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RESUMO 

Numa economia globalizada, a estrutura dos 
custos de fabrico é fundamental para que as empresas 
possam ter uma vida longa, sustentada por recursos que 
vão gerando . Por outro lado, os recursos naturais são 
limitados e a produção realizada a partir da sua 
exploração apresenta-se em geral mais onerosa em 
meios tinanceiros e energéticos, para além de contribuir 
para um impacte ambiental negativo. Por isso, a 
reciclagem de tudo quanto possa substituir materiais a 
explorar de jazigos minerais vem constituindo uma 
estratégia a nível mundial com vantagens económicas 
evidentes. 

Apesar do aumento da eticácia da reciclagem, há 
inevitavelmente em cada actividade produtiva a 
produção de resíduos que não são recicláveis e por isso 
ou são dirigidos para outras actividades industriais 
como {llatérias primas ou terão que ser depositados em 
aterros. A promoção da utilização dos resíduos como 
matérias primas constitui uma obrigação que tem 
compensações económicas quase sempre muito 
interessantes. No caso dos resíduos de fundição, 
nomeadamente as areias e finos não recuperáveis nem 
recicláveis por via mecãnica ou térmica, procura-se que 
sejam dirigidos para outras actividades industriais. Por 
isso, a análise dos resíduos efectivamente produzidos, a 
sua caracterização mineralógica e eco-toxicológica e a 
previsão do seu comportamento enquanto matérias 
primas em cada potencial aplicação industrial vão ser 
devidamente equacionados a tim de que se possam tirar 
conclusões sobre a validade de recomendações a 
produzir para apoiar os regulamentos de interesse no 
condicionamento ambiental. 

INTRODUÇÃO 

Considerando que os bens disponibilizados pela 
natureza são quantitativamente limitados e que os 
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consumos de matérias primas e de energia aumentarão 
constantemente à medida que melhore o nível de vida e 
o bem estar das populações, mesmo quando se estancar 
a actual situação de consumismo e de desperdício, a 
adopção de novos processos industriais que tenham em 
atenção o estabelecimento de complementaridades na 
procura da melhoria do rendimento de utilização parece 
inevitável e será mesmo, no curto prazo, um dever de 
cidadania. 

Vem isto a propósito de se tornar necessário 
estabelecer como princípios fundamentais do 
comportamento humano conceitos que promovam a 
Racionalização, Recuperação, Reciclagem e 
Reutilização dos mais diversos materiais, e são quase 
todos, que têm na origem a exploração de jazigos 
minerais. Não está em causa, no curto e médio prazos, 
quebras no abastecimento ou o desaparecimento dos 
recursos minerais de utilização industrial; eles sempre 
existirão, embora certamente a custos sempre crescentes 
por se ter de recorrer a fontes de mais difícil acesso ou 
serem necessárias maiores elaborações para os tornar 
utilizáveis. 

Os países ainda distantes da economia de 
mercado e mesmo aqueles considerados em vias de 
desenvolvimento, possuidores de grandes reservas de 
matérias primas, deveriam ser preservados através da 
criação e da aceitação de regras de conduta por parte 
dos países industrializados que garantissem o 
aproveitamento integral dos recursos disponibilizados a 
um ritmo aceitável, ao mesmo tempo que os seus 
detentores aproveitassem localmente das mais valias 
que da exploração e da transformação viessem a 
resultar. 

O exemplo da exploração de areias naturais e sua 
utilização na fundição é paradigmático de um 
comportamento passado e presente que não deverá 
perpetuar-se. As areias de fundição são matérias primas 
com valia semelhante às exploradas directamente de 
areeiros, para sectores industriais que as podem reciclar 
sem que com isso tenham de complicar os seus circuitos 
produtivos ou realizar investimentos vultuosos. 
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AREIAS DE FUNDIÇÃO 

Exploradas a partir de jazigos sedimentares 
naturais, deverão possuir características técnicas 
específicas que as elegem para serem usadas 
industrialmente na fundição. A utilização generalizada 
na fundição de metais ferrosos e não ferrosos distribui
se pelo fabrico de moldações e de machos. 

