
A economia na utilização de ADF/RAF na construção civil 
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Resumo: A indústria siderúrgica brasileira, no segmento da fundição de peças metálicas, produz 

volumes da ordem de 100 toneladas/dia de areias descartadas de fundição ou resíduos de areia de 

fundição (ADF/RAF), um resíduo Classe II-A. Este material, por ter uma grande semelhança ao 

utilizado como agregado pela construção civil, poderia ser amplamente utilizado neste mercado 

gerando economias em recursos energéticos, hídricos e econômicos. Neste artigo foram calculados 

estes consumos, somados aos custos para descarte de ADF/RAF em aterros sanitários e em lugares 

inadequados, na forma de economia gerada. A soma destes valores, obtidos da literatura sobre este 

tema, foram subtraídos dos consumos envolvidos no beneficiamento deste resíduo para posterior 

reutilização pela construção civil, encontrando valores superiores a: 22 mil kWh/dia a 41 milhões 

kWh em cinco anos; 329 m³/dia a 600 mil m³ em cinco anos; e R$ 11 mil/dia a R$ 21 milhões em 

cinco anos economizados em recursos energéticos, hídricos e financeiros respectivamente pelos 

setores envolvidos no descarte de ADF/RAF (siderurgias e aterros sanitários). Além de uma 

economia em custos com externalidades da ordem de R$ 38 milhões/dia e R$ 70 bilhões em cinco 

anos. 
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Abstract: The Brazilian steel industry casting segment produces volumes in the order of 100 

tons/day of foundry sand discarded or waste foundry sand (FSD/WFS) a Class II-A waste. This 

material has a great resemblance to the one used as aggregate by the construction could be used in 

this market generating savings in energy, water and economic resources. In this article these 

consumptions were calculated together with the costs for FSD/WFS disposal in landfills and in 

inadequate places in the form of savings generated. The sum of these values, obtained from the 

literature on this subject, was subtracted from the consumption involved in the processing of this 

waste for later reuse by the construction finding values higher than: 22 thousand kWh/day to 41 

million kWh in five years; 329 m³/day to 600 thousand m³ in five years; and R$ 11 thousand/day to 

R$ 21 million in five years saved in energy, water and financial resources respectively by the 

sectors involved in the disposal of FSD / WFS (steel mills and landfills). And economy with 

externalities of R$ 38 million/day and R$ 70 billion in five years. 
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1 Introdução  

  

Os resíduos industriais são subprodutos cuja destinação incorreta pode acarretar em passivos 

ambientais com potencial poluidor enquadrado segundo a classificação deste rejeito, conforme as 

definições do órgão ambiental [1, 2]. Esta metodologia atribui um tipo de segregação por classes 

aos diferentes tipos de resíduos, sendo que: Classe I são resíduos perigosos (substâncias de alta 



toxidade e potencial poluidor); Classe II-A são resíduos não perigosos e não inertes (não produzem 

toxidade aguda, porém com substâncias acima dos padrões para se enquadrarem como inertes); e 

Classe II-B são resíduos inertes. Em especial, os resíduos Classe-II, não oferecem efeitos nocivos 

agudos ao meio ambiente, porém as concentrações de metais, metais pesados, resinas fenólicas, etc. 

neles contidos os tornam potenciais poluidores, caso não sejam descartados corretamente. Esta 

política de segregação e destinação correta de resíduos, segundo sua potencialidade em degradar o 

meio-ambiente, é um mecanismo de controle que de certa forma resolve quando aplicada 

corretamente o problema do passivo ambiental, porém acaba desperdiçando possíveis 

aplicabilidades para outras finalidades destes resíduos. 

Particularmente para resíduos Classe II (A ou B), existe uma grande oportunidade de reinserção dos 

mesmos em outros mercados como o da construção civil, uma vez que estes requerem pouco ou 

nenhum tipo de tratamento (físico/químico) para que possam ser reutilizados de forma segura ao 

meio ambiente. Estes, como casca de arroz calcinada, gesso fosfatado, resíduos de construção e 

demolição, areia de fundição, cinza de queima de carvão, entre outros, são rejeitos não inertes 

produzidos em grandes quantidades pelas indústrias; com isto, muitos pesquisadores vem estudando 

a viabilidade técnica de reuso na construção civil, um mercado que demanda grandes quantidades 

de matéria-prima que na sua maioria consiste em recursos minerais esgotáveis [3], sendo que o 

reuso destes subprodutos, seja na produção de cimento atuando como pozolana, concreto, 

argamassa e massa asfáltica, atuando como agregado é muito difundido como objeto de estudo na 

literatura atual, revelando a potencialidade de tais resíduos atuando na construção civil [4, 5, 6]. 

