob a
passagem do carregamento de forma decrescente, conforme o decréscimo das
pressões de cima para baixo, de modo a haver suporte por parte do subleito –
fundação.

4.3.2 Perfil estrutural dos pavimentos asfálticos tradicionais
Tradicionalmente, os pavimentos urbanos e rodoviários para tráfego pesado são
compostos conforme esquema da Figura 6.

CARGA

5 a 7 cm

1ª camada – CAPA EM CBUQ

5 A 12 cm

2ª camada – CONCRETO BETUMINOSO

15 cm

3ª camada – BRITA GRADUADA

20 cm

4ª camada – SOLO MELHORADO OU BRITA

CAPACIDADE DE SUPORTE DO SOLO
Figura 6 : Perfil típico de pavimentação para tráfego pesado, constituído basicamente
de caminhões e ônibus.
(NOTA: CBUQ significa Concreto Betuminoso Usinado a Quente.)

Podem haver variações nas espessuras e nas composições de cada camada,
bem como a necessidade de maior ou menor número das mesmas, em função da

enorme variedade de solos e das condições de suporte em cada região. As camadas,
por ordem de cima para baixo, são definidas e caracterizadas como:
i) Camada de rolamento ou capa: composta de mistura de emulsão asfáltica e
agregados de granulometria até 9,5 ou 12,5 mm, com alto poder aglomerante,
bom acabamento superficial, e resistência à abrasão devida ao tráfego.
É denominada tecnicamente como CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a
Quente, e é espalhada com equipamento específico e adensado com rolo de
pneus maciços, conferindo as características mínimas especificadas acima.
Em algumas situações específicas, principalmente nos locais mais distantes de
centrais dosadoras de concretos a quente, ou em pequenos trechos a serem
restaurados, pode-se utilizar uma mistura semelhante, porém com a emulsão
asfáltica elaborada a frio, que necessita de cuidados muito especiais para garantia
de desempenho e portanto de sua aplicação.
ii) Camada betuminosa estrutural: esta camada é constituída de emulsão asfáltica e
agregados de granulometria maior – 19 , 25 e até 38 mm, dependendo da
espessura a ser aplicada.
A granulometria maior possibilita menor demanda de emulsão para envolvimento
dos agregados, por haver menor superfície específica a ser envolvida e
aglomerada. Sua resistência à abrasão é baixa, bem como sua permeabilidade, e
é usualmente aplicada com o mesmo equipamento de espalhamento da capa, e
adensada com rolo liso vibratório, pois exige maior energia de adensamento.
iii) Camada de agregados compactados: esta camada aumenta a capacidade de
suporte das camadas inferiores, por haver maior ângulo de atrito entre as
partículas de material, e menor sensibilidade à presença de água.
Normalmente é espalhada com motoniveladora e adensada com rolo liso
vibratório, podendo eventualmente ser substituída por brita graduada tratada com
cimento portland, obtendo-se assim maior resistência estrutural e menor
permeabilidade, protegendo as camadas inferiores de eventual penetração de
água pela superfície.

iv) Camada de solo melhorado ou brita: neste nível de profundidade, as tensões
advindas da superfície sofreram significativa redução, por conta de maior
colaboração de área de apoio (espraiamento das tensões). Pode ser necessária

uma composição de 2 ou mais camadas sucessivas deste tipo, dependendo das
condições do solo local e dos carregamentos a serem suportados.
Esta redução deve-se à capacidade de transferência de tensões entre materiais
ou agregados, e em função das espessuras das camadas superiores.

O modelo de espraiamento das tensões, em termos de ângulo de colaboração
de área, depende dos materiais que compõem as camadas o que justifica a eventual
utilização de brita tratada com cimento ao invés de brita simples compactada, e pode
ser exemplificada como esquematizado na Figura 7. Como pode ser verificado a
transferência de tensões em cada camada depende do material de que é composta a
mesma, e portanto de seu ângulo de transferência - α, β, γ , bem como de suas
espessuras.

CARGA

α

E1

β

E2
E3

1ª camada

γ

2ª camada
3ª camada

Figura 7 : Exemplo de variação de ângulos de colaboração de redução de tensões –
espraiamento das tensões, em função do material que compõe cada camada.
(NOTA: E1, E2 e E3 indicam a espessura de cada uma das camadas que compõem a
pavimentação flexível.)

4.3.3 Pavimentação asfáltica reforçada

No campo da engenharia civil é comum utilizar-se o concreto armado, elaborado
com cimento Portland, areia, britas, água e aditivos, para a construção de casas,
edifícios, pontes, viadutos, pisos, passarelas, indústrias e muitas outras finalidades.
Paralelamente, utiliza-se o concreto asfáltico, composto de asfalto, areias e britas para
a execução de pavimentos de rodovias, pátios, aeroportos, ruas e avenidas.
A vida útil de um pavimento estipulada em projeto pode ser diminuída em
decorrência do surgimento de trincas, originadas por tráfego acima do previsto,
variações térmicas, condições pluviométricas e outras situações de contorno que
devem ter análise específica local, conforme PALMA et al. (2000).
Para evitar-se tal perda de desempenho e de durabilidade, segundo
COLUMBIER (1989), pode-se utilizar medidas preventivas e corretivas, entre as quais
pode-se verificar a aplicação de uma lâmina de reforço entre as camadas tradicionais,
visando absorver as tensões provenientes das estruturas inferiores, tais como camadas
asfálticas de deslizamento, geotêxtil impregnado com emulsão e camada asfáltica,
lâmina de papel aderido a uma das camadas e isolado da outra, e tela de aço ou de
fibra de vidro aderida.
A pavimentação asfáltica, largamente difundida em todo o mundo, passou então
a contar com um forte aliado, “a armadura”, criando sinergia entre ambas, para
colaborar quando o concreto asfáltico sozinho é insuficiente para apresentar um bom
desempenho. A flexibilidade é o princípio de funcionamento dos pavimentos em
concreto asfáltico, ou seja, sob carga ele se deforma até o limite admitido no
dimensionamento e das condições do contorno (tipo de solo local e camadas de subbase e base), e reassume sua posição inicial quando aliviados do carregamento
(restando pequenas e controláveis deformações localizadas). Quando as cargas reais
estão acima das especificadas (sobrecargas), quando é muito grande o número de
vezes que o carregamento é aplicado (elevado volume de tráfego), ou quando há
problemas de drenagem ou fissuração por deformação que comprometem as camadas
inferiores, as deformações do pavimento podem tornar-se acentuadas e irreversíveis.

Por outro lado, devido à oxidação, o concreto asfáltico perde suas
características de flexibilidade com o passar do tempo, tornando-se quebradiço e

aumentando o volume de água que penetra até as camadas inferiores, comprometendo
a estabilidade do conjunto. Nessas situações, a evolução do problema patológico é
acelerada, causando danos que exigem intervenção rápida, pois há diminuição das
velocidades do tráfego, desvios perigosos por parte dos usuários, riscos de danos
materiais ou pessoais por acidentes (BINA e CASTRO, 2000). Neste caso, deve-se
remover todas as camadas do pavimento, até atingir-se o solo natural, para posterior
reconstrução. Para solucionar este processo destrutivo e perigoso para os usuários, foi
desenvolvida uma tecnologia de baixo custo e alto desempenho, através da introdução
de tela de aço galvanizado, com cordoalhas de reforço transversal, entre as camadas
de concreto asfáltico. Este sistema possibilita maior distribuição das tensões
concentradas para uma área de influência muito maior, reduzindo, ao mesmo tempo,
as deformações e as tensões nas camadas inferiores, incrementando a qualidade e a
durabilidade do pavimento, bem como a segurança e o conforto do usuário.
As telas utilizadas para este fim possuem características como:
-

Fios de arame formando malhas hexagonais, entrelaçados entre si a cada
aproximadamente 6 cm, com diâmetro de 2,2 a 2,5 mm cada arame;

-

Fios ou barras transversais, a cada aproximadamente 25 cm, com maior seção de
modo a incrementar a inércia da tela neste sentido;

-

Todos os fios ou barras são zincados com alta gramatura de material depositado,
garantindo a durabilidade mesmo sob condições adversas de ataque corrosivo ao
aço.
O perfil típico deste tipo de pavimento é apresentado como na Figura 8, abaixo.

CARGA

5 a 7 cm

1ª camada – CAPA EM CBUQ

1 a 1,5 cm

2ª camada – TELA DE AÇO + LAMA

5 A 12 cm

3ª camada – CONCRETO BETUMINOSO

15 cm

4ª camada – BRITA GRADUADA

20 cm

5ª camada – SOLO MELHORADO OU BRITA

CAPACIDADE DE SUPORTE DO SOLO
Figura 8 : Esquema de composição das camadas quando do uso de tela de aço entre
as demais, para os casos de recuperação de pavimentação.
(NOTA: CBUQ significa Concreto Betuminoso Usinado a Quente.)

O uso da tela de aço resulta em benefícios nos seguintes aspectos:
-

Por haver maior resistência horizontal na zona da tela, há maior distribuição das
tensões – espraiamento das tensões, reduzindo-se portanto as tensões nas
camadas inferiores, possibilitando maior durabilidade ou sobrevida aos pavimentos;

-

Os fios de aço da tela podem inibir o surgimento ou a propagação de fissuras entre
as camadas adjacentes, impedindo a migração de água, fluídos ou materiais finos;

-

De forma similar, podem eliminar a possibilidade de reflexão de fissuras das
camadas inferiores para as superiores. Estas fissuras das camadas inferiores
podem ter como origem as seguintes causas: fadiga estrutural da camada;
alteração de capacidade de suporte ao longo do trecho de pavimentação; transição
entre corte e aterro; presença de obras de arte enterradas (galerias, vigas,
tubulações); transição entre solo e início de obra de arte (viadutos, pontes,
galerias), ao mesmo nível de superfície.

O autor e outros profissionais pertencentes a um grupo de trabalho específico
têm pesquisado, especificado e acompanhado a utilização deste sistema de
pavimentação asfáltica armada em algumas obras bastante comprometedoras, tais

como na pista de taxiamento e estacionamento de aeronaves do Aeroporto de
Bragança Paulista do DAESP – Departamento Aeroviário de São Paulo, na ampliação
da pista de taxiamento do Aeroporto Internacional de São José dos Campos – Infraero,
e em trechos rodoviários nas Rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco e no
Complexo Viaoeste (BINA e CASTRO, 2000). Durante a realização das obras citadas
acima identificou-se a possibilidade de utilização de agregados miúdos (areias)
alternativos, entre os quais a areia de descarte de fundição, ocupando parte do sistema
de asfalto armado, como agregado misturado a emulsão asfáltica para o
preenchimento dos vazios formados entre os arames que formam os entrelaçamentos
da tela. Tal utilização foi identificada por haver grande possibilidade de promover-se o
confinamento do agregado, entre as camadas estruturais e de rolamento,
possivelmente sem qualquer dano ambiental.
A utilização das areias de descarte de fundição, que poderão ser misturadas
com emulsão betuminosa, sob a forma de lama semi – fluída aplicada a frio, e sobre a
qual será aplicada obrigatoriamente uma camada de concreto asfáltico usinado a
quente (CBUQ), conhecida como capa asfáltica, pode portanto reduzir o impacto
ambiental com

dupla finalidade: reduzir o uso de areias novas provenientes de

extração mineral, e reduzir sua destinação a aterros controlados ou para o ambiente.
Pelas características de constituição da camada, bem como pela existência
obrigatória de camada superior de desgaste ao rolamento dos veículos, a areia
contaminada envolta pela emulsão asfáltica poderá estar isolada da agressividade
direta do ambiente, estando pouco sujeita a lixiviação e solubilização, possivelmente
não apresentando qualquer risco para os usuários, para a atmosfera ou para o lençol
freático. Além disto, por estarem os fios que compõem a tela tratados contra a
corrosão, garantem desta forma a durabilidade do sistema como um todo.

Como o sistema possibilita diminuir a necessidade de intervenções e
manutenções, pelo seu elevado desempenho, quando houver desgaste da camada da
capa superior, basta haver o recapeamento para recompor parte da camada de capa

asfáltica através de colagem, até se retornar ao nível original, o que deve garantir nova
sobre-vida (camada de sacrifício).
Buscar-se-á comprovar tais hipóteses, através de controle monitorado de trecho
experimental realizado com essa tecnologia, e comprovar a metodologia proposta
neste trabalho, o que poderá possibilitar sua aplicação para este resíduo (areia de
descarte de fundição) e eventualmente para outros, com segurança ambiental e
técnica.

5. MATERIAIS E MÉTODOS

5.1 Aplicação da metodologia proposta com Centro Gerenciador
A aplicação da metodologia foi decidida, no caso do teste de campo, por
apresentar todas as peculiaridades de um trecho adequado tecnicamente, com
materiais disponíveis em termos de volumes e caracterização típica para o setor de
geração do rejeito, e empresas de pavimentação competentes disponíveis para a
escolha da realização do mesmo.

5.1.1 Constituição do Centro Gerenciador
O centro gerenciador constituído para a realização deste trabalho contou com o
apoio dos seguintes profissionais:
a) Um engenheiro especialista em controle ambiental de empresa geradora de areia
de fundição de descarte (José Henrique Alves);
b) Um especialista em ensaios de controle e em legislação ambiental (André Luís
Bonin);
c) Um engenheiro civil especialista em desenvolvimentos de processos, em
pavimentação asfáltica em geral e especificamente em pavimentação armada, em
treinamento e em manuais de controle (O autor);
É essencial ressaltar que, apesar das especialidades dos profissionais
envolvidos, o trabalho de gerenciamento das atividades exige a capacitação de
trabalho em equipe, estratégia de condução de empreendimentos, planejamento das
atividades, e suporte de profissionais das áreas do direito legal, química de processos,
matemática financeira, etc.

5.1.2 Atividades do Centro Gerenciador
Este estudo iniciou-se a partir da decisão de parte do grupo acima em solucionar
o problema do rejeito denominado “areia de fundição de descarte”, e assim buscar
oportunidades potenciais de sua utilização. Como um dos participantes do grupo possui
como atividade a consultoria em pavimentações, buscou-se o contato com as
potenciais empresas aplicadoras, e o especialista em ensaios de controle.

Desta forma, quando em contato com a Prefeitura Municipal de Santo André
(PMSA), que necessitava de solução para um trecho de pavimentação urbana com
pavimentação armada, os elementos principais foram agrupados.
No estudo de caso, a empresa geradora foi escolhida de modo a atender a
restrição de estar instalada no perímetro geográfico de atuação do setor regional do
órgão de controle ambiental - Agência Ambiental de Santo André.
A obra mostrou-se propícia para a realização de um teste, com o uso de material
reciclado, em decorrência do arquétipo de construção, pois é constituída de estrutura
que possui elemento que garante controle eficaz na forma de uma laje inferior com
vigas invertidas, utilizada como escoramento dos muros de contenção das pistas
laterais

superiores,

tornando-se

assim

um

reservatório

e

proporcionando

a

impermeabilização do lençol de água subterrâneo. As vigas invertidas causavam
fissuras nas camadas de pavimentação superior, justificando a inclusão das telas entre
as camadas quando de sua reconstrução, e proporcionando ao conjunto maior
capacidade de suporte aos carregamentos do tráfego (solução técnica de
pavimentação armada).
A empresa geradora da areia de fundição de descarte mostrou-se receptiva a
busca de soluções alternativas para a destinação da mesma, pois apesar de
proprietária do aterro industrial utilizado para tal fim, reconheceu a limitação física de
espaço para sua continuidade futura, e assim a continuidade de sua própria atividade
empresarial.
Para início das atividades em campo, foi solicitado ao órgão de controle
ambiental CETESB, aprovação de utilização de areia de fundição de descarte da
unidade geradora específica, para a pavimentação de trecho de avenida a ser
repavimentado, e que, pelas condições técnicas apresentadas, necessitou da solução
de tela de aço entre camadas.
Todas as etapas foram devidamente registradas através de documento próprio,
preparado para tal fim, através de fotos e acompanhadas por engenheiros e técnicos
previamente orientados. As etapas de construção, antes, durante e após a realização
do teste, foram vistoriadas, de modo a atender plenamente a uma metodologia simples
e corriqueira de pavimentação.

