ARTIGO PARA REVISTA ABIFA – 17 de DEZEMBRO 2007

O TRABALHO SOLUÇOES ADF em 2008
O ano de 2007 talvez tenha sido o ano de maior evolução no desenvolvimento das soluções
para as AREIAS DESCARTADAS DE FUNDIÇÃO – ADF. Conseguimos achar um
caminho objetivo com metas já realizadas ou a serem atingidas no curto, médio e longo
prazo. Nossos agradecimentos a todos aqueles que nos ajudaram nesta luta disponibilizando
horas de trabalho, apoio técnico, dedicação e recursos financeiros. Graças a estes
profissionais e empresas conseguimos vencer muitos obstáculos e dar as ADF a condição
de evoluir ainda mais. Com a continuidade do desenvolvimento técnico e econômico das
soluções, da criação das normas ABNT para reutilização e da consolidação do fim do préconceito também com a sociedade e com as empresas que poderiam utilizar as ADF como
matéria-prima.
As ADF ainda têm “adversários”, principalmente aqueles que por falta de informação ou
por outros interesses continuam contra o desenvolvimento da reciclagem e reuso. Para
vencê-los continuaremos em 2008 aplicando os seguintes argumentos:
1. Nos últimos meses fizemos dezenas de reuniões e estão participando da discussão,
ONGs sérias, Prefeituras, Ministério Publico, Exército, entidades de classe de
profissionais como químicos, engenheiros sanitários, biólogos, PHDs diversos na
análise de solo e água, etc, etc, etc.
2. Criamos um site na Internet justamente para tornar público o trabalho,
www.solucoesadf.com.br e estamos à disposição para realização de quantas reuniões
técnicas forem necessárias para que o assunto seja discutido em todos os aspectos e
em todos os fóruns.
3. Em nenhum momento defendemos que as ADF não causam impacto ambiental e que
não devam ter seu gerenciamento feito de forma eficiente e transparente.
4. Também NÃO afirmamos que as ADF devam ser reutilizadas sem critérios. O que
afirmamos e podemos provar é que cerca de 90% das ADF que são descartadas
podem tecnicamente ser reutilizadas e não contaminam solo e água e que existem
centenas de estudos científicos e aplicações sendo realizadas em todo o mundo
provando isto.
5. Nunca deixamos de responder quaisquer informações solicitadas por ONGs, MP e
órgãos ambientais em todo o Brasil e buscamos transparência e dados científicos.
6. A reciclagem e a reutilização de ADF como Matéria Prima não só e viável como é
muito eficiente ambientalmente conforme comprovado por centenas de estudos
acadêmicos e práticos no mundo e no Brasil.
7. Não é porque existem materiais contaminantes durante o processo produtivo que as
ADF os contenham depois de descartadas. Afirmar isto mostra um desconhecimento

técnico que se fosse aplicado em tudo os “adversários” também teriam de ser contra
reciclagem de PET, por exemplo.
8. Temos solicitado que as discussões sobre as ADF sejam realizadas de forma objetiva
e transparente em todo o Brasil porque existe a certeza que estas podem trazer
grandes benefícios ao Meio Ambiente substituindo e poupando areias de rios e cavas
como é feito no mundo inteiro. Sempre buscando o melhor para a sociedade.
9. Nosso espírito é o do embate técnico pela eficiência socioambiental.
Com estes argumentos, somados aos trabalhos de O&M dos dados, desenvolvimento
tecnológico e legal, dentro dos padrões formais das normas, regulamentos e leis brasileiras
enfrentaremos todos os “adversários”.
Existe um ponto importante, precisamos ser mais eficientes em vários pontos importantes
em 2008. Entre eles podemos citar, conseguir uma maior união do setor em tudo que se
refere às ADF, aprimorar a divulgação dos trabalhos realizados, das dificuldades e
conquistas de cada empresa e principalmente precisamos disseminar a verdade sobre as
ADF para a sociedade. Precisamos demonstrar a seriedade das empresas, que conhecem
seus resíduos, que não teem nada a esconder e que estão buscando formas de deposição e
reciclagem mais eficientes a cada dia. Precisamos de maior presença das empresas nas
reuniões da ABIFA e que outras reuniões sejam organizadas nas regiões geradoras para
explicar a sociedade o que são as ADF e o que estamos fazendo como setor para
desenvolvê-las.
Contamos com a participação de todos e reiteramos que estamos a disposição para
colaborar e fornecer dados e pedimos que visitem regularmente os sites www.abifa.org.br e
www.solucoesadf.com.br aonde são apresentadas as informações sobre o trabalho.
Vamos em frente e que 2008 seja um ano de conquistas, saúde, paz!!
Atenciosamente.
Fábio Garcia Filho.
Coordenador Soluções ADF.
solucoesafd@uol.com.br.
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