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NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS

PANORAMA DOS RESÍDUOS SOLÍDOS NO BRASÍL
A SEAERJ recebeu o Diretor da COMLURB Jose Henrique Penido para ministrar
palestra sobre os resíduos solidos no Brasil. Ao iniciar sua apresentaçao Penido
agradeceu o convite e se mostrou grato a casa por seus trabalhos prestados a engenharia e a arquitetura publicas. O setor de limpeza urbana nao tem uma frequencia
de estabilidade, cada momento requer uma medida diferente. A limpeza urbana, realizada pelas companhias como a COMLURB e diferente de tratamentos de agua e
esgoto. Enquanto uma estaçao de esgoto abandonada pode ser recuperada, um aterro sanitario nao. Ao menor problema estrutural um aterro pode se transformar em
lixao e se tornar irrecuperavel. A operaçao dos aterros municipais exige um ciclo de
trabalho grande e muitas vezes e instavel. O panorama dos resíduos solidos no Brasil e o reflexo do que ocorre no país. O estado do Rio de Janeiro ja esteve melhor sobre os aterros. Na gestao de Carlos Minc os aterros regionais foram fortalecidos,
uma vez que pequenos municípios nao os comportam.
Jose Henrique coordena uma area especial da COMLURB: o escritorio de sustentabilidade ambiental. Sua funçao e procurar novas atividades dentro do campo da
gestao de resíduos. Alem de buscar formas de operaçao da COMLURB quanto ao tratamento de lixo. Sempre levando em consideraçao o ponto de vista economico, social e ambiental. Esse departamento e uma ideia que funciona, segundo o palestrante.
Hoje, o Rio conta com procedimentos que atendem a todos os meios sustentaveis.
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A COMLURB tem muitos serviços alem da coleta e transporte de lixo, como por
exemplo a poda de arvores pela cidade, manutençao do espelho d’agua da lagoa Rodrigo de Freitas e limpeza interna e externa de escolas municipais e hospitais. Muitas vezes essas atividades sofrem influencia política. Na realizaçao das podas a empresa deve entrar em acordo com a associaçao de moradores da regiao e estar
acompanhado de um engenheiro florestal. As demandas sao enormes e muitas vezes nem todas as regioes sao atendidas. Esse e um problema cronico e permanente.
A agenda de sustentabilidade esta sendo adotada aos poucos na COMLURB e segue
em evoluçao.
No Brasil existe uma política nacional de gestao integrada de resíduos solidos,
que determina que todos os municípios tenham responsabilidades e deveres iguais
sobre a coleta e tratamento de lixo. Para Penido, essa lei nao corresponde a realidade brasileira pois nem todos os municípios tem condiçoes de manter aterros em
pleno funcionamento. Alem disso, a maior parte dos municípios atualmente estao
quebrados. Em 2015 58% do lixo coletado foi direcionado a aterros sanitarios. No
entanto, os custos de tratamento sao elevados e os municípios contam com poucos
recursos. A argila compactada, o sistema de drenagem de chorume, compactaçao de
lixo e diversos mecanismos exigem manutençao e cuidados.
“Aterros deram lugar a lixoes e e o que existe hoje”
Segundo Penido, a COMLURB esta deficiente na coleta e a populaçao demonstra
desinteresse com a situação do lixo. É fato que existem muitas alternativas melhores
que o aterro sanitário. Tratar o lixo e utilizar equipamentos altamente sofisticados
para coletar materiais recicláveis e reutilizá-los. No entanto, ao negociar com as prefeituras sobre o tratamento, o custo impede a sua realização. Aterro é a solução
mais barata e para competir com isso é difícil. É necessário buscar soluções com preços mais acessíveis e que sejam sustentáveis. Em alguns casos, a coleta seletiva não
é boa do ponto de vista ambiental. Pois muitas cidades não possuem centros de reciclagem de determinados componentes e acabam os enviando a outros locais e emitindo combustível fóssil desnecessário no ambiente.
Para encerrar, Penido respondeu questões levantadas pelos presentes e debateu
o tema. Logo após recebeu das mãos do presidente da SEAERJ Haroldo Mattos de
Lemos o certificado de reconhecimento.
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ESPAÇO
RESERVADO PARA
PUBLICIDADE
LIGUE:
(21) 2205-2795
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PREZADO COLEGA
Como já é do seu conhecimento,
a nossa SEAERJ está passando por
momento financeiro muito difícil
com a crise que se instalou, nos
últimos anos, em nosso País.
Uma das maneiras de você ajudar
a SEAERJ, é almoçar com mais frequência em nosso restaurante.
A comida é do tipo caseiro e muito saborosa, como você já sabe.
Venha, ajude-nos a reerguer a
SEAERJ.

13 de dezembro
Das 19:00h às 23:00h

Traga seus colegas de trabalho.

A SEAERJ AGRADECE
Colega, indique novos sócios.
somos mais FORTES!

Ao preencher a ART do CREA RJ

ART-A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!
Acesse o portal “www.crea-rj.org.br” e confira mais
informações em “ART e Acervo Técnico".
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