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Este estudo de caso teve como objetivo avaliar os potenciais riscos à saúde humana 
relacionados ao uso da ADF em componente de peças de concreto em pavimentação, 

como agente das camadas de base e sub-base e na construção das camadas de 
recobrimento e assentamento de tubos para saneamento.

Introdução

A reciclagem de resíduos, 
além do estudo de viabili-
dade técnica e econômica 

da utilização e recuperação, deman-
da a avaliação dos potenciais riscos 
em relação à saúde humana e ao 
meio ambiente.

Hierarquicamente, o gerenciamento 
dos resíduos prioriza:

■ a redução da emissão na fonte e uso

■ a reciclagem e a compostagem

■ o aproveitamento energético

■ o tratamento e a disposição, sendo 
estas práticas consenso internacional

A Política Nacional de Resíduos Só-
lidos (PNRS) Lei n° 12.305/2010, 
dispõe em seu capítulo II, artigo 3°:

“VII – Destinação final ambien-
talmente adequada: Destinação de 
resíduos que inclui a reutilização, 
a reciclagem, a compostagem, a 
recuperação e o aproveitamento 

energético ou outras destinações 
admitidas pelos órgãos competen-
tes do SISNAMA, do SNVS e do 
SUASA, entre elas a disposição fi-
nal, observando normas operacio-
nais específicas de modo a evitar 
danos ou riscos à saúde pública e à 
segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos”.

Neste contexto, a avaliação de risco 
torna-se essencial para a aplicação 
dos fundamentos de reaproveita-
mento no gerenciamento de resí-
duos, uma vez que viabiliza que re-
síduos (perigosos ou não perigosos, 
mediante classificação segundo crité-
rios normativos), sejam reciclados de 
maneira efetiva, adequada e segura.

O Brasil é um dos maiores produ-
tores mundiais de fundidos. Em 
termos de produção regionalizada, 
São Paulo detém 24,7%, Minas Ge-
rais 23,5%, Santa Catarina 29,8%, 
Rio de Janeiro 7,2% e Paraná e Rio 
Grande do Sul somam 10,8%.

A produção de fundidos aumen-
ta significativamente a cada ano e 
consome grandes quantidades de 
matérias-primas, gerando propor-
cionalmente grandes quantidades 
de resíduos que são principalmente 
aterrados e poucas vezes utilizados 
em outros processos.

Dentre os resíduos, pode-se des-
tacar: areias da macharia e molda-
gem, pós e refratários da fusão e 
pós do acabamento, além de mate-
riais auxiliares que trazem consigo 
papel, plástico, madeira etc. 

Ainda há outros resíduos prove-
nientes do processo de fundição, 
como escória de fundição, sucata 
de ferro e material particulado dos 
fornos, que podem ser identifi-
cados dentro dos seus processos. 
Destes, a Areia Descartada de Fun-
dição (ADF) compreende aproxi-
madamente 85% da geração, sendo 
constituídas basicamente de uma 
mistura contendo areia, argila, car-
vão e material fino.
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Segundo a NBR 15702 (ABNT, 
2009), a Areia Descartada de Fun-
dição (ADF) é considerada aquela 
proveniente do processo produtivo 
de fabricação de peças fundidas, 
tais como areias de macharia, de 
moldagem, areia verde, preta, des-
poeiramento e resíduo de processo 
após processo interno de recupera-
ção, entre outras areias que sejam 
classificadas conforme a ABNT 
NBR 10004 (2004) como classe 
II – não perigoso, livre de mistu-
ra com qualquer outro resíduo ou 
material estranho ao processo, que 
altere suas características.

Considerando os possíveis usos 
para a Areia Descartada de Fundi-
ção – ADF como agregado na fa-
bricação de artefatos de cimento em 
obras rodoviárias, preenchimento 
estrutural, aterramento, fabricação/
alteração/melhoria de solo e outros, 
as exigências regulatórias para a 
permissão do uso em outros países 
compartilham em comum a premissa 
do controle dos riscos em seus res-
pectivos contextos, através dos Pro-
gramas de Gerenciamento[20].

