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A areia é matéria prima essencial à indústria de fundição para dar forma às peças. A 

areia que sobra desse processo é reaproveitada, mas cerca de 5% do montante é 

descartado, constituindo-se o principal resíduo sólido resultante dos processos de 

fundição. 

Há doze anos, o destino desse resíduo era um só: o depósito em aterros industriais. Isto 

em função de não ter legislação para permitir o uso da areia descartada de fundição 

(ADF) em outros processos. 

Em setembro de 2013, o Conselho Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina 

(Consema 26) assinou uma resolução autorizando o uso da ADF em base e sub base de 

rodovias, concreto asfáltico, assentamento de tubos da rede de esgoto, fabricação de 

artefatos de concreto, tijolos e telhas, entre outras aplicações. Em Janeiro de 2018, o 

estado de Santa Catarina revogou a Resolução Consema 26 e aprovou a Lei 17.479 que 

permite os mesmos usos da referida resolução. 

A EPAGRI da Estação Experimental de Itajaí conduziu um experimento no qual se 

empregaram alfaces em hidroponia (solução nutritiva com e sem ADF) cenoura em 

canteiros com substratos preparados com zero a 100% de ADF misturada a solo. 

O experimento comprovou que essas areias não contaminam as plantas e nem o solo. 

Além disso, por serem ricas em minerais, atuam como fonte de solo. 

As conclusões foram, entre outras, que solos agrícolas podem apresentar mais alumínio 

e ferro do que as areias de fundição e que os insumos agrícolas permitidos podem conter 

mais minerais que os encontrados nas mesmas areias, além de outros não anunciados na 

embalagem. 

Os resultados dessa pesquisa serviram para que as regulamentações brasileiras de ADF 

fossem aprovadas e consequentemente promovessem a utilização em outros processos, 

desonerando, com isto o setor de fundição dos aterros e beneficiando outros setores. 