O fabrico de moldações recorre 
significativamente às chamadas areias verdes onde à 
areia de sílica se adiciona um ligante (bentonite sódica 
ou cálcica) e pó de carvão. Daqui que os componentes 
de uma areia verde sejam a sílica, em mais de 95%, e 
sílico-
-aluminatos de sódio ou cálcio. 

Os machos que são susceptíveis de virem a ser 
altamente solicitados mecânica e termicamente durante 
a operação de vazamento são objecto de cuidados 
especiais quando do fabrico, o que determina a 
utilização de aglomerantes com características 
específicas adaptadas a cada situação. Os ligantes 
fundamentais são as resinas fenólicas e furânicas, 
produtos orgânicos cuja presa é promovida pela 
utilização de catalisadores e aceleradores. 

Do que acaba de referir-se, quando do abate das 
moldações, obter-se-á um resíduo constituído pela 
mistura das areias de moldação e de macho. Este 
resíduo será totalmente recuperado a fim de ser 
reciclado e parcialmente reutilizado na fundição que o 
produz, cumprindo assim o que se impõe por razões de 
ordem técnica e económica. Porém, a areia depois de ter 
sido submetida a um ciclo térmico de aquecimento e de 
arrefecimento a temperaturas variáveis consoante a 
distância a que se situam as interfaces metal-moldação e 
metal-macho, torna-se bastante heterogénea por efeito 
da combustão parcial do pó de carvão e das resinas, 
secagem e desidratação (bentonite), transformação 
alotrópica dos grãos de sílica com alguma decrepitação 
e agregações. Assim sendo, as características possuídas 
pelas areias a reciclar modificam-se o que obriga à sua 
recomposição. Esta é feita pela supressão sistemática de 
uma certa quantidade de areia e a adição de uma 
quantidade correspondente de areia nova, de água, de 
ligante e de pó de carvão. A areia recuperada e 
reciclada, depois de arrefecida e recondicionada, é 
reutilizada no fabrico de moldações. Raramente no 
fabrico de machos se utilizam areias recicladas, pelo 
que se recorre a areias novas, normalmente de 
granulometria mais elevada. 

Deste processo resulta uma quantidade de areia 
residual que, embora variável de fundição para 
fundição, rondará em média uma tonelada por tonelada 

de peças fabricadas . Trata-se por isso de um produto 
relevante que, face à preocupação pela preservação do 
meio ambiente, constitui um factor que interfere na 
economia das empresas, dados os elevados custos que à 
sua remoção e substituição estão associados. 

RECUPERAÇÃO DE AREIAS USADAS 

Em todas as fundições se procura recuperar o 
máximo possível de areias para as reintegrar de novo no 
processo. Para isso existe um circuito de preparação de 
areias que tem por missão manter ao longo do tempo as 
características essenciais da areia de moldação, 
nomeadamente a resistência mecânica e a 
permeabilidade. Somente devido à estrita necessidade 
de manter grande uniformidade nas operações de 
moldação se adicionam materiais novos e se retira uma 
parte equivalente de materiais usados que são 
removidos e transportados para o exterior da fundiç_ão, a 
fim de serem encaminhados para deposição em aterros 
ou para as instalações de outros utilizadores. 

A recuperação inicia-se pelo abate sobre uma 
grelha e continua pela remoção dos fragmentos 
metálicos, eliminação dos torrões e algum arejamento e 
remoção de finos à entrada dos silos de armazenamento 
e arrefecimento. 
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A reciclagem é realizada a partir dos silos de 
areia de circuito e de areia nova, donde são 
encaminhadas para um moinho de galgas onde se 
adiciona água, bentonite e pó de carvão. 

Deste modo se recuperam e reciclam mais de 
95% das areias previamente utilizadas, com vantagens 
técnicas e económicas evidentes. Por outro lado, evita
se uma exploração excessiva dos areeiros cujas reservas 
são limitadas e se vão esgotando. 

