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As indústrias de fundição consomem grandes quantidades de matérias-primas e geram 

proporcionalmente grande quantidade de resíduos. Dentre eles, está a areia descartada 

de fundição - ADF. Milhões de toneladas de ADF no Brasil são depositadas em aterros 

industriais e, além disso, a extração de areia “virgem” para uso na construção civil causa 

significativos impactos ambientais. 

Por outro lado, o uso da ADF é praticado há muitos anos nos Estados Unidos e em 

vários países como Bélgica, França, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, Japão e Austrália 

onde as areias descartadas de fundição são utilizadas na construção rodoviária, 

cobertura de aterros, assentamento e recobrimento de tubos de esgoto sanitário, bem 

como na agricultura. 

A busca de materiais alternativos para uso na construção civil descobre na natureza uma 

gama de possibilidades que na maioria das vezes, atende parte técnica, mas não é 

aprovado quanto aos aspectos de viabilidade econômica, social ou ambiental. 

Ainda é comum surgirem barreiras às novas idéias, principalmente, quando contemplam 

o uso de resíduos, seja por preconceito ou por desconhecimento do assunto. Dentro 

desse cenário se encaixam tantos os ambientalistas como os técnicos da construção 

civil, questionando todo tipo de resultado, numa enorme resistência ao novo. Cabe 

ressaltar que existem também os casos de interesses econômicos que algumas vezes 

prejudicam o surgimento de novos produtos. 

De acordo com a NBR 15.702 a Areia Descartada de Fundição (ADF) é definida como 

areia proveniente do processo produtivo da fabricação de peças fundidas, como areias 

de macharia, de moldagem, “areia a verde”, preta, despoeiramento, de varrição, entre 

outras areias que sejam classificadas conforme a ABNT NBR 10.004 como Classe II – 

Não Perigoso e livre de mistura com qualquer outro resíduo ou material estranho ao 

processo que altere suas características. 

No ano de 2018 no estado de Santa Catarina foi aprovada a Lei Estadual nº 17.479 que 

dispõe sobre a utilização das Areias Descartadas de Fundição (ADF), permitindo as 

seguintes aplicações para a ADF: produção de concreto asfáltico, de concreto e 

argamassa para artefatos de concreto, à fabricação de telhas, tijolos e outros artigos de 



barro cozido para artigos em cerâmica, ao assentamento de tubulações e de artefatos 

para pavimentação, base, sub-base, reforço de subleito para execução de estradas, 

rodovias, vias urbanas e para cobertura diária em aterro sanitário. 

Vale salientar que todos os usos permitidos na referida Lei foram baseados em 

pesquisas científicas realizadas em Universidades e Centros de Pesquisas do Brasil há 

mais de uma década. E assim vêm permitindo aos órgãos governamentais da área de 

meio ambiente agir de forma segura, autorizando paulatinamente o uso da ADF para 

fins mais nobres. 

A areia que as fundições utilizam é extraída da natureza e isto por si causa impacto 

ambiental, da mesma forma como se captam areias novas para a construção civil. 

Regenerar e reutilizar as areias utilizadas nos seus processos fabris é o que todas as 

fundições almejam, porém os custos ainda são elevados e os resultados nem sempre se 

mostram eficazes. 

O maior impacto, porém, está na disposição dessas areias, que ocupam extensas áreas 

em aterros industriais, geram passivos ambientais e altos custos para as fundições, que 

não têm substituto para essa matéria-prima. 

Como exemplo prático das vantagens do uso da ADF tem-se a redução do custo para 

execução de obras públicas, como na construção de rodovias. Um estudo realizado pelo 

Departamento de Infraestrutura de Santa Catarina no ano de 2010 constatou que para 

cada quilometro de estrada pode-se ser utilizada até cinco mil toneladas de ADF, o que 

poderia resultar em uma economia de duzentos mil reais por quilômetro de estrada. Já 

no assentamento e recobrimento de tubulações da rede de esgoto sanitário, verificou-se 

que é possível utilizar mil toneladas de ADF para cada quilômetro construído, gerando 

uma economia estimada em oitenta mil reais. 

A utilização em obras rodoviárias, para a construção de bases, sub-bases, reforço de 

subleito, entre outros, é a melhor alternativa tendo em vista o volume demandado. 

Ganham com isso as fundições e ganham também as construtoras. E ao final, quem 

mais ganha é o meio ambiente, que não é de um ou outro e sim de todos. 

 