As pessoas de comando de realização da pavimentação foram devidamente
orientadas, de modo a não haver receio quanto ao uso do material e ao manuseio por
parte dos funcionários diretamente envolvidos, e que não houvesse qualquer
procedimento extra ao usual, de modo a reproduzir fielmente as condições de uso
corrente.
O órgão público de controle de obras, da Prefeitura Municipal de Santo André
(PMSA), foi devidamente comunicado e orientado previamente, de modo a serem
registrados todos os dados, e assim haver rastreabilidade de todo o processo. Tal
procedimento possibilitaria, no caso de insucesso, sua remoção e substituição com
segurança ambiental.

5.1.2.1 Acompanhamento administrativo do Centro Gerenciador
Durante as várias etapas do estudo do teste prático, da preparação para
realização do mesmo, e da sua efetiva execução, foram necessárias diversas
atividades administrativas, entre as quais as mais importantes foram:
-

Estabelecimento de contato com o órgão de controle ambiental local e as empresas
potenciais (CETESB / geradora / aplicadora);

-

Solicitação de licença específica junto ao órgão de controle ambiental local;

-

Atendimento às normas do órgão de controle ambiental local ou na falta deste o
estabelecimento de procedimentos para retirada, transporte, armazenamento
temporário, controle de volumes, manuseio, e devolução da areia de fundição de
descarte;

-

Treinamento das equipes envolvidas de cada uma das empresas participantes;

-

Aplicação de planilhas de controle, como nas Figuras 9, 10 e 11;

-

Inspeções nas diversas etapas do teste, ou seja, antes, durante e após sua
realização, como apresentado na Figura 12.

MANIFESTO DE CARGA
DATA:____/____/______
ORIGEM:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
DESTINO:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
FINALIDADE:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
MEIO DE TRANSPORTE: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
PLACAS:__________________________________________________________________

3 SAÍDA VISTO_________

CARGA COBERTA? – SIM___ - NÃO___ -

SE NÃO ESTIVER COBERTA – NÃO AUTORIZAR A SAÍDA

RECEBIMENTO

CARGA COBERTA? – SIM___ - NÃO___ - VISTO_________

SE NÃO ESTIVER COBERTA –

NÃO AUTORIZAR O RECEBIMENTO

OBS:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Responsável (saída) – Nome __________Visto_____Data___/___/___Hora____h___m

Responsável (receb) – Nome__________Visto_____Data___/___/___Hora_____h___m
Figura 9 : Relatório utilizado como modelo, para preenchimento em qualquer situação
de movimentação do rejeito do local em que se encontra estocado.

RELATÓRIO DE CONTROLE DO PREPARO
DA CAMADA ASFÁLTICA
4 DATA:____/____/______
LOCAL DO PREPARO:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

MATERIAL UTILIZADO:
AREIA DE FUNDIÇÃO:___________________ toneladas
EMULSÃO ASFÁLTICA:__________________ toneladas
PÓ DE PEDRA:___________________________ toneladas
OUTROS MATERIAIS: (identificar)
______________________:__________________ toneladas
______________________:__________________ toneladas

QUANTIDADE DE CAMADA ASFÁLTICA PRODUZIDA:________toneladas
LOCAL DE APLICAÇÃO: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
OBS:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Preparado por:

Nome ____________________ Visto:_________ Data:____/____/___

Figura 10 : Relatório utilizado como modelo, para preenchimento quando do preparo da
massa asfáltica com uso da areia de fundição de descarte.

BALANÇO FINAL DA UTILIZAÇÃO
DE AREIA DE FUNDIÇÃO
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO:______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
FIRMA PAVIMENTADORA: (nome e endereço)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
FIRMA FORNECEDORA DA AREIA DE FUNDIÇÃO: (nome e endereço)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
QUANTIDADE TOTAL DE AREIA RECEBIDA DA FUNDIÇÃO:_______________t
QUANTIDADE TOTAL DE AREIA REUTILIZADA:__________________________t
QUANTIDADE TOTAL DE AREIA DEVOLVIDA PARA A FUNDIÇÃO:________t
QUANTIDADE TOTAL DE CAMADA ASFÁLTICA PRODUZIDA:_____________t

DATA DO PRIMEIRO RECEBIMENTO DE AREIA:

______/______/______

DATA DA CONCLUSÃO DA OBRA:

______/______/______

OBS:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Preparado por: Nome:____________________ Visto:______ Data: ____/____/______
Figura 11 : Relatório utilizado como modelo, para preenchimento quando do
encerramento de período ou trecho de pavimentação com a massa asfáltica com uso
da areia de fundição de descarte.

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

DATA DA INSPEÇÃO: _____/_____/______
VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS ENCONTRADAS, NO TRECHO INSPECIONADO DA
RUA, AVENIDA, RODOVIA ____________________________________________, ENTRE
OS PONTOS __________________E _________________ .

OCORRÊNCIAS:
1. FISSURAS:

LOCAL _____________________________________
COMPRIMENTO______________________________
ABERTURA_________________________________

2. AFUNDAMENTOS OU QUEBRAS:
LOCAL _____________________________________
DIMENSÕES_________________________________
PROFUNDIDADE_____________________________
3. DESGASTE SUPERFICIAL:
LOCAL _____________________________________
COMPRIMENTO______________________________
LARGURA___________________________________
PROFUNDIDADE_____________________________
4. OUTRAS OCORRÊNCIAS:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO: NOME______________ DATA_______________
RESPONSÁVEL PELA OBRA: NOME__________________ DATA_______________

Figura 12 : Relatório utilizado como modelo, para preenchimento durante as inspeções
periódicas e verificação de desempenho pelo engenheiro responsável pela obra.

5.2 Estudo de caso de uso de areia de fundição para pavimentação

5.2.1 Materiais
Os materiais utilizados no teste de campo foram:
a) Areia de fundição de descarte: A areia utilizada foi proveniente da Fundição
Tupy, localizada no município de Mauá, vizinho ao município de Santo André, no
qual encontra-se a pavimentação realizada, ambos na região da Grande São
Paulo. A areia de fundição de descarte da Fundição Tupy é do tipo misturado, ou
seja, proveniente da produção de diversos modelos e tamanhos de peças, com
descarte de areia de caixa de moldagem - areia verde, com areia dos moldes
internos – areia de macharia, e também com areia proveniente da etapa de
acabamento superficial – jato de areia. Foi solicitado à empresa que a amostra a
ser utilizada representasse a média do material enviado atualmente para o aterro
industrial aprovado, denominado BOA HORA, de modo a ser possível, no futuro,
substituir o destino atual pelo aproveitamento na pavimentação, caso seja
aprovado tal sistema (a foto do Anexo C apresenta o aspecto do material
coletado e armazenado temporariamente no canteiro da obra).
b)

Tela de aço: A tela de aço utilizada para a camada armada foi desenvolvida e
produzida pela empresa BMBA – Belgo Mineira Bekaert Arames (BEKAERT :
1998), sob o nome Bitufor, com as características principais descritas no item
4.3.3 “Pavimentação asfáltica armada”. Ela apresentava fios de diâmetro 2,2 mm,
torcidos de modo a formar anéis ou gomos de cerca de 5 cm de lado, e com fios
triplos torcidos, transversalmente ao sentido longitudinal de tráfego, com diâmetro
de 3 mm cada, e a cada 25 cm, formando um conjunto com cerca de 8 mm de
altura. Esta tela foi produzida em largura suficiente para cobertura de cada faixa
de rolamento, sendo necessário haver superposição lateral e longitudinal de pelo
menos 20 cm nas junções entre as telas (as fotos dos Anexos G, H e I mostram o
aspecto geral da tela, das superposições e disposição da camada asfáltica sobre
a tela).
É importante ressaltar que há outros fornecedores de telas com produtos de
desempenho comparável.

c) Camada asfáltica de preenchimento na região da tela de aço: Os espaços entre
anéis formados pelos arames da tela de aço foram preenchidos com material
asfáltico com agregados de pequeno diâmetro (com substituição total da areia
natural normalmente utilizada pela areia de fundição de descarte), de modo a
haver perfeita ligação entre as camadas superior e inferior, e para evitar a
possibilidade de “sombreamento” (reflexão do posicionamento) dos fios na
camada de cima, o que poderia causar danos estruturais sob tráfego intenso. Ela
foi aproximadamente composta (em volume) de:
-

Areia para lama asfáltica

65 %

-

Emulsão asfáltica RL (baixa relaxação)

12 %

Composta com 61% de betume, mais 36 % de água e 3% de polímero SBR
(estireno butadieno)
-

Cimento portland comum

-

Água

1%
22 %

As fotos dos Anexos H e I mostram o aspectos de trabalhabilidade e nivelamento
da massa asfáltica composta com o rejeito, ocupando integralmente os espaços
formados pelos fios da tela, possibilitando assim a integração da mesma às camadas
superior e inferior.
d) Camada de rolamento: A camada aplicada sobre a tela e a lama foi do tipo CBUQ
– concreto betuminoso usinado a quente, com a seguinte composição aproximada
(em volume):
-

Brita 19 mm

20 %

-

Brita 9,5 mm

50 %

-

Material fino (filler)

24,7 %

-

Emulsão CAP 20 (emulsão fluída)

5,3 %.

5.2.1.1 Manuseio da areia de fundição em teste
A amostra de areia de fundição de descarte, em um volume de 12 m³, foi
coletada no gerador e foi transportada com caminhão coberto por lona, para se evitar
perda no trajeto. Em seguida seu armazenamento no canteiro de obras da empresa
pavimentadora foi realizado com cobertura temporária através de lona plástica
espessa, com as bordas presas por pesos disponíveis no local (Anexo C).
Na data de uso, foi dosada a quantidade necessária para o trecho teste – cerca
de 8 m³, e todo material não utilizado foi cuidadosamente removido, transportado com
os mesmos critérios estabelecidos para o transporte inicial, e devolvido ao gerador para
descarte tradicional, ou seja, foi enviado para o aterro industrial Boa Hora.

5.2.2 Pavimentação utilizada como teste
Este teste foi realizado nas pistas expressa e local da avenida Coronel Alfredo
Fláquer, conhecida também como Perimetral, situada no município de Santo André,
todas com alto grau de solicitação e condições adversas de suporte das cargas e
volumes de tráfego. Esta avenida possui leito rebaixado com relação ao nível das ruas
laterais, variável e com trechos de cerca de 6 m de desnível. O trecho utilizado para
pavimentação com areia de fundição de descarte teve cerca de 50 metros de
comprimento (ou 150 m2 de área) e situou-se na faixa da direita, do sentido bairrocentro, iniciando-se sob o eixo do viaduto da Rua Coronel Alfredo Fláquer.
5.2.2.1 Dados técnicos da obra (anteriormente realizada por terceiros)
O desnível de 6 m foi conseguido através de escavação e construção de laje de
fundo em concreto armado, com vigas invertidas a cada 2,5 m, vigas essas com cerca
de 40 cm de largura e profundidade de 85 cm, no sentido transversal ao do tráfego. Tal
configuração exigiu, na época da construção, o preenchimento dos espaços vazios
formados entre vigas, com material granular, tendo sido utilizado, inadvertidamente,
areia fina, material esse instável em presença de água quanto a sua compacidade,
causando freqüentemente deformações sob passagem de tráfego. Esta instabilidade
causou a formação de fissuras ao longo das quinas das vigas invertidas, causando
maior possibilidade de penetração de água de chuva e, conseqüentemente, maior
instabilidade do conjunto, tornando-se um processo degenerativo.
O pavimento em questão possuía camada de brita compactada sobre as vigas e
sobre a areia compactada, com cerca de 10 cm, sobre a qual foi aplicado, segundo

projeto disponível, mais 10 cm de concreto asfáltico com britas de até 25 mm, e sobre
esta camada foram aplicadas mais duas camadas de concreto betuminoso usinado a
quente, tendo sido a primeira na construção, e a segunda como tentativa de melhoria
das imperfeições criadas pela instabilidade da areia.
Estas duas camadas totalizavam cerca de 13 cm de espessura, e haviam sido
reconstituídas por diversas vezes durante o tempo de uso da obra, por apresentar
grandes deformações, fissuras e desconforto para os usuários.
5.2.2.2 Aplicação da pavimentação asfáltica armada
As condições estruturais e de alta agressividade do trecho estudado causaram o
insucesso das intervenções anteriores, executadas com tecnologias tradicionais de
recuperação. Neste quadro adverso, justificou-se plenamente o uso da tela de aço, no
sistema denominado pavimentação asfáltica armada. Pela existência da laje de fundo
com vigas invertidas, o trecho mostrou-se favorável à utilização da areia de fundição de
descarte, pois qualquer insucesso no teste não apresentaria risco potencial de
contaminação do solo ou do lençol freático.
O processo de repavimentação proposto pela empresa de consultoria, cujo autor
foi o responsável pela especificação, foi de fresamento das camadas de cima (que
totalizavam 13 cm), e reconstrução da camada com uma tela por baixo, de modo a
eliminar o risco de fissuração posterior e a necessidade de novas intervenções.
Ressalta-se que quando do fresamento para remoção das camadas superiores,
verificou-se grande número de vazios e perda da camada de concreto asfáltico
projetado, indicando haver sérios danos ao sistema de drenagem inferior. As grandes
imperfeições foram preenchidas previamente com massa asfáltica fria e compactada
com rolo liso de pneus, na tentativa de nivelar-se ao máximo a base para apoio da tela
e das camadas superiores.
A tela foi colocada sobre o trecho fresado desenrolando-se o rolo proveniente da
fábrica, com o auxílio de um tubo inserido no espaço central do rolo, tubo este preso
pelas pontas em correntes erguidas por pá carregadeira comum disponível em
qualquer obra de pavimentação.
Sobre esta foi aplicada a emulsão asfáltica contendo a areia de fundição de
descarte, que foi realizada com equipamento dosador e espalhador típico de realização
de camada de lama asfáltica (As fotos dos Anexos G, H e I mostram o desenrolar da
tela, sua disposição e ocupação dos espaços da tela pela massa asfáltica composta).

Após perda da água disponível na emulsão asfáltica (consolidação ou endurecimento),
aplicou-se sobre este conjunto a camada de concreto usinado a quente (CBUQ), que
serviu como camada de rolamento (capa).
A repavimentação foi adensada com rolo liso de pneus, como exige a tecnologia
de aplicação desta camada sobre qualquer estrutura de pavimentação, e permaneceu
em processo de polimerização por cerca de 12 horas, antes da liberação total para o
tráfego dos veículos.