A areia de fundição descartada, também conhecida pelas siglas ADF/RAF, é um resíduo Classe II 

produzido pelas indústrias siderúrgicas no processo de fundição de peças metálicas [7]. Este 

processo de produção utiliza moldes feitos com areia fina que são preenchidos, após a aplicação de 

resina para facilitar a dês-moldagem das peças, com metal derretido; após o esfriamento da peça o 

molde é quebrado e esta areia é então reutilizada após um tratamento mecânico, ou tratamento 

mecânico seguido de um térmico [8]. O processo industrial não sofre muitas alterações de fábrica 

para fábrica, uma vez que se trata de uma técnica simples e muito difundida e somente o tipo de 

aglutinante que modifica em partes tal processo, bem como os rejeitos gerados; estes podem ser 

resumidos em: areia verde – areias minerais moldadas no formato do molde da peça em estado 

úmido, ou seja, saturadas com água mantendo a coesão entre os grãos; alcalino fenólica – areias 

minerais moldadas no formato do molde da peça saturada por uma resina fenólica e depois curada a 

quente com catalisador [9]; fenólico/uretânica – areias moldadas saturadas com resinas fenólicas 

uretânicas e curadas a frio com catalisador [10]; furânica – similar ao método alcalino fenólico, 

porém com resina furânica [11, 12]; shell ou “shell mouding” – é realizada a mistura entre uma 

resina termo fixa, areia mineral e catalisador, a areia á colocada na caixa de contenção, o conjunto é 

vibrado juntamente com a peça protótipo, é formada uma casca na superfície do negativo, a areia 

não curada é removida e então a casca é removida [11, 12]; silicato de sódio – é feita a mistura da 

areia mineral com silicato de sódio, o conjunto é vibro compactado no formato do negativo da peça 

e a mistura é gaseificada com gás carbono formando pontes químicas entre os grãos [13]. 

O aumento da vida útil da areia no ciclo fabril, segundo Mariotto (2000) e Lopes (2009) [7, 8], 

reduz o descarte do material, contudo somente as grandes siderúrgicas aplicam este tratamento de 

reuso [14, 15] devido aos elevados custos de instalação e manutenção de equipamentos [16, 17], 

ocorrendo, na maioria dos casos principalmente entre empresas de pequeno e médio porte, o 

descarte após o primeiro uso desta areia, com o agravante em muitos casos, de ocorrer em locais 



irregulares como lixões e terrenos baldios [18, 19, 20]; todavia, o reaproveitamento desta areia na 

fundição diminui os custos em taxas de aterro sanitário, bem como da recuperação de áreas 

degradadas devido ao descarte incorreto. 

A construção civil é um mercado que demanda um grande volume de recursos como cimento e 

agregados minerais, sendo que estes últimos são materiais que atuam com a função de 

preenchimento, assentamento (misturado ao solo) e agregados juntamente com os materiais ligantes 

para a composição de misturas hidráulicas, como argamassas e concreto ou betuminosas em obras 

de edificações e pavimentação rodoviária [21]. Desta forma, para que um determinado material seja 

utilizado como agregado, ele deve cumprir uma série de pré-requisitos normatizados pela ABN-

NBR:7211 (2005) [22] – para edificações; e pelo Manual da Pavimentação do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes [21] – para projetos de pavimentação, que são critérios 

que irão garantir que o material não afete a integridade estrutural do empreendimento consolidado. 

A ADF/RAF, segundo a literatura atual [3, 4, 23, 24], é um resíduo que possui viabilidade técnica 

como agregado na construção civil, uma vez que possui características semelhantes ao agregado 

miúdo natural [3, 4, 24] e não interfere de forma significativa nas propriedades mecânicas da 

infraestrutura final [4, 23], segundo as normas técnicas. Segundo estes estudos, o uso do resíduo se 

estende em diversas modalidades de infraestruturas como por exemplo calçadas seguras [25]. Com 

isto, é aproveitado todo o potencial do resíduo, substituindo recursos naturais esgotáveis em 

empreendimentos da construção civil [26, 27], reduzindo assim a extração destes recursos, 

eliminando custos de descarte [28, 29, 30], aumentando a vida útil dos aterros sanitários [31] e 

reduzindo o custo por metro quadrado construído, em edificações e obras de pavimentação [32]. 

Neste artigo, foram apresentadas as sistemáticas mais adotadas para a gestão de descarte de 

ADF/RAF em um aterro sanitário, de acordo com a legislação e de forma ilegal. Com relação a 

metodologia de correta destinação, foram considerados procedimentos de recondicionamento de 

areias no ciclo fabril, de acordo com a literatura [4, 8, 15]. Estas sistemáticas foram organizadas em 

tabelas e fluxogramas contendo as sub etapas envolvendo maquinário utilizado, processos e 

serviços envolvidos onde para cada uma foram imbuídos os impactos financeiros e ambientais 

decorrentes; no caso do descarte ilegal, foram considerados os impactos ambientais devido à 

poluição em termos de custos para recuperação das áreas degradadas. 