Abre-se aqui um parêntesis para referir que o 
impacte ambiental resultante da exploração dos areeiros 
é tanto ou mais negativo que a não recuperação e 
reciclagem das areias utilizadas. Com efeito, da 
exploração resultam cavidades e aterros, devido à 
acumulação de detritos correspondentes aos solos de 
cobertura, o que altera a geomorfologia da região onde a 
exploração tem lugar. Embora a legislação obrigue a 
reposição da superfície dos terrenos onde a exploração 
tem lugar, normalmente esta operação não é feita por 
falta de fiscalização do cumprimento da lei. Daqui 
resulta a perpetuação de cavidades a céu aberto que, 
para além do impacte visual negativo, modificam o 
percurso das linhas de água e permitem a inquinação 
dos lençóis de água subterrâneos. 
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Haverá agora a considerar que os resíduos 
(excedentes) não poderão ser acumulados na fundição 
nem depositados nas suas proximidades ou por falta de 
espaços compatíveis ou porque constituem potenciais 
agressores do ambiente, próximo ou longínquo, quando 
arrastados pelos ventos ou pelas águas de escorrência 
superficial. Do ponto de vista técnico, torna-se 
necessário encontrar soluções para um escoamento 
regular; do ponto de vista económico, a remoção tem 
custos acrescidos, por vezes muito signiticativos, a 
serem suportados pela venda dos produtos tinais. 
Porém, mais relevante será o facto de o volume dos 
resíduos ser importante e nem sempre existirem locais 
de deposição facilmente acessíveis quando considerados 
os transportes (condicionados) e os preços cobrados 
para a sua aceitação. 

Todos estes aspectos causam na actualidade 
problemas de monta e distraem os responsáveis técnicos 
daquilo que é fundamental: a produção de peças de 
qualidade a preços competitivos para um mercado 
extraordinariamente agressivo. 

O que fazer , por isso, com os resíduos? Que 
políticas ambientais devem ser estabelecidas para ao 
mesmo tempo garantir o controle ambiental e evitar 
custos suplementares? Foi para responder a estas e 
outras questões que se procurou estudar em detalhe os 
resíduos resultantes da fundição onde, para além das 
areias, existem finos de despoeiramento dos fornos, 
escórias, refractários e lamas. O encaminhamento a dar 
a cada um destes resíduos em quantidades muito 
diversas e graus de perigosidade muito diferentes pode 
assim. ser encarado cientificamente. Depois de uma 
análise rigorosa dos pontos de vista físico e eco
toxicológico de todos os resíduos podem ser propostas 
soluções que, não sendo universais, são no entanto 
percursoras de metodologias que, se adoptadas, 
contribuirão para uma melhoria considerável da situação 
actual. 

CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS DE 
FUNDIÇÃO 

Dado o elevado universo de produtores de 
resíduos foi eleita uma amostra representa ti v a dos 
sectores de metais ferrosos (ferro e aço) e de metais não 
ferrosos (alumínio, latão e bronze). Após a recolha de 
amostras de todos os resíduos produzidos, procedeu-se 
ao seu envio para diversos laboratórios a fim de serem 
estudados dos pontos de vista físico, químico, 
mineralógico e eco-toxicológico usando as melhores 
tecnologias de análise actualmente conhecidas, tendo 
em atenção as normas aplicáveis, já publicadas ou em 
curso de publicação. O objectivo fundamental era 
determinar se os resíduos seriam inertes ou perigosos. 
Em simultâneo, procedia-se à determinação de 
propriedades orientadoras de eventuais aplicações ou 
deposições em aterros, consoante o grau de perigosidade 
que viesse a ser encontrado . 

Considerando o elevado número de amostras 
analisadas e tratadas, não é possível reproduzir aqui os 
resultados _individualizados das análises pelo que apenas 
serão referidos os dados estatísticos resultantes da 
caracterização ecotoxicológica (Tabela I). 

Para a determinação da eco-toxicidade, as 
amostras foram lixiviadas de acordo com a norma DIN 
38414-S4. O eluato resultante foi analisado, tendo os 
valores encontrados sido comparados com os valores 
li mi te constantes da Proposta de Dirccti v a n" 91 /C 
190/01 da União Europeia. 