5.2.3 Poços de coleta da água que permeia a camada em teste
Foram instalados poços para coleta da água proveniente da superfície (de
chuvas e lavagens das pistas), tendo essa passado pelas camadas da pavimentação
acima do nível de tampa dos poços. Esta água passou pela camada de rolamento
superior e pela camada composta com a massa asfáltica de areia de fundição de
descarte, devido à própria característica de porosidade e de movimentações estruturais
das mesmas, devido às condições de tráfego e às variações de temperatura incidentes
sobre a superfície do pavimento.
Isto foi realizado para se avaliar os níveis de contaminantes presentes na água
que permeou a camada contendo a areia de fundição de descarte na forma de lama
asfáltica, ou seja aquela contendo a tela de aço. Estes poços foram desenhados e
dispostos

com

base

no

trabalho

ENVIRONMENTAL

MONITORING

FOR

METROPOLITAN AREAS (sem data).
Este sistema foi escolhido, ao invés de uma drenagem horizontal comum, com o
intuito de que não fosse coletada a água de uma região muito extensa, pois poderia
haver perda de controle da efetiva penetração pela camada de interesse, e decidiu-se
para o estudo em campo utilizar os poços verticais instalados com sua extremidade
inferior vedada e a extremidade superior imediatamente abaixo da camada em estudo,
como descrito abaixo.

Estes poços foram dispostos em um trecho de ponto de curvatura vertical em
inflexão, ou seja, em um local de concentração de água antes de seu escoamento para
a rede de drenagem pluvial. Nessa região houve a tendência de maior penetração de
água pela superfície, e portanto também por entre as camadas.

Os poços foram projetados e realizados de modo a possibilitar coletar somente a
água que, por infiltração nas camadas superiores, permeasse a camada composta com
a areia em teste, de modo a representar a real situação em uso. O desenho do poço
em uso nesta obra encontra-se na Figura 13.

TUBO DE PVC RÍGIDO (MARRON),
DIÂMETRO 15 cm
EXTREMIDADE ABERTA SUPERIOR

TRECHO PERFURADO

> 70cm

EXTREMIDADE FECHADA INFERIOR

CARGA

5 a 7 cm

1ª camada – CAPA EM CBUQ

1 a 1,5 cm

2ª camada – TELA DE AÇO + LAMA

5 A 12 cm

3ª camada – CONCRETO BETUMINOSO

15 cm

4ª camada – BRITA GRADUADA

20 cm

5ª camada – SOLO MELHORADO OU BRITA

Figura 13 : Esquema do poço utilizado para coleta da água que permeou a camada
asfáltica em teste.

Os poços foram construídos com tubos de PVC do tipo denominado “marron”,
tipicamente utilizados para instalações de esgoto sob pressão, pois possuem paredes
de maior espessura, suportando desta forma eventuais esforços provenientes da
passagem de veículos sobre o mesmo. As fotos dos Anexos D e E apresentam os
detalhes dos tubos construídos.
O tubo possuía 15cm de diâmetro e aproximadamente 70 cm de altura, e sua
extremidade inferior foi vedada, para que a captação da água fosse feita
exclusivamente através de furos laterais, presentes na parede do tubo, na região entre
10 e 15 cm de sua borda superior. Esta faixa compreendeu aproximadamente a
espessura da camada imediatamente abaixo da camada de teste composta com areia
de fundição, por onde espera-se tenha ocorrido penetração da água de chuva que
passou através da camada de teste.

A extremidade superior foi fechada com tampão ou pedra, tipo ardósia ou
similar, com dimensões aproximadas de 20 cm x 20 cm de superfície, com 3 cm de
espessura. Sobre a tampa foi colocada camada de massa asfáltica tipo CBUQ, que foi
nivelada com a superfície inferior da camada final de asfalto, ou seja, nivelada com a
superfície superior da camada composta com a areia de descarte de fundição. As fotos
dos Anexos J e K apresentam detalhes desta montagem.

5.2.4 Controles sobre os produtos e sobre a obra realizada
Os controles sobre os produtos foram realizados através de corpos de prova dos
materiais coletados durante a realização do teste, enquanto os controles sobre a obra
foram realizados através de coleta e análise da água coletada nos poços de captação.
Também foram realizadas inspeções após o recapeamento para se verificar as
condições do trecho por meio visual.
a) Corpos de prova: Foram moldados corpos de prova, no dia da aplicação, de
mistura com areia comum, e de mistura com areia de fundição, possibilitando
análise das mesmas quanto à lixiviação, solubilização e massa bruta (como na
foto do Anexo F).
b) Água coletada: O trecho de teste foi e ainda continua sob constante
monitoramento, através de visitas de inspeção de desempenho técnico pelo autor
e equipe da empresa pavimentadora, pelos representantes do órgão de obras
públicas, e eventualmente pelo órgão de controle ambiental. Aproximadamente a
cada 30 dias foram descobertos os poços de coleta, e a água de seu interior foi
enviada para análise e comparação com os limites especificados pelo órgão
controlador ambiental.
c) Inspeção visual do desempenho da pavimentação reforçada: O trecho reforçado
foi continuamente monitorado quanto à reflexão de trincas ao longo dos 2 anos
após sua liberação ao tráfego, verificando-se o comportamento do reforço,
surgimento de ocorrências nas camadas e desgaste superficial, e preenchimento
de Relatório específico, como na Figura 12.

5.2.5 Metodologia adotada nas análises
Para análise dos materiais e amostras, foram utilizados os seguintes
procedimentos:
a) Amostragem do resíduo: Conforme Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABNT - segundo NBR 10.007
Foram fixadas as condições exigíveis para amostragem, preservação e
estocagem de amostras de resíduos sólidos. No caso a amostra de areia de fundição
era homogênea, obtida pela mistura de frações de resíduos retirados de diversos
pontos do processo, e foi ensaiada após o processo de quarteamento.
b) Preparação das amostras
Conforme as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABNT sob números NBR 10.005 e NBR 10.006, que tratam sobre lixiviação e
solubilização de resíduos, todo resíduo deve ter dimensões inferiores a 9,5mm e
25mm, respectivamente. Para obtenção das amostras nestas dimensões, o resíduo foi
submetido a processo de trituração mecânica e separado granulometricamente em
peneiras classificadoras.
c) Ensaio de lixiviação das amostras da areia de descarte de fundição, e dos corpos de
prova do produto composto com e sem o resíduo de areia de descarte (Conforme
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR 10.005 - Procedimento)
Este ensaio visou a verificação de retirada dos materiais contaminantes
presentes na areia de fundição de descarte, através de oxidação via ácida, de modo a
acelerar as reações causadas ao longo de um período de tempo maior, em que o
material ficaria exposto sob as condições de aterro. Contaminantes tais como metais,
sulfatos, cloretos apresentam-se oxidados nesta condição de exposição ácida, para o
soluto, como analisado quimicamente em amostras.
Foram ensaiadas as amostras da areia proveniente do gerador do resíduo, bem
como os corpos de prova preparados com a areia comum, como no processo
tradicional, e os provenientes da mistura com areia de descarte de fundição. O método
de ensaio de lixiviação teve como função principal separar certas substâncias contidas
nos resíduos sólidos, por meio de lavagem e percolação, e realizada posterior análise
química da água utilizada na estratificação da amostra.

A estratificação do resíduo sólido consistiu, para cada amostra ensaiada, em
processo por lavagem ou percolação, ou seja, submetida uma massa - m do resíduo
em contato com água deionizada na proporção de 16 partes de água para cada parte
de resíduo, em frascos de polietileno que foram submetidos a agitação em um
misturador, com capacidade de manter constantemente a rotação de 40 rpm. Após
agitação inicial, o pH foi ajustado a 5,0 ± 0,2 mediante a adição de ácido acético 0,5 N,
na proporção de 4 mL por grama de resíduo amostrado – massa m, mesmo quando as
condições de pH não foram atingidas. O controle do pH seguiu as três etapas abaixo,
sendo os tempos sempre contados do final da etapa anterior:
- Iniciada a agitação após 15 minutos;
- Após 30 minutos;
- Após 60 minutos.
Logo que o pH foi corrigido, a mistura foi mantida em agitação durante 24 a 28
horas. Após essa fase, quando o pH foi alterado e a quantidade de ácido acético não
foi atingida, foi corrigido o pH e prolongada a agitação por mais 4 horas. Quando o pH
ficou inalterado, a agitação foi interrompida. Terminada a agitação, foi adicionada uma
quantidade "m 1" de água deionizada, calculada como:
m 1 = 4m – m 2 , sendo:
m 1 - massa de água deionizada;
m - massa da amostra submetida ao ensaio;
m 2 - massa de ácido acético 0,5N adicionada.
Logo que foi adicionada a água deionizada, a amostra foi filtrada em pré-filtros e
finalmente em filtros tipo millipore de 0,45 µm. A fase líquida obtida constituiu o extrato
lixiviado, o qual foi analisado quimicamente, conforme AWWA - APWA - WPCI ou
USEPA “Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical / Chemical Tests SW 846”.
d) Ensaio de solubilização do resíduo e dos corpos de prova do produto, compostos
com e sem a areia de fundição de descarte (Conforme Associação Brasileira de
Normas Técnicas ABNT, NBR 10.006 - Procedimento)
Este ensaio buscou verificar a remoção de materiais contaminantes da areia de
fundição de descarte, por contato constante com água. Foram ensaiadas as amostras
da areia proveniente do gerador do resíduo, bem como os corpos de prova preparados
com a areia comum, como no processo tradicional, e os provenientes da mistura com
areia de fundição de descarte.

Este ensaio consistiu em submeter as partículas em meio líquido, agitando a
mistura até que todas as partículas tenham entrado em contato com o mesmo. Após a
agitação, foi tampado o recipiente e deixado decantar durante 7 dias. Decorrido o
tempo de decantação, o líquido foi filtrado em filtro de tipo millipore de 0,45 µm e
conservado para análise. A conservação da amostra foi realizada conforme o tipo de
elemento a ser determinado, conforme procedimentos prescritos por AWWA – APWA –
WPCI – “Standard Methods for Examination of Water and Waste”, e pelo Guia de
Coleta e Preservação de Amostras de Água – CETESB (1988). Para a determinação
dos metais, fenol e sulfatos, procedeu-se cada uma das amostras aos ensaios de
determinação de:
- Metais: conservado o filtrado em HNO3 concentrado na proporção de 5 mL por litro,
obtendo pH < 2 (analisado com até 180 dias, após a preparação da solução);
- Fenol: adicionado H3PO4 ácido fosfórico até obter pH igual a 4,1, segundo padrão
estabelecido na norma, por litro e resfriado a 4°C (analisado com até 24 horas, após
a preparação da solução);
- Sulfatos:

refrigeradas as amostras a temperatura de 4°C e analisadas

quimicamente o mais rápido possível.
e) Ensaio de massa bruta do resíduo e dos corpos de prova do produto, compostos
com e sem a areia de descarte de fundição (Conforme metodologia CETESB (sem
data) – Sólidos: Determinação de Metais por Espectrofotometria de Absorção Atômica,
Anotações Práticas)
Este ensaio foi realizado para identificação dos componentes químicos da
amostra, na tentativa de identificação e quantificação dos mesmos. Foram ensaiadas
as amostras da areia proveniente do gerador do resíduo, bem como os corpos de prova
executados com a areia comum, como no processo tradicional, e os provenientes da
mistura com areia de descarte de fundição.

Neste ensaio determinou-se a concentração de metais em sedimentos de
concentração de amostras de água, e dos resíduos. Os metais ligados à matéria
orgânica e presentes em forma de sais, adsorvidos ou na forma de precipitados, foram
oxidados através de soluções ácidas. As amostras foram vaporizadas e atomizadas,
partindo-se em seguida para análise em espectrofotometria de absorção atômica.

f) Caracterização química da água coletada nos poços de monitoramento (Conforme
Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, NBR 10.005 , NBR 10.006 e
CETESB - Sólidos: Determinação de Metais por Espectrofotometria de Absorção
Atômica, Anotações Práticas), CETESB (1990) – Determinação de Fenóis em Água e
CETESB (1988) – Guia de Coleta e Preservação de Amostras de Água.
As amostras de água coletadas nos poços de coleta, foram ensaiadas conforme
as especificações das referidas normas e procedimentos, através da concentração e
separação do sedimento resultante.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 Metodologia proposta com Centro Gerenciador
Com base nas observações e necessidades que surgiram durante a
implementação da metodologia proposta de análise e aprovação de utilização de
rejeitos industriais na construção civil com centro gerenciador, e no estudo de caso de
uso de areia de fundição para pavimentação, sugere-se um programa de
gerenciamento ambiental, que possa garantir o controle efetivo sobre os riscos
ambientais do processo. O programa proposto e os documentos necessários, a serem
preenchidos para cada situação, são apresentados abaixo. Em seguida discute-se a
importância da atuação do centro gerenciador.