Os processos e etapas foram então valorados, bem como as ações mitigadoras para a poluição e 

externalidades, possibilitando computar todos os gastos em termos de recursos energéticos, hídricos 

e financeiros, anuais e para os próximos cinco anos; uma vez determinados estes consumos, foram 

propostos modelos de reuso de ADF/RAF produzidos no Brasil, em que, novamente foram 

contabilizados os recursos necessários para a manutenção dos mesmos. De posse destes dois 

cenários, de descarte e de reuso, foram realizados cálculos utilizando algoritmos matemáticos e 

então contabilizados os resultados em termos de economia gerada. 

  

2 Desenvolvimento  

 

Para o desenvolvimento dos cálculos, inicialmente foram definidas sistemáticas de descarte de 

ADF/RAF; em seguida para cada uma das três metodologias definidas, suas etapas foram 

desmembradas e então valoradas em termos de recursos energéticos, hídricos e financeiros; 

paralelamente foi proposta a metodologia para beneficiamento do resíduo para posterior reuso com 



suas etapas valoradas, analogamente; e finalmente, utilizando algoritmos matemáticos, foram 

realizados cálculos entre as propostas para contabilizar os benefícios da prática do reuso. Os 

consumos doravante de ações mitigadoras para recuperar áreas contaminadas com o descarte 

inadequado do rejeito, bem como a externalidade, que no caso se trata do esgotamento da 

capacidade dos aterros sanitários, também foram computados e somados a economia total gerada. A 

seguir, para cada etapa aqui definida, será apresentada uma dedução mais bem detalhada, assim 

como o referencial bibliográfico utilizado. 

 

2.1 Recondicionamento  

 

Segundo Bonet (2002) [4], Lopes (2009) [8] e Maciel (2017) [15], os procedimentos adotados pelas 

indústrias siderúrgicas após o uso dos moldes de areia mineral envolvem de 1 à 3 etapas, as quais 

visam o reaproveitamento da areia no ciclo industrial antes do seu descarte em aterros sanitário, 

porém de acordo com Bina (2002) [3], o fato que mais ocorre neste ramo industrial é o descarte 

após o primeiro uso do molde e em locais inadequados, por se tratar do método menos oneroso de 

todos. Com o objetivo de organizar melhor tais metodologias, aqui neste presente artigo, tais 

sistemáticas serão identificadas como procedimentos de 1 a 3, em que: 

• Processo-1: esta sistemática, segundo Bonet (2002) [4] consiste em apenas 1 etapa de 

tratamento mecânico por peneiramento. Após seu uso, o molde de areia é quebrado e segue em 

esteiras mecanizadas para uma peneira elétrica (ilustrada na figura 1; [33]) a qual possui duas 

malhas, uma superior e a outra inferior (semelhante a um britador). A peneira superior retém 

partículas acima do diâmetro máximo de 0,15 mm enquanto a inferior deixa passar todo o material 

pulverulento, ou de diâmetro inferior a 0,075 mm. A parte útil desta areia de fundição fica retida 

entre as duas peneiras. Este sistema, segundo o autor (ilustrado na figura 1), possui uma taxa de 

reaproveitamento de 30% em peso, com um consumo em recursos condizente com a tabela 1 que 

foi determinada através da pesquisa na literatura atual, com a padronização deste consumo deduzido 

da média aritmética dos autores e em termos da produção diária de 100 toneladas de ADF/RAF, 

condizente com a produção brasileira [34]; observando que, nesta padronização, a moeda americana 

foi convertida em R$, segundo a cotação do Dólar mais recente realizada [35]; 

 

 

Figura 1: Equipamento típico para reaproveitamento de areia por peneiramento. Fonte: [33]. 



 

Figura 2: Fotografias ilustrativas acerca do Processo 1, em que (a), os moldes quebrados são 

carregados por esteiras para (b) serem peneirados, reutilizando a parcela útil e descartando os 

rejeitos (c). Fonte: [36]. 

 

Tabela 1. Consumo do Processo-1, em termos da literatura consultada e para 100 t/mês de 

ADF/RAF produzida e processada. 

Tipo de consumo*: Energético Hídrico Financeiro ADF/RAF Fonte 

Literatura: 24 kWh/t 0 m³/t US$ 5,03/t 700 t/mês [37, 39] 

Padronizado: 102,86 kWh/t 0 m³/t R$ 80,84/t1 3000 t/mês  

Obs: (*) Todos os consumos serão sempre analisados em função da sua unidade (kWh, m³, unidade monetária e peso) 

em função da quantidade em tonelada da ADF/RAF tratada. 