Da análise da tabela pode concluir-se que cerca 
de um terço das amostras recolhidas são perigosas em 
termos de eco-toxicidade, sendo o pH do eluato e o teor 
cm crómio hexavalentc os principais responsáveis. De 
notar que os produtos residuais cuja perigosidade deriva 
de um pH baixo do eluato são as areias autossecativas, 
lamas, tinos e poeiras de despoeiramento de gases por 
via seca e via húmida. 

Tabela I - Caracterização eco-toxicológica global dos resíduos de fundição 

Resíduos Amostras Inertes Peril!nsos o/o de J>erii!OSOS J>H C r"• COT Sulfato Pb Zn Nl 

Areia verde 10 6 4 40 lO 30 o o o o o 
Areia autussecativa 4 I 3 75 75 o o o o o o 
Areia de machos 6 5 I 17 o o 17 o o o () 

Finos de areias 18 lO 8 44 11 22 o 6 11 ó o 
Escórias 22 20 2 9 5 5 o o o o o 
Lamas (dcspoeiramento) 13 6 7 54 31 23 8 o o 8 o 
Machos não vazados 7 7 o o o o o o () o o 
Poeiras de areias 28 14 14 50 7 14 7 18 7 II 7 
Refractários 11 10 I 9 o 9 o o o o o 
Outros 12 9 3 25 8 8 o 8 o o () 

Global 131 88 43 33 12 11 3 5 2 2 2 
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As estimativas realizadas sobre a globalidade dos 
produtos residuais recolhidos leva a considerar que cerca 
de 38% das quantidades de resíduos produzidas são 
ecotóxicas. No entanto, sendo essa eco-toxicidade em 
grande parte devida aos valores de pH e de Cr6

+, há 
fundadas expectativas quanto ao seu abaixamento ou 
eliminação apostando em: 

alteração das metodologias de fabrico , 
substituindo alguns ligantes orgânicos actualmente em 
uso por outros de comportamento inerte; 

- tratamento térmico dos resíduos em atmosfera 
oxidante a temperaturas inferiores a 1100"C; 

- mistura com materiais cerâmicos e cozedura a 
temperaturas de li OO''C; 

- tratamento de neutralização com soluções 
alcalinas . 

A temperatura de 11 OO"C, acima referida, resulta 
do reconhecimento da existência de elementos voláteis 
(Cr, Pb c Mn) àquela temperatura, nas condições de 
pressão e diluição prevalecentes. Temperaturas entre 
900 e 11 OO''C são suficientes para decompor os 
compostos orgânicos resultantes da presa das areias e 
assim modificar a resposta das amostras aquando da 
lixiviação. 

Os resultados da determinação das características 
físicas são interessantes embora não constituam valores 
ou famílias de produtos identificáveis por parâmetros 
objectivos uniformes. Verifica-se no entanto que uma 
parte dos resíduos de refractários poderá ser reciclada, 
após fragmentaçflo, e incorporada no revestimento de 
colheres e de canais de vazamento dos fornos; as 
escórias depois de finamente moídas e libertas de 
materiais metálicos podem servir como ligante na 
aglomeração a quente de areias dado o seu relativamente 
baixo ponto de tiJsão. 

É conveniente assinalar que os resíduos 
resultantes do despoeiramento de fumos e que, sob a 
forma de finos ou de lamas, constituem um resíduo 
difícil de encaminhar c eliminar dada a presença de 
metais pesados, estão a ser briquetados para 
carregamento em cubilotes a ar quente de campanha 
longa, sendo em parte incorporados nas escórias 
produzidas e em parte reduzidos e incorporados nos 
metais fundidos. 