Nos Estados Unidos, a areia de 
fundição proveniente de processos 
de fundição de ferro, aço e alumí-
nio tem aplicação autorizada como 
base de estradas, cobertura de aterros 
e no uso agrícola, mediante avalia-
ção prévia nos Programas de Ge-
renciamento[25].

O Departamento de Transporte 
dos Estados Unidos (United States 
Department of  Transportation – 
Federal Highway Administration) 

publicou em 2012 um guia para 
reutilização do resíduo de areia de 
fundição em pavimentação, desta-
cando aspectos técnicos e de ava-
liação no uso[19].

Tendo como premissa básica de 
que o risco é uma função da peri-
culosidade do agente químico e do 
grau de exposição ao mesmo, faz-se 
necessário informações sobre a 
composição do resíduo, bem como 
características de comportamento 
ambiental, como por exemplo da-
dos de toxicidade, já que estas são 
determinantes para a disponibilida-
de química do(s) agente(s) no sítio 
de exposição e para a ocorrência 
de exposições efetivas e prolon-
gadas, sobretudo a mobilidade e a 
bioacumulação, que influenciam a 
meia-vida no ambiente.

Segundo documento divulgado 
em 2009 pela USEPA, em con-
junto com o departamento de 
agricultura americano USDA – 
Risk Assessment of  Spent Foundry 
Sands in Soil-Related Applications 
Peer Review Draft[22], quando se ava-
lia as possibilidades de reutilização 
das ADFs em aplicações agríco-
las, é necessário o estudo de três 
vias principais de contaminação: 
(1) a inalação de ADF emitida 
nas operações de mistura de solo; 
(2) a ingestão de água subterrânea 
contaminada pelos constituintes 
lixiviados das ADF; (3) ingestão 
acidental de solo e/ou ingestão de 
frutas e vegetais cultivados em so-
los manufaturados, ou seja, o solo 
preparado com misturas de ADF.

Neste documento, avaliando os 
riscos contidos nas três vias de 
contaminação e comparando as 
areias de fundição com os solos 
americanos, foi observado que as 
concentrações de quase todos os 
elementos traços foram menores 
para as areias verdes provenientes 
de fundições de ferro, alumínio e 
aço. Estas foram consideradas am-
bientalmente seguras para serem 
utilizadas até mesmo em misturas 
fabricadas de solo[22]. 

Essa abordagem pode ser aplicada 
em muitos subprodutos industriais, 
os quais são essencialmente limpos 
de contaminação e têm demons-
trado características de reaprovei-
tamento quando utilizados para 
substituir materiais virgens. Qual-
quer outro subproduto de interesse 
deve ser cuidadosamente analisado 
com apropriados limites de detec-
ção, e os resultados comparados 
com os solos de referência.

Este trabalho teve como objetivo 
avaliar os potenciais riscos à saúde 
humana, considerando os cenários 
de uso para a areia descartada de 
fundição em: componente de pe-
ças de concreto em pavimentação, 
como agente das camadas de base 
e sub-base em pavimentação asfál-
tica, e na construção das camadas 
de recobrimento e assentamento 
de tubos para saneamento.

Materiais e métodos
A utilização da amostra na forma 
de areia é considerada conservado-
ra, uma vez que é plausível o fato 
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de que nas aplicações propostas 
ocorra a redução da disponibili-
dade química dos componentes 
da ADF, em comparação com a 
areia, devido à agregação de par-
tículas e impedimento físico que 
interferem na cinética de percola-
ção, de dissolução e no rendimento 
da extração de constituintes das 
peças e camadas específicas[14].

A amostra de ADF proveniente de 
uma fundição da região de Joinville 
foi caracterizada de acordo com a 
Norma ABNT 10004:2004. 