 

• Pocesso-2: este, segundo Lopes (2009) [8], Adegas (2007) [9] e D’Elboux (2000) [39], 

consiste de duas etapas em tratamento mecânico. A etapa inicial é composta de um processamento 

análogo ao Processo-1 (vibro peneiramento), porém todo o material graúdo, ou seja, que ficou 

retido na peneira de 0,15 mm, é direcionado para um equipamento chamado de “destorroador” que 

é responsável por triturar estas partículas maiores e redirecionar este material novamente para a 

peneira. Com isso, a taxa de regeneração da areia aumenta para 60%, segundo Lopes (2009) [8]. As 

figuras 3 [40] e 4 [36] ilustram equipamentos utilizados e a dinâmica de processamento; já a tabela 

2, apresenta o consumo deste processo, de forma análoga ao Processo-1; 

 

 

Figura 3: Destorroador típico para sistemáticas semelhantes ao Processo-2. Fonte: [40]. 

 

                                                 
1 Gastos financeiros normatizados calculados em R$, com base no valor do Dólar (11/02/2019) consultado em 

referência confiável [35]. 



 

Figura 4: Fotografias ilustrativas acerca do Processo-2, em que (a), os rejeitos são reinseridos no 

sistema por meio do destorroador reaproveitando mais areia (b) e descartando (c) partículas não 

friáveis. Fonte: [36]. 

 

Tabela 2. Consumo do Processo-2, em termos da literatura consultada e para 100 t/mês de 

ADF/RAF produzida e processada. 

Tipo de consumo: Energético Hídrico Financeiro ADF/RAF Fonte 

Literatura: - - R$ 10,00/t 400 t/mês [42] 

 38 kWh/t 0 m³/t US$ 6,09/t 700 t/mês [39] 

Padronizado: 162,86 kWh/t 0 m³/t R$ 86,44/t 3000 t/mês  
 

• Processo-3: neste, o rejeito passa por um tratamento completo segundo Maciel (2017) [15], 

envolvendo os procedimentos mecânicos descritos nos anteriores (1 e 2), porém com uma terceira 

etapa após a segregação da areia útil por faixa granulométrica. Esta é responsável por imbuir mais 

qualidade à areia, de modo que a mesma, permaneça mais tempo no ciclo fabril de fundição. Desta 

forma, após a separação mecânica, a areia é transportada por esteira mecânicas para um forno de 

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), que segundo Mariotto (1997) [38] fica responsável pela 

volatilização da resina fenólica adsorvida pelos grãos. Feito este processo, a areia retorna ao ciclo 

fabril com uma taxa de reaproveitamento de 90% [15]. As figuras 5 e 6 ilustram os equipamentos e 

processos e a tabela 3, os gastos envolvidos. 

 

 

Figura 5: Fotografias ilustrativas do forno de GLP empregado no Processo-3. Fonte: [36]. 

 



 

Figura 6: Fluxograma acerca das etapas envolvidas no Processo-3. Fonte: Adaptado de [15]. 

 

Tabela 3. Consumo do Processo-3, em termos da literatura consultada e para 100 t/mês de 

ADF/RAF produzida e processada. 

Tipo de consumo: Energético Hídrico Financeiro ADF/RAF Fonte 

Literatura: - 1 m³/t R$ 30,00/t 400 t/mês [42] 

 98 kWh/t 1,75 m³/t R$ 16,72/t 700 t/mês [41, 38] 

Padronizado: 420 kWh/t 7,5 m³/t R$ 246,86/t 3000 t/mês  
 

2.2 Descarte 

 

Contudo, a despeito dos tratamentos uma parcela desta areia acaba se tornando rejeito, sendo 

descartada em aterros sanitários regulamentados. Em aterros, o consumo de recursos para a 

realização do serviço por tonelada aterrada chega a R$ 19,88/t em média [42], utilizando 

equipamentos [43] e número de funcionários adequados [42], e gastos energéticos e hídricos de 

168,41 kWh/t e 4 m ³/t, respectivamente [43]. Com isso, as empresas administradoras destes aterros 

necessitam lucrar com esta atividade, determinando taxações por tonelada aterrada conforme a 

classificação do resíduo; estas são cobradas em cima do rejeito como é o caso da ADF/RAF que 

apesar de processos de recondicionamento (1 à 3), tem seus excedentes: 70, 40 e 10% aterrados 

nestes locais. 

Segundo empresas, associações [28, 29, 44] e alguns autores [8, 45, 46, 47], estes valores podem 

variar muito devido decretos estaduais e municipais, normas internacionais, etc. A tabela 4 

apresenta taxas por tonelada conforme alguns autores, associações e empresas; bem como, os 

valores padronizados calculados a partir das médias aritméticas destas taxas pesquisadas, com a 

devida conversão de volume para massa quando conveniente (adotando a densidade da ADF/RAF 

de 2,68 t/m³ [48]). 

 

 

 



Tabela 4. Taxas para aterramento de resíduos sólidos, de acordo com sua classificação [1]. 

