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Resumo
Alguns estudos comprovam a viabilidade da aplicação da areia descartada de fundição
(ADF) para a estabilização de solo com vistas à cobertura de camadas intermediárias de
resíduos em aterros sanitários. Portanto, o objetivo deste trabalho é determinar o coeficiente
de permeabilidade (K) de misturas de solo argiloso e ADF.Foram realizados ensaios para as
misturas de solo+ADF nos teores de 20%, 40%, 60% e 80% em permeâmetros a carga
constante. Os resultados indicaram valores de K abaixo do máximo permitido pela ABNT
NBR 13896:1997, o que viabiliza a sua aplicação até o teor de 80%.
Palavras Chave:Resíduos Sólidos; Aterro Sanitário; Indústria de Fundição.
INTRODUÇÃO
Dentre os principais setores produtivos de resíduos sólidos, destacam-se as indústrias
de fundição de peças metálicas, cujos moldes são preenchidos com areia silicosa. Este
material, após alguns ciclos de utilização, perde suas características iniciais e é descartado em
aterros sanitários. No Brasil são geradas 3 milhões de toneladas anuais de areia descartada de
fundição (ABIFA, 2014; AFS,2015). Considerando a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(Lei n. 12.305, 2010) é preciso reutilizar este resíduo.
Há estudos que indicam que este resíduo pode ser utilizado na construção civil
(Brandão, 2011; BONIN, 1995; DOMINGUES e FERREIRA, 2015; KLINSKY, BARDINI e
FABBRI, 2014;). Aplicar ADF na cobertura das camadas de resíduos em aterros sanitários é
uma alternativa recente e muito interessante já que este resíduo já é disposto em aterros,
porém sem nenhuma funcionalidade. É fundamental que sejam estudados parâmetros dos
solos e de outros materiais a serem empregados. A permeabilidade, por exemplo, é a
propriedade que influencia na percolação de líquidos dentro do maciço de resíduos, na
formação de lixiviados (chorume), na eficiência dos aterros sanitários e na proteção ambiental
(BOSCOV, 2008). Diversos estudos comprovam a viabilidade de aplicação da ADF como
1

Tecnóloga em construção de edifícios, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, SP,
thaisalicequinalha@gmail.com
2
Profa. Dra., Faculdade de Tecnologia, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, SP,
gisleiva@ft.unicamp.br
3
Mestra em Tecnologia, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, SP,
lucieneferrari@gmail.com

cobertura de camada de resíduos sólidos em aterros sanitários (GOMES, MORAES e BOFF,
2007; DOMINGUES E FERREIRA, 2014). Este resíduo que, inicialmente, é enviado para
aterros apenas como descarte, apresenta potencial para compor o aterro sanitário, seja pelo
volume disponível e também pelas suas características técnicas e ambientais atendendo
necessidades do aterro.
Para viabilizar utilização devem-se atender parâmetros e requisitos considerados na
construção de aterros (NBR 13896:1997). O coeficiente de permeabilidade(K), que interfere
na percolação do lixiviado, deve ser no máximo de - . E o solo laterítico argiloso, é
considerado ideal para coberturas de aterros sanitários, pois apresenta coeficiente de
permeabilidadeadequado.
METODOLOGIA
Os corpos de prova foram moldados com misturas de solo+ADF nos teores de 20%,
40%, 60% e 80% de substituição de solo por ADF. Após esta etapa, foram posicionados nos
permeâmetros conforme procedimentos descritos na NBR13896:1997; NBR 13292:1995 e
NBR 14545:2000.Após saturação, realizaram-se ensaios para determinação do coeficiente de
permeabilidade (K) com carga constante.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As médias dos coeficientes de permeabilidade (K) obtidos foram de 2,16𝑥 − cm/s;
3,14× − cm/s; 6,09× − cm/s e 7,4× − cm/s para os teores de 20%, 40%, 60% e 80%,
respectivamente.Ao verificar o limite do K citado na NBR 13896:1997, é possível afirmar a
viabilidade técnica da aplicação de misturas de solo+ADF como cobertura de resíduos em
aterros sanitários.
Estudo comprovou viabilidade ambiental e econômica na aplicação de mistura de
solo+ADFaté teor de 70%de substituiçãoem camadas intermediárias de aterros sanitários
(DOMINGUES, 2015). Outra pesquisa obteve resultados satisfatórios no emprego de
ADF(areia verde) como material alternativo em camadas de coberturas de aterro(QUISSINI,
2015).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos resultados apresentados, comparados aos dados de outras pesquisas e a
norma vigente sobre aterros sanitários, verifica-se a viabilidade técnica das misturas de
solo+ADF até o teor de 80% de substituição de solo por ADF, como material de cobertura de
resíduos sólidos em aterros sanitários.
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