Também foram utilizados resulta-
dos das análises de um estudo Ana-
lítico Ambiental de Qualidade das 
Águas Subterrâneas de um Trecho 
Experimental da Rede de Esgoto 
Sanitário de Joinville, referente ao 
ensaio piloto de aplicação da ADF 
(areia de moldagem) na construção 
das camadas de recobrimento e as-
sentamento de tubulação coletora 
de esgoto sanitário. Este trecho foi 
monitorado entre os anos de 2011 

e 2012, com a realização de cole-
tas da água subterrânea a cada seis 
meses. Durante este período, não 
foram detectados componentes 
químicos provenientes da ADF nas 
amostras de água. 

Considerando o potencial de peri-
culosidade da ADF e as informa-
ções sobre os limites toxicológicos 
propostos na Lei SC 17.479/2018, 
foram avaliados os potenciais ris-
cos dos cenários de uso propos-
tos. A referida Lei menciona que 
a ADF deve apresentar toxicidade 
(FT) maior que 8, no caso de utili-
zação diretamente em solo, e maior 
que 16, para demais utilizações.

Foram avaliados os potenciais ce-
nários de exposição, considerando 
as características da ADF e as vari-
áveis de utilização e limites ecoto-
xicológicos adotados por agências 
nacionais e internacionais[9,15,18,20].

O modelo conceitual considerado 
na avaliação é apresentado na repre-
sentação esquemática da Figura 1.

Resultados – Avaliação dos 
perigos à saúde humana

Composição e classificação 
de perigo
A ADF é composta por areia 
base, geralmente constituída de 
bentonita (de natureza argilosa 
multiconstituinte e multielemen-
tar) e pelo ligante pó de carvão 
mineral. 

A sua composição elementar é de 
76,91% de SiO2, 9,49% de Al2O3, 
3,43% Fe2O3, 0,80% de TiO2, de 
0,96% CaO, 0,97% de MgO, 1,06% 
de K2O, 0,02% de MnO, 72% de 
Na2O, 0,54% de P2O5, 1,51% de 
SO3, 0,36% de Cl, 0,16% de Sr, 
0,11 % de Ba, e 0,03% de Zr[11].

De acordo com os resultados ob-
tidos, a amostra de ADF avalia-
da foi classificada como Resíduo 
Classe II A – Resíduo Não Inerte, 
com parâmetros orgânicos e inor-
gânicos abaixo dos limites de con-
centração estabelecidos pela NBR 
ABNT 10004:2004. 

Os dados das análises indicam bai-
xa mobilidade e disponibilidade 
química dos constituintes do resí-
duo em lixiviado (tabela 1).

A concentração excedente de fenol 
(CAS 108-95-2), de 2,21 mg/L no 
extrato solubilizado, em relação 
ao Valor Máximo Permitido de 
0,01 mg/L, do Anexo G da NBR 
ABNT 10004:2004, não classifi-
ca o resíduo como perigoso, en-
quadrando-o na classe IIA – Não 
Inerte.

Fig. 1: Representação esquemática do modelo conceitual considerado no estudo. 
Fonte: As autoras, 2021.
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A preocupação dos órgãos ambien-
tais é geralmente quanto à migra-
ção de substâncias orgânicas e/ou 
inorgânicas, que podem migrar de 
processos específicos para a areia 
durante o uso ou podem estar pre-
sentes como constituintes do li-
gante utilizado. Em contrapartida, 
as areias provenientes do processo de 
fundição de aço, alumínio e ferro 
dificilmente são classificadas como 
perigosas[25].

Avaliação da concentração 
excedente de fenol
O fenol é um composto ampla-
mente distribuído no ambiente, 
podendo ter origem natural ou 

antropogênica pela emissão de 
veículos, uso de produtos de 
consumo, queima de carvão e re-
finarias de petróleo etc[7,28]. Ele 
pode ser absorvido pelas vias 
oral, dérmica e inalatória, poden-
do causar irritação em caso de 
altas concentrações e elevados 
níveis de exposição. 

Além das fontes já citadas, o fenol 
é utilizado em vários produtos de-
sinfetantes e antissépticos de uso 
médico. Geralmente há mais preo-
cupação no contexto ocupacional, 
devido à presença de concentra-
ções mais elevadas com absorção 
pelas vias dérmica e inalatória, o 
que pode causar efeitos agudos 
locais (irritação e inflamação) e 

sistêmicos (arritmias, toxicidade 
renal, hepatotoxicidade e efeitos 
neurológicos)[7].

