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As areias de fundição representam um dos resíduos sólidos industriais de maior volume. E o seu despejo em aterros representa um custo elevado para a indústria e um 
prejuízo ambiental. Estudar a possibilidade de reutilizar essa areia na fabricação de argamassas, concretos, blocos de concretos entre outros é de suma importância, pois 
as jazidas de areia são fontes limitadas de materiais. A legislação ambiental brasileira determina que resíduos sólidos gerados durante os processos produtivos 
industriais, devem ser depositados em aterros industriais ou incinerados. A reutilização da areia de fundição como matéria-prima dentro da construção civil leva 
inicialmente ao conhecimento das normas brasileiras relativas à caracterização deste resíduo sólido industrial. 

INTRODUÇÃO

As empresas estão especializando em pesquisas da reutilização da areia de fundição, e 
aprimorando suas buscas em melhores resultados possíveis sobre o uso deste insumo, por meio 
do equilíbrio entre o desenvolvimento da empresa e a preocupação com o meio-ambiente. As 
empresas devem obter a Licença Ambiental da CETESB-SP (Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental) para produção de blocos com areia de fundição.
A seguir são relatados alguns itens sobre a produção de blocos com areia de fundição.
Processo de Fabricação
São feitos a partir da reutilização da areia de fundição para produção de blocos de concreto para 
a construção civil. Depois de recuperada pela própria fundição, a areia entra no processo como 
matéria-prima para confecção de artefatos de concreto, assim não sendo necessário retirar da 
natureza.
Qualidade Segurança e Resistência
Esses blocos atendem as normas técnicas de resistência (NBR-6136:2007), sendo assegurados 
por ensaios técnicos periódicos realizados em instituições de grande confiabilidade.

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

Com o crescimento da procura por produtos industrializados, os resíduos 
que sobram da fabricação  desses processos tem causado um 
desiquilíbrio ambiental. 

A construção de edifícios e a demolição dos mesmos também têm 
gerado grandes problemas as comunidades, pois seu descarte tem sido 
feito, na grande maioria das vezse, de forma incorreta prejudicando o 
meio ambiente. 

Por esses motivos, estudos vem sendo realizados com o intuito de
aproveitar os resíduos da Construção Civil para a produção de peças de 
concreto, como por exemplo blocos, pisos, guias de asfaltos, ou até
mesmos como agregados graúdos (britas) ou agregados miúdos (areia) .
. 
A areia de fundição, objeto desse projeto, pode ser utilizada na 
construção civil para a fabricação de blocos de concreto, desde que 
sejam realizados os ensaios e os parâmetros respeitados.

O grupo Pic Junior teve a oportunidade de realizar atividades práticas 
relacionadas aos Materiais de Construção e Sustentabilidade, e 
observou também a importância de se realizar os ensaios seguindo as 
Normas da ABNT.
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Peneiras
Abertura 
de malha

Material 
Retido em 

gramas

Porcentagens Retidas, em Peso

Individuais Acumuladas

(mm)
M1 
(g):

302,62

M2 
(g):

310,53

M1 (%)
(aprox. 
0,1%)

M2 (%)
(aprox. 
0,1%)

Média 
(%)

(aprox. 
1%)

M1 (%)
(aprox. 
0,1%)

M2 (%)
(aprox. 
0,1%)

Média 
(%)

(aprox. 
0,1%)

12,5* - - - - - - - -
9,5 0 0 0 0 0 0 0 0
6,3* 0 0 0 0 0 0 0 0

4,75 1,10 1,63 0,4 0,5 1 0,4 0,5 1

2,36 14,84 16,24 4,9 5,2 5 5,3 5,7 6

1,18 35,28 38,88 11,8 12,6 12 17,1 18,3 18

0,6 71,65 66,33 23,7 21,4 23 40,8 39,7 40

0,3 48,11 53,81 15,9 17,4 17 66,7 57,1 62

0,15 55,17 61,67 18,3 19,9 19 85 77 81

<0,15* 75,93 71,30
25,1**
→ 25

23
24** →

23
100 100 100

Totais
302,08
(0,2%)

309,86
(0,2%)

100,1**
→ 100

100
101** 
→100

Figura 4: Ensaio de Resistência à compressão dos 
corpos de prova

Tabela 1: Determinação da Composição Granulométrica  

Figura 1: Ensaio de Determinação da Composição 
Granulométrica da Areia (NBR NM 248/2003)

Figura 3: Moldagem dos corpos de prova

Figura 2: Produção de argamassa para 
moldagem dos corpos de prova