6.1.1 Programa de gerenciamento ambiental para a areia de fundição de descarte
O programa de gerenciamento proposto subdivide-se em: documentação,
controle do fluxo de areia de descarte, práticas operacionais do processo, testes e
análises da camada asfáltica, e monitoramento do trecho pavimentado. Em todas as
etapas verificou-se serem necessários diversos documentos a serem preenchidos,
abaixo descritos:
a) Documentação
O progresso do programa deverá ser todo registrado através da seguinte
documentação principal:
i)

Carta inicial
Nenhuma ação de reutilização de areia de fundição será iniciada antes que o

gerenciador envie carta, à Agência Regional do órgão de controle ambiental local (no
caso a CETESB), que conterá entre outras, as seguintes informações:
•

quantidade total estimada de areia de descarte a ser utilizada pelo aplicador;

•

identificação completa da indústria de fundição, cuja areia de descarte será

utilizada;
•

data da primeira remessa e de uso;

•

data prevista para término do programa;

•

nome do aplicador (pavimentadora);

•

local para armazenamento temporário;

•

fluxograma previsto;

•

local onde será aplicado o produto com uso da areia de descarte;

•

identificação completa e capacitação do centro gerenciador - nomes, telefones, fax,

endereço eletrônico, e demais dados de interesse.
ii)

Fluxograma
Para cada programa de reutilização de areia de fundição de descarte, deverá ser

elaborado um fluxograma, em conformidade com os dois modelos anexos (Anexos A e
B), indicando ações, quantidades, locais, meios, e demais dados relevantes para
rastreabilidade de todo o programa, o qual deverá ser atualizado mensalmente.
iii)

Cartas mensais
O centro gerenciador responsável deverá enviar, ao órgão de controle ambiental

local (no caso a Agência Regional da CETESB), cartas mensais informando o
andamento dos serviços, incluindo fluxograma atualizado, e as seguintes informações
complementares:
•

quantidade de areia de descarte recebida da indústria de fundição;

•

quantidade da areia recebida já utilizada, na camada asfáltica de pavimentação da
obra aprovada;

•

quantidade de areia de descarte em estoque, no canteiro da firma pavimentadora;

•

informações técnicas e sobre o andamento da obra de asfaltamento;

•

atualização das estimativas de volumes e cronogramas para conclusão dos
serviços.

iv)

Relatório final
Após a conclusão dos serviços, deverá ser enviado ao órgão de controle

ambiental local (no caso à CETESB) um relatório final, contendo as seguintes
informações principais:
•

quantidade efetiva de areia de descarte recebida da indústria de fundição;

•

quantidade desta areia utilizada na pavimentação;

•

quantidade de areia de descarte devolvida para a indústria de fundição;

•

fluxograma atualizado com as informações finais do programa;

•

resultados das análises técnicas efetuadas com as amostras da areia de fundição
de descarte, da camada asfáltica e das coletas do sistema de monitoramento.

b) Controle do fluxo da areia
O fluxo da areia de descarte da indústria de fundição deve ser totalmente
controlado, através das ações enumeradas a seguir, de modo a garantir que não ocorra
qualquer lançamento clandestino que possa causar prejuízos ao meio ambiente. Para
tal, deve ser acompanhado cada carregamento de resíduo com um documento
específico, e emitido relatório de controle com os dados relativos a cada obra
executada e o balanço de estoques finais, como:
i)

Manifesto de carga, baseado nas normas da ABNT NBR 1264 e ABNT NBR

1284, e como modelo da Figura 9
A indústria de fundição deverá preparar manifesto de carga, conforme modelo
da Figura 9, para todas as remessas de areia ao local para armazenamento
temporário, aos cuidados da firma aplicadora (pavimentadora).
A firma pavimentadora deverá preparar manifesto de carga para todas as
remessas de areia, para:
•

local de preparo da pré mistura;

•

local da obra de pavimentação;

•

devolução para a indústria de fundição.
A firma pavimentadora também deverá preparar manifesto de carga para todas

as remessas da camada asfáltica pré misturada, para o local da obra de pavimentação,
de modo a permitir a rastreabilidade das aplicações, bem como eventuais materiais
recusados na frente de aplicação e retornado para a pavimentadora.
ii)

Relatório de Controle do Preparo da Camada Asfáltica, como modelo da Figura

10
A firma pavimentadora deverá preparar o Relatório de Controle do Preparo da
Camada Asfáltica, conforme modelo da Figura 10. Esse relatório deve ser preparado,
independentemente do preparo ocorrer no canteiro da firma pavimentadora, no canteiro
de firma sub-contratada ou no local da pavimentação, enviado para o gerenciador, que
o incorporará ao relatório para o órgão de controle ambiental.

iii)

Balanço Final da Utilização de Areia de Fundição, como modelo da Figura 11

Após a conclusão dos trabalhos de asfaltamento, a firma pavimentadora
preparará o documento Balanço Final da Utilização de Areia de Fundição de Descarte,
conforme modelo da Figura 11, que também será encaminhado ao centro gerenciador.
c) Práticas operacionais do processo
De modo a garantir que não ocorra nenhum lançamento clandestino, evitando-se
assim qualquer prejuízo ao meio ambiente, todas as pessoas envolvidas no programa
deverão ser treinadas pelo centro gerenciador, visando o cumprimento das seguintes
recomendações:
i)

Transporte
Todos os transportes de areia de fundição de descarte deverão ser feitos em

caminhões, em bom estado de conservação, com a carga lonada (caçamba coberta
com lona).
ii)

Armazenamento
Durante o armazenamento temporário, a areia de descarte deverá estar coberta

e contida, evitando-se incidência de chuva ou outros líquidos.
iii)

Preparo
Para o preparo da camada asfáltica, a areia deverá ser misturada com a

emulsão asfáltica, e conforme a tecnologia especificada, com outros agregados,
através de equipamento específico. Em seguida, a mistura deverá ser introduzida no
interior da máquina pavimentadora e aplicada no trecho de pavimentação a ser
controlada. Os locais utilizados para o armazenamento temporário, a mistura com a
emulsão asfáltica e o enchimento da máquina pavimentadora deverão ser varridos e os
resíduos deverão ser incorporados à areia remanescente a ser devolvida para a
indústria de fundição.
iv)

Lançamento
Após o lançamento do último lote da camada asfáltica de preenchimento, a

máquina pavimentadora deverá ser limpa, os resíduos da limpeza e qualquer outro
resíduo da obra serão encaminhados ao local do armazenamento temporário (no
canteiro da firma pavimentadora) e incorporados à areia remanescente que será
devolvida à empresa geradora.
v)

Residual
Uma vez concluída a obra de pavimentação, toda a areia remanescente deverá

ser devolvida à indústria de fundição, para encaminhamento ao aterro autorizado.

d) Testes e análises da camada asfáltica
De modo a comprovar o atendimento à legislação ambiental, no que se refere à
reutilização de areia de fundição no preparo da camada asfáltica, deverão ser
atendidas as seguintes recomendações:
i)

Amostras da areia de fundição
Serão coletadas duas amostras da areia de descarte enviada pela indústria de

fundição. Uma das amostras será mantida como testemunha e na outra serão
efetuados ensaios de massa bruta, lixiviação e solubilização.
ii)

Corpos de prova
Serão preparadas séries de quatro corpos de prova de cada lote de massa

asfáltica preparada para execução da camada asfáltica. Os lotes deverão ser
separados para cada trecho de pavimentação (rua, faixa, quadra ou partida de areia de
descarte utilizada). Dos quatro espécimes da série (corpos de prova), um dos mesmos
será mantido como testemunha e nos outros serão efetuados ensaios de massa bruta,
lixiviação e solubilização.
iii)

Relatório comparativo
Deverá ser preparado relatório comparativo, com as variações dos índices

encontrados nos diversos corpos de prova e os valores especificados pela legislação
ambiental, das análises efetuadas na areia bruta e nos corpos de prova.
iv)

Periodicidade
Como sugestão do autor, que deverá ser levado a debate ou confirmado em

trabalhos futuros, as análises das amostras e dos corpos de prova deverão ser
executadas inicialmente como teste de laboratório, em seguida no primeiro dia de obra
e no primeiro trecho, e repetidas para cada lote de no máximo 1.000 toneladas de areia
utilizada, ou a cada mês de geração ou de utilização do rejeito descartado. Este volume
representa, em termos de pavimentação, um trecho de avenida ou de rodovia com
aproximadamente 80.000 m², ou no caso de 4 pistas de rolamento, cerca de 6.000 m
de comprimento.
Como teste de laboratório entende-se exame preliminar com os materiais que
serão utilizados na obra, sua dosagem e proporção para atendimento de parâmetros de
desempenho de fluidez, resistência, tempo de aplicação e de cura, e envelhecimento
acelerado, através de oxidação da emulsão asfáltica sob insolação intensa, ensaio
típico de envelhecimento de pavimentos asfálticos.

e) Monitoramento do trecho pavimentado
O objetivo deste monitoramento é garantir que não ocorrerá danos ambientais
causados pela reutilização da areia de fundição de descarte, aplicada na pavimentação
no trecho em questão, e que como sugestão do autor, também para confirmação em
trabalhos futuros, através dos seguintes elementos e freqüências:
i)

Poço coletor de água
Para cada lote de 1.000 toneladas de areia reutilizada, ou a cada trecho a ser

controlado, deverá ser construído um conjunto de 3 poços de monitoramento dispostos
no local de maior possibilidade de infiltração de água. A finalidade dos poços é captar
qualquer água que percole através da camada asfáltica. A localização do poço será
mostrada em planta e cortes, devendo ser informada ao órgão de controle ambiental
(no caso à CETESB), antes do início dos trabalhos de pavimentação, ficando assim
registrados os pontos de coleta e análise, para eventual rastreabilidade do processo.
ii)

Coletas e análises
Não foram encontradas especificações sobre tempo ou freqüência de

amostragens, sugerindo-se que sejam realizadas coletas trinta dias após a conclusão
dos serviços de asfaltamento, e efetuadas mais 2 coletas mensais consecutivas, do
líquido eventualmente existente no poço. Serão efetuadas análises químicas, conforme
os ensaios de caracterização da areia de fundição de descarte reutilizada, no sentido
de se garantir que não ocorra qualquer poluição ao meio ambiente. O poço, após cada
uma das coletas, será novamente tampado e a capa de asfalto será refeita. Aconselhase que as coletas e análises sejam realizadas periodicamente, por exemplo a cada 6
meses, ou em caso de enchentes no local.
iii)

Relatório de acompanhamento
Os dados resultantes das análises serão incorporados ao relatório final a ser

preparado pelo centro gerenciador e entregue ao órgão de controle ambiental (no caso
à CETESB), com os documentos já descritos e preenchidos de:

-

MANIFESTOS DE CARGA - Figura 9,

-

RELATÓRIOS DE CONTROLE DO PREPARO DA CAMADA ASFÁLTICA - Figura
10, e

-

BALANÇO FINAL DA UTILIZAÇÃO DE AREIA DE FUNDIÇÃO – apresentado na
Figura 11.

iv)

Relatório de descarte final
Nos casos de material residual, retrabalho por deficiência de aplicação,
demolição parcial ou total, o material proveniente poderá ser reprocessado, pois
a areia encontra-se envolvida por película de emulsão asfáltica. Caso não seja
possível ou não seja de interesse tal reprocessamento, o resíduo final deverá
ser encaminhado para o aterro aprovado, como areia de fundição de descarte.

6.1.2 Importância do centro gerenciador
Durante todo o teste verificou-se a necessidade de inúmeras ações e tomadas
de decisões multidisciplinares, para as quais as diversas entidades e empresas –
geradora do rejeito, aplicadora e controladora ambiental - não estão preparadas e
focadas individualmente. Isso se deve ao fato das mesmas não terem elementos
capacitados e qualificados, com disponibilidade para cumprimento dos objetivos e
cronogramas necessários, bem como para defender os interesses comuns aos
envolvidos.
No caso do teste de campo, observou-se que:
a) o órgão de controle ambiental não possui especificações para aceitação ou rejeição
do programa;
b) a empresa geradora do rejeito não conhece qualquer atividade da construção civil
ou de controle do processo;
c) a empresa aplicadora desconhece a caracterização dos rejeitos, sua disponibilidade
(local e volumes) e os sistemas de controle do processo;
d) a

administração

pública

ou

administradora

desconhece

o

potencial

de

aproveitamento dos rejeitos, que atualmente estão sendo destinados aos aterros
autorizados, aterros sanitários – e ocupando espaço do resíduo sólido urbano, ou
ainda descartado sem controle;

e) a sociedade desconhece os riscos ambientais dos rejeitos e sua destinação ou
sistema de controle.
No estudo de caso realizado, o centro gerenciador foi o mentor que percebeu o
potencial de utilização de um rejeito industrial com elevado custo ambiental, e de
disposição e controle em aterro controlado (no caso da areia de fundição de descarte),
em uma aplicação tecnológica, que utiliza matéria prima não renovável, de alto

desempenho na construção civil (no caso a pavimentação armada, como agregado fino
na composição de camada asfáltica de enchimento). Além disto, buscou uma obra
tecnicamente adequada e ambientalmente segura para realização de um teste piloto de
campo (no caso uma obra de repavimentação de via urbana), e que, principalmente,
conseguiu viabilizar o referido teste, com autorização do órgão regulamentador (no
caso a CETESB).
A realização deste teste parece ter sido fortemente favorecida pela atuação de
um centro gerenciador, que neste caso atuou tanto no gerenciamento administrativo
quanto na proposição e orientação técnica do teste. Sem a atuação do centro
gerenciador dificilmente o teste teria se realizado, no caso específico deste estudo, em
decorrência de se estar utilizando uma tecnologia de pavimentação relativamente nova
que, no âmbito da revisão deste trabalho, não se encontrou menção de reutilização de
areia de fundição de descarte na pavimentação armada.
Em termos gerais, os resultados deste trabalho mostram que a metodologia
proposta, com centro gerenciador, é aplicável e é uma alternativa vantajosa em relação
às metodologias convencionais que não prevêem a atuação deste agente catalisador
do processo. A aplicação do princípio desta metodologia, que é a presença e atuação
do centro gerenciador, mesmo em outras áreas que não sejam a da construção civil,
pode viabilizar e acelerar a reutilização de diversos rejeitos industriais.

6.1.3 Interesses e vantagens para os participantes
Pode-se descrever para cada um dos elementos intervenientes, quais são seus
interesses e vantagens com o tipo de aproveitamento do rejeito ora proposto, como
abaixo:

a) Gerador do rejeito
i.

Redução do passivo ambiental, pois independente da forma de disposição, é de
sua responsabilidade o controle do mesmo;

ii.

Redução dos custos de transporte, disposição e controle do rejeito disposto em
aterros controlados;

iii.

Melhoria da imagem empresarial frente a seus clientes e à sociedade;

iv.

Possibilidade de obtenção de empréstimos a baixo custo para estudo de
aproveitamento dos diversos rejeitos, junto aos órgãos de financiamento de
projetos e fundos de desenvolvimento social;

v.

Possibilidade de transformação dos rejeitos em fonte de renda;

vi.

Confiabilidade na continuidade e seriedade do uso de rejeito, com a participação
do gestor do processo;

vii.

Treinamento de seus funcionários e demais participantes, por elemento externo
e comprometido com o processo;

viii.

O centro gerenciador participa ativamente na aprovação, implantação e
continuidade do uso do rejeito;

ix.

Incremento de valor acionário.

b) Aplicador do rejeito como matéria prima
i.

Redução dos custos de aquisição de matéria prima;

ii.

Confiabilidade na continuidade e responsabilidade pelo uso do rejeito, com a
presença de um elemento externo que realiza uma auditoria de seus
procedimentos de utilização;

iii.

Melhoria da imagem empresarial frente a seus clientes e a sociedade;

iv.

Confiabilidade na continuidade e seriedade do uso de rejeito, com a participação
do gestor do processo;

v.

Treinamento de seus funcionários e demais participantes, por elemento externo
e comprometido com o processo;

vi.

O centro gerenciador participa ativamente na aprovação, implantação e
continuidade do uso do rejeito.

c) Órgão de controle ambiental
i.

Redução do passivo ambiental, e portanto do controle de aterros autorizados ou
fiscalização sobre disposições não controladas;

ii.

Redução dos volumes de transporte, disposição e controle do rejeito disposto
em aterros controlados ou aterros sanitários públicos;

iii.

Melhoria da imagem corporativa do órgão frente ao meio empresarial e à
sociedade;

iv.

Confiabilidade na continuidade e seriedade do uso de rejeito, com a participação
do gestor do processo;

v.

Documentação completa e eficaz de todo o processo, possibilitando a
rastreabilidade a qualquer tempo;

vi.

O centro gerenciador participa ativamente na aprovação, implantação e
continuidade do uso do rejeito.

d) População em geral
i.

Redução do ativo e passivo ambiental, dos riscos de acidentes ambientais e das
disposições não controladas;

ii.

Redução do uso de matéria prima extraída de fontes não renováveis, através da
substituição pelo uso de rejeitos;

iii.

Redução de transporte nas vias de acesso e tráfego dos veículos contendo os
rejeitos para aterros, dos veículos que transportam matérias primas substituídas
pelos rejeitos;

iv.

Melhoria da imagem da comunidade local frente à sociedade;

v.

Confiabilidade na continuidade e seriedade do uso de rejeito, com a participação
do gestor do processo, que participa ativamente na aprovação, implantação e
continuidade do uso do rejeito;

vi.