Classe de resíduos Custo de aterramento Fonte 

I 

R$ 256,54/t [8] 

R$ 75,00/t [28, 29] 

R$ 205,92/t [47] 

II (A ou B) 

R$ 70,00/m³ [45] 

R$ 41,67/t [46] 

R$ 85,51/t [8] 

R$ 25,00/t [28, 29] 

R$ 68,64/t [47] 

Padronização Classe I 179,15 
R$/t 

Padronização Classe II 81,68 

 

Todavia grande parcela das indústrias siderúrgicas não pratica nenhum tipo de tratamento para 

recuperar a areia em seu ciclo fabril, sendo que destas cerca de 90%; segundo Bina (2002) [3]; 

descartam seus rejeitos de forma ilegal (figura 7: [49]). Esta prática de descarte após o primeiro uso 

de areia de fundição, será denominada de “Processo-4” aqui neste presente artigo; para este caso, 

não existem consumos energéticos, hídricos e financeiros à primeira vista, porém os custos 

ambientais a médio e longo prazo, se refletem em externalidades que serão mais bem detalhadas e 

mensuradas mais adiante. 

 

 

Figura 7: Fotografias ilustrativas do descarte ilegal de ADF/RAF. Fonte: [49]. 

 

Já as práticas para recuperar a areia, como já descritas aqui neste mesmo artigo (Processos 1 á 3), 

são distribuídas em peso (em %) em todo o ramo siderúrgico que, segundo Adegas (2007) [14], 

pode ser segmentado de acordo com o processo adotado. O gráfico da figura 8, apresenta esta 

distribuição, obtida a partir de estudos [14] relacionados com a importância que as indústrias 

imbuem ao reaproveitamento de areia no ciclo de fundição. 

 



 

Figura 8: Gráfico de pizza apresentando os pesos, em% em números que cada tipo de processo 

para recuperar a areia tem no segmento da siderurgia no Brasil. Adaptado de [14]. 

 

 

2.3 Externalidades 

 

Durante o ciclo da ADF/RAF no descarte correto e ilegal, são geradas externalidades, as quais, 

impactam de maneiras diferentes o meio ambiente e sociedade [50]: 

 

2.3.1 Descarte em aterros  

 

A principal externalidade quando a ADF/RAF é descartada em aterros sanitários industriais é 

depleção acelerada do mesmo devido aos altos volumes de recebimento do resíduo. No que diz 

respeito ao custo envolvido devido a escassez de espaços para armazenamento de novos resíduos, 

destacam-se: a diferença entre taxas de resíduos perigosos (Classe - I) e não perigosos (Classe - II) 

apresentadas na tabela 4 que as empresas gestoras destes aterros deixam de ganhar, uma vez que os 

perigosos são mais valiosos para aterrar; os recursos necessários para o encerramento e pós 

encerramento do aterro que está esgotado; e o custo para implantação de um novo aterro (incluindo 

as reservas necessárias para sua finalização). Foi considerado para o cálculo das externalidades 

neste presente artigo, que o aterro sanitário já se encontra esgotado, necessitando ser encerrado; 

entretanto, são poucos os estudos sobre tais aspectos encontrados atualmente na literatura, 

principalmente quanto ao consumo de recursos energéticos e hídricos; desta forma, somente os 

consumos financeiros foram considerados, obtidos da pesquisa encomendada pela Associação 

Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos (ABETRE) [29], executada pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) que trata do estudo sobre aspectos econômicos e financeiros da implantação 

e operação de aterros sanitário no Brasil [51], são eles: 

• Custos totais da ordem de mais de R$ 360000/t incluindo pré-implantação, implantação, 

operação, encerramento e pós-encerramento; 

• Custos de encerramento da ordem de R$ 27000/t. 

 

Estes valores, acrescidos dos recursos descritos na seção 2.2 com a gestão da ADF/RAF, serão 

utilizados para o cálculo dos custos em externalidades neste artigo, para a demanda de 100 t/dia de 

ADR/RAF. 



2.3.2 Descarte ilegal 

 

Contudo, 13% das empresas siderúrgicas do Brasil praticam o Processo-4 [14], em que 90% destas 

destinam a ADF/RAF em locais inadequados [3]. Com isso, por não ter recebido um tratamento 

adequado, como impermeabilização, estudos geotécnicos, entre outros específicos dos aterros 

sanitários industriais [52, 53], este terreno possibilita o acúmulo de substâncias tóxicas oriundas do 

resíduo, com posterior carregamento pluviométrico para águas subterrâneas e corpos d’água 

adjacentes; transformando a ADF/RAF em um potencial poluidor. Tal cenário é configurado como 

uma atividade depredatória, segundo o  Decreto n° 97632 de 10 de abril de 1989 [54] da Política 

Nacional de Meio ambiente [55]; e que, se acordo com a mesma lei [55], determina que o local 

degradado necessita ser descontaminado e recuperado pela empresa responsável (princípio do 

poluidor pagador). Dito isto, neste artigo será considerada como uma externalidade a recuperação 

do local de despejo de ADF/RAF, considerando o despejo contínuo de 100 t/dia. 

