
ANÁLISE ECONÔMICA DA GESTÃO DE RESÍDUOS DE AREIA DE 
FUNDIÇÃO E SEU REAPROVEITAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Resumo: A gestão de resíduos sólidos industriais no Brasil, regulamentada e de acordo com as 

normas vigentes, promove a minimização dos impactos ambientais devido a poluição causada 

por substâncias toxicas contidas nestes rejeitos com o aterramento destes, porém,  para sub 

produtos industriais de alta demanda, como os resíduos de areia de fundição (RAF), tal modelo 

não “enxerga” externalidades desenvolvidas em consequência dele mesmo, estas afetam 

diretamente os geradores e os receptores finais com passivos econômico-ambientais de grandes 

proporções. O reaproveitamento destes resíduos reduziria de forma significativa estes passivos, 

além de beneficiar os responsáveis pelo reuso. Neste artigo, foi realizada uma análise 

comparativa entre o atual modelo de gestão e ao reuso de RAF pela construção civil com o 

desenvolvimento de modelos matemáticos baseados na literatura referente ao tema, obtendo os 

seguintes resultados de economias financeiras, em média ao ano: aos geradores e receptores de 

RAF, indústrias siderúrgicas e aterros sanitários industriais, da ordem de R$ 75,00 e R$ 30,00 

milhões respectivamente; à construção civil, em m² e km construídos em obras de edificação e 

pavimentação rodoviária, de R$ 60,00 (mais de 6%) e  R$ 1.000.000,00 (mais de 30%), 

respectivamente; além da economia ambiental decorrente do consumo total do RAF produzido 

e a não utilização de agregados minerais de mais de 400 a 500 milhões de toneladas por m² e 

13 a 100 milhões de toneladas por km construídos. Estes números mostram que o confinamento 

definitivo do resíduo produz enormes desperdícios ambientais e financeiros, incentivando 

novos estudos de reuso do RAF. 
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ECONOMIC ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF WASTE 
FOUNDRY SAND AND ITS REUSE IN CONSTRUCTION 

 

Abstract: The management of industrial solid waste in Brazil, regulated and in accordance with 

current standards promotes the minimization of environmental impacts due to the pollution 

caused by toxic substances contained in these wastes by grounding these, but for industrial sub-

products of high demand such as waste foundry sand (WFS), this model does not "see" 

externalities developed as a result of it they directly affect generators and final receivers with 

large economic-environmental liabilities. The reuse of these wastes would significantly reduce 

these liabilities, as well as benefit those responsible for reuse. In this article a comparative 

analysis was carried out between the current management model and WFS reuse by 

construction with the development of mathematical models based on the literature on the 

subject obtaining the following results of financial savings, on average per year: to generators 

and receivers of WFS, steel industries and industrial landfills, of the order of R$ 75.00 and R$ 

30.00 million respectively; to construction, in m² and km constructed in construction and road 

paving of R$ 60.00 (more than 6%) and R$ 1,000,000.00 (more than 30%), respectively; in 

addition to the environmental savings resulting from the total consumption of WFS produced 

and the non-use of mineral aggregates of more than 800 to 900 million tons per m² and 13 to 

100 million tons per km built. These numbers show that the final confinement of the waste 

produces enormous environmental and financial losses, encouraging further studies of WFS 

reuse. 

Key words: waste foundry sand, construction, economy, sustainability. 

  



ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA GESTIÓN DE LA RESIDUOS ARENA DE 
FUNDICIÓN Y SU REUTILIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

Resumen: La gestión de residuos sólidos industriales en Brasil, regulada y de acuerdo con las 

normas actuales, promueve la minimización de los impactos ambientales debidos a la 

contaminación causada por las sustancias tóxicas contenidas en estos residuos mediante la 

conexión a tierra, pero para subproductos industriales de alta demanda, como los residuos arena 

de fundición (RAF), este modelo no "ve" las externalidades desarrolladas como resultado de 

ello, afectan directamente a los generadores y receptores finales con grandes pasivos 

económico-ambientales. La reutilización de estos desechos reduciría significativamente estos 

pasivos y beneficiaría a los responsables de la reutilización. En este artículo se llevó a cabo un 

análisis comparativo entre el modelo de gestión actual y la reutilización de RAF por 

construcción con el desarrollo de modelos matemáticos basados en la literatura sobre el tema, 

obteniendo los siguientes resultados de ahorros financieros, en promedio por año: para 

generadores y receptores de RAF, industrias siderúrgicas y vertederos industriales, del orden 

de R$ 75.00 y R$ 30.00 millones respectivamente; a la construcción, en m² y km de 

construcción y pavimentación de carreteras de R$ 60,00 (más del 6%) y R$ 1,000,000.00 (más 

del 30%), respectivamente; además del ahorro ambiental resultante del consumo total de RAF 

producido y la no utilización de agregados minerales de más de 800 a 900 millones de toneladas 

por m² y 13 a 100 millones de toneladas por km construido. Estas cifras muestran que el 

confinamiento final de los desechos produce enormes pérdidas ambientales y financieras, lo 

que alienta a realizar más estudios sobre la reutilización de WFS. 

Palabras clave: residuos de arena de fundición, construcción civil, economía, sostenibilidad. 

 

  



INTRODUÇÃO 

Um dos grandes males do desenvolvimento tecnológico é a geração de subprodutos 

industriais. Estes resíduos, quando produzidos em larga escala, indicam inclusive o bom 

desempenho da economia de um determinado país, incluindo o Brasil (FIESP, 2018); não 

devendo então, cessar ou reduzir ao longo do tempo. 

No setor industrial nacional, o segmento da siderurgia é um dos que mais se destaca em 

termos de bom indicador socioeconômico e grande gerador de resíduos; destes, destacam-se os 

resíduos de areia de fundição. Tais dejetos são produzidos durante os processos fabris de 

fundição, onde são confeccionados moldes de areia mineral para a produção de peças metálicas; 

quando estes se tornam inúteis são descartados normalmente em aterros sanitários industriais 

ou de forma ilegal em terrenos baldios, lixões, etc. Segundo os anuários da Associação 

Brasileira de Fundição, os números da produção brasileira de fundidos mostram uma 

assustadora projeção de produção de resíduos em função da produção de peças (Bina, 2002) 

que ora esgotam a capacidade de aterros sanitários, ora poluem o meio ambiente (ABIFA, 

2018). 

Esta atual gestão de mão única, onde todo ou a maioria do RAF é descartado, produz 

enormes prejuízos econômicos, sociais e ambientais aos atores envolvidos nesta cadeia como: 

às indústrias siderúrgicas, em taxas para aterramento de resíduos (Essencis, 2018); e aos aterros 

sanitários, que poderiam estar utilizando seus espaços para aterramento de resíduos perigosos 

segundo a ABNT-NBR:10004 (2006), que são mais valiosos que os RAF, além de enxergarem 

suas capacidades cada vez mais insuficientes. 

Outrossim, se trata de um grande desperdício em descartar o RAF, tendo em vista que 

o mesmo possui propriedades físicas e morfológicas muito estreitas aos agregados minerais 

utilizados pela construção civil. Seja em empreendimentos de pavimentação e edificação, os 

agregados minerais são utilizados com função de preenchimento em misturas hidráulicas (com 

cimento Portland) ou betuminosas (com cimento asfáltico), requeridos em enormes quantidades 

causando graves impactos ao meio ambiente por serem recursos naturais esgotáveis. 