Valorização dos imóveis pela redução dos riscos e da proximidade com os
aterros controlados ou disposições não controladas.
Para a população em geral, e mais especificamente para aquela que compõe a

área de interesse de estudo pela proximidade com o gerador , com o aterro ou ainda
com a disposição não controlada, as vantagens são ainda maiores, pois garantem a
sua saúde, e valorizam suas propriedades, como descrito em OESP (2001).

e) Gestor do processo
i.

Redução do ativo e do passivo ambiental, apesar de risco pela participação e
portanto da responsabilidade do controle dos mesmos;

ii.

Redução dos riscos de acidentes ambientais e das disposições não controladas;

iii.

Redução do uso de matéria prima extraída de fontes não renováveis, através da
substituição pelo uso de rejeitos;

iv.

Redução de transporte nas vias de acesso e tráfego dos veículos contendo os
rejeitos, e principalmente dos veículos que transportam matérias primas
extraídas ou produzidas, substituídas pelos rejeitos;

v.

Melhoria da imagem da empresa ou órgão a que pertence frente ao meio
empresarial, frente à comunidade e aos órgãos de controle ambiental;

vi.

Confiabilidade na continuidade e seriedade do uso de rejeito, com a sua
participação como gestor do processo;

vii.

O centro gerenciador pode receber remuneração pela administração da
aprovação, implantação e continuidade do uso do rejeito, além de ter especial
valorização empresarial pelo trabalho ambiental, frente a seus clientes e a
sociedade;

viii.

Possibilidade de obtenção de empréstimos a baixo custo ou a fundo perdido
para estudo de aproveitamento dos diversos rejeitos, por agentes de
financiamento de projetos e fundos com interesses ambientais;

ix.

Possibilidade de transformação dos rejeitos em fonte de renda para o gerador, e
redução de custos para o aplicador e para a sociedade.
Assim sendo, havendo comprometimento integral por parte do centro

gerenciador pelo projeto como um todo, os pontos conflitantes entre os participantes
são devidamente esclarecidos e eliminados, de modo a atingir-se o objetivo de
realização do uso do resíduo como matéria prima, de forma contínua e controlada.

6.2 Estudo de caso de uso de areia de fundição para pavimentação

6.2.1 O sistema de pavimento armado
Os resultados obtidos nesta obra foram satisfatórios, repetindo o bom
desempenho verificado nas outras ocasiões e situações em que o sistema pavimento
armado foi utilizado.
As inspeções periódicas realizadas a aproximadamente trinta dias, sessenta
dias, noventa dias, seis meses e um ano, inclusive nesta última com retirada de
testemunhos, demonstraram tal satisfação quanto ao desempenho técnico, e
demonstraram ser esta uma boa alternativa para a estruturação de pavimentos novos
ou em reparação, desde que as condições de aplicação tenham sido controladas em
todas as etapas.

É importante ressaltar que não há, até o momento, critérios fixados ou normas
específicas nos departamentos rodoviários e associações de normalização para
verificação de desempenho quanto a ocorrências tais como número, abertura ou
comprimento de fissuras, intensidade e freqüência de ondulações criadas por
aceleração ou frenagem dos veículos que trafegam no local. Assim, a inspeção visual
baseou-se em aspectos qualitativos, como realizada também por CARMO et al. (2000),
e baseada em VILCHEZ (1996), para a verificação do desempenho de pavimentação
reforçada.
As vantagens de velocidade e facilidade de aplicação, de redução de tempo de
interrupção ao tráfego, e de viabilidade econômica frente às alternativas tradicionais
também foram verificadas como factíveis. Durante as inspeções periódicas, a equipe
de controle da aplicadora e da Prefeitura local alertou que havia imperfeições em uma
das faixas.
Após a realização da visita, foi verificado que esta anomalia não se encontrava
na pista em que foi realizado o teste, mas sim na pista oposta, onde se utilizou areia
convencional na mistura da lama asfáltica.
Para verificação da causa das ocorrências, foram extraídos corpos de prova,
que demonstraram ter havido desnivelamento da máquina de acabamento, o que foi
imediatamente corrigido pela empresa aplicadora, com a aplicação de nova camada de
espessura adequada, no trecho citado em que foi utilizada a areia convencional.

6.2.2 Análise da areia de fundição utilizada para o teste
Utilizando os métodos descritos no capítulo 3, as análises executadas em 3
amostras diferentes do resíduo utilizado apresentaram os resultados apresentados nas
Tabelas VI, VII e VIII.
As três amostras apresentaram resultados similares:
-

apresentaram resultados de ensaio de lixiviação e massa bruta abaixo dos
estabelecidos em norma;

-

no ensaio de solubilização os elementos Mn (mangânes) , Fe (ferro) e Al (alumínio)
apresentaram valores mais elevados do que os permitidos na NBR 10.004; o Cr
(cromo) total apresentou valor próximo do limite de norma; os demais elementos
foram detectados em níveis inferiores aos máximos permitidos.

Tabela VI – Lixiviação, solubilização e massa bruta do resíduo areia de fundição
de descarte – Amostra 1 ensaiada em 28/04/1999.
Análise no Lixiviado, Solubilizado e Massa Bruta
Determinação

Umidade
Fenol
Surfactantes
pH
Arsênio (As)
Cádmio (Cd)
Chumbo (Pb)
Bário (Ba)
Berílio (Be)
Cromo VI (Cr)
Cromo Total (Cr)
Sódio (Na)
Vanádio (V)
Manganês (Mn)
Selênio (Se)
Prata (Ag)
Ferro (Fé)
Cobre (Cu)
Mercúrio (Hg)
Zinco (Zn)
Alumínio (Al)
Nitrato (como N)
Fluoreto (F)
Cianetos (CN)
Sulfatos (SO4)
Cloretos (Cl)
Dureza (em CaCO3)
Estanho (Sn)
12–

Lixiviado
Resultado
Obtido
(mg/litro)

< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,21
<0,004
0,07

Valor (*)
Listagem 7
(mg/litro)

5,0
0,5
5,0
100

5,0

0,12
< 0,01
< 0,05

1,0
5,0

< 0,01

0,1

0,93
0,31

150

Solubilizado
Resultado
Obtido
(mg/litro)
< 0,001
< 0,1
6,0
< 0,05
< 0,003
<0,05
0,17

Valor (*)
Listagem 8
(mg/litro)
0,001
0,2

Amostra Bruta
Resultado
Valor (*)
Obtido
Listagem 9
(mg/kg)
(mg/kg)
2,2%
<0,1
10

0,05
0,005
0,05
1,0

0,04
29,12

0,05
200

5,12
< 0,01
< 0,05
17,5
0,12
< 0,001
1,24
38,12
< 0,1
0,62
< 0,1
96
168,25
103,85

0,1
0,01
0,05
0,3
1,0
0,001
5,0
0,2
10
1,5
0,1
400
250
500

6,1
< 3,5

> 2 -< 12,5
1000

14,1

1000

< 0,2
< 0,5

100
100

< 5,6

1000

< 1,5

100

< 0,5

100

< 2,5

1000

<0,05

(*) = valores indicados no Anexo II da NBR 10004.
Chumbo (compostos orgânicos) 100 mg Pb/Kg e (compostos inorgânicos) 1000 mg Pb/Kg

NOTAS:
a) Certificado de análise n0 – 10543-01SO – TSQ UNICAMP – SP, e emitido em
17/05/1999.
b) Responsáveis pelas análises: Nereide Ap. Bongiorno CRQ 044091 – 4a região e
André Luís Bonin CRQ 04236960 – 4a região.

Tabela VII - Lixiviação, solubilização e massa bruta do resíduo areia de fundição
de descarte – Amostra 2 ensaiada em 28/04/1999.
Análise no Lixiviado, Solubilizado e Massa Bruta
Determinação

Umidade
Fenol
Surfactantes
pH
Arsênio (As)
Cádmio (Cd)
Chumbo (Pb)
Bário (Ba)
Berílio (Be)
Cromo VI (Cr)
Cromo Total (Cr)
Sódio (Na)
Vanádio (V)
Manganês (Mn)
Selênio (Se)
Prata (Ag)
Ferro (Fé)
Cobre (Cu)
Mercúrio (Hg)
Zinco (Zn)
Alumínio (Al)
Nitrato (como N)
Fluoreto (F)
Cianetos (CN)
Sulfatos (SO4)
Cloretos (Cl)
Dureza (em CaCO3)
Estanho (Sn)
12–

Lixiviado
Resultado
Obtido
(mg/litro)

< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,29
<0,004
0,09

Valor (*)
Listagem 7
(mg/litro)

5,0
0,5
5,0
100

5,0

0,20
< 0,01
< 0,05

1,0
5,0

< 0,01

0,1

1,02
0,39

150

Solubilizado
Resultado
Obtido
(mg/litro)
< 0,001
< 0,1
6,1
< 0,05
< 0,003
<0,05
0,15

Valor (*)
Listagem 8
(mg/litro)
0,001
0,2

Amostra Bruta
Resultado
Valor (*)
Obtido
Listagem 9
(mg/kg)
(mg/kg)
2,2%
<0,1
10

0,05
0,005
0,05
1,0

0,09
32,12

0,05
200

7,11
< 0,01
< 0,05
15,71
0,13
< 0,001
2,01
32,10
< 0,1
0,71
< 0,1
101,01
174,11
121,95

0,1
0,01
0,05
0,3
1,0
0,001
5,0
0,2
10
1,5
0,1
400
250
500

6,1
< 3,5

> 2 -< 12,5
1000

13,41

1000

< 0,2
< 0,5

100
100

< 5,2

1000

< 1,3

100

< 0,5

100

< 2,5

1000

<0,05

(*) = valores indicados no Anexo II da NBR 10004.
Chumbo (compostos orgânicos) 100 mg Pb/Kg e (compostos inorgânicos) 1000 mg Pb/Kg

NOTAS:
a) Certificado de análise n0 – 10544-01SO – TSQ UNICAMP – SP, e emitido em
17/05/1999.
b) Responsáveis pelas análises: Nereide Ap. Bongiorno CRQ 044091 – 4a região e
André Luís Bonin CRQ 04236960 – 4a região.

Tabela VIII - Lixiviação, solubilização e massa bruta do resíduo areia de fundição
de descarte – Amostra 3 ensaiada em 28/04/1999.
Análise no Lixiviado, Solubilizado e Massa Bruta
Determinação

Umidade
Fenol
Surfactantes
pH
Arsênio (As)
Cádmio (Cd)
Chumbo (Pb)
Bário (Ba)
Berílio (Be)
Cromo VI (Cr)
Cromo Total (Cr)
Sódio (Na)
Vanádio (V)
Manganês (Mn)
Selênio (Se)
Prata (Ag)
Ferro (Fé)
Cobre (Cu)
Mercúrio (Hg)
Zinco (Zn)
Alumínio (Al)
Nitrato (como N)
Fluoreto (F)
Cianetos (CN)
Sulfatos (SO4)
Cloretos (Cl)
Dureza (em CaCO3)
Estanho (Sn)
12–

Lixiviado
Resultado
Obtido
(mg/litro)

< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,19
<0,004
0,05

Valor (*)
Listagem 7
(mg/litro)

5,0
0,5
5,0
100

5,0

0,18
< 0,01
< 0,05

1,0
5,0

< 0,01

0,1

1,01
0,25

150

Solubilizado
Resultado
Obtido
(mg/litro)
< 0,001
< 0,1
5,9
< 0,05
< 0,003
<0,05
0,15

Valor (*)
Listagem 8
(mg/litro)
0,001
0,2

Amostra Bruta
Resultado
Valor (*)
Obtido
Listagem 9
(mg/kg)
(mg/kg)
2,2%
<0,1
10

0,05
0,005
0,05
1,0

0,05
32,45

0,05
200

4,85
< 0,01
< 0,05
18,14
0,16
< 0,001
1,52
31,03
< 0,1
0,53
< 0,1
95
154,22
89,14

0,1
0,01
0,05
0,3
1,0
0,001
5,0
0,2
10
1,5
0,1
400
250
500

6,0
< 3,2

> 2 -< 12,5
1000

11,84

1000

< 0,2
< 0,5

100
100

< 5,0

1000

< 1,5

100

< 0,5

100

< 2,5

1000

<0,05

(*) = valores indicados no Anexo II da NBR 10004.
Chumbo (compostos orgânicos) 100mg Pb/Kg e (compostos inorgânicos) 1000mg Pb/Kg

NOTAS:
a) Certificado de análise n0 – 10545-01SO – TSQ UNICAMP – SP, e emitido em
17/05/1999.
b) Responsáveis pelas análises: Nereide Ap. Bongiorno CRQ 044091 – 4a região e
André Luís Bonin CRQ 04236960 – 4a região.

6.2.3 Análise das amostras de massa asfáltica utilizada para o teste
Utilizando os métodos descritos no capítulo 5, as análises executadas na massa
asfáltica especial composta com areia natural apresentaram os resultados contidos na
Tabela IX (uma amostra).
Da mesma forma, as análises executadas nas massas asfálticas especiais
compostas com areia de fundição de descarte apresentaram os resultados contidos
nas Tabelas X, XI e XII (três amostras).
Tanto a amostra de massa asfáltica composta com areia natural (Tabela IX),
quanto as amostras de massa asfáltica composta com areia de fundição de descarte
(Tabelas X, XI e XII), apresentaram resultados que foram inferiores aos máximos
especificados nos ensaios de lixiviação, solubilização e massa bruta.
Comparando-se os resultados das massas asfálticas observou-se que as
amostras compostas com areia de fundição de descarte apresentaram maiores valores
de (Na), sulfatos, cloretos e dureza (em CaCO3 , carbonato de cálcio), no ensaio de
solubilização, do que a amostra composta com areia natural. Os demais valores
obtidos nos ensaios foram similares dentro dos limites de detecção das análises.