De acordo com cálculo utilizando as variáveis de mão-de-obra, equipamentos específicos [43] com 

o software da CYPE Ingenieros S.A. [42], os gastos em recursos para a remoção de ADF/RAF, com 

posterior escavação e remoção de mais 60 cm de profundidade de solo, gira em torno de R$ 3,80/t, 

105 kWh/t e 2 m³/t em recursos financeiros, energéticos e hídricos respectivamente; porém para o 

cálculo completo desta externalidade, ainda devem ser levados em conta os gastos para gestão deste 

resíduo (descritos na seção 2.2), os gatos em taxação de aterramento e os gastos em externalidades 

geradas com o esgotamento do aterro sanitário (seção 2.4.1); ou seja, o descarte indevido de 

ADF/RAF acaba ficando mais oneroso a médio e longo prazo. 

 

2.4 O reuso de ADF/RAF 

 

Com o objetivo de reduzir o consumo de recursos, devido ao atual modelo de gestão de descarte de 

ADF/RAF, é proposta a reutilização deste resíduo industrial na construção civil. Na literatura, são 

encontrados muitos esforços de pesquisadores e entidades de pesquisa ao redor do mundo e nos 

últimos anos em inserir tal rejeito neste importante setor econômico, que também é um grande 

consumidor de recursos minerais esgotáveis. 

Considerando que: o consumo de agregados minerais miúdos no Brasil em média nos últimos 6 

anos, de acordo com números da Associação Nacional dos Produtores de Agregados para 

Construção (Anepac) [56], foi de aproximadamente 400 milhões de toneladas; que a produção 

média de ADF/RAF pelas siderurgias nos últimos 6 anos foi de 1,5 milhões de toneladas [34] (um 

pouco mais de 0,3% do consumo de agregados); e que de acordo com importantes instituições que 

estudaram o reuso de ADF/RAF na construção civil, como a The Casting Development Centre da 

American Foundry Society [57], o resíduo pode ser reaproveitado em diversas tipos de 

infraestruturas (tabela 5). Nestes estudos foram comprovados bons desempenhos estruturais do 

resíduo atuando como: um dos ingredientes na fabricação de cimento Portland [58]; material 

componente em misturas de solos utilizadas como cobertura de aterros [59] e estradas [60]; como 

agregado em argamassas [61], concretos de cimento Portland [62], blocos de alvenaria [63], blocos 

para pavimentação [64] e revestimentos asfálticos [65]. Analisando as principais conclusões destes 

estudos, a produção de resíduo e o consumo de agregado, seria possível reutilizar toda a ADF/RAF 

produzidas no Brasil anualmente e nos últimos 6 anos na construção civil, em as diversas 



modalidades de infraestruturas. 

 

Tabela 5. Principais formas de reuso da ADF/RAF na construção civil, segundo a literatura atual. 

Adaptado de [57]. 

Aplicações de reuso ADF/RAF 
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Asfalto X X * * * 1 

Produção de blocos * * * * X * 

Produção de tijolos X X * * * 0 

Cimento X X * 0 X X 

Concreto 0 X * * * * 

Produção de argamassa 0 0 0 0 0 * 

Construção de base de estradas 0 X * 0 * X 

Camadas artificiais de topos de solos X * * X * 0 

Cobertura de aterros X 0 0 0 0 0 

Modificador de solos 0 0 0 0 0 0 

Legenda 

X Aplicação de reuso aprovada, com projetos já implantados 

* Aplicação aprovada teoricamente 

1 Inadequado para reuso na forma não tratada 

0 Sem estudos 

 

Não obstante, para tornar efetivo este reaproveitamento, o rejeito necessita ao menos passar por um 

tratamento mecânico para remover partículas de sílica aglutinadas e metais residuais em tamanhos 

acima do especificado para a granulometria de agregados miúdos [22]; para tanto, um centro de 

tratamento de beneficiamento de agregado, como utilizado para reciclagem de resíduos de 

demolição e construção (RCD) [69, 70, 71], é uma alternativa de tecnologia consolidada, com 

maquinários já em operação no Brasil e sistemática compatível com materiais granulares contendo 

diversas faixas granulométricas como ilustrado na figura 9. Entretanto, de acordo com Pereira 

(2004) [72], as distâncias entre empresas geradoras (no caso, as siderurgias) e o centro de 

tratamento não devem exceder 20 km, para viabilizar economicamente tal prática. 