O reaproveitamento de RAF pela construção civil poderia representar uma grande 

economia de recursos financeiros e socioambientais por parte dos envolvidos na geração do 

resíduo; da mesma forma, estes benefícios se repercutiriam aos empreendimentos, reduzindo 

seus custos (SINDUSCON/SP, 2018; SINDUSCON/MG, 2018) e teriam seus impactos 

ambientais minimizados por deixarem de utilizar recursos naturais esgotáveis. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Com o objetivo de analisar economicamente o cenário atual de gestão de RAF, 

observando seu impacto em prejuízos aos envolvidos e qual o peso que ações mitigadoras de 

reaproveitamento do mesmo por parte da construção civil teria, se faz necessária uma 

explanação sobre os principais aspectos da cadeia de geração e reaproveitamento sob a ótica 

dos mecanismos de contabilização de perdas e benefícios. 

Indústrias siderúrgicas, geração e classificação dos rejeitos 

O setor siderúrgico no Brasil é de suma importância no cenário da indústria de 

transformação, segundo o Anuário estatístico do setor metalúrgico, elaborado pelo Ministério 

de Minas e Energia (MME, 2017) a participação deste setor, entre os anos de 2014 a 2016, foi 

em média de 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Números que, de acordo com a 

Associação Brasileira de Fundição (ABIFA), também são projetados para o ano de 2018 devido 

à produção acumulada de peças metálicas, visto que em seu anuário (ABIFA, 2018), até 



dezembro de 2018 foram produzidas um pouco mais de  2 milhões de peças fundidas; e apesar 

do Brasil ter passado por fortes abalos em sua economia, como a greve dos caminhoneiros (G1, 

2018), a produção se recuperou rapidamente, como apresentado no gráfico da figura 1, puxando 

outros setores da indústria. Com isso, o Brasil acaba ocupando a posição de 8° maior produtor 

de peças metálicas, produzidas pelo processo de fundição no mundo (Viana, 2017). 

 
Figura 1. Desempenho em milhões de toneladas de peças metálicas produzidas por mês 

Fonte: Adaptado dos anuários ABIFA 2016 à 2018. 

 

Por consequência são geradas enormes quantidades de resíduos industriais, destes 

destacam-se os Resíduos de Areia de Fundição (RAF) que são os principais rejeitos das 

siderurgias. Estes por sua vez, são produzidos durante o processo de fundição, um procedimento 

industrial que, apesar de muito difundido e conhecido pela humanidade há muitos séculos 

(Adegas,2007), pouco se alterou. A metodologia de fundição consiste de poucas etapas que 

podem ser resumidas da seguinte forma: 

 

1. Inicialmente é confeccionada uma peça protótipo, ou uma modelagem composta de 

materiais voláteis à altas temperaturas como cera e parafina que são concebidas com as 

mesmas dimensões e design da peça metálica a ser produzida em série; 

2. A peça protótipo é introduzida em um núcleo composto de areia mineral embebida em 

aglutinantes como ácidos graxos, óleos vegetais, resinas ou até mesmo água (no caso da areia 

verde); 

3. Uma vez estabilizado este núcleo por vibro compactação e deixada uma abertura em sua 

superfície, o metal incandescente e no estado líquido é despejado, volatilizando e 

preenchendo o vazio antes ocupado pela peça protótipo; 

4. O conjunto todo esfria, o metal enrijece; 

5. O núcleo de areia ou molde é quebrado e a peça é obtida. 

 

Esta dinâmica fabril prevê o reaproveitamento desta areia em novos ciclos de produção 

(como ilustrado nos fluxogramas da figura 2, definidos por autores), porém a uma determinada 

altura a areia está tão contaminada que poderá comprometer a qualidade de novas peças se 

destinando então ao descarte em aterros sanitários regulamentados ou de maneira ilegal. 

 



 

 
(a) (b) 
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Figura 2. Dinâmica de uso e descarte de areias de fundição, segundo Bonet (2002); e métodos 

de reaproveitamento de RAF em que em (a), segundo Bonet (2002), ocorre um tratamento 

mecânico e em (c), segundo Lopes (2009) ocorre um tratamento mecânico e térmico. 

Fonte: Adaptações de Bonet (2002) e Lopes (2009). 

 

Apesar de haver a reutilização destas areias no processo de fabricação de peças 

metálicas, segundo diversos autores como Bina (2002), ainda são produzidos cerca de 600 kg 

de RAF para cada 1 tonelada de peças produzidas. Proporção esta que, em termos das produções 

anuais por parte das siderúrgicas, contabilizam um montante de mais de 1 milhão de toneladas 

em média de rejeitos, como ilustrado no gráfico da figura 3. 

 
Figura 3. Produção de peças metálicas Nacional em proporção à produção de RAF anual. 

Fonte: Adaptado de ABIFA 2012 a 2018. 

 

Desta forma, se torna um desafio por parte da capacidade dos aterros sanitários 

industriais ou o próprio meio ambiente em lidar com tamanha quantidade de resíduos 

industriais; uma vez que, segundo a Decisão de Diretoria Nº 152/2007/C/E, de 08 de agosto de 

2007 da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB (SÃO PAULO 



(Estado), 2007) do Estado de São Paulo o RAF é classificado como um resíduo industrial Classe 

II. Resíduos Classe II-a ou II-b (não perigosos não inertes ou inertes, respectivamente) são 

quaisquer resíduos que não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e 

sabor, não apresentando risco agudo a saúde humana, porém o acúmulo de substâncias em 

locais inadequados potencializa a concentração de patógenos, tornando o RAF um potencial 

poluidor ao meio ambiente e sociedade do entorno do despejo. 

Logo, o RAF não pode ser descartado em locais senão aterros sanitários industriais 

regulamentados pois geram consequências a médio e longo prazo, ao meio ambiente e 

sociedade muitas vezes imensuráveis. Todavia, esta gestão atual acaba onerando de forma 

massiva diretamente os geradores (indústrias siderúrgicas) em tarifas para aterramento, aos 

próprios aterros sanitários, na redução de sua lucratividade e redução da sua capacidade; e de 

forma indireta ao requerer futuramente novos espaços para construção de novos aterros; 

impactos que são de imensurável impacto a médio e longo prazo ao meio ambiente e sociedade. 

Levando-se em conta os “prejuízos” mensuráveis que o convencional sistema de gestão do RAF 

gera aos atores diretamente envolvidos, é possível contabilizar em termos de tarifas de 

aterramento para resíduos de diferentes classificações, segundo a norma brasileira para 

classificação de resíduos sólidos da Associação Brasileira de Normas Técnicas a ABNT-

NBR:10004 (2006). Com isso, pode-se estimar os recursos destinados a aterramento de RAF e 

o que as empresas que gerenciam estes aterros deixam de ganhar. A tabela 1, contempla valores 

para taxação por tonelada de resíduos industriais, de acordo com o a Associação Brasileira de 

Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes (ABETRE, 2018) e a empresa de soluções 

ambientais Essencis Ecossistemas LTDA (2018). 

 

Tabela 1. Tarifas por tonelada para aterramento de resíduos por classe no ano de 2018 
Classificação Tarifa R$/t 

Resíduos Classe I: perigosos 75,00 

Resíduos Classe II-a: não perigosos, não inertes 25,00 

Resíduos Classe II-b: não perigosos, inertes 15,00 

Fonte: ABETRE (2018), Essencis (2018) 

 

Com isto, este sistema de gestão, tal como ocorre com resíduos hospitalares (Zajac, 

2016), serviços da saúde (Schneider, 2013) e resíduos tecnológicos (Cançado, 2012), demanda 

muitos recursos para sua manutenção que poderiam ser utilizados para outros fins como 

investimentos e ações para sociedade, caso o RAF fosse reutilizado pela construção civil. De 

fato, estudos encontrados na literatura atual, comprovam que o RAF possui uma estreita 

semelhança com o agregado miúdo convencional utilizado pela construção civil. A tabela 2 e o 

gráfico da figura 4 apresentam algumas conclusões acerca das principais propriedades física e 

morfológicas dos resíduos a luz da norma de agregados minerais, a NBR:7211 (2005). 