Tabela IX – Lixiviação, solubilização e massa bruta da massa asfáltica composta
com areia natural – Análise ensaiada em 30/04/1999.
Análise no Lixiviado, Solubilizado e Massa Bruta
Determinação

Umidade
Fenol
Surfactantes
pH
Arsênio (As)
Cádmio (Cd)
Chumbo (Pb)
Bário (Ba)
Berílio (Be)
Cromo VI (Cr)
Cromo Total (Cr)
Sódio (Na)
Vanádio (V)
Manganês (Mn)
Selênio (Se)
Prata (Ag)
Ferro (Fe)
Cobre (Cu)
Mercúrio (Hg)
Zinco (Zn)
Alumínio (Al)
Nitrato (como N)
Fluoreto (F)
Cianetos (CN)
Sulfatos (SO4)
Cloretos (Cl)
Dureza (em CaCO3)
Estanho (Sn)
12–

Lixiviado
Resultado
Obtido
(mg/litro)

< 0,05
< 0,003
<0,05
<0,05

< 0,01

Valor (*)
Listagem 7
(mg/litro)

5,0
0,5
5,0
100

5,0

< 0,003
< 0,05

1,0
5,0

< 0,001

0,1

< 0,5

150

Solubilizado
Resultado
Obtido
(mg/litro)
< 0,001
< 0,2
6,1
< 0,01
< 0,002
<0,02
< 0,2

Valor (*)
Listagem 8
(mg/litro)
0,001
0,2
0,05
0,005
0,05
1,0

< 0,01
0,95

0,05
200

<0,02
< 0,002
<0,02
<0,02
<0,05
< 0,001
< 0,001
< 0,2
<0,02
<0,05
< 0,019
< 0,2
14,2
6,5

0,1
0,01
0,05
0,3
1,0
0,001
5,0
0,2
10
1,5
0,1
400
250
500

Amostra Bruta
Resultado
Valor (*)
Obtido
Listagem 9
(mg/kg)
(mg/kg)
<0,1%
<0,1
10
6,1
< 3,5
< 0,5
< 10,0
14
< 0,2
< 0,5
3,6

> 2 -< 12,5
1000

< 5,6

1000

< 1,5
< 2,0

100

< 1,1
< 0,5
6,3

82
< 2,5

1000
100
100

100

1000

(*) = valores indicados no Anexo II da NBR 10004.
Chumbo (compostos orgânicos) 100mg Pb/Kg e (compostos inorgânicos) 1000mg Pb/Kg

NOTAS:
a) Certificado de análise n0 – 10601-01SO – TSQ UNICAMP – SP, e emitido em
18/05/1999.
b) Responsáveis pelas análises: Nereide Ap. Bongiorno CRQ 044091 – 4a região e
André Luís Bonin CRQ 04236960 – 4a região.

Tabela X – Lixiviação, solubilização e massa bruta da massa asfáltica especial
composta com areia de fundição de descarte – Amostra 1 ensaiada em
30/04/1999.
Análise no Lixiviado, Solubilizado e Massa Bruta
Determinação

Umidade
Fenol
Surfactantes
pH
Arsênio (As)
Cádmio (Cd)
Chumbo (Pb)
Bário (Ba)
Berílio (Be)
Cromo VI (Cr)
Cromo Total (Cr)
Sódio (Na)
Vanádio (V)
Manganês (Mn)
Selênio (Se)
Prata (Ag)
Ferro (Fe)
Cobre (Cu)
Mercúrio (Hg)
Zinco (Zn)
Alumínio (Al)
Nitrato (como N)
Fluoreto (F)
Cianetos (CN)
Sulfatos (SO4)
Cloretos (Cl)
Dureza (em CaCO3)
Estanho (Sn)
12–

Lixiviado
Resultado
Obtido
(mg/litro)

< 0,05
< 0,003
<0,05
<0,05
< 0,03
< 0,01

Valor (*)
Listagem 7
(mg/litro)

5,0
0,5
5,0
100

5,0

< 0,003
< 0,05

1,0
5,0

< 0,001

0,1

< 0,2
< 0,5

150

Solubilizado
Resultado
Obtido
(mg/litro)
< 0,001
< 0,2
6,1
< 0,01
< 0,002
<0,02
< 0,2

< 0,01
26,5
<0,05
< 0,002
<0,02
<0,2
<0,05
< 0,001
< 0,001
< 0,2
<0,02
<0,05
< 0,019
42,0
63,4
16,3

Valor (*)
Listagem 8
(mg/litro)
0,001
0,2

Amostra Bruta
Resultado
Valor (*)
Obtido
Listagem 9
(mg/kg)
(mg/kg)
<0,1%
<0,1
10

0,05
0,005
0,05
1,0

0,05
200
0,1
0,01
0,05
0,3
1,0
0,001
5,0
0,2
10
1,5
0,1
400
250
500

6,1
< 3,5
< 0,5
< 10,0
14
< 0,2
< 0,5
3,0

> 2 -< 12,5
1000

< 5,1

1000

< 1,5
< 2,0

100

< 1,1
< 0,5
0,3

73
< 2,5

1000
100
100

100

1000

< 0,05

(*) = valores indicados no Anexo II da NBR 10004.
Chumbo (compostos orgânicos) 100mg Pb/Kg e (compostos inorgânicos) 1000mg Pb/Kg.

NOTAS:
a) Certificado de análise n0 – 10606-01SO – TSQ UNICAMP – SP, e emitido em
18/05/1999.
b) Responsáveis pelas análises: Nereide Ap. Bongiorno CRQ 044091 – 4a região e
André Luís Bonin CRQ 04236960 – 4a região.

Tabela XI – Lixiviação, solubilização e massa bruta da massa asfáltica especial
composta com areia de fundição de descarte – Amostra 2 ensaiada em
30/04/1999.
Análise no Lixiviado, Solubilizado e Massa Bruta
Determinação

Umidade
Fenol
Surfactantes
pH
Arsênio (As)
Cádmio (Cd)
Chumbo (Pb)
Bário (Ba)
Berílio (Be)
Cromo VI (Cr)
Cromo Total (Cr)
Sódio (Na)
Vanádio (V)
Manganês (Mn)
Selênio (Se)
Prata (Ag)
Ferro (Fe)
Cobre (Cu)
Mercúrio (Hg)
Zinco (Zn)
Alumínio (Al)
Nitrato (como N)
Fluoreto (F)
Cianetos (CN)
Sulfatos (SO4)
Cloretos (Cl)
Dureza (em CaCO3)
Estanho (Sn)
12–

Lixiviado
Resultado
Obtido
(mg/litro)

< 0,05
< 0,05
<0,05
<0,05
< 0,03
< 0,01

Valor (*)
Listagem 7
(mg/litro)

5,0
0,5
5,0
100

5,0

< 0,05
< 0,05

1,0
5,0

< 0,05

0,1

< 0,2
< 0,5

150

Solubilizado
Resultado
Obtido
(mg/litro)
< 0,001
< 0,2
6,0
< 0,01
< 0,002
<0,02
< 0,2

< 0,01
32,4
<0,05
< 0,002
<0,02
<0,2
<0,05
< 0,001
< 0,001
< 0,2
<0,02
<0,05
< 0,019
48,1
59,7
23,5

Valor (*)
Listagem 8
(mg/litro)
0,001
0,2
0,05
0,005
0,05
1,0

0,05
200
0,1
0,01
0,05
0,3
1,0
0,001
5,0
0,2
10
1,5
0,1
400
250
500

Amostra Bruta
Resultado
Valor (*)
Obtido
Listagem 9
(mg/kg)
(mg/kg)
<0,1%
<0,1
10
6,0
< 3,5
< 0,5
< 10,0
14
< 0,2
< 0,5
3,6

> 2 -< 12,5
1000

< 5,1

1000

< 1,5
< 2,0

100

< 1,1
< 0,5
0,3

81
< 2,5

1000
100
100

100

1000

< 0,05

(*) = valores indicados no Anexo II da NBR 10004.
Chumbo (compostos orgânicos) 100mg Pb/Kg e (compostos inorgânicos) 1000mg Pb/Kg.

NOTAS:
a) Certificado de análise n0 – 10607-01SO – TSQ UNICAMP – SP, e emitido em
18/05/1999.
b) Responsáveis pelas análises: Nereide Ap. Bongiorno CRQ 044091 – 4a região e
André Luís Bonin CRQ 04236960 – 4a região.

Tabela XII – Lixiviação, solubilização e massa bruta da massa asfáltica especial
composta com areia de fundição de descarte – Amostra 3 ensaiada em
30/04/1999.
Análise no Lixiviado, Solubilizado e Massa Bruta
Determinação

Umidade
Fenol
Surfactantes
pH
Arsênio (As)
Cádmio (Cd)
Chumbo (Pb)
Bário (Ba)
Berílio (Be)
Cromo VI (Cr)
Cromo Total (Cr)
Sódio (Na)
Vanádio (V)
Manganês (Mn)
Selênio (Se)
Prata (Ag)
Ferro (Fe)
Cobre (Cu)
Mercúrio (Hg)
Zinco (Zn)
Alumínio (Al)
Nitrato (como N)
Fluoreto (F)
Cianetos (CN)
Sulfatos (SO4)
Cloretos (Cl)
Dureza (em CaCO3)
Estanho (Sn)
12–

Lixiviado
Resultado
Obtido
(mg/litro)

< 0,05
< 0,05
<0,05
<0,05
< 0,03
< 0,01

Valor (*)
Listagem 7
(mg/litro)

5,0
0,5
5,0
100

5,0

< 0,05
< 0,05

1,0
5,0

< 0,05

0,1

< 0,2
< 0,5

150

Solubilizado
Resultado
Obtido
(mg/litro)
< 0,001
< 0,2
6,0
< 0,01
< 0,002
<0,02
< 0,2

Valor (*)
Listagem 8
(mg/litro)
0,001
0,2

Amostra Bruta
Resultado
Valor (*)
Obtido
Listagem 9
(mg/kg)
(mg/kg)
<0,1%
<0,1
10

0,05
0,005
0,05
1,0

< 0,01
29,7

0,05
200

<0,05
< 0,002
<0,02
<0,2
<0,05
< 0,001
< 0,001
< 0,2
<0,02
<0,05
< 0,019
41,5
53,1
19,2

0,1
0,01
0,05
0,3
1,0
0,001
5,0
0,2
10
1,5
0,1
400
250
500

6,0
< 3,5
< 0,5
< 10,0
16,1
< 0,2
< 0,5
2,4

> 2 -< 12,5
1000

< 5,1

1000

< 1,5
< 2,0

100

< 1,1
< 0,5
0,4

63
< 2,5

1000
100
100

100

1000

< 0,05

(*) = valores indicados no Anexo II da NBR 10004.
Chumbo (compostos orgânicos) 100mg Pb/Kg e (compostos inorgânicos) 1000mg Pb/Kg.

NOTAS:
a) Certificado de análise n0 – 10608-01SO – TSQ UNICAMP – SP, e emitido em
18/05/1999.
b) Responsáveis pelas análises: Nereide Ap. Bongiorno CRQ 044091 – 4a região e
André Luís Bonin CRQ 04236960 – 4a região.

6.2.4 Análise da água coletada nos poços de monitoramento montados no teste
de campo
Utilizando os métodos descritos no capítulo 5, as análises executadas em três
amostras de água coletadas nos poços de monitoramento, em três datas distintas e
espaçadas entre si, apresentaram os resultados contidos nas Tabelas XIII, XIV e XV.
Após análise dos valores obtidos nos ensaios, verificou-se que todas as
amostras de água coletadas apresentaram resultados de ensaio inferiores aos limites
das normas vigentes.

Tabela XIII – Análise da água coletada nos poços de monitoramento 1 e 2 , na
data 16 de maio de 1999.
Análise Físico – Química
Determinação
Material Sedimentável
Fenol
Solúveis em hexanas
pH
Arsênio (As)
Cádmio (Cd)
Chumbo (Pb)
Bário (Ba)
Berílio (Be)
Cromo VI (Cr)
Cromo Total (Cr)
Sódio (Na)
Vanádio (V)
Manganês (Mn)
Selênio (Se)
Prata (Ag)
Ferro (Fe)
Cobre (Cu)
Mercúrio (Hg)
Zinco (Zn)
Alumínio (Al)
Nitrato (como N)
Fluoreto (F)
Cianetos (CN)
Sulfatos (SO4)
Cloretos (Cl)
Dureza (em CaCO3)
Estanho (Sn)
Níquel
12-

Poço 01
Resultado Obtido
(mg/litro)
0,1 ml/litro

Poço 02
Resultado Obtido
(mg/litro)
-

nd
2,1
7,4
nd
nd
< 0,05
nd
nd
nd
nd
nd
nd
< 0,05
nd
nd
< 0,05
nd
nd
< 0,05
nd
nd
nd
nd
nd
nd
115,0
nd

Nd
3,8
7,6
Nd
Nd
< 0,05
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
< 0,05
Nd
Nd
< 0,05
Nd
Nd
< 0,05
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
134,1
Nd

Limites Legais
Valor (*)
Valor (**)
(mg/litro)
(mg/litro)
1,0 ml/litro
20,0 ml/litro
0,5
100,0
5,0 – 9,0
0,2
0,2
0,5
5,0

5,0
150
6,0 – 10,0
1,5
1,5
1,5

0,1
5,0

5,0

1,0
0,02
0,02
15,0
1,0
0,01
5,0

1,0
1,5
1,5
15,0
1,5
1,5
5,0

0,2

10,0
0,2
1000,0

4,0
2,0

4,0
2,0

(*) = valores indicados Decreto 8468 artigo 18 CETESB
(**) = valores indicados Decreto 8468 artigo 19A CETESB

NOTAS:
a) Temperatura ambiente.
b) Não houve chuva nas últimas 24 horas.
c) Certificado de análise n0 – 11038-01SO – TSQ UNICAMP – SP, e emitido em
17/05/1999.
d) Responsáveis pelas análises: Nereide Ap. Bongiorno CRQ 044091 – 4a região e
André Luís Bonin CRQ 04236960 – 4a região.
e) Nd / nd significam valores não detectados nas amostras pelos ensaios.

Tabela XIV – Análise da água coletada nos poços de monitoramento 1 e 2, na data
26 de junho de 1999.
Análise Físico – Química
Determinação
Material Sedimentável
Fenol
Solúveis em hexanas
pH
Arsênio (As)
Cádmio (Cd)
Chumbo (Pb)
Bário (Ba)
Berílio (Be)
Cromo VI (Cr)
Cromo Total (Cr)
Sódio (Na)
Vanádio (V)
Manganês (Mn)
Selênio (Se)
Prata (Ag)
Ferro (Fe)
Cobre (Cu)
Mercúrio (Hg)
Zinco (Zn)
Alumínio (Al)
Nitrato (como N)
Fluoreto (F)
Cianetos (CN)
Sulfatos (SO4)
Cloretos (Cl)
Dureza (em CaCO3)
Estanho (Sn)
Níquel (Ni)
12-

Poço 01
Resultado Obtido
(mg/litro)
nd
nd
1.4
6,8
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
< 0,05
nd
nd
< 0,05
nd
nd
< 0,05
nd
nd
nd
nd
nd
nd
204,1
nd
nd

Poço 02
Resultado Obtido
(mg/litro)
0,5 ml/litro
Nd
Nd
7,2
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
< 0,05
Nd
Nd
< 0,05
Nd
Nd
< 0,05
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
194,0
Nd
Nd

Limites Legais
Valor (*)
Valor (**)
(mg/litro)
(mg/litro)
1,0 ml/litro
20,0 ml/litro
0,5
5,0
100,0
150
5,0 – 9,0
6,0 – 10,0
0,2
1,5
0,2
1,5
0,5
1,5
5,0
0,1
5,0

5,0

1,0
0,02
0,02
15,0
1,0
0,01
5,0

1,0
1,5
1,5
15,0
1,5
1,5
5,0

0,2

10,0
0,2
1000,0

4,0
2,0

4,0
2,0

(*) = valores indicados Decreto 8468 artigo 18 CETESB
(**) = valores indicados Decreto 8468 artigo 19A CETESB

NOTAS:
a) Temperatura ambiente.
b) Não houve chuva nas últimas 24 horas.
c) Certificado de análise n0 – 11246-01SO – TSQ UNICAMP – SP, e emitido em
27/06/1999.
d) Responsáveis pelas análises: Nereide Ap. Bongiorno CRQ 044091 – 4a região e
André Luís Bonin CRQ 04236960 – 4a região.
e) Nd / nd significam valores não detectados nas amostras pelos ensaios.