As granulomctrias finas ou muito finas onde 
predonlinam a sílica e outros produtos inorgânicos tais 
como silicatos c sílico-aluminatos são incorporáveis nas 
misturas preparadas para a obtenção de cimento, 
cerftmicos c betões asfálticos pois os elementos 
orgamcos presentes, desde que não clorados, 
combustam-se e düo lugar a C02 e H20 . 
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Conclui-se assim que a redução da ecotoxicidade 
será o primeiro e mais difícil passo a dar rumo ao 
objectivo de diminuir a quantidade de resíduos 
perigosos. Por isso, é de recomendar a adopção de 
ligantes orgânicos no fabrico de machos diferentes dos 
que actualmente dão lugar a resíduos perigosos. O custo 
poderá ser mais elevado, mas a facilidade de 
recuperação, reciclagem, transporte e reutilização dos 
resíduos em actividades industriais exteriores à fundição 
ticará muito facilitada e poderá mesmo dar lugar à 
procura desses resíduos como matérias primas. É mesmo 
opinião dos autores de que as soluções não poluentes já 
testadas e em aplicação nalgumas empresas deveriam ser 
obrigatoriamente adoptadas por todos e iniciado o 
diálogo com os potenciais consumidores de matérias 
primas semelhantes aos resíduos, no sentido de os 
interessar na sua aquisição. 

Se as alterações propostas vierem a ser 
adoptadas, é nossa opinião que serão recicláveis mais de 
90% dos resíduos produzidos pela indústria de fundição. 

REUTILIZAÇÃO DOS RESfDUOS DE FUNDIÇÃO 

Dos estudos realizados verificou-se que mais de 
60% dos resíduos actualmente produzidos pela fundição 
são inertes e, por isso mesmo, susceptíveis de virem a 
ser imediatamente utilizados como matérias primas 
noutros sectores, nomeadamente: 

I - Cimenteiras: O cimento Portland é o 
resultado da calcinação de uma mistura de matérias 
primas com a seguinte composição: 

CaC03 62 - 67% so3 1-3% 

Si02 19-25% MgO O- 3% 

Alz03 2-9% K 20 + Na20 0,2- 1,3% 

1-5% 

Assim, o segundo componente mais importante 
da mistura é a sílica que terá de ser adicionada aos 
carbonatos e às argilas. Antes do carregamento nos 
fornos, os materiais são moídos a tim de se conseguir 
uma elevada homogeneização da mistura. Por isso , a 
totalidade dos excedentes de areias recuperadas do 
processo de fundição e uma grande parte dos finos 
recolhidos no despoeiramento poderiam ser 
incorporados na mistura, sem qualquer problema, em 
substituição de areia nova. 

As areias de cura química, quando 
garantidamente inertes, poderiam também ser utilizadas 
uma vez que se admite que os gases resultantes da 
combustão das resinas darão lugar a produtos normais 
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em combustão de combustíveis: C02, H20 e N2 (NOx?). 
Inclusive, face ao teor em S03 da mistura, 
provavelmente a presença de sulfatos nas areias de cura 
química não traria qualquer problema ao processo, até 
porque estes teores são muito baixos e são o resultado da 
utilização de agentes catalisadores na polimerização das 
resinas. 

As escórias e os refractários, após moagem, são 
materiais que também poderiam ser adicionados pois 
não contêm nenhum componente que já não faça parte 
da mistura. 

2 - Produtos cerâmicos: Os ensaios já realizados 
apontam para uma fácil incorporação dos resíduos finos 
na produção de telha e tijolo. Os ensaios laboratoriais 
usando como ligantes escórias moídas a granulometrias 
inferiores a 200 mesh e algumas das fracções finas de 
despoeiramento de fases ricas em ferro permitem 
afirmar que a cozedura a 1200°C de misturas 
comprimidas em blocos, em que o inerte é constituído 
por areia, dá lugar a produtos com elevada resistência à 
compressão. A densidade destes cerâmicos pode ser 
alterada usando granulometrias apropriadas dos inertes e 
compressões de enformação ajustadas. 

3 - Blocos para construção: Foi ensaiado o 
fabrico de blocos usando resíduos de fundíção (areia e 
finos) inertes e pequenas adições de cimento, tendo-se 
obtido produtos com propriedades mecânicas aceitáveis. 

O fabrico de betões de baixa resistência usados 
para envolver e proteger condutas de transporte de água 
e de gás constitui também uma utilização sem 
inconvenientes. 