 

Tabela 2. Propriedades físicas do RAF, segundo diversos autores 
Propriedades Autores 

 Marcon, 2013 Cardoso, 2017 Guney, 2006 Pinto, 2013 Martini, 2017 

 Valor 

Massa específica (kg/dm³) 2,54 2,68 2.45 2,4 2,4 

Massa Unitária (kg/dm³) 1,39 - - - 1,12 

Material Pulverulento (%) 11,87 - 24 - 16,6 

Fonte: Marcon (2013), Cardoso (2017), Guney (2006), Pinto (2013), Martini (2017) 

 



 
Figura 4. Composição granulométrica do RAF, segundo diversos autores. 

Fonte: Pinto (2013), Martini (2017), Kumar (2017), NBR:7211 (2005) 

 

Com uma massa específica média de 2,5 g/cm³, massa unitária média de 1,3 kg/dm³ e 

composição granulométrica dentro do considerado como agregado miúdo (ABNT-NBR:7211, 

2005) o RAF possui características muito próximas à areia mineral média de massa específica 

de 2,4 g/cm³, diâmetro máximo dos grãos de 2,36 mm e massa unitária de 1,6 kg/dm³; 

explicando, com base nestes estudos de caracterização, a provável viabilidade técnica de 

emprego de RAF como um substituto parcial ou total do agregado mineral miúdo convencional. 

Esta prática não somente aliviaria os custos da gestão atual dos resíduos, mas também reduziria 

os custos na construção civil por metro quadrado, uma vez que, empreendimentos de 

edificações e viários, demandam enormes quantidades de tais insumos que se tornam cada vez 

mais escassos e caros. 

 

Construção civil, seus custos e impactos 

De fato, o Custo Unitário Bruto (CUB, 2018), que é o cálculo dos gatos necessários para 

a construção do metro quadrado de uma edificação, está em constante ascensão nos últimos dez 

anos.  Segundo o Sindicato da Construção Civil (SINDUSCON/SP, 2018; SINDUSCON/MG, 

2018), responsável pelo cálculo do CUB/m², que se baseia na norma da ABNT a  NBR:12721 

(2005), de 2007 à 2018, os custos da construção civil subiram em média 11% ao ano no Brasil, 

como apresentado no gráfico da figura 5(a); consequentemente, os gastos com materiais se 

tornam muito significativos. De acordo com a série histórica do banco de dados da Câmara 

Brasileira das Indústrias da Construção (CBIC, 2018), é possível mensurar o peso que os 

materiais de construção ocupam no CUB/m² total em uma obra, como apresentado na figura 

5(b). 

 

 

 



 
Figura 5. CUB/m², onde em (a) o gráfico em barras mostra a evolução dos custos nos 

últimos 11 anos e em (b) são os pesos que cada aspecto da obra ocupa nestes custos. 

Fonte: ABNT-NBR:12721 (2005), SINDUSCON/SP, /MG (2018), CBIC (2018). 

 

Mostrando que estes representam quase 44% do CUB/m/²; outrossim, segundo Cordeiro 

(2007), ainda é possível segmentar estes materiais, em função da sua especificidade na 

edificação, como apresentado na figura 6(a); tal estudo se baseia nesta mesma série histórica 

(CBIC, 2018), como ilustrado na figura 6(b). 

 

 
Figura 6. CUB/m², onde em (a) o gráfico segmenta o custo de materiais, calculados com base 

no banco de dados do CBIC (2018), ilustrados em (b). 

Fonte: Cordeiro (2007), CBIC (2018). 

Com base nestes estudos demonstrados pelas figuras 5(b) e 6(a), os materiais 

cimentados que se constituem de misturas de agregados minerais com cimento Portland, 

representam uma importante fatia no CUB/m² dos materiais (cerca de 83,7%), sendo possível 

ainda contabilizar a participação (em função do peso, em kg) dos agregados, conforme as 

Normas Brasileiras para agregados minerais (NBR:7211, 2005), materiais de pedra (NBR:7225, 

1993), blocos vazados para alvenaria (NBR:6136, 1994) e diversos autores, como apresentado 

nas tabelas 3 e 4. 

Tabela 3. Composição de infraestruturas em concreto, em % em peso. 

Tipo de infraestrutura 
Materiais 

Autores 
Cimento Cal hidratada Areia fina Areia média Brita 0 

Blocos de vedação 12,5 - - 37,5 50  Silva, 2011 

 9,24 - 62,2 - 28,56  Marcon, 2013 

Blocos para pavimentação 17,99 - 12,59 50,36 19,06  Piovesan, 2008 

 16,67 - - 58,33 25  Baruffi, 2015 

Concreto não estrutural 25 - 75 - -  Marcon, 2013 

Concreto estrutural 16,72 - 35,79 - 47,49  Pinto, 2013 

Argamassa de revestimento 12,5 12,5 75 - -  Casali, 2018 

Fonte: Silva (2011), Marcon (2013), Piovesan (2008), Baruffi (2015), Pinto (2013), Casali 

(2018). 



Tabela 4. Composição consolidada de infraestruturas em concreto, em % em peso. 

Tipo de infraestrutura 
Materiais 

Cimento Cal hidratada Areia fina Areia média Brita 0 

Concreto não estrutural 25 - 75 - - 

Concreto estrutural 16,72 - 35,79 - 47,49 

Alvenaria 10,87 - 31,1 18,75 39,28 

Pavimentação 17,33  10,49 52,26 19,93 

Revestimento 12,50 12,50 75 - - 

Fonte: ABNTs NBR:7211 (2005), NBR:7225 (1993) e NBR:6136 (1994). 

 

Já em projetos de pavimentação rodoviária, os insumos necessários são normalmente 

calculados por km construído. Nestes projetos, a demanda por recursos minerais é ainda mais 

elevada do que em obras de edificação, uma vez que segundo Bernucci et al. (2008), estes se 

constituem de diversas camadas assentadas sob o terreno terraplanado, conhecido como camada 

de subleito, até o revestimento que pode ser constituído de Concreto Betuminoso Usinado à 

Quente (CBUQ), para pavimentos flexíveis ou por uma placa de Concreto de Cimento Portland 

(CCP), para pavimentos rígidos. De acordo com Bernucci et al. e outros autores, o projeto pode 

ser resumido como: 

 

• Camada de subleito: de acordo com a Especificação de Serviço do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT-ES:031 (2006), se constitui do terreno que 

sofreu processo de terraplanagem para assentamento do projeto de pavimento. Necessita ser 

constituído de um solo com um índice de suporte Califórnia aceitável (>8%) para não necessitar 

de reforço; 

• Camada de reforço: constituída de solo de empréstimo, tem por objetivo fornecer um 

reforço estrutural ao subleito com um CBR superior. Normalmente possui uma espessura de 10 

cm (DNIT-ES:031, 2006); 

• Sub-base: composta de material granular com granulometria média (mistura de brita 0, 

1 e areia fina – NBR:7223 e NBR:7211), como bica corrida; tem por objetivo melhorar ainda 

mais os índices de suporte das camadas abaixo. Possui normalmente uma espessura de 30 cm 

(DNIT-ES:139, 2010); 

• Base: geralmente composta de material nobre bem graduado como brita graduada (BG), 

tem por objetivo propagar os estresses doravante do tráfego sofridos pela camada de 

revestimento e transmitidos diretamente à camada de base. Possui cerca de 30 cm de espessura 

(DNIT-ES:141, 2010); 

• Revestimento: em pavimentos flexíveis é composto por CBUQ, com 10 cm de 

espessura (DNIT-ES:031, 2006); já em rígidos é constituído por uma placa de CCP com 20 cm 

de espessura (DNIT-PRO:054, 2004). 