Tabela XV – Análise da água coletada nos poços de monitoramento 1 e 2, na data
25 de julho de 1999.
Análise Físico – Química
Determinação
Material Sedimentável
Fenol
Solúveis em hexanas
pH
Arsênio (As)
Cádmio (Cd)
Chumbo (Pb)
Bário (Ba)
Berílio (Be)
Cromo VI (Cr)
Cromo Total (Cr)
Sódio (Na)
Vanádio (V)
Manganês (Mn)
Selênio (Se)
Prata (Ag)
Ferro (Fe)
Cobre (Cu)
Mercúrio (Hg)
Zinco (Zn)
Alumínio (Al)
Nitrato (como N)
Fluoreto (F)
Cianetos (CN)
Sulfatos (SO4)
Cloretos (Cl)
Dureza (em CaCO3)
Estanho (Sn)
Níquel (Ni)
12-

Poço 01
Resultado Obtido
(mg/litro)
0,1 ml/litro
Nd
4,2
8,0
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
< 0,05
Nd
Nd
< 0,05
Nd
Nd
< 0,05
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
241,3
Nd
Nd

Poço 02
Resultado Obtido
(mg/litro)
0,7 ml/litro
Nd
2,7
7,9
Nd
Nd
< 0,05
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
< 0,05
Nd
Nd
< 0,05
Nd
Nd
< 0,05
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
194,1
Nd
Nd

Limites Legais
Valor (*)
Valor (**)
(mg/litro)
(mg/litro)
1,0 ml/litro
20,0 ml/litro
0,5
5,0
100,0
150
5,0 – 9,0
6,0 – 10,0
0,2
1,5
0,2
1,5
0,5
1,5
5,0
0,1
5,0

5,0

1,0
0,02
0,02
15,0
1,0
0,01
5,0

1,0
1,5
1,5
15,0
1,5
1,5
5,0

0,2

10,0
0,2
1000,0

4,0
2,0

4,0
2,0

(*) = valores indicados Decreto 8468 artigo 18 CETESB
(**) = valores indicados Decreto 8468 artigo 19A CETESB

NOTAS:
a) Temperatura ambiente.
b) Não houve chuva nas últimas 24 horas.
c) Certificado de análise n0 – 11311-01SO – TSQ UNICAMP – SP, e emitido em
27/07/1999.
d) Responsáveis pelas análises: Nereide Ap. Bongiorno CRQ 044091 – 4a região e
André Luís Bonin CRQ 04236960 – 4a região.
e) Nd / nd significam valores não detectados nas amostras pelos ensaios.

6.2.5 Comentários gerais sobre os resultados do teste de campo
Alguns resultados dos ensaios não foram satisfatórios na análise do resíduo
areia de fundição de descarte. Entretanto, os valores das amostras de massa asfáltica
especial composta com o mesmo resíduo, e das águas coletadas nos poços de
monitoramento da pavimentação foram satisfatórios, isto é, passaram nos testes
mínimos necessários. Isso parece indicar que a lama asfáltica atua como agente de
encapsulamento da areia de fundição de descarte, o que pode explicar a não detecção
de contaminantes acima dos especificados pelas normas, como descrito por
YOSHIMURA et al. (2001).
Estes resultados iniciais do teste realizado indicam que o emprego da areia de
fundição de descarte na massa asfáltica com a mesma composta, para preenchimento
dos vazios da tela utilizada para a pavimentação armada, parece ser ambientalmente
viável, desde que sejam atendidas as demais condições descritas nesta proposta de
metodologia com centro gerenciador.
Esta utilização é muito mais segura ambientalmente do que o risco de descarte
não controlado, ou do risco de acidente com aterros industriais aprovados, como
verificado em OESP (2001). Fica ainda a ser estudada a durabilidade da inertização
(encapsulamento) do rejeito.
As especificações da CETESB são uma compilação de diversas outras
especificações de países que possuem maior desenvolvimento nesta área, visando
segurança ambiental para situações locais diversas.
É importante ressaltar que o fenol, de forma isolada, não apresenta maiores
riscos ambientais, porém, quando em contato com águas que contenham ou venham a
conter cloro há formação de clorofenol, de alto poder tóxico.
Como sugestão para futuros trabalhos de pesquisa e de campo, pode-se citar os
seguintes elementos:
-

Inclusão de areia de fundição de descarte em outras camadas estruturais do
pavimento, possibilitando a utilização de maiores volumes de resíduo;

-

Repetir a coleta de água dos poços após maior intervalo de tempo, para
confirmação de resultados e garantia de que não haverá danos ambientais a longo
prazo (sugere-se o mínimo de 3 anos);

-

O sistema de monitoramento com poços de coleta pode ser alterado para um
dispositivo de coleta sem necessidade de intervenção no pavimento, ou seja como
sugestão, uma canaleta que conduz o líquido para uma caixa de visita no passeio,
impermeabilizada internamente e externamente, com possibilidade de coletas ou
até análise monitorada a distância;

-

Determinação através de ensaios de laboratório, de resultados para outros tipos de
resíduos, para inserção em planos de teste de campo comparativos com os obtidos
no teste deste estudo de caso;

-

Utilizar os mesmos procedimentos em trecho de pavimentação rígida, ou seja,
construído em concreto de cimento portland, para comparação de resultados;

-

Realizar teste com testemunhos extraídos da obra, com vistas a verificar se, no
caso de demolição ou restauração, qual o efeito no material removido, produzido
com o resíduo em teste;

-

Verificar através de teste qual o efeito no material removido por: deficiência, quando
na atingido o desempenho previsto, tal como destacamento de capa, ou por
intervenção para instalação de interferências;

-

Verificar os aspectos legais da responsabilidade do centro gerenciador quanto a
eventuais falhas, tais como: mistura dos resíduos, controle sobre os demais
componentes da mistura, responsabilidade pactuada com os intervenientes;

-

Estudar o fenômeno de percolação nas camadas inferiores do pavimento, para
verificação do desempenho do material misturado sob passagem de água;

-

Verificar os aspectos de: acumulação ao longo do tempo, ou seja, do valor
crescente acumulado com o tempo, e de colmatação da camada ou dos orifícios do
poço de coleta, impedindo a percolação da água, e desviando para outro ponto de
armazenamento.
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CONCLUSÕES

Neste trabalho propôs-se apresentar a METODOLOGIA DE UTILIZAÇÃO DE
REJEITOS INDUSTRIAIS NA PAVIMENTAÇÃO, com centro gerenciador, e sua
aplicabilidade em teste de campo, que neste caso foi composto por execução de um
trecho de pavimentação, no município de Santo André, na Grande São Paulo, em que
foi realizada a repavimentação sobre laje de fundo com vigas invertidas, na Avenida
Perimetral. A repavimentação foi executada em camadas de tela de aço especial, em
que os espaços formados pelos anéis da tela foram preenchidos com mistura de
emulsão asfáltica e areia de fundição de descarte, e sobre este conjunto, uma camada
de CBUQ – concreto betuminoso usinado a quente. Foram realizados ensaios de
massa bruta, lixiviação e solubilização da areia de fundição de descarte, da massa
asfáltica preparada com areia convencional, da massa asfáltica preparada com a areia
de fundição de descarte, e ensaio de análise físico - química da água coletada em três
datas posteriores – 30, 60 e 90 dias após a pavimentação, água esta coletada em
poços de coleta instalados em pontos estratégicos da repavimentação. Foram
realizadas inspeções a cada coleta de água, e posteriormente a cada 180 dias, para
verificação do desempenho da repavimentação com reforço da tela de aço, e da massa
asfáltica preparada com areia de fundição de descarte, em comparação com o restante
da obra realizada de forma convencional. Dos resultados de aplicação da metodologia
e dos ensaios realizados pode-se concluir que:
-

A metodologia é uma proposta válida, e inovadora, no sentido de apresentar um
agente facilitador, que não havia sido apresentado nas metodologias descritas na
literatura;

-

No estudo de caso específico, o centro gerenciador mostrou-se como realizador da
utilização de areia de fundição de descarte na pavimentação asfáltica;

-

No caso em estudo, o centro gerenciador elaborou os documentos necessários para
um programa de gerenciamento ambiental para a areia de fundição de descarte,
desde a concepção do projeto, até a sua viabilização junto aos participantes: órgão
de controle ambiental, gerador e aplicador, meio ambiente, população em geral,
com vistas a segurança e continuidade do processo;

-

No teste de campo verificou-se que a pavimentação reforçada com tela de aço
(pavimentação armada) apresentou desempenho satisfatório, até o momento. Tal
afirmação pode ser reforçada pelo trabalho de BÜHLER (2001);

-

As análises químicas mostraram que a areia de fundição de descarte utilizada
apresentou resultados superiores aos limites admissíveis de mangânes (Mn), ferro
(Fe), alumínio (Al) e cromo (Cr) no teste de solubilização. Entretanto, os resultados
das amostras da lama asfáltica constituída com a mesma, submetida aos ensaios
de massa bruta, lixiviação e solubilização, apresentaram valores inferiores aos
limites especificados em norma;

-

As amostras de água coletadas nos poços de coleta do teste de campo também
apresentaram resultados de análise química inferiores aos limites especificados em
norma;

-

Estes resultados indicaram que o uso da areia de fundição de descarte é
ambientalmente viável para compor a lama asfáltica da pavimentação reforçada
(pavimentação asfáltica armada);

-

A utilização dos materiais em caso de recuperação da pavimentação, e de
reutilização, devem ter controle eficaz na sua disposição ou reciclagem, o que deve
ser previsto pelo centro gerenciador.

8 DOCUMENTOS ANEXOS

Encontram-se em anexo os seguintes documentos, indicando também a seção
deste trabalho onde estão descritos.
8.1 Fluxograma de preparo da camada asfáltica no canteiro da firma pavimentadora
- Anexo A.
8.2 Fluxograma de preparo da camada asfáltica no local da obra (“in loco”)
- Anexo B.
8.3 Fotos
a) Foto 1 – Areia de fundição de descarte estocada no canteiro da obra - Anexo C.
b) Foto 2 – Poço de coleta de água - Anexo D.
c) Foto 3 – Poço de coleta de água - Anexo E.
d) Foto 4 – Corpo de prova preparado com a massa asfáltica especial - Anexo F.
e) Foto 5 – Colocação da tela de aço - Anexo G.
f) Foto 6 – Aplicação da camada asfáltica composta com areia de fundição de descarte
- Anexo H.
g) Foto 7 – Detalhe de aplicação da camada asfáltica sobre a tela de aço - Anexo I.
h) Foto 8 – Complementação da camada composta com areia de fundição de descarte,
sobre o poço de coleta – Anexo J.
i) Foto 9 – Instalação do poço de coleta de água – Anexo K.

Anexo C

FOTO 01- Areia de fundição estocada no canteiro da obra

Anexo D

FOTO 02- Poço de coleta de água

Anexo E

FOTO 03 - Poço de coleta de água

Anexo F

FOTO 04 - Corpo de prova preparado com a massa asfáltica especial

Anexo G

FOTO 05 – Colocação da tela de aço

Anexo H

FOTO 06 - Aplicação da camada asfáltica composta com areia de fundição de descarte

Anexo I

FOTO 07 - Detalhe de aplicação da camada asfáltica sobre a tela de aço

Anexo J

FOTO 08 - Complementação da camada composta com areia de fundição, sobre
poço de coleta

Anexo K

FOTO 09 - Instalação do poço de coleta de água

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABIFA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO Relatório anual :
1998.
ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR
Armazenamento de Resíduos Classe II – Não Inertes e Classe III – Inertes.

1.264

ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS
Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos – Classe I.

1.284

-

NBR

ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 10.004
Classificação de Resíduos Sólidos. : Set. 1987.
ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 10.005 Lixiviação
de Resíduos Sólidos – Procedimento : 1987.
ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 10.006
Solubilização de Resíduos Sólidos – Procedimento : 1987.
ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 10.007
Amostragem de Resíduos – Procedimento : 1987.
ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 7216 Amostragem
de Agregado – Método : sem data.
ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR
Determinação de Composição Granulométrica dos Agregados : sem data.

7217

ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 7251 Agregados
em Estado Solto - Determinação da Massa Unitária - Método de Ensaio : sem data.
ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 9935 Agregados :
1987.
AFS AMERICAN FOUNDRYMEN’S SOCIETY Shell Process Froundry Practice. 151
pag. – USA - 2ª Edição : 1973.
AMERICAN FOUNDRYMEN'S SOCIETY Foundry Sand - Material Description .5 pag. http:// www.tfhrc.gov/hnr20/recycle/waste/fs1.htm - Illinois. USA : 2002.
AWWA AMERICAN WATER AND WASTE ADMINISTRATION Standard Methods for
the Examination of Water and Wastewater, Washington, DC. USA : 1989.
BEKAERT Catálogo de produto BITUFOR – Bélgica : 1998.

BERNARDES, A.Jr. Classificação de Resíduos Sólidos
CETESB : 1983.

Industriais . São Paulo,

BINA, P. ; CASTRO, P.R.F.de. Concreto Asfáltico Armado: A Pavimentação Ganha um
Novo e Forte Aliado. Simpósio Internacional de Manutenção e Restauração de
Pavimentos e Controle Tecnológico – São Paulo : 2000.
BONIN, A.L.; MARIOTTO, C.L.; BARTH, F. Regeneração de areias: Relatório de
visitas a usuários de sistemas de regeneração de areias de fundição - ABIFA : 1997.
BONIN, A.L.; ROSSINI,A.J.; ZABIM,A.F.P. Reutilização da areia preta de fundição na
construção civil - ABIFA : 1995.
BRIGGS, C.W. Fundamentals of Core Sands and Binders. 123 pag. – Steel Founders’
Society – USA : 1961.
BRITO, M.H.de. Contabilidade Ambiental – A Influência do Meio Ambiente na Gestão
Contábil – Financeira – Meio Ambiente Industrial – Edição 25 número 24 – pag 108 a
109 – Maio São Paulo : 2000.
BÜHLER, A.V. Estudo do Efeito de Grelha Metálica de Reforço em Revestimentos
Asfálticos - Tese de mestrado - Instituto Tecnológico da Aeronáutica ITA - São José
dos Campos : 2001.
CANASSA, E.M.; CASTILHO A.B.de. Modelo Gerencial de Planejamento e Controle do
Processo de Coleta e Destino Final de Resíduos Sólidos Urbanos – 30 Encontro
Nacional de Estudos Sobre o Meio Ambiente – pag 332 a 339 – Londrina PR –
setembro : 1991.
CARMO, C.A.T.do ; LASCALE, D.; TOYAMA, J. Análise do Desempenho do Geotêxtil
na Repavimentação da Rodovia SP 334. Simpósio Internacional de Manutenção e
Restauração de Pavimentos e Controle Tecnológico – São Paulo : 2000.
CAVALCANTI, R.N. A Areia de Construção Civil e o Meio Ambiente, 30 Encontro
Nacional de Estudos Sobre o Meio Ambiente – pag 404 a 415 – Londrina PR –
setembro : 1991.
CETESB Resíduos Sólidos Industriais . Série Atas, São Paulo : 1985.
CETESB Resíduos Sólidos Industriais. Corpo Técnico, São Paulo : 1992.
CETESB Guia de Coleta e Preservação de Amostras de Água. São Paulo : 1988.
CETESB Determinação de Fenóis em Água - Método Colorimetria de 4 Amina
Antiperina. São Paulo, Livro 5.125 : Setembro : 1990.

