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CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Exemplo para outros países
Unidade de Seropédica, que atrai técnicos estrangeiros, passará a receber o lixo de Gramacho em maio
■ ALINE CUSTÓDIO
aline.custodio@extra.inf.br
■ Um

ano depois da inauguração, a Central de Tratamento de Resíduos (CTR)
— construída na divisa de
Itaguaí e Seropédica para
receber o lixo da cidade do
Rio — é exemplo para países desenvolvidos, como Japão e Dinamarca, no tratamento dos resíduos sólidos.
Na CTR, dois poluentes — ge-

‘’

A criação da
CTR acaba
com o crime
ambiental de
Gramacho
Angela Fonti
Presidente da Comlurb

de 17 anos, a CTR recebe,
diariamente, 5,8 mil toneladas de lixo do Rio e outras
140 toneladas de Itaguaí e
Seropédica. Com o fechamento do aterro de Gramacho, em maio, a quantidade
diária de lixo chegará a 8,5
mil toneladas.
— A criação da CTR acaba
com o crime ambiental que
era Gramacho e faz do Rio
um exemplo para outras cidades — afirma Angela Fonti,
presidente da Comlurb.

rados pela decomposição do
material orgânico — são reaproveitados. O chorume gera
água de reuso. O gás metano
se transforma em energia e
combustível para empresas.
Para evitar o contato do
chorume com o solo, há três
camadas de mantas impermeabilizadoras. O sistema atrai técnicos de outros países, que costumam visitar a central.
Mas nem a alta tecnologia
da CTR foi capaz de conquistar os moradores. Há quem
reclame dos caminhões passando pela antes pacata Estrada Santa Rosa e do aumento de moscas na região. A
assessoria da Ciclus, empresa
responsável pela CTR, afirma
que a rota dos caminhões mudará com a conclusão do Arco Metropolitano. Sobre as
moscas, a assessoria confirma
que houve problema no verão, solucionado com a aplicação de inseticida nas casas.
Com vida útil aproximada

FOTOS DE CLÉBER JÚNIOR

Oportunidade
de trabalho
e promoção
■ Enquanto a maioria da po-

À ESQUERDA

o organizador de uniformes, Arildo Pereira. À direita, o lixão de Seropédica

BENEFÍCIOS

❁ MEIO AMBIENTE

Diminuição da emissão de
gases de efeito estufa. A
redução chega a 8%.

❁ MÃO DE OBRA

Abertura de 300 postos de
trabalho na região, 50%

D

deles ocupados por moradores de Seropédica.

❁ FIM DOS LIXÕES

Encerramento e recuperação dos lixões de Seropédica e Itaguaí. Exemplo para
outros países.

❁ EDUCAÇÃO

Moradores da região participam de atividades educativas no Centro de Educação Ambiental.

❁ PAVIMENTAÇÃO

Pavimentação de 15 quilô-

metros nos bairros Chaperó, Piranema, Santa Sofia e
Jardim Maracanã.

❁ IMPOSTOS

Arrecadação de ISS: geração de R$ 1 milhão por
mês para Seropédica.

pulação rejeitou a instalação
da Central de Tratamento de
Resíduos — construída na
divisa de Itaguaí e Seropédica para receber o lixo do
Rio — por conta do aumento do tráfego de caminhões e
da quantidade de moscas na
região, Arildo Pereira, de 43
anos, tratou logo de enviar
um currículo para a empresa
responsável pela central.
Contratado como ajudante
operacional, ele foi o responsável por auxiliar na chegada do primeiro caminhão
ao aterro sanitário e mudou
sua relação com o tratamento do lixo.
— Estou mais cuidadoso
com o lixo lá de casa. Agora,
separo o que pode ser reciclado. O resto, eu coloco na
rua só nos dias de coleta seletiva — conta.
Arildo já foi promovido
duas vezes na mesma empresa. Hoje, ele é o responsável por organizar os uniformes dos mais de 250 funcionários da Central de Tratamento de Resíduos.