 

 

 



 

 

Figura 9: Fotografias ilustrativas de um centro de beneficiamento de RCD em que, em (a) o RCD é 

peneirado e distribuído (b) em diferentes faixas granulométricas (c), (d) ilustra o modelo de 

caminhão adotado para a fretagem da ADF/RAF para o centro e (e) é um exemplo realizado por 

empresa em soluções ambientais [28] para produzir artefatos de cimento com ADF/RAF. Fonte: 

[28, 66, 67, 68, 73]. 

 

Com isso, para este presente estudo, será considerado um tratamento por peneiramento mecânico 

simples, composto de apenas uma peneira, a qual segrega o material em agregado miúdo (passante 

na abertura de 4,8 mm [17] e graúdo (todo material retido); desta forma o reaproveitamento da 

ADF/RAF pela construção civil ocorrerá de forma mais facilitada. Nesta sistemática, tal como 



ocorreu nas etapas de obtenção e recondicionamento do resíduo, existem gastos energéticos, 

hídricos e financeiros; os quais são apresentados na tabela 6, segundo diversos autores que também 

contempla o consumo doravante do transporte rodoviário do resíduo. 

 

Tabela 6. Principais formas de reuso da ADF/RAF na construção civil, segundo a literatura atual. 

Adaptado de [57]. 

Consumo de operação 

Tipo de consumo: Energético Hídrico Financeiro ADF/RAF Fonte 

Literatura 52000 kWh/ano 3600 m³/ano R$ 119800,00/ano 50 t/h [69] 

 1000 kWh/mês - R$ 652,50/mês 10 t/h [70] 

 - - R$ 539421,21/ano 72 t/dia [71] 

Normalizado 0,45 kWh/t 0,0062 m³/t R$ 1,07/t 100 t/dia  

Consumo de transporte 

Tipo de consumo: Energético Hídrico Financeiro  

Fonte Normalizado: 0,66 kWh/t 0,029 m³/t R$ 9,73/t  

Constantes Unidade Descrição 

17 m³ Capacidade [72] 

9 L/h Consumo [72] 

2,5 t/m³ Densidade ADF/RAF [48] 

20 km Distância [72] 

40 km/h Velocidade média [73] 

100 t/dia Produção ADF/RAF  
12 - Viagens por dia  

Equivalência de unidades 

1,08 L Diesel [74] 

0,004 m³ Água [75] 

0,091 kWh Energia [74] 

2,12 R$/L R$ (Diesel) [76] 

6,4 R$/m³ R$ (Água) [77] 

0,01 R$/kWh R$ (Energia) [78] 

 

Uma vez definidos estes consumos, estes deverão ser subtraídos do consumo total devido a gestão 

atual de ADF/RAF, para contabilizar a economia gerada com o reuso do resíduo. 

 

2.5 Modelagem do problema 

 

Uma vez estabelecidos os parâmetros para calculo das economias geradas, doravante o reuso de 

ADF/RAF pela construção civil, foram deduzidos os algoritmos matemáticos para esta análise. 

Inicialmente foram estabelecidas as contribuições dos processos de recondicionamento da areia no 

ciclo fabril, definidos pelos Processos 1 à 3, juntamente com a metodologia (Processo-4) que não 

beneficia o material; para este cálculo, as parcelas de areia descartada e recuperada em cada 

processo, foram levadas em consideração, somando todos os consumos envolvidos. As equações 1 à 

4 foram utilizadas para este cálculo inicial. 

 

 (1) 𝑃1(𝑘) = 70%𝐴(𝑘) + 30%𝑅(𝑘) 



 (2) 

 (3) 

 (4) 

 

Onde P1(k), P2(k), P3(k) e P4(k), são as parcelas de cada processo 1, 2 , 3 e 4 (respectivamente) com 

k = e, h ou f para os consumos energéticos, hídricos e financeiros respectivamente; A é o gasto com 

recursos para aterramento do resíduo; R é o gasto em termos de recondicionamento da areia; e D, é 

o consumo devido a ações de recuperação da área degradada pelo descarte ilegal de ADF/RAF. 

Em seguida, as equações 5 e 6 foram utilizadas para a contabilização dos gastos com externalidades 

em encerramento e construção de novos aterros sanitários industriais, bem como, de insumos extras 

devido ao aterramento de resíduos mais valiosos (Classe - I), por parte das empresas de soluções 

ambientais. 

 

 (5) 

 (6) 

 

Sendo que T, são insumos extras devido ao aterramento de resíduos mais valiosos: Classe – I (CI) 

do que os Classe II (CII) por parte das empresas de soluções ambientais; e E, são os consumos 

devido às externalidades Im = implantação e Fn = encerramento do aterro. 

E finalmente, o consumo total foi calculado utilizando a equação 8, em que os gastos devido ao 

reuso de ADF/RAF (S(k) calculados pela equação 7) foram subtraídos; obtidos da soma dos custos 

– O(k) com o transporte – F(k) das fundições para o centro de tratamento. 