 

O projeto, bem como seu dimensionamento podem variar conforme a climatologia e 

tráfego esperado para o período de projeto, porém de maneira geral é assim que se constituem 

tais empreendimentos, o que leva a conta de que os mesmos realmente são grandes 

consumidores de recursos minerais. Tal aspecto não somente causa grandes impactos 

ambientais, mas também onera de forma significativamente as rodovias por km construído; 

conforme estudos do DNIT (2018), é tendência de os custos subirem de ano à ano, como 

apresentado na figura 7(c) que apresenta esta evolução no período de 2009 à 2014. 

Analogamente ao estudado no CUB/m², estes estudos (DNIT, 2018) segmentam cada 

especificidade do projeto, como apresentado nas figuras 7(a) e (b), onde os materiais ocupam 

significativa parcela nos custos por km totais (em torno de 90%). 



 
Figura 7. Custos segmentados por km para pavimentação asfáltica (a), pavimentação rígida 

(b) e a evolução do custo global em (c). 

Fonte: Adaptado de DNIT (2018). 

 

Da mesma forma como fora explanado para o cálculo das infraestruturas que compõe o 

CUB, na pavimentação os pesos que agregados e ligantes ocupam também podem ser 

computados. Em especial, para este caso, o cálculo do peso financeiro dos agregados minerais 

se originou de uma série histórica levantada por La Serna (2013) do Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM) do período de 2001 à 2009; o Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 

tem seu custo regulamentado pela Instrução de Serviço DNIT nº 02/2015 (Boletim 

administrativo, 2015) e pela Portaria n° 349 06/04/2010 (Ministério dos transportes, 2010); e o 

cimento Portland foi mensurado também de uma série histórica, porém esta, levantada pelo 

CBIC (2018) no período de 1994 à 2018. O gráfico da figura 8 exibe os pesos de cada 

componente dos materiais em projetos de pavimentação rodoviária. 

 

 

 
Figura 8. Componentes dos materiais em % para pavimentação flexível (a) e rígida (b). 

Fonte: Adaptado de La Serna (2013), Boletim administrativo (2015), Ministério dos 

transportes (2010), CBIC (2018). 

 



Observando estes dados, conclui-se que o espaço que os agregados minerais 

representam mais de 50% nos gastos totais em obras de pavimentação por km construído, sendo 

que os agregados miúdos representam mais de 10% nos custos dos materiais empregados. 

Nestes projetos, em concordância ao Manual da Pavimentação (DNIT, 2006) e ao Manual de 

Pavimentos Rígidos (DNIT, 2004), a largura da pista simples é definida em 3,6 metros com um 

acostamento de 2,5 metros; com estas informações acrescidas das espessuras definidas para 

cada camada (DNIT-ES:031, 2006; DNIT-ES:139, 2010; DNIT-ES:141, 2010; DNIT-

PRO:054, 2004) juntamente com as informações das composições por peso (em kg) que cada 

tipo de material e ligante representam nas misturas asfálticas, hidráulicas e granulares de cada 

camada (em pavimentos rígidos e flexíveis) determinadas por estes mesmos manuais e diversos 

autores; as representações em peso que cada componente representa no projeto por km podem 

ser calculadas. As tabelas 5 e 6 mostram estas relações em % em peso para projetos rodoviários. 

 

Tabela 5. Proporção em peso (%) dos materiais de projetos rodoviários, segundo a literatura. 

Camada  
Materiais 

Referência 
Cimento Areia fina Areia média Brita 0 Brita 1 Brita 2 

CCP 20,87% 34,06% - 18,04% 27,03% -  Kumar, 2016 

Sub-base - 0,62% 5,92% - 21,81% 71,65%  Guney, 2005 

Camada de base - 0,07% 5,87% 29,37% 58,74% 5,94%  Guney, 2005 

Fonte: Kummar et al. (2016) e Guney et al. (2005). 

 

Tabela 6. Proporção em peso (%) consolidada dos materiais de projetos rodoviários, segundo 

os principais manuais de engenharia rodoviária. 

Materiais 
Propriedades Camadas 

ρ (t/m³) D. mín. D. máx. CBUQ CCP Reforço de subleito Sub-base Base 

Areia fina 2,4 0,075 0,42 53,30% 31% 95% 10% 6% 

Areia média 2,4 0,42 1,2 - - - - - 

Areia grossa 2,4 0,2 2,36 - - - - - 

Brita 0 2,4 4,8 6,3 29% - - 45% - 

Brita 1 2,4 4,8 12,5 16% 17% - 45% 94% 

Brita 2 2,4 12,5 25 - 25% - - - 

Brita 3 2,4 25 50 - - - - - 

Brita 4 2,4 50 76 - - - - - 

Brita 5 2,4 76 100 - - - - - 

CAP 1,0  <0,075 4,8% - - - - 

Cimento 2,6  <0,075 - 22% 5% - - 

Volume (m³ a cada m construído):  0,61 1,22 0,61 1,83 1,83 

*Onde: D. min. e max. são os diâmetros máximos dos grãos. 

Fonte: Manuais do DNIT (2006 e 2004). 

 

Assim sendo, é visto que a expansão urbana, composta de edificações e 

empreendimentos viários, são grandes consumidores de recursos financeiros doravante do uso 

de recursos minerais esgotáveis. Ao meio ambiente, este impacto ocorre de maneira direta, 

sendo lavrados grandes contingentes de minerais. De fato, conforme a última pesquisa de 

rodovias da Confederação Nacional de Transportes (CNT, 2018), de 107 mil km de rodovias 

pavimentadas Estaduais e Federais analisadas no Brasil, mais da metade (57%) possuem algum 

tipo de deficiência, sendo que: 35,2% encontram-se em estado regular; 15,3%, ruim; e 6,5%, 

péssimo (CNT, 2018), ou seja, considerando obras de manutenção nestas rodovias, o custo ao 

meio ambiente são de aproximadamente 100 milhões de m³ de agregados, como ilustrado na 

tabela 7, observando que 95% das rodovias pavimentadas são em pavimentos flexíveis e mais 

de 1,3 milhões de km de todas as vias não são pavimentadas no país (Araújo, 2016). Este cálculo 

foi apurado levando em consideração as determinações do Manual do DNIT (2006) para 

manutenção e construção de rodovias, bem como, os dados levantados e apresentados nas 



tabelas 5 e 6; considerando o total de rodovias pavimentadas, o consumo de mais de 1 bilhão 

de m³ em recursos , outrora utilizados nestas obras, sendo ainda necessários mais de 15 bilhões 

de m³ em minerais para pavimentar estradas de terra (tabela 7). 

 

Tabela 7. Proporção em peso (%) consolidada dos materiais de projetos rodoviários, segundo 

os principais manuais de engenharia rodoviária. 

Manutenção* 

Km pavimentados Consumo em milhões de m³ 

Total 
Flexível Rígido 

Areia fina Brita 0 Brita 1 Brita 2 

Flex. Ríg. Flex. Ríg. Flex. Ríg. Flex. Ríg. 

Recapeamento 20426 1075 6,6 0,4 3,6 - 2 0,2 - 6,2 

114 
Remoção/recapeamento 8878 467 2,9 0,2 1,6 - 17,1 16,3 - 2,7 

Reconstrução 3772 199 4,1 3 3,8 3,1 19,7 19,3 - 1,1 

Total 33076 1741 13,6 3,5 9 3,1 38,8 35,9 - 10 

Pavimentação Total** Consumo em bilhões de m³ 

Total 

107160 de km 

Areia fina Brita 0 Brita 1 Brita 2 

Flex. Ríg. Flex. Ríg. Flex. Ríg. Flex. Ríg. 

0,1 0,08 0,1 0,09 0,3 0,3 - 0,3 1,3 

Não pavimentados***          
1,3 milhões de km 1,4 1,0 1,3 1,1 3,6 3,5 - 3,6 15,4 

Onde: (*) são os insumos necessários caso fossem empregados métodos de manutenção nos próximos anos nas 

rodovias existentes; (**) insumos utilizados para construir a malha existente; e (***) seria os recursos necessários 

para pavimentar estradas não pavimentadas. 

