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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento e a produção de produtos sustentáveis é um desafio das indústrias 

no século 21, à luz da crescente pressão ambiental (Maxwell e Vorst, 2003). Diante disso, o setor industrial 

passou a preocupar-se com a introdução do conceito de prevenção, ou seja, reduzir cada vez mais a geração 

na origem, abandonando a postura essencialmente reativa (Tocchetto e Pereira, 2004). Segundo DE 

MARTINI (2005), a gestão de resíduos industriais deve obedecer a uma seqüência de ações, partindo das 

prioridades: eliminação ou redução da geração na fonte, e passando pela reciclagem e tratamento até 

chegar à opção da disposição, que teria menor prioridade. Desta forma, faz-se necessário pensar numa 

gestão para os resíduos industriais, a fim de mudar os conceitos de resíduo de modo que as alternativas 

mais adequadas a cada caso possam se viabilizar podendo, quando for o caso, inovar com uso de materiais 

não-convencionais.  

Uma via de utilização de resíduos industriais como materiais/insumos não 

convencionais encontra-se na Engenharia Civil, mais especificamente na área de pavimentação asfáltica, 

onde a utilização constante de recursos naturais (exploração de jazidas e derivados de petróleo) traz para 

este setor, a necessidade de combinar soluções de engenharia e preservação do ambiental, uma vez que na 

pavimentação são empregados grandes volumes de materiais. Desta maneira, pode-se dar destino adequado 

a resíduos e subprodutos provenientes de processos industriais, tais como - escória de aciaria, areia de 

fundição, polímeros, elastômeros, entre outros - gerados por diversos tipos de indústrias. 

O aproveitamento destes resíduos torna-se vantajoso para as empresas que geram o 

resíduo, uma vez que as indústrias podem agregar valor ao rejeito e diminuir os gastos com estocagem e 

tratamento do resíduo. Para a construção, a vantagem seria a queda do preço do material granular, além de 

poder usufruir de um agregado tecnicamente competitivo. O enfrentamento de tal desafio, implica em uma 

visão sistêmica do ambiente e da atividade industrial, esta nova sisão envolve a otimização de recursos 

materiais, energia e capital e informação. Esse esforço, objetiva a integração adequada de diferentes 

empresas, de forma que os resíduos e subprodutos gerados por uma delas possam servir de matérias-

primas para outras, reduzindo a devolução à natureza. Da mesma forma, a sua utilização como matéria-prima 

reduziria a demanda por recursos naturais. Esta integração resulta na diminuição na geração de resíduo, bem 

como o estabelecimento de uma destinação final adequada para este, de forma a minimizar entradas e 

saídas (que correspondem à extração de recursos naturais e a geração de resíduos), bem como criar 

sistemas de reciclagem tão fechados quanto possível avançando no sentido de fazer respeitar os limites de 

sustentação do planeta, segundo os princípios do Desenvolvimento sustentável.  
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL 

Estudo da utilização de resíduos industrial areia de sílica base 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Avaliação experimental dos parâmetros de dosagem Marshall dos corpos de prova 

com diferentes concentrações do resíduo de areia de sílica base.  

b) Avaliação do efeito da adição do resíduo de areia de sílica base sobre as 

propriedades mecânicas no CBUQ capaz de atender às especificações estabelecidas pelas normas do 

Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (DNIT). 

 

METODOLOGIA 

O procedimento experimental desta pesquisa contempla a dosagem de cinco misturas 

asfálticas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Cada mistura asfáltica é composta por 

agregado graúdo, agregado miúdo, fíler e CAP (cimento asfáltico de petróleo).  

O agregado graúdo foi caracterizado através dos ensaios de granulometria, densidades 

real e aparente, absorção de água e desgaste por abrasão “Los Angeles”, enquanto o agregado miúdo foi 

caracterizado quanto a granulometria e densidades real e aparente. Esses ensaios realizaram-se no 

Laboratório de Pavimentação (LABPAV) e no Laboratório de Materiais da Universidade Federal do Amazonas. 

A análise granulométrica do seixo rolado utilizado nesta pesquisa foi realizada de acordo com a norma DNER 

– ME 083/98, através do resultado da média de três análises granulométricas realizadas no Laboratório de 

Pavimentação da UFAM. 

Após o ensaio de granulometria dos agregados que compõem as cinco misturas, foi 

utilizada a faixa C da norma DNIT 031/2006-ES, que trata de especificação de serviço para pavimentos 

flexíveis. Através do Método Marshall, o qual é amplamente utilizado no Brasil, variou-se a percentagem de 

fíler nas misturas asfálticas.  

A primeira mistura é a que denominamos de convencional, foi confeccionada utilizando 

o fíler convencional cimento CPII da Nassau. Nas demais misturas, denominadas de não convencionais, 

foram confeccionadas com o fíler pó de areia de sílica base proveniente do processo industrial da FCC. 

Através da Metodologia Marshall as misturas asfálticas foram caracterizadas quanto a 

estabilidade Marshall, fluência Marshall e resistência à tração (RT) no Laboratório de Pavimentação da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM). 

Através do Programa de Cooperação Acadêmica entre UFAM e o Instituto Alberto Luiz 

Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa COOPE/UFRJ, foram realizados ensaios de caracterização do fíler (pó 

de areia e cimento Portland) no Laboratório de Estruturas (LabEst) e ensaios mecânicos nas misturas 
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asfálticas no Laboratório de Geotecnia e Pavimentos da COOPE/UFRJ. Os ensaios de caracterização 

realizados foram: granulometria a laser, composição química e difração de raio-x. 