 

 (7) 

 (8) 

3 Resultados e discussão  

 

Através desta modelagem aqui apresentada, foram contabilizados os consumos gerados com a 

gestão de ADF/RAF, os quais foram convertidos em economias geradas em energia, água e recursos 

financeiros com o reuso do resíduo. A seguir serão apresentados os resultados obtidos da economia 

gerada devido ao reuso de ADF/RAF pela construção civil. Como dito anteriormente, foi 

considerada uma produção diária do resíduo de 100 toneladas por dia, número que é condizente 

com a média brasileira, apresentada pelos anuários elaborados pela ABIFA [34]. A tabela 7 mostra 

estes resultados na forma de economias em recursos energéticos, hídrico e financeiros para uma 

produção diária, mensal, anual e para os próximos 5 anos de ADF/RAF. 

 

 

 

 

 

 

 

𝑃2(𝑘) = 40%𝐴(𝑘) + 60%𝑅(𝑘) 

𝑃3(𝑘) = 10%𝐴(𝑘) + 90%𝑅(𝑘) 

𝑃4(𝑘) = 10%𝐴(𝑘) + 90%𝐷(𝑘) 

𝑇(𝑘) = 𝐶𝐼 − 𝐶𝐼𝐼 

E(𝑘) = Im + Fn 

𝑆(𝑘) = 𝑂(𝑘) + 𝐹(𝑘) 

𝐸𝐶(𝑘) = [18%𝑃1(𝑘) + 38%𝑃2(𝑘) + 31%𝑃3(𝑘) + 13%𝑃4(𝑘) + 𝑇(𝑘) + 𝐸(𝑘) − 𝑆(𝑘)]𝑡𝑝 



Tabela 7. Resultados obtidos em economia gerada. 

Economia/variáveis Energética (kWh) Hídrica (m³) Financeira (R$) 

P1(k) 14874,41 120,00 9534,66 

P2(k) 16507,83 160,00 9248,81 

P3(k) 39484,10 715,00 23232,78 

P4(k) 11134,10 220,00 1357,64 

T(k) - - 9746,60 

E(k) - - 38808267,50 

S(k) 111,23 3,50 1079,64 

Total (parcial)    

Diário: 22526,64 329,15 11529,81 

Mensal: 675799,23 9874,50 345894,16 

Anual: 8222223,96 120139,77 4208378,99 

Próximos 5 anos: 41111119,79 600698,85 21041894,96 

Total    

Diário: 22526,64 329,15 38829543,91 

Mensal: 675799,23 9874,50 1164886317,16 

Anual: 8222223,96 120139,77 14172783525,49 

Próximos 5 anos: 41111119,79 600698,85 70863917627,46 

O total parcial, que não considera as externalidades, mostra números relevantes em economias de 

recursos, como valores da ordem de R$ 11 mil por dia, ou mais de R$ 21 milhões em 5 anos; 

economias energéticas e hídricas de mais de 22 mil kWh e 320 m³ respectivamente por dia que 

equivalem a um consumo diário de mais de 140 pessoas e 260 milhões pessoas em 5 anos [79], em 

termos de energia elétrica; e quase 3 pessoas por dia e mais de 5 mil em 5 anos, em termos de 

consumo de água [80]. Observando somente a lucratividade que os aterros sanitários deixam de 

obter, são mais de R$ 9 mil por dia e mais de R$ 17 milhões em 5 anos; outrossim são estes 

mesmos consumos somados aos custos com externalidades. Este tipo de análise não costuma ser 

muito precisa e ainda é tema de muita discussão por muitos autores justamente por ser dotado de 

muitos detalhes e variáveis que contribuem com esta imprecisão, porém a literatura concorda que a 

contabilização de externalidades revela passivos gigantescos e que passam por desapercebidos por 

não impactarem a um primeiro momento os envolvidos e sociedade de um modo geral. Sendo assim 

os resultados aqui apresentados, mostram números assustadores da ordem de mais de R$ 38 milhões 

diários e mais de R$ 70 bilhões nos próximos 5 anos; os consumos dos demais recursos não foram 

contabilizados, como já fora explanado anteriormente neste artigo, ficando para uma próxima 

analise em futuros trabalhos. 

Portanto, o reuso de ADF/RAF se mostra uma alternativa que gera recursos com um baixo custo 

para operação, pensando em um centro de beneficiamento do resíduo em elação aos benefícios 

obtidos. 

 

4 Conclusões  

Conclui-se então, através das analises aqui apresentadas que economia devido ao reuso de 

ADF/RAF é muito relevante em termos de recursos energéticos, hídricos e financeiros, mostrando 

viabilidade; esta afirmativa é fortemente embasada pela literatura atual que aborda analises técnicas 

do resíduo atuando em diversas modalidades de infraestruturas na construção civil. 
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