Fonte: CNT (2018), Araújo (2016). 

 

Os números aqui apresentados, mostram importantes volumes dos agregados minerais 

destinados à construção e manutenção da malha viária brasileira (uma vez que no país, a 

locomoção por rodovias ainda é o principal meio de transporte segundo a CNT, 2018); porém 

ainda não foram apresentados os consumos em função do crescimento urbano por m² construído 

(utilizando-se dos dados do CUB/m²), isto se deve ao crescimento desordenado que o país 

sempre experimentou, contudo a expansão das rodovias é um indicador deste crescimento pois 

trazem a urbanização com elas. Em termos de produção e consumo de agregados minerais, o 

relatório elaborado pela Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados para 

Construção (Anepac, 2018) dá uma ideia a esta demanda, sendo que nos últimos 14 anos, a 

demanda partiu de 460 milhões de toneladas em 1997 para 673 milhões de toneladas em 2011, 

crescimento correspondente a 46,2%; já tomando-se o período de 2001 a 2011, o crescimento 

foi de 92,3% , sendo uma média de 3,5 t/habitante (Anepac, 2018); tendo em vista que, segundo 

este mesmo relatório, esta evolução de produção versus consumo, não foi fortemente abalada 

pelas últimas crises financeiras, como apresentado no gráfico da figura 9(a). 

 

 
Figura 9. Consumo de agregados no Brasil em que (a) representa um período de 16 anos com 

projeção para os próximos 4 anos e (b) as proporções entre brita e areia.  

Fonte: Adaptado do relatório Anepac (2018). 



Desta forma, observa-se que tal como ocorre nas obras de pavimentação, as obras de 

edificação impactam em média mais de 700 milhões de m³/ano o meio ambiente; e somando 

esta série acumulada de 16 anos, ao utilizado na pavimentação, obtém-se a importância de quase 

12 bilhões de m³ de agregados minerais consumidos, com uma projeção de consumo de mais 

de 6 bilhões de m³ nos próximos 4 anos (considerando as projeções da Anepac e obras de 

manutenção em pavimentos); equivalendo a 49 e 24 morros do Pão de Açúcar (IME, 2012). Em 

se tratando apenas dos agregados miúdos como a areia (fina e média) que ocupa um percentual 

de 42,1% deste total; figura 9(b), o volume utilizado equivale a 420 milhões m³/ano, 6 bilhões 

de m³ totais em 16 anos e 4 bilhões de m³ nos próximos 4 anos (Anepac, 2018). Com isso, 

determina-se a necessidade por substitutos mais sustentáveis a estes recursos minerais 

esgotáveis, de modo a reduzir os custos de infraestruturas e custos ambientais. O RAF, poderia 

representar uma alternativa a substituir total ou parcialmente pelo menos o agregado miúdo, no 

caso areias finas e médias, uma alternativa que traria um enorme impacto positivo, visto os 

últimos números apresentados. 

 

Estudos sobre a viabilidade técnica de RAF na construção civil 

 

As pesquisas sobre o reuso do resíduo pela construção civil são muitas; de maneira geral, 

estas tentam a incorporação do RAF em diferentes modalidades de materiais de construção e 

pavimentação. Como viabilidade técnica, este emprego parcial ou total, substituindo o agregado 

convencional, se mostrou promissor em proporções específicas conforme o tipo de 

infraestrutura na construção civil ou camada na pavimentação rodoviária. Um dos pioneiros no 

Brasil, foi o pesquisador André Luis Bonin do Centro Superior de Educação Tecnológica da 

Universidade de Campinas CESET/UNICAMP (Bonin et al., 1995); em seu estudo, foram 

executados 9 traços com RAF, agregados minerais e cimento Portland CP 32 para confecção 

de blocos de alvenaria sem função estrutural, onde as proporções dos componentes foram muito 

similares ao apresentado na tabela 4 sendo realizadas substituições gradativas (em %, em peso) 

da areia por RAF constatando um teor de 20% como o de maior resistência (198 kgf/cm²). Este 

desempenho está em acordo com a norma para artefatos de cimento, a NBR:6136 (1994) para 

blocos de vedação; outros autores como Marcon (2013) verificaram um bom desempenho com 

uma taxa de substituição de 50% nesta mesma configuração, cerca de 19 MPa ou 190 kgf/cm², 

havendo então uma concordância quanto a utilização do resíduo para alvenaria. 

Em concretos estruturais e não estruturais, a literatura mostra uma tendência de bom 

desempenho, ou seja em consonância às normas ABNT NBR:6118 (2004); estruturais e 

NBR:12655 (2015); não estruturais para taxa de substituição do agregado miúdo (areia fina e 

média) pelo RAF de 15 e 50% (Martini, 2017; Marcon, 2013): 4,5 e 3,5 MPa, respectivamente; 

outrossim, em argamassas de revestimento, apresentando conformidade com a NBR:13281 

(2005) para as classes P2 e P6, contendo 30 e 20% de RAF (Casali et al., 2018; Armange et al., 

2005): 2,2 e 19 MPa. Já em pisos intertravados de cimento, utilizados para pavimentação, os 

autores concordam com substituições parciais de 16 e 20% de RAF: Piovesan et al. (2008) e 

Baruffi et al. (2015); obtendo valores de resistência à compressão da ordem de 25 e 35 MPa 

respectivamente; valores estes, de acordo com os critérios da NBR:9781 (2003) para tráfego 

leve de pedestres. 

Em média, a taxa de 30% de substituição em relação ao agregado miúdo por RAF, seja 

qualquer tipo de infraestrutura que compõe o CUB/m² é a proporção, segundo muitos autores 

(Bhardwaj, 2017) que melhor satisfaz os critérios de resistência exigidos pelas normas; a tabela 

8, reforça o que já foi apresentado. 

 

 



Tabela 8. Resumo do reuso de RAF como agregado, segundo diversos autores. 
Infraestrutura *Desempenho (MPa) **Taxa (%) ***Critério Autor 

Contra piso 3,5 15 NBR:12655  Matini, 2017 

Estrutura 4,5 50 NBR:6118 Marcon, 2013 

Blocos de vedação 19,8 20 NBR:6136  Bonin, 1995 

 19 50  Marcon, 2013 

Calçadas 25 16 NBR:9781  Piovesan, 2008 

 35 20  Baruffi, 2015 

Argamassa 2,2 30 NBR:13281 Casali, 2018 

 19 20  Armange, 2005 

Média 16 30  Bhardwaj, 2017 

Onde: (*) é o melhor desempenho, em ensaios destrutivos de compressão (MPa), a uma dada (**) taxa de 

substituição em peso, sendo (***) o critério para esta resistência de acordo com normas específicas. 

Fonte: Martini (2017), Marcon (2013), Bonin et al. (1995), Piovesan et al. (2008), Baruffi et 

al. (2015), Casali et al. (2018), Armange et al. (2005), Bhardwaj et al. (2017). 

 

Em obras de pavimentação rodoviária, o uso de RAF não se limita apenas às camadas 

de revestimento compostas cor CBUQ ou CCP mas também nas demais camadas abaixo. 

Excluindo-se o subleito, composto pelo solo local, dês do reforço à base, são encontrados 

estudos de substituição parcial ou total dos agregados convencionais que as compõem. Segundo 

Klinsky (2013) e Lima (2015), reforços compostos por 100% de RAF desempenham um papel 

satisfatório no quis respeito ao índice de suporte Califórnia CBR (NBR:9895, 1987). Já Guney 

(2005), determina que camadas de base e sub-base contendo 100% de substituição do agregado 

miúdo pelo RAF, também obtiveram bons desempenhos em ensaios de CBR; porém em 

revestimentos cimentados (CCP), de acordo com Kumar et al. (2017), somente substituições 

parciais de 50% apresentaram resistências médias à compressão de 31 MPa, considerado acima 

dos critérios estabelecidos pelo Manual de Pavimentos Rígidos (DNIT, 2004); já em 

revestimentos asfálticos, taxas de substituição de 5 e 19% (Garcia et al., 2018; Miller et al., 

2001), foram consideradas aceitáveis segundo os critérios do DNIT (2006) para misturas 

asfálticas, em ensaios de resistência á tração por compressão diametral (DNIT-ME:136, 2017) 

e dano por umidade induzida (AASHTO-T:283, 2003)  respectivamente. 