No entanto, não há evidências 
conclusivas de que o fenol tenha 
potencial carcinogênico, sendo en-
quadrado como não classificável 
quanto à carcinogenicidade para 
humanos (Grupo 3 da IARC e 
Grupo D da USEPA)[16,28].

O fenol apresenta meia-vida curta, 
inferior a um dia na atmosfera (al-
terando reações com luz e radicais 
hidroxila), e entre dois a cinco dias 
no solo, modificando a degradação 
tanto em condições aeróbias, como 
anaeróbias. O fenol não apresenta 
potencial bioacumulativo para 
peixes, plantas e outras espécies[7].

Tab.1 - Ensaio de lixiviação/solubilizado da ADF (TASQA, 2011).

Parâmetros
Lixiviado (mg/L) Solubilizado (mg/L)

NBR 10005 NBR 10006
Resultado LQ VMP Resultado LQ VMP

Alumínio NE* 35,3 0,05 0,2
Arsênio < LQ 0,04 1 0,004 0,001 0,01
Bário 0,72 0,005 70 2,56 0,005 0,7
Cadmio < LQ 0,003 0,5 < LQ 0,003 0,005
Chumbo < LQ 0,03 1 0,002 0,002 0,01
Cloretos NE* 15,5 0,01 250
Cobre NE* 0,22 0,003 2
Cromo 0,004 0,002 5 0,03 0,002 0,05
Fenóis Totais NE* 2,21 0,05 0,01
Ferro NE* 13,9 0,002 0,3
Manganês NE* 0,13 0,002 0,1
Mercúrio < LQ 0,0005 0,1 < LQ 0,0005 0,001
Prata < LQ 0,003 5 < LQ 0,003 0,05
Selênio < LQ 0,05 1 < LQ 0,002 0,01
Sódio NE* 96,2 0,05 200
Zinco NE* 0,67 0,006 5
NE* = Não exigido no ensaio de lixiviação.
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Há limites ecotoxicológicos consi-
derados seguros para a exposição 
ao fenol, estabelecidos por diver-
sas agências internacionais, como 
a USEPA. Para exposição pela via 
inalatória no contexto ocupacional, 
são considerados seguros níveis de 
19 mg/m3 de fenol na atmosfera 
em exposição diária de 8 horas[5,17].

A USEPA estabeleceu uma Dose de 
Referência (DRf) de 0,3 mg/kg/dia 
para o fenol. A DRf  é definida 
como uma estimativa, conside-
rando a incerteza que pode atingir 
valores de mais de uma ordem de 
magnitude, para a exposição diária 
humana, incluindo os grupos mais 
sensíveis, que provavelmente não 
apresentará risco apreciável de efei-
tos adversos não carcinogênicos à 
saúde humana[26].

A DRf  pode ser obtida a partir do 
NOAEL (No observed adverse 
effect level), ou nível em que não 
se apresentam efeitos tóxicos ob-
serváveis, divido por Fatores de 
Incerteza da ordem de 1 a 10.000, 
e por Fator Modificador (FM), que 
consideram variações interespécies 

ou interindividuais e incertezas do 
estudo toxicológico.

A USEPA (2012) caracterizou limi-
tes de concentração (Drinking Water 
Advisories), considerados seguros 
para o fenol em água potável 
(tabela 2).

Drinking Water Advisory é uma 
concentração limite de caráter não 
regulatório, provavelmente sem 
potencial de causar efeitos adver-
sos ou efeitos estéticos na água no 
período para qual é derivada.

A USEPA definiu valores limites 
de concentração de agentes quí-
micos no solo, denominados Soil 
Screening Levels (SSL), que embo-
ra não classifiquem uma determi-
nada área como sendo contamina-
da, podem ser úteis para a avaliação 
de segurança e para a determinação 
da necessidade de avaliações mais 
detalhadas[12,13]. Tais limites são uti-
lizados pela CETESB na investiga-
ção confirmatória em estudos de 
avaliação de risco[12,13].

