
Resumo 

As fundições geram diariamente quantidades muito elevadas de areias residuais de moldação e de 

machos, resultantes da aglomeração de areias com resinas orgânicas. Tendo-se identificado o 

formaldeído, o álcool furfurílico e o fenol como constituintes da maior parte das resinas utilizadas em 

fundições e atendendo às características tóxicas destes compostos, pretendeu-se quantificar os três 

poluentes na forma livre, a fim de poder avaliar este tipo de contaminação orgânica induzida nas 

matrizes ambientais. Para dosear os compostos referidos, foi necessário desenvolver metodologias 

analíticas sensíveis e selectivas, capazes de identificar níveis vestigiais desses poluentes em 

matrizes complexas. Começou-se por aplicar os métodos desenvolvidos às resinas usadas nas 

fundições e, posteriormente, adaptaram-se às areias residuais. 

Para o estudo da contaminação ambiental associada a estes poluentes, foram analisadas amostras 

provenientes de diferentes etapas do processo de fundição, com o objectivo de identificar quais 

dessas etapas são mais responsáveis pela contaminação. Foram cinco os pontos de amostragem 

seleccionados: provetes (areias misturadas com resina e catalisador, mas sem vazamento do metal 

fundido); areias residuais submetidas a vazamento e desmoldação; areias recuperadas por 

tratamento térmico; areias de baixa granulometria (finos) resultantes quer do tratamento mecânico 

dos torrões das areias residuais vazadas, quer do tratamento térmico das areias. Neste trabalho 

foram estudados as areias provenientes de duas fábricas, uma que produzia moldações, e de 

machos, em areias furânicas e outra em areias fenólicas alcalinas, os processos autossecativos de 

fundição mais representativos das fundições portuguesas actuais. 

Este estudo reveste-se de inegável interesse a nível ambiental, o que está intrinsecamente 

relacionado com aspectos produtivos e económicos. A caracterização e controlo de poluentes nos 

resíduos industriais torna-se imprescindível para o planeamento da gestão desses resíduos, em 

relação aos quais as legislações europeia e nacional têm vindo a estabelecer aos produtores graus 

de exigência cada vez mais elevados, nomeadamente no que diz respeito à sua deposição final. 

Abstract 

Foundries generate each day very high amounts of waste sands of moulds and cores, which result 

from the agglomeration of sands with organic resins.Formaldehyds, furfuryl alcohol and phenol, are 

highly toxic and have been identified as components of most foundry resins. Therefore, the aim of this 

work was to quantify these three pollutants in its free state, in order to evaluate the induced organic 

contamination due to these compounds in environmental matrices. To quantify the above mentioned 

compounds, it was necessary to develop analytical methodologies that are selective and accurate 

enough to identify vestigial levels of these compounds in complex matrices. At first we applied the 

analytical methodologies developed in this work to foundry wastes, and then the same methodologies 

were applied to foundry waste sands. 



To study environmental contamination due to these compounds, samples obtained in different stages 

of mould process were analysed, aiming to identify which stages are the main cause of contamination. 

Five different samples were collected: sands mixed with resins and catalyst but without casting; waste 

sands submitted to casting and demoulding; thermal reclaimed sands; fines obtained either in 

mechanical or in thermal reclamations. These samples were collected in two foundries, one that 

produces moulds and cores with furanic sands and another that produces alkaline phenolic sands. 

This is a very important study with implication at the environmental, productive and economic levels. 

Characterization and control of pollutants in industrial wastes is necessary for a good management of 

wastes, to which European and national legislation are imposing very strict regulations regarding their 

final deposition. 