4 - Betões asfálticos: As areias e as poeiras de 
sílica e de silicatos, desde que inertes, usadas como 
"filler" em determinadas misturas asfálticas revelaram 
que as propriedades exigidas na aplicação destes 
produtos na pavimentação de estradas se mantêm ou são 
mesmo melhoradas relativamente às exigências das 
normas. Os resíduos não inertes também poderão ser 
incorporados nas misturas pois, devido à diluição que se 
verifica, os eluatos da lixiviação não se revelam eco
tóxicos conforme os ensaios realizados. 

5 - Coberturas de aterros sanitários: Estudos 
realizados nos EUA e relatados em publicações de 
certos organismos oficiais apontam os resíduos de 
fundição como susceptíveis de virem a ser utilizados na 
cobertura periódica de aterros sanitários. Para cada caso 
haverá que determinar as granulometrias mais 
adequadas para coberturas diárias, mensais e finais 
(selagem dos aterros). 

6 - Agricultura: Os produtos residuais inertes 
poderão ser transformados em aglomerados por 

peletização e cozidos em seguida. Os produtos 
resultantes, de forma esférica e elevada porosidade, 
podem ser adicionados a terrenos aráveis para a retenção 
de água a ceder às plantas durante períodos secos. Os 
ensaios já realizados, sobre misturas de areia e de 
escória finamente moída, admitem a retenção de cerca 
de 12% de água. 

CONCLUSÕES 

a) - Os resíduos de fundição inertes não deverão 
ser considerados como lixo. Deverão antes ser 
recuperados, para serem reciclados e utilizados em 
indústrias e outras actividades que recorrem a matérias 
primas naturais com composição semelhante; 

b) - Os resíduos de fundição actualmente 
considerados como perigosos poderão desaparecer em 
grande parte, desde que se alterem as metodologias de 
fabri4:o e se passem a utilizar como ligantes resinas, 
catalisadores e aceleradores inertes. As metodologias a 
adoptar passam pela colaboração empenhada de 
fundidores e de fabricantes e/ou fornecedores de 
matérias primas; 

c) -A utilização dos resíduos e em particular das 
areias de fundição, consideradas como excedentes, tem 
como vantagens: 

c.l) - Diminuição da intensidade de exploração 
dos jazigos naturais de areias, cujas reservas são 
limitadas e se esgotarão a prazo; 
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c.2) - Diminuição do impacte ambiental negativo 
resultante das cavidades das explorações e dos 
amontoados de terrenos de cobertura removidos para o 
acesso aos jazigos; 

c.3) - Aumento da longevidade dos espaços 
reservados para a deposição de lixos (aterros sanitários) 
com diminuição das potenciais infiltrações e escorrência 
de águas pluviais capazes de afectar cursos de água e 
lençóis de água subterrâneos; 

c.4) - Rentabilização económica das matérias 
primas, devido à diminuição dos transportes, das 
despesas de exploração e da energia, de que beneficiarão 
os utilizadores; 

c.5) - Melhoria do meio ambiente em geral e na 
proximidade das fundições em particular, se todos os 
resíduos forem recuperados para reutilização e não 
depositados em aterros; 

d) - Os potenciais utilizadores serão as 
cimenteiras, as cerâmicas de construção, os fabricantes 
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de betões asfálticos, a construção civil e obras públicas e 
a agricultura; 

e) - A recuperação e encaminhamento dos 
resíduos de fundição para potenciais utilizadores ou para 
deposição em aterros, na medida em que constitui um 
custo importante a imputar aos produtos acabados, não 
deverá ser esquecido no projecto de novas instalações e 
poderá mesmo condicionar a sua implantação e 
localização geográfica; 

t) - A reutilização dos resíduos de fundição pelos 
seus potenciais utilizadores constitui um problema que 
deve ser equacionado em cada caso e ser objecto de 
estudos empenhados das instituições responsáveis pela 
preservação do meio ambiente em colaboração com 
produtores e potenciais consumidores. 
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