Segundo Balbo (2007) um dos objetivos de uma mistura asfáltica é possuir vazios (com 

ar) suficientes e não excessivos. A finalidade do fíler é preencher os vazios existentes na mistura asfáltica. 

O fíler usado nesta pesquisa foi o pó de areia, Cimento Portland CP-II da Nassau. Este 

material foi no comércio local do Estado do Amazonas. A embalagem do cimento foi devidamente protegida 

por um saco plástico para evitar umidade. O material foi armazenado na parte interna do Laboratório de 

Pavimentação da Universidade Federal do Amazonas.  

O cimento foi submetido aos ensaios de caracterização exigidos na norma 

DNIT031/2006-ES que especifica serviços para pavimentos flexíveis. 

As misturas asfálticas em estudo foram caracterizadas mecanicamente através dos 

ensaios de Módulo de Resiliência (MR), Resistência à Tração estática por compressão diametral (RT), fadiga 

por compressão diametral à tensão controlada e compressão axial estático (creep estático), no Laboratório 

de Pavimentos na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ/COOPE). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se que todas as misturas atenderam a norma do DNIT 031/2006 quanto ao 

volume de vazios, relação betume-vazios, estabilidade e fluência Marshall. 

A mistura 1 apresentou uma densidade aparente maior do que a mistura 2, sendo mais 

densa. Quanto aos vazios, a mistura 2 apresentou uma maior quantidade de vazios, aumentando a relação 

betume-vazios da mistura 2 em relação a mistura 1. Valores elevados de RBV diminuem a Estabilidade da 

mistura asfáltica, o que aconteceu com a mistura 2. No caso da mistura 2 que obteve um RBV de 78,55 %, 

diminuiu sua Estabilidade se comparada com a mistura 1. A mistura 2 devido ao acréscimo de ligante 

reduziu a interação entre os componentes da mistura, com conseqüente queda de resistência. 

A mistura 5 foi a que apresentou uma maior densidade aparente, sendo a mais densa 

entre as misturas não convencionais.A mistura 5 utilizou 75 % de pó de areia na mistura asfáltica. 

Quanto aos vazios, a mistura 2 apresentou uma maior quantidade de vazios, 

aumentando sua relação betume-vazios em relação as demais misturas não convencionais. A relação 

betume-vazios da mistura 2 diminuiu sua Estabilidade, quando comparada com a mistura 1.  

No tocante à estabilidade, as misturas confeccionadas com o pó de areia diminuíram a 

estabilidade das misturas não convencionais, mesmo assim todas as misturas apresentaram valores dentro 

da norma DNIT 031/2006 que estabelece um valor mínimo para a Estabilidade de 500 Kgf. A mistura 5 (25% 

pó de areia e 75% cimento) e a mistura 2 (100% pó de areia) apresentaram bom desempenho quanto à 

estabilidade convencional, devido ao maior consumo de ligante destas misturas asfálticas. Os valores de 
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fluência das misturas não convencionais foram superiores ao da mistura convencional, valores estes 

relacionado ao maior consumo de ligante destas misturas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados obtidos nesta pesquisa, foi possível concluir que de modo 

geral sobre as misturas não convencionais que utilizaram o fíler pó de areia. 

De modo específico pode-se concluir sobre o desempenho das misturas asfálticas não 

convencionais: 

 A mistura 2 que utilizou 100% pó de areia apresentou uma mistura com boa 

densidade, contribuindo para o bom desempenho no ensaio de resistência à tração, que aliado a 

granulometria fina do fíler pó de areia, contribuiu para um “leve“ aumento na rigidez , por ser fino, certa parte 

do pó de areia incorpora ao CAP, aumentando a rigidez desta mistura. quando comparada com os demais 

valores de módulo das misturas asfálticas. Sendo assim o fíler pó de areia contribuiu para o valor do módulo 

melhorando a deformação permanente, evitando o deslocamento do material da mistura, pelo melhor 

entrosamento da mistura.  

 O menor valor encontrado a partir da razão entre os parâmetros módulo de 

resiliência e resitência à tração da mistura 3 não convencional que utilizou 50% de pó de areia e 50% de 

cimento simultaneamente na mistura, pode ter contribuindo para a vida de fadiga, pois baixa rigidez evita 

elevada absorções de tensões as quais levam ao trincamento prematuro do revestimento asfáltico. Outra 

fator que sugere a melhora na fadiga e o desgaste suferficial foi o consumo de 4,90% de ligante, superior 

0,4% a mais do que o ligante consumido na mistura 1 convencional. Esta mistura também apresentou bom 

desempenho quanto à deformação permanente  

 A mistura 5  que utilizou 25% pó de areia e 75% cimento, foi a mistura que  

apresentou grandes melhorias nas propriedades estudadas nesta pesquisa. Houve um melhor entrosamento 

entre os agregados, o pó de areia e o cimento, tornando a mistura densa e com menos volume de vazios, 

aumentando a estabilidade da mistura. O valor da razão entre os parâmetros módulo de resiliência e 

resistência à tração pode ter contribuído para a vida de fadiga.  Os resultados mostraram que tecnicamente 

é possível a utilização do pó de areia como fíler não convencional, mesmo que em porcentagens menores do 

que o cimento CP II. 

Espera-se que os resultados obtidos possam contribuir para a utilização do resíduo pó 

de areia, como matérias primas em aplicações mais nobres, como em argamassas e cerâmicas, 

contribuindo para a minimização dos impactos ambientais ocasionados pela falta de destinação correta 

desses resíduos sólidos industriais. 
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