Ao padronizar estas taxas de substituição, em termos de médias aritméticas segundo 

diferentes autores em função do desempenho satisfatório para infraestruturas de edificação e 

camadas de pavimentação, são determinadas faixas para cada caso de teores ótimos de RAF. A 

tabela 9, apresenta estas considerações. 

 

Tabela 9. Taxa de reuso de RAF como agregado em média. 
Infraestruturas *Taxa média (%) 

Concreto não estrutural 15 

Concreto estrutural 50 

Alvenaria 35 

Pavimentação 18 

Revestimento 25 

Camadas  
Revestimento rígido 50 

Revestimento flexível 12 

Base 100 

Sub-base 100 

Reforço 100 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na literatura apresentada. 

 

Neste contexto aqui apresentado, fica claro os impactos econômicos e ambientais que o 

atual modelo de gestão do RAF causa a diversos atores direta e indiretamente envolvidos. Uma 

vez que, aos geradores de resíduo existem as tarifas para aterramento ou senão a geração de 



maiores impactos ambientais; aos receptores, ocorre a escassez eminente de espaço para 

depósito e também, a baixa lucratividade, por não receberem resíduos perigosos; aos atores 

indiretos, como a construção civil, a perda de grandes somas de recursos que poderiam estar 

sendo economizados ao reutilizar o resíduo em seus empreendimentos; e ao meio ambiente, que 

poderia ter uma redução significativa na delapidação de suas reservas. Medidas simples como 

esta, reforçam tendências mundiais acerca do perfeito equilíbrio entre o ciclo de geração de 

bens de consumo e produção de resíduos (Horvath, 2003). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com base no referencial teórico apresentado neste artigo, foram tomados procedimentos 

para realizar uma análise econômica da gestão atual de RAF comparada ao reaproveitamento 

do resíduo, bem como a mensuração dos benefícios às industrias indiretamente envolvidas na 

sua produção. Tais metodologias consistiram na elaboração de algoritmos matemáticos para o 

cálculo da economia de recursos econômicos e ambientais devido ao reuso de RAF. 

Benefícios econômicos 

Como exposto anteriormente neste artigo, são dois segmentos industriais afetados 

diretamente pela gestão atual de RAF, ou seja, sua geração e destinação. As indústrias 

siderúrgicas são as geradoras, desprendendo enormes somas de recursos para destinação 

adequada deste resíduo, uma vez que, ao contrário disto, o deposito ilegal do mesmo gera 

passivos econômico-ambientais muitas vezes imensuráveis a médio e longo prazo devido ao 

desconhecimento da dinâmica das substancias oriundas do RAF no meio ambiente; outrossim, 

os aterros sanitários industriais são os receptores dos resíduos que além de esgotarem 

rapidamente suas capacidades (devido ao elevado volume de recebimento), “deixam” de obter 

maior lucratividade ao não receber outros subprodutos industriais mais lucrativos para 

aterramento como os Classe I. Já os setores indiretamente envolvidos da construção civil, 

acabam por desperdiçar recursos econômicos por não reutilizarem o resíduo em seus 

empreendimentos, uma vez que o RAF tem estreita semelhança aos agregados miúdos. 

Para contabilizar estas perdas econômicas dos atores direta e indiretamente envolvidos 

no atual modelo de gestão de RAF, foram elaborados modelos baseados em: séries históricas 

da produção de agregados minerais, uso destes recursos por m² na edificação e por km na 

pavimentação e da produção de resíduos pelas siderurgias; nestes, também foram levadas em 

conta as atuais taxas por tonelada requeridas para aterramento de resíduos Classe II-a (não 

perigosos e não inertes) e Classe I (perigosos), como foi anteriormente exposto na revisão 

bibliográfica deste presente artigo. Desta forma, a equação 1 calcula de maneira direta a 

economia/lucratividade extra gerada no reaproveitamento de RAF para cada um os atores 

diretos. 

 

 , 
 

(1) 

 

Onde, BSd, At é o benefício em R$ gerado às siderúrgicas ou aterros sanitários para um 

determinado ano de produção A de RAF ou período Ai pelas siderúrgicas. As constantes KA e 

KS variam de -1 à 1, sendo que para o cálculo dos benefícios gerados às siderurgias, KS = -1 e 

KA = 0; já para os aterros sanitários, KA = KS = 1; TP = R$ 25,00 é a taxa em R$ por tonelada 

requerida para aterramento de resíduos perigosos e TN = R$ 75,00 é esta mesma taxa para os 

não perigosos e não inertes. 

𝐵𝑆𝑑, 𝐴𝑡 = (𝐾𝐴. 𝑇𝑃 − 𝐾𝑆. 𝑇𝑁)𝐴 𝐵𝑆𝑑, 𝐴𝑡 = ∑ (𝐾𝐴. 𝑇𝑃 − 𝐾𝑆. 𝑇𝑁)𝐴𝑖

𝑖=2012

𝑖=2018

 



As equações 2 à 5, contabilizam os benefícios econômicos em R$ economizados pelos 

setores industriais indiretos, no caso a construção civil para obras de edificação convencionais, 

estimadas em custos por metro quadrado (CUB/m²) e empreendimentos viários estimados em 

custos por quilometro construído (Pav/Km), em que 95% destes são em pavimentos flexíveis 

(CBUQ) e 5% rígidos (CCP). 

 , 
 

(2) 

 

Onde, C é a participação dos materiais em % no CUB/m², Bi são os benefícios gerados 

em % por cada modalidade de infraestrutura que compõe o CUB/m², variando segundo sua 

participação em %: Si, Ei e Ti; segundo a tabela 10 e BCUB é o benefício total e consolidado para 

edificações em % por m². 

Tabela 10. Descrição detalhada das variáveis da equação 2. 
i Variável: C Si Ei Ti 
 Proporções: *Materiais no CUB (%) **Materiais (%) ***Ag. miúdo (%) ivTaxa (%) 
 Infraestrutura 

43,9 

   

1 Concreto não estrutural 16,5 75 15 

2 Concreto estrutural 20,7 35,79 50 

3 Alvenaria 5,4 49,85 35 

4 Pavimentação 10,4 62,75 18 

5 Revestimento 30,6 75 25 

Onde: (*) é proporção (em %) em R$ que o custo de materiais ocupa no CUB/m², (**) são as proporções que cada 

infraestrutura ocupa no CUB com agregado miúdo (***), substituído parcialmente (iv) por RAF em peso. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na literatura apresentada. 

 
, 

 
(3) 

 

Sendo que, P e F são as participações em % dos materiais em pavimentos rígidos e 

flexíveis respectivamente, Gi e Hi são os benefícios em % (analogamente à Bi) sendo que as 

proporções que cada camada representa, são: Vi, Ri e Ki (rígidos) e Di, Ji e Li (flexíveis); segundo 

a tabela 11 e Bpav é o benefício geral (em % por km) em obras de pavimentação (somando as 

proporções de cada modalidade rígida e flexível). 

