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Duas
realidades

para o lixo do Rio
Cidade, enfim, fecha Aterro de Gramacho, mas só
recicla 3% dos resíduos que produz diariamente
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NA USINA DO CAJU, trabalhadoras
separam o material reciclável

A
Rio+20 vai ocorrer num momen-
to em que a cidade convive com
dois extremos em relação à des-
tinação de seu lixo. Numa ponta,
com o fim de Gramacho, o Aterro
Sanitário de Seropédica opera

com capacidade cada vez maior — come-
çou em abril de 2011 com modestas 1.200
toneladas por dia e, atualmente, recebe a
maior parte dos detritos gerados diaria-
mente na capital (ao todo são 8.403 tonela-
das). Na outra ponta, um índice mostra a
baixa capacidade do município para a reci-
clagem: apenas 3% do total recolhido, ou se-
ja, 252 toneladas, são reaproveitados. A tor-
cida é para que o carioca e o poder público
percebam que, quanto mais lixo for recicla-
do, maior será a vida útil do Aterro de Se-
ropédica, na Região Metropolitana. Com
ele, o Rio cumpre uma das exigências da Po-
lítica Nacional de Resíduos Sólidos, que de-
termina o fim dos lixões até 2014.

— Quanto mais racionalizar a destinação
de seu lixo, mais o carioca vai colaborar pa-
ra o meio ambiente — diz o diretor-execu-
tivo da Associação Brasileira de Empresas
de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(Abrelpe), Carlos Silva Filho, acrescentando
que o poder público tem de fazer a sua par-
te. — É preciso pôr postos coletores de lixo
reciclável em cada bairro e fazer campanha
maciça na mídia para a população separar
seu lixo. O brasileiro, de uma forma geral,
não sabe fazer isso corretamente.

Na Alemanha, ‘espiões’
observam o lixo do vizinho

No Japão, o domínio desse conhecimento
beira a perfeição. Na cidade de Yokohama,
os moradores recebem uma lista de instru-
ções com quase 30 páginas sobre como se-
parar o lixo. Além do manual, uma forte
campanha da prefeitura local, iniciada na
década passada, estimula a separação do li-
xo. A capital Tóquio também dá o exemplo,
sendo considerada uma das metrópoles
mais limpas do mundo.

Já em Berlim, a capital da Alemanha, no-
ta-se também uma certa dedicação à ques-
tão. Nos prédios com muitos apartamen-
tos, há os “espiões do lixo”, que observam
se os vizinhos depositam o resíduo no to-
nel certo. Enquanto o Rio não chega a esse
nível, o dado de uma pesquisa da Abrelpe
traz algum alento para a cidade. Em termos
de lixo produzido por habitante, o carioca
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LIXO

Estamos saindo da pré-história.
Hoje, o Aterro de Seropédica é o
mais moderno centro de tratamento
de resíduos da América do Sul
Carlos Roberto Osório, secretário de Conservação
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CATADORES ESCALAM a
montanha de lixo no Aterro
de Gramacho: fim de linha
depois de três décadas

reduziu sua média de 1,860 kg, em 2010, pa-
ra 1,097 kg, no ano passado.

— O carioca está mais consciente — diz
Carlos Silva. — Na comparação com 2010, o
Rio também diminuiu a quantidade de resí-
duos com a destinação incorreta, ou seja,
para lixões ou aterros controlados. E isso já
está associado ao Aterro de Seropédica.

Para o secretário municipal de Conserva-
ção, Carlos Roberto Osório, o salto de qua-
lidade na destinação do lixo será grande:

— Estamos saindo da pré-história. Hoje,
o Aterro de Seropédica é o mais moderno
centro de tratamento de resíduos da Amé-
rica do Sul. Sua tecnologia barateia o preço
que a prefeitura paga por tonelada levada
para lá. Enquanto a média nacional é de R$
50 a R$ 70, o Rio paga R$ 38.

Paulo Dutra, presidente da Ciclus, con-
cessionária que administra o Aterro de
Seropédica, diz que a empresa investirá
de R$ 90 milhões a R$ 120 milhões até
2013. Segundo ele, a unidade foi construí-
da com sistema de drenagem de águas
pluviais e tripla camada de impermeabi-

lização (uma de argila e duas de manta de
polietileno de alta densidade), além de
sensores eletrônicos ligados a um siste-
ma informatizado, que detectam preven-
tivamente qualquer possível vazamento.

— Essa impermeabilização impede que os
resíduos e o chorume gerados pela decompo-
sição entrem em contato com o solo e o lençol
freático. A implantação do CTR (Centro de
Tratamento de Resíduos), aliada ao encerra-
mento dos lixões de Itaguaí e Seropédica, pro-
porcionou expressivo ganho ambiental e so-
cial para o Rio de Janeiro — diz Dutra.

No campo da reciclagem, contudo, os in-
vestimentos anunciados têm como pers-
pectiva mitigar, mas não resolver o proble-
ma. Assinado no ano passado, um acordo
entre município e BNDES prevê a aplicação
de R$ 50 milhões para a construção de seis
galpões de triagem de material reciclável.
Em contrapartida, a prefeitura promete pôr
mais 15 caminhões em circulação, expan-
dindo o serviço dos atuais 41 para 120 bair-
ros. Esses esforços, se bem-sucedidos, de-
vem ampliar a coleta seletiva em apenas
2%, elevando para 5% o percentual de reci-
clagem na capital. O engenheiro Walter Plá-
cido, consultor e especialista em resíduos,
acha o alcance da medida limitado:

— É louvável a iniciativa da prefeitura de
construir galpões e apoiar o fortalecimento
da cadeia produtiva da reciclagem. Mas, en-
quanto a indústria e o comércio não se res-
ponsabilizarem pela gestão de seus produ-
tos pós-consumo e pela logística reversa (o
retorno de embalagens e produtos utilizados
ao início da cadeia, em forma de matéria-pri-
ma), os resultados serão pífios. n
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Text Box
Fonte: Revista O Globo, Rio de Janeiro, Rio+20, p. 32-33, 10 jun. 2012.