CETESB Inventário das fontes geradoras de resíduos sólidos. São Paulo : 1996.

CETESB Sólidos: Determinação de Metais por Espectrofotometria de Absorção
Atômica, Anotações Práticas : sem data.
CHIUVITE, T.B.S. e ANDRADE, T.C.S.de. Gerenciamento de Resíduos: Aspectos
Técnicos e Legais – Meio Ambiente Industrial – pag. 59 a 61 – Edição 30 número 29 –
Março : 2001.
CINCOTTO, M.A. Utilização de sub-produtos e resíduos na indústria da construção
civil. A CONSTRUÇÃO São Paulo, número 1855 – pag. 27 a 30 – agosto PINI - São
Paulo : 1983.
CINCOTTO, M.A. Utilização de subprodutos e resíduos na indústria da construção civil.
Tecnologia de Edificações – número 9 - pag. 74 PINI - São Paulo : 1988.
CINCOTTO, M.A. ; MARQUES, J.C. ; HELENE, P.R.do L. Aproveitamento de Materiais
Residuais na Produção de Cimentos de Alvenaria – Metodologia – publicação 2198
edição 2 - IPT – São Paulo : 1994.
CINCOTTO, M.A. Utilização de sub-produtos na indústria da construção civil –
publicação 2283 edição 2 – IPT – São Paulo : 1995.
COLUMBIER, G. Fissuration des chausées: Nature et Origine des Fissures; Moyens
pour Maítriser leur Remontêe – First International Conference on Reflective Cracking in
Pavement – State University of Liege – pag. 3 a 22 - Liege : 1989.
CULTURA, TELEVISÃO. O Desafio do Lixo. Programa apresentado em : 17 de junho
de 2001.
ENVIRONMENTAL MONITORING FOR METROPOLITAN AREAS – Publicação na
biblioteca do IPT sob número 628.39:577.4 E 61 : sem data.
FEEMA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE da
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Código DZ 1320 Preliminar – Critérios Mínimos para o Desenvolvimento de Testes de
Incorporação de Resíduos Industriais em Tijolos Cerâmicos – Revisão 0 : 2000.
FORD OF CANADA Recycling Program Paves Way for Turning Asphalt. Modern
Casting USA : 1995.
GUTBERLET, J. Produção, Consumo e Cidadania - Meio Ambiente Industrial – pag. 43
– Edição 24 número 23 – Março : 2000.
HOJDA, R.G. Sistemas Integrados de Gestão - Meio Ambiente Industrial – pag. 24 a 25
– Edição 27 número 26 – Setembro : 2000.

JOHN, V. M. Reciclagem de resíduos na construção civil: Contribuição à metodologia
de pesquisa e desenvolvimento – 102 pag. - PCC USP Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo – SP : 2000.
JORNAL DO ENGENHEIRO. Ambiente e vida humana sob ameaça – Ano XX número
171 pag 5 – julho : 2001.
LAGE, H. Resíduos “Quem cuida do que tem não se queixa a ninguém” – Meio
Ambiente Industrial – pag. 96 a 97 – Edição 27 número 26 – Setembro : 2000.
MARIOTTO, C.L. Areias de Fundição: Alguns Desenvolvimentos e Perspectivas,
Comunicação Interna 134 - 16 pag.– IPT - São Paulo : 1984.
MARIOTTO, C.L. Areias de Moldagem Aglomeradas com Argila, Notas de Aulas: sem
data.
MEHTA, P.K. Concrete Technology for Sustainable Development - An Overview of
Essential Principles. Berkeley : 1999.
MILARÉ, E. Infrações e Sanções Administrativas na Nova Lei dos Crimes Ambientais –
Meio Ambiente Industrial - pag. 52 a 56 – Edição 22 número 21 – Novembro: 1999.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, E COMÉRCIO. Portaria n0 92 –
http:// www.mct.gov.br/conjur/portaria/POR92 98.htm : 1998 / 2000
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, E COMÉRCIO. Programa
Brasileiro de reciclagem – 284 pag. – Relatório Técnico, Receita Federal: Descrição
Jurídica de Atividades de Reciclagem : 1998.
NETTO, A.V. Como Gerenciar Construções – pag. 25 a 41- 119 pag. - PINI – São
Paulo : 1988.
OESP O ESTADO DE SÃO PAULO. Caso de edifícios construídos sobre aterro
industrial não controlado – Edições de 17 e 18 de agostos : 2001.
PALMA, S.L.; VIERIA, C.S.; CERATTI, J.A.; NÚÑEZ, W.P. Aplicação de Geotêxteis em
Restauração de Pavimentos – 15 pag. – Simpósio Internacional de Manutenção e
Restauração de Pavimentos e Controle Tecnológico - São Paulo : 2000.
PERA, J. State of the Art Report – Use of Waste Materials in Construction in Western
Europe - Seminário sobre Reciclagem e Reutilização de Resíduos – ANTAC
Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído : 1996.
PMSP PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Lixo Problema : Solução /
Produção
de
Resíduos.
Inventário
de
Resíduos
da
CETESB
www.prodam.pmsp.sp.gov.br/limpurb – São Paulo : 10/05/2000.
PROENÇA, G. Sinal Vermelho – Metalurgia & Materiais – vol. 57 número 509 – pag.
206 a 208 : maio de 2001.

SANTOS, A.S.R.dos. Desenvolvimento Sustentável: Considerações – Meio Ambiente
Industrial – pag. 82 a 84 – Edição 29 número 28 – Janeiro : 2001.
SBRIGHI NETO, C.; TANGO, C.E.S.; LOTTI, F.; QUARCIONI, V.A. Methodology to
evaluate used foundry sand as concrete aggregate – IPT – Congresso do CIB : 1998.
SENÇO, W.de. Manual de Técnicas de Pavimentação. Editora PINI – São Paulo : 1997.
THE CASTING DEVELOPMENT CENTRE. Beneficial Re-use of Foundry By-products –
Beneficial Re-use for Managers Manual – www.castingsdev.com/tech_services/env/reuse.htm 23/07/2001 : 1999.
TIKALSKY, P.; GAFFNEY, M.; REGAN, R. Properties of Controlled Low-Strength
Material Containing Foundry Sand – ACI MATERIALS JOURNAL – Title 97 – M79 –
pag. 698 a 702 : 2000.
UNIP UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. Global environment outlook
2000 – 20 pag. , www.grid.unep.ch/geo2000 : 2000.
USEPA. Test Methods for Evoluating Solid Waste, Phisical / Chemical SW 846.
USP UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Reciclagem na construção civil, alternativa
econômica para proteção ambiental - Anais de Seminário : 1997.
USP UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Páginas da Web / Reciclagem na Construção.
www.reciclagem.pcc.usp.br – São Paulo - 02/06/2000.
VILCHEZ, G.E.M. Estudo de sistemas anti-reflexão de trincas na restauração de
pavimentos asfálticos. – Dissertação de Mestrado ITA – Instituto Técnico de
Aeronáutica – São José dos Campos : 1996.
YOSHIMURA, H.N. ; BINA, P. ; ALVES, J.H. Metodologia de Análise e Aprovação de
Utilização de Rejeitos Industriais na Construção Civil: Estudo de Caso de Uso de Areia
de Fundição de Descarte para Pavimentação. Apresentado no CONAF 2001
Congresso de Fundição – São Paulo : maio de 2001.

10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE CONSULTA

ALLEN, D.T.; ROSSELOT, K.S. Pollution prevention at the macro scale: flows of
wastes, industrial ecology and life cycle analysis. Waste Management, vol. 14 , pag 317
– 328 : 1994.
Anais do Encontro Nacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente : 1997.
ANTAC Reciclagem e reutilização de resíduos como materiais de construção civil Anais de Workshop : 1996.
ARAÚJO, J.A. Manual de Sistema de Gestão Ambiental : 1997.
BATSTONE, R.; SMITH, J.E.; WILSM, D. The Safe Disposal of Hazardous Wastes,
World Bank Techinical : Paper Number 93.
BURGHER, R. - Solid Waste Research Needs. Chicago : 1963.
CAVALCANTE, J.R.; CHERIAF, M. Ensaios de avaliação para controle ambiental de
materiais com resíduos incorporados. – Workshop Reciclagem e Reutilização de
Resíduos como Materiais de Construção – pag 31 - ANTAC – São Paulo : 1996.
CEMPRE. Guia da coleta seletiva de lixo : 1999.
CENTRO NACIONAL DE REFERÊNCIA EM GESTÃO AMBIENTAL. Banco de Dados
Ambiental : 1996
DEPARTAMENT OF ENVIRONMENT, TRANSPORT AND THE REGIONS DETR. A
way with waste. A draft waste strategy for England and Wales.
www.environment.detr.gov.uk/wastestrategy : 1999.
.
DONAIRE, D. Gestão Ambiental na Empresa : 1995.
DURKOP, B. Engineering Emissions Testing at the Commercial Asphalt’s. Asphalt in
USA: 1996.
EPA. RCRA environment indicators progress report . EPA, 62 pag. : 1996.
INSTITUTO BRASILEIRO DO CONCRETO. II Seminário de Desenvolvimento
Sustentável e a Reciclagem na Construção Civil - Anais de Seminário : 1999.
JAVED, S.; LOVELL, C.; OOD, L. Waste Foundry Sand in Asphalt Concrete.
Transportation Research : 1994.

KANDHAL, P. Waste Materials in Hot Mix Asphalt – An Overview. Use of Asphalt USA :
1993.
MERK . The Testing of Water, Federal Republic of Germany . German : 1974.
MERLO, E.M. Gestão Ambiental na Empresa : 1997.
MODERN CASTING. Foundries Share Successful Models for Beneficial Reuse. pag. 44
- USA, 1999.
PETRUCCI, E.G.R. Materiais de Construção. Porto Alegre, Globo, 1970.
RAMPAZO, D. Resinas Sintéticas para Fundição.
RODRIGUES, J.R. Critérios Ambientais : 1990.

11 APÊNDICE
Fazem parte deste trabalho os seguintes documentos, que eventualmente
podem servir de consulta para esclarecimentos.
11.1 Histórico do estudo de caso:
O estudo de caso foi realizado, em etapas, por participação entre empresas e o
órgão regulador – CETESB, conforme cronograma abaixo:
11.1.1 Janeiro de 1997 - Foram construídos, sob orientação técnica da MONOBETON
Soluções Tecnológicas, os primeiros trechos de pavimentos de concreto asfáltico
armado, nas rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco e nas pistas de taxiamento e
pátio de estacionamento de aeronaves, no aeroporto de Bragança Paulista.
11.1.2 Setembro de 1998 - Foram iniciados, pelas firmas MONOBETON e SOLID, os
estudos para aproveitamento do processo de Concreto Asfáltico Armado na reutilização
de resíduos sólidos industriais.
11.1.3 Dezembro de 1998 - Concluiu-se que, além de outros resíduos industriais, as
areias, descartadas nos processos de fundição, apresentam características adequadas
para a substituição da areia comum, no preparo da lama asfáltica.
11.1.4 Janeiro de 1999 - Em contatos realizados, pelas firmas MONOBETON e SOLID,
com a firma ENPARSANCO, responsável por serviços de pavimentação na região do
ABC, identificou-se a futura repavimentação da avenida Perimetral, em Santo André,
como excelente oportunidade para iniciar-se um teste prático, visando-se a reutilização
de areia de fundição no processo de concreto asfáltico armado. A referida
pavimentação estava prevista, para ser realizada, entre os meses de fevereiro e abril
de 1999.
11.1.5 Fevereiro de 1999 - No dia 10 de fevereiro de 1999, foi mantido o primeiro
contato com a Agência Ambiental de Santo André, da CETESB, para apresentação do
processo e forma pela qual deveria ser encaminhada a solicitação para autorização
para uso de 8 m³ de areia de fundição, na repavimentação de aproximadamente 50 m
daquela avenida.
Nessa reunião, foi recomendado, visando agilizar o processo, que, inicialmente,
fosse feita uma apresentação do processo, ao Setor de Engenharia de Resíduos
Sólidos, localizado na sede da CETESB.
Essa apresentação ocorreu em 18 de fevereiro, quando um resumo do processo
foi entregue àquele departamento. Foi-nos orientado, para darmos entrada, da nossa
solicitação, na Agência de Santo André.
Em 22 de fevereiro de 1999, foi protocolada carta na Agência de Santo André,
solicitando a autorização do teste.

11.1.6 Março de 1999 - No dia 05 de março de 1999, recebemos da Agência Ambiental
de Santo André da CETESB, mensagem, (cópia anexa), autorizando o uso de 8 m³ de
areia de fundição, no processo de re-asfaltamento da avenida Coronel Alfredo Fláquer,
(Av. Perimetral), em Santo André, condicionando-se à apresentação prévia da forma de
monitoramento do eventual percolado e do período desse monitoramento. Ficou
também estabelecido que a definição dos parâmetros a serem avaliados deveria
basear-se em ensaios de caracterização da areia de fundição utilizada, em termos de
análises de contaminantes da massa bruta.
Durante o mês de março de 1999, foram concluídos os entendimentos com a
Fundição Tupy, do município de Mauá, no sentido de ser utilizada a sua areia de
fundição, no referido teste.
11.1.7 Abril de 1999 - Em 5 de abril de 1999, foi enviada mensagem à Agência
Ambiental de Santo André, informando que a areia a ser utilizada no teste seria a areia
da Fundição Tupy, e que seriam construídos dois poços de monitoramento, no trecho
do teste, e que seriam feitas três coletas mensais em cada um dos poços.
Em 17 de abril de 1999, foi iniciada a pavimentação do trecho de teste, tendo
sido aplicada a primeira tela metálica, a qual foi coberta com a camada asfáltica,
preparada com areia comum, seguida da primeira camada de asfalto.
Em 21 de abril de 1999, foi inicialmente instalada a segunda tela metálica e em
seguida foram construídos os dois poços de monitoramento. Na seqüência, foi aplicada
a camada asfáltica, preparada com a areia de fundição e sobre ela a segunda e última
camada de pavimento asfáltico. A aplicação da areia de fundição ocorreu na faixa da
direita ,na pista que segue no sentido Centro de Santo André a Mauá, no trecho da via
expressa delimitado pelas ruas Coronel Fernando Prestes e Siqueira Campos.
Neste mesmo dia, foram preparadas amostras das lamas asfálticas, elaboradas
tanto com areia comum, como com areia de fundição.
11.1.8 Maio de 1999 - Em 16 de maio de 1999, foram realizadas as primeiras coletas
de amostras, nos poços de monitoramento.
11.1.9 Junho de 1999 - Em 26 de junho de 1999, foram realizadas as segundas coletas
de amostras.
11.1.10 Julho de 1999 - Em 25 de julho de 1999, foram realizadas as terceiras e
últimas coletas de amostras dos poços de monitoramento.
11.1.11 Dezembro de 1999 - Concluídas todas as análises, foi preparado o relatório
final com os resultados obtidos, solicitando a licença de reutilização do resíduo
estudado.
11.1.12 08 de Agosto de 2001 - Emitido pela CETESB parecer técnico de nº
024/01/EEAS.