Estabelecido com base na ava-
liação de risco, o SSL pode servir 

para avaliação de cenários futuros, 
como no caso do uso residencial de 
determinada área contendo con-
centrações específicas de certos 
agentes no solo. Em caso de níveis 
abaixo dos valores limite, conside-
ra-se que não há necessidade de 
ações legais ou avaliação adicional. 

Discussão
Com base na análise, a utilização da 
amostra de ADF avaliada neste tra-
balho e classificada como Classe II 
A – Resíduo Não Perigoso, nos ce-
nários de uso como componente de 
peças de concreto em pavimentação, 
como agente das camadas de base e 
sub-base em pavimentação asfálti-
ca e na construção das camadas de 
recobrimento e assentamento de tu-
bulação coletora, não são esperados 
riscos para a saúde e ao meio am-
biente em curto e longo prazo.

Com base na análise específica so-
bre o fenol, considerando a con-
centração do composto na amostra 
de ADF do estudo, a curta meia-
-vida da substância no ambiente, 

Tab. 2 - Limites de concentração de fenol em água potável considerados seguros pela USEPA (2012).
Limite/ Valor orientador Concentração (mg/L)

One-day 6,0
Ten-day 6,0
DWEL 11

Life-time 2
One-day: Limite de concentração considerado para exposição durante um (um) dia (criança de 10kg)
Ten-Day: Limite de concentração considerado para exposição durante dez dias (criança de 10kg)
DWEL (Drinking Water Equivalent Level): Nível de exposição durante o período de vida, assumindo 100% de exposição a partir 
de um dado meio, no qual não são esperados efeitos adversos à saúde
Life-time: Limite de concentração considerado para exposição durante toda vida (indivíduo de 70kg)
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a disponibilidade reduzida nos ce-
nários de uso e o processo natural 
de atenuação e diluição no ambiente, 
não são esperadas concentrações aci-
ma dos limites considerados seguros, 
mesmo em projeções conservadoras.

Em conformidade com as normas 
e diretrizes do órgão ambiental de 
Santa Catarina, a partir do plano de 
amostragens e análises (Sampling 
and Analysis Plan- SAP) estabeleci-
do, temos aqui uma forma de utili-
zação segura, mitigando o risco de 
incertezas relacionadas à variabili-
dade da composição da ADF.

Conclusão
O gerenciamento correto dos re-
síduos industriais se tornou uma 
questão ambiental global. Devido às 
grandes áreas ocupadas e aos altos 
custos pagos para a disposição final, 
projetos para a utilização destes re-
síduos como matérias-primas alter-
nativas são cada vez mais urgentes.

A disposição da ADF em aterros 
industriais, além dos altos custos, 
concebe um desperdício de ma-
téria-prima que poderia estar sendo 
utilizada na construção civil, como 
por exemplo em componentes de 
peças de concreto em pavimenta-
ção, ou agente das camadas de base 
e sub-base em pavimentação asfálti-
ca e ou na construção das camadas 
de recobrimento e assentamento de 
tubos para saneamento. Isso geraria 
ganhos econômicos, tornando as 
fundições mais sustentáveis e pro-
porcionando a redução de emissões 
de gases do efeito estufa.

Contudo, o que se percebe atual-
mente é que as iniciativas para usar 
a ADF têm sido feitas de forma in-
dividual e na maioria das vezes não 
conseguem progredir, pois não são 
tomadas em conjunto com os ór-
gãos ambientais. 

A falta de informação técnica dis-
ponível para auxiliar na tomada de 
decisões por parte dos órgãos am-
bientais é um dos principais moti-
vos que entrava a aceleração da uti-
lização da ADF.

De maneira geral, a ADF é classi-
ficada como um resíduo não peri-
goso tanto no Brasil (Classe II-A 
pela ABNT NBR 10.004/2004) 
quanto nos Estados Unidos. To-
davia, mesmo a ADF apresentan-
do bons resultados para uso na 
construção civil, na maioria dos 
casos elas são dispostas em ater-
ros industriais, ao invés de apro-
veitadas.
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