Tabela 11. Descrição detalhada das variáveis da equação 3. 
Pavimentos rígidos 

i Variável: P Vi Ri Ki 
 Proporções: *Materiais no projeto (%) **Ag. Miúdo (%) ***Prop. vol. (%) ivTaxa (%) 
 Camadas 

86,28 

   

1 CCP 31 22 50 

2 Base 95 33 100 

3 Sub-base 10 33 100 

4 Reforço 6 11 100 

Pavimentos flexíveis 
 Variável: F Di Ji Li 
 Proporções: Materiais no projeto (%) Ag. Miúdo (%) Prop. vol. (%) Taxa (%) 
 Camadas 

90,92 

   

1 CCP 53,3 13 12 

2 Base 95 38 100 

3 Sub-base 10 38 100 

4 Reforço 6 13 100 

Onde: (*) é proporção (em %) em R$ que o custo de materiais ocupa na pavimentação por km, (**) são as 

proporções em volume que cada camada representa sendo que o agregado miúdo, substituído parcialmente (iv) por 

RAF em peso. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na literatura apresentada. 

𝐵𝑖 = 𝐶. 𝑆𝑖. 𝐸𝑖 . 𝑇𝑖 𝐵𝐶𝑈𝐵 =∑𝐵𝑖

𝑖=1

𝑖=4

 

𝐺𝑖 = 𝑃. 𝑉𝑖. 𝑅𝑖. 𝐾𝑖 

𝐻𝑖 = 𝐹.𝐷𝑖. 𝐽𝑖. 𝐿𝑖 
𝐵𝑝𝑎𝑣 =∑(0,05𝐺𝑖 + 0,95𝐻𝑖)

𝑖=1

𝑖=4

 



 (4) 

 (5) 

 

Onde, ECUB/m² e Epav/km são as economias em R$ geradas pelo uso de RAF em edificações 

e projetos rodoviários respectivamente; aplicadas sobre a média de valores dos últimos 11 anos 

para o CUB/m²: MCUB/m² (SINDUSCON/MG, 2018; SINDUSCON/SP, 2018; CBIC, 2018) e na 

média de 12 anos de custos por km para a pavimentação: Mpav.flex/km e Mpav.rig/km (CNT, 2018; 

DNIT, 2004; DNIT, 2006). Com estes algoritmos, foram contabilizadas economias financeiras 

e ganhos nos setores industriais indireta e diretamente envolvidos na atual gestão do RAF. 

 

Benefícios ambientais 

Para o cálculo dos benefícios ambientais, foram contabilizados os montantes em 

toneladas de RAF utilizados, caso fossem incorporados pela construção civil de acordo com a 

demanda segundo projeções de consumo de agregados minerais no país para edificações e os 

insumos necessários para reforma de pavimentos rodoviários; da mesma forma, foi calculado o 

consumo de RAF, caso o mesmo fosse utilizado na construção das rodovias já consolidadas, 

segundo a CNT (2018) e a série acumulada de consumo de agregados minerais para edificações 

dos últimos 6 anos (Anepac, 2018). Com isto, foram elaborados algoritmos consolidados a 

partir destas séries históricas e então tais quantidades de resíduos foram comparadas ao total 

produzido no país, segundo os relatórios da ABIFA dos últimos 6 anos. A equação 6, contabiliza 

em t/ano ou toneladas por período de RAF produzida no país, as equações 7 e 8 calculam a 

participação do RAF em volume (m³) nas infraestruturas e camadas empregadas por m² e km, 

e as equações 9 e 10 contabilizam a economia em t/m² e t/km construídos de agregados 

minerais. 

 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 (9) 

 (10) 

 

Em que, QRAF é a quantidade em toneladas de RAF produzido no Brasil conforme o 

ano i ou no acumulado, WCUB e Ypav são as proporções de RAF utilizadas em edificações por m² 

e em projetos de pavimentação por km respectivamente, que quando multiplicadas pelas médias 

consumidas de agregados miúdos (os quais são substituídos pelo resíduo), segundo a Anepac 

(2018) e a CNT (2018): ArCUB e Arpav, para edificações e rodovias respetivamente, juntamente 

pela densidade do RAF ϒRAF = 2,5 t/m³, produzem as quantidades em toneladas QRAF(WCUB) e 

QRAF(YPav) de resíduos utilizados em construções por m² e em projetos rodoviários por km, 

respectivamente. De posse destes algoritmos, foi então possível computar o consumo de RAF, 

caso fosse utilizado em proporções segundo a literatura, em obras de construção civil, 

𝐸𝐶𝑈𝐵/𝑚² = 𝑀𝐶𝑈𝐵/𝑚². 𝐵𝐶𝑈𝐵 

𝑄𝑅𝐴𝐹 = ∑ (𝐴𝑖)

𝑖=2012

𝑖=2018

 

𝑊𝐶𝑈𝐵 =∑𝑆𝑖. 𝐸𝑖. 𝑇𝑖

𝑖=1

𝑖=4

 

𝑌𝑝𝑎𝑣 =∑(0,05𝐾𝑖. 𝑅𝑖 . 𝑉𝑖 + 0,95𝐿𝑖. 𝐽𝑖. 𝐷𝑖)

𝑖=1

𝑖=4

 

𝑄𝑅𝐴𝐹(𝑊𝐶𝑈𝐵) = 𝐴𝑟𝐶𝑈𝐵 .𝑊𝐶𝑈𝐵 . 𝛾𝑅𝐴𝐹 

𝑄𝑅𝐴𝐹(𝑌𝑃𝑎𝑣) = 𝐴𝑟𝑃𝑎𝑣. 𝑌𝑃𝑎𝑣 . 𝛾𝑅𝐴𝐹 

𝐸𝑃𝑎𝑣/𝐾𝑚 = (0,95.𝑀𝑃𝑎𝑣.𝑓𝑙𝑒𝑥/𝐾𝑚 + 0,05.𝑀𝑃𝑎𝑣.𝑟𝑒𝑔/𝐾𝑚). 𝐵𝑃𝑎𝑣 



comparando-o com o total produzido no Brasil ano a ano ou acumulado, segundo a série 

histórica dos relatórios da ABIFA (2012-2018). 

Uma vez estabelecidos os métodos, foram então calculadas as economias financeiras e 

ambientais geradas pelo reuso do resíduo pela construção civil, resultando em uma comparação 

com atual modelo de gestão do RAF. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados foram obtidos aplicando a metodologia aqui descrita. Para análise destes, 

os benefícios econômicos para os atores diretamente envolvidos na atual gestão do RAF, no 

caso as siderurgias identificadas pela variável “Sd” e aterros sanitários, identificados pela 

variável “At” são apresentados na tabela 12 que contempla benefícios por ano A e no período 

Ai de 2012 à 2018, que se constitui da série histórica disponível elaborada pela ABIFA (2012-

2018). 

 

Tabela 12. Benefícios aos setores diretamente envolvidos com a gestão de RAF. 
Variáveis At Sd Economia At Economia Sd 

KA 1 0 milhões de R$ 

KS 1 -1   
TP 75,00   
TN 25,00   
Ai Ano RAF (milhões de toneladas)   

A2012 2012 1,7 85,80 42,90 

A2013 2013 1,8 92,14 46,07 

A2014 2014 1,6 82,12 41,06 

A2015 2015 1,4 69,48 34,74 

A2016 2016 1,3 63,09 31,54 

A2017 2017 1,3 66,50 33,25 

A2018 2018 1,4 67,52 33,76 

Total período  526,65 263,32 

Média período  75,24 37,62 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na literatura apresentada. 

 

Estes resultados mostram enormes economias de recursos financeiros às siderurgias que 

não descartam mais seus resíduos em aterros, deixando de arcar com taxas TN de aterramento 

por tonelada; da mesma forma, os aterros sanitários recebem um lucro extra por utilizarem seus 

espaços para receber resíduos perigosos, os quais possuem taxas TP mais valiosas que TN 

(resíduos não inertes), recebendo benefícios extras da diferença entre estas taxas e em função 

do RAF produzido anualmente. Esta primeira análise, revela grande impacto que o reuso do 

resíduo causa, em outras palavras, ganhos anuais da ordem de R$ 75,00 milhões e acumulados 

(ao longo de 6 anos) da ordem de R$ 500,00 milhões às siderurgias e ganhos anuais da ordem 

de R$ 33,00 milhões e R$ 200,00 milhões acumulados aos aterros sanitários. 

Já os benefícios econômicos aos atores indiretamente envolvidos foram contabilizados 

revelando que estes, no caso a construção civil, perdem muito por não reutilizarem um recurso 

desprezado por ser classificado como resíduo industrial, mas que possui estreita semelhança 

com as matérias-primas utilizados em seus projetos. A tabela 13 apresenta estes resultados em 

%, contemplando novamente as variáveis utilizadas para cálculo, já a tabela 14, apresenta a 

economia em R$. 

 

 

 

 



Tabela 13. Benefícios em % aos setores indiretamente envolvidos com a gestão de RAF. 
Economia %/m² (Edificações) 

i Variável: C Si Ei Ti Bi 

 Infraestrutura 43,9     
1 Concreto não estrutural  16,5 75 15 0,8 

2 Concreto estrutural  20,7 35,79 50 1,6 

3 Alvenaria  5,4 49,85 35 0,4 

4 Pavimentação  10,4 62,75 18 0,5 

5 Revestimento  30,6 75 25 2,5 

 Total (%, BCUB):     5,9 

Economia %/km (Pavimentos rígidos) 

 Variável: P Vi Ri Ki Gi 

 Camadas 86,28     
1 CCP  31 22 50 2,9 

2 Base  95 33 100 27,3 

3 Sub-base  10 33 100 2,9 

4 Reforço  6 11 100 0,6 

 Total:     33,7 

Economia %/km (Pavimentos flexíveis) 

 Variável: F Di Ji Li Hi 

 Camadas 90,92     
1 CCP  53,3 13 12 0,7 

2 Base  95 38 100 32,4 

3 Sub-base  10 38 100 3,4 

4 Reforço  6 13 100 0,7 

 Total (%):     37,2 

 Total (%, Bpav):     37 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na literatura apresentada. 

 

Tabela 14. Benefícios em R$ aos setores indiretamente envolvidos com a gestão de RAF. 
Variável: MCUB (R$/m²) Mpav.flex (R$/km) Mpav.rig (R$/km) 

Médias: 1027,20 2981414,10 4747959,52 

 Economia em R$  Economia em % 

ECUB/m² (R$): 60,49  5,9 

EPav/km (R$): 1136890,41  37 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na literatura apresentada. 

Estes resultados mostram economias da ordem de R$ 60,00 por m² para edificações (que 

representam quase 6% do seu custo total), número este que pode parecer a princípio desprezível, 

porém considerando o volume e aumentos de preços de matérias-primas, se torna muito 

significante. Na pavimentação, a economia por sua vez já é mais expressiva, devido a demanda 

mais elevada por materiais como agregados miúdos para a construção das diversas camadas no 

projeto, representando benefícios da ordem de R$ 1,00 milhão por km construído (mais de 30% 

do valor total da obra). Tais determinações levam a discussão que realmente o reuso de RAF 

na construção civil gera benefícios expressivos aos setores que serão responsáveis por destinar 

melhor o resíduo, no caso a construção civil. 

E finalmente, os impactos positivos ao meio ambiente decorrentes desta nova maneira 

de gerir o RAF foi calculada utilizando a metodologia outrora descrita neste presente artigo. 

Estes impactos foram mensurados em toneladas de RAF utilizadas, considerando futuras obras 

de manutenção da malha viária brasileira, segundo a CNT (2018) e a projeção de consumo de 

agregados miúdos para projetos de edificação (no caso areia), para os próximos 4 anos de 

acordo com a Anepac (2018). Da mesma forma, para a malha já consolidada (CNT, 2018) e os 

dados da série histórica de consumo de agregados (Anepac, 2018) dos últimos 6 anos, foram 

calculados os consumos de RAF, caso o mesmo tivesse sido empregado em projetos rodoviários 

e urbanos. Com estes dois montantes computados de uso futuro e suposto uso de RAF na 

pavimentação por km e edificações por m² construídos, estes foram comparados com a 



produção deste subproduto industrial de modo a verificar se o mesmo seria total ou parcialmente 

absorvido, evitando sua destinação ao aterro. A tabela 15 contempla os impactos ao meio 

ambiente em toneladas de reuso de RAF, juntamente com o total produzido de resíduo nos 

últimos 6 anos (ABIFA, 2012-2016). 

Tabela 15. Benefícios ao meio ambiente em toneladas de RAF reutilizado. 
Uso convencional de agregados miúdos minerais (milhões de toneladas) 

 Utilizado nos últimos 6 anos Uso futuro nos próximos 4 anos/manutenção 

Uso CUB/m² 459 526 

Uso Pav/km 108 12 

Uso de RAF como substituto parcial de agregados miúdos (milhões de toneladas) 

 Utilizado nos últimos 6 anos Uso futuro nos próximos 4 anos/manutenção 

ArCUB: 3325 4220 

Arpav: 200 17 

QRAF(BCUB): 478 548 

QRAF(BPav): 113 13 

ϒRAF (t/m³): 2,5 

QRAF (t): 10,53 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na literatura apresentada. 

 

Observando os montantes de possível absorção do RAF pela construção civil em obras 

consolidadas e futuras, o acumulado produzido do resíduo nos últimos 6 anos poderia ser 

totalmente reutilizado tanto no passado quanto em projetos futuros. Sendo que a urbanização 

por m² construído consome quantidades superiores de agregados minerais (quase 3400 

toneladas nos últimos 6 anos e mais de 4 mil toneladas nos próximos 4 anos), segundo a Anepac 

(2018); o reuso de RAF para estes projetos representaria um pouco mais de 10%, porém ainda 

seriam mais de 400 toneladas nos últimos 6 anos (caso tivesse sido reutilizado o resíduo) e mais 

de 500 mil toneladas nos próximos 4 anos. Já em projetos rodoviários (flexíveis e rígidos), o 

possível reuso seria de mais de 100 mil toneladas, considerando toda malha rodoviária 

consolidada e mais 10 mil toneladas, considerando futuras obras de manutenção nestes trechos 

existentes. Considerando que o RAF produzido entre 2012 e 2018 somou um pouco mais de 10 

mil toneladas, todo o resíduo produzido seria facilmente absorvido pela construção civil, que 

deixaria de utilizar a mesma quantidade em recursos naturais esgotáveis (no caso, agregados 

minerais miúdos). 

Com isto, verifica-se que tanto economicamente quanto ambientalmente, o reuso de 

RAF pela construção civil, em proporções de substituição ao agregado convencional segundo 

a literatura, é uma medida de grande impacto positivo e que atinge pelo menos 4 setores de 

grande importância econômica social no Brasil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desta avaliação entre dois métodos de gestão de rejeitos da siderurgia, chega-se a 

conclusão de que o método atual de geração e descarte do mesmo produz muitos desperdícios 

econômicos e impactos ambientais que acabam passando desapercebidos pela sociedade e 

entidades de controle ambiental por estar em concordância com as normas atuais. Esta 

morosidade em continuar aceitando o que aparentemente “funciona” acaba por desprezar 

inúmeros esforços de pesquisadores e entidades em criar novas alternativas ao descarte deste 

passivo ambiental; em consequência, aparecem enormes desperdícios ao analisar de forma mais 

analítica tal situação. Sendo assim, o reuso de RAF pela construção, uma prática aparentemente 

simples por parte da construção civil, uma vez que o resíduo possui estreita semelhança às 

matérias-primas utilizadas por esta, traz muitos benefícios aos envolvidos direta e indiretamente 

com o resíduo. 
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