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Resumo: Esse texto é produto da pesquisa de cunho quali-quantitativo que foi realizada 
com os catadores (as) de materiais recicláveis que sobreviviam do garimpo do lixo no maior 
aterro controlado da América Latina, localizado no estado do Rio de Janeiro no município de 
Duque de Caxias. O objetivo da investigação foi analisar os impactos das ações públicas 
voltadas para as compensações socioambientais realizadas na época do encerramento das 
atividades de catação de lixo, na  busca de soluções de garantia de sobrevivência desses 
trabalhadores, em observância o que preceitua a Política Nacional de Resíduos Sólidos – 
Lei 12.305/2010.  
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Abstract: This text is the product of quali-quantitative nature of research that was carried out 
with the collectors (as) recyclables surviving trash mining in the largest controlled landfill in 
Latin America, located in the state of Rio de Janeiro in the Duke of city of Caxias. The 
objective of the investigation was to analyze the impacts of public actions aimed at the 
socioenvironmental compensation carried out at the time of the closure of the garbage 
collection activities, in the search for solutions to ensure the survival of these workers, in 
compliance with the provisions of the National Solid Waste Policy - Law 12,305 / 2010. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos –  Lei 12.305/2010 reacendeu as ações 

públicas de combate ao destino inadequado do lixo domiciliar entre outros resíduos 

classificados no Brasil, pois em seu artigo 54, preceitua o encerramento de práticas 

inadequadas de destino final de resíduos – mais conhecido por “lixões” 2, e estipula o prazo 

de quatro anos a contar a partir da lei sancionada para seu total cumprimento, trazendo à 

tona a obrigação por parte dos gestores públicos  de promover o encerramento dos lixões, 

contudo, ainda são contabilizados um total de 1552 municípios que utilizam essa 

                                                 
1  Doutora em Serviço Social e Professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio - Bolsa de Pesquisa FAPERJ. 

Email: vbastos@puc-rio.br  
2 Lixão – É uma forma inadequada   
2
 Lixão – É uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, que se caracteriza pela simples descarga do lixo 

sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. O mesmo que descarga de resíduos a céu 
aberto (IPT, 1995). Disponível em http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/residuos/res12.html.  Acessado em 22/11/2015 
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modalidade em todo território nacional, conforme declara ABRELPE (2015)3. Portanto, com 

certeza estes espaços também abrigam milhares de trabalhadores que pela via da 

informalidade sobrevivem com suas famílias, de forma insalubre penosa e perigosa, sem 

nenhum amparo previdenciário, apenas por vezes, coberto pela política de assistência, 

quando são visibilizados ou por compensações socioambientais que na maioria das vezes 

são ações pontuais sem ressonância no futuro das pessoas envolvidas. 

Este aspecto é ratificado por Silva (2010) quando afirma que: 

Ao mesmo tempo em que assegura a contínua produção e reprodução da 
“questão ambiental – assim como ocorre com a questão social – o capital se 
empenha em atenuar as suas manifestações, administrando suas 
contradições através do impulsionamento de programas compensatórios, 
lastreados pelo discurso do solidarismo, do respeito aos direitos humanos e 
da defesa do meio ambiente (SILVA, 2010, p. 143). 

Portanto, embora seja sabido que, o encerramento dos lixões, atenda a questão 

ambiental, pois sua existência já era considerada prática irregular desde que foi 

regulamentada a Política Nacional de Meio Ambiente em 1981, passando, inclusive a ser 

considerado crime ambiental em1998; temos certeza que esta ação legal afeta diretamente 

o universo dos catadores, tendo em vista sabermos que o lócus da sua atividade laboral, 

não oferece condições salubres e seguras de trabalho, no entanto, ainda é,  o que os 

mantem em atividade, tendo em vista não terem sido identificadas outras referências com 

efetividade de trabalho para garantir a sobrevivência desta população que segundo o IPEA4 

(2014) supera o quantitativo de 400 mil trabalhadores na informalidade, enquanto o MNCR5 

(2014) afirma já atinge cerca de 800 mil trabalhadores em todo o país. 

Desse modo, a forma como são identificados carrega uma grande carga de 

estigmatização, e neste sentido, suas condições de vida revelam a efetiva necessidade da 

atuação de políticas públicas específicas a serem direcionadas para atendimento das suas 

reais demandas, pois a contribuição social e ambiental ofertada através da atividade de 

coleta e separação de resíduos sólidos6, efetuada por eles, tem caráter incontestável, mas 

nem por isso torna o trabalho valorizado, com condições adequadas para sua realização e 

tampouco promove melhoria na qualidade de vida desses trabalhadores, de forma que 

possam de fato ser inseridos no processo da cadeia produtiva.  

                                                 
3
  A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública – Panorama dos Resíduos Sólidos Urbanos – última versão. 

Disponível em: http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2015.pdf  Acessado em 22/11/2016. 
4
 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA revela este índice em pesquisa aplicada com catadores. Disponível em: 

http://www.mncr.org.br/noticias/noticias-regionais/mulheres-sao-maioria-entre-catadores-organizados-em-cooperativas. 
Acessado em 12/03/2016. 
5
 MNCR – Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis http://www.mncr.org.br/noticias/noticias-

regionais/mulheres-sao-maioria-entre-catadores-organizados-em-cooperativas. Acessado em 12/03/2016. 
6
 Resíduos Sólidos-é um termo usado para nominar o “lixo” sólido e semissólido, proveniente das residências, das indústrias, 

dos hospitais, do comércio, de serviços de limpeza urbana ou da agricultura. Disponível em 
http://www.significados.com.br/residuos-solidos Acessado em 22/04/2016 

http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2015.pdf
http://www.mncr.org.br/noticias/noticias-regionais/mulheres-sao-maioria-entre-catadores-organizados-em-cooperativas
http://www.mncr.org.br/noticias/noticias-regionais/mulheres-sao-maioria-entre-catadores-organizados-em-cooperativas
http://www.mncr.org.br/noticias/noticias-regionais/mulheres-sao-maioria-entre-catadores-organizados-em-cooperativas
http://www.significados.com.br/residuos-solidos
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Tomamos como referência para efetivação da pesquisa, o extinto Lixão de 

Gramacho, por ser considerado o maior da América Latina e ter sido o primeiro a atender a 

determinação legal de encerramento de despejo irregular, conforme determinava o Art. 54 

da Lei 12.305/2010, visto que recebia diariamente cerca de nove mil toneladas de resíduos 

oriundos de cinco municípios da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro e, 

segundo estudo gravimétrico realizado pela Companhia de Limpeza Urbana - COMLURB a 

atividade de catação, separação e venda de resíduos chegou a seleccionar e tratar cerca de 

200 toneladas por dia de resíduos recicláveis e reaproveitáveis, movimentando no sub-

bairro de Jardim Gramacho, uma economia que sustentava mais de 15.000 pessoas 

inseridas nas atividades diretas de catação e nas decorrentes destas, por meio de uma rede 

local de serviços e comércio que atendia os trabalhadores e a população residente. 

Neste sentido, consideramos um desafio investigar a realidade atual dos catadores e 

sua nova forma de trabalhar, uma vez que outrora, a catação informal e insalubre é que 

mantinha o lugar efervescente, principalmente, do ponto de vista econômico, mesmo que de 

forma perversa, mas sustentava um sub-bairro populoso que a partir de 03 de junho de 

2012, somente contaria com as inovações legais e os catadores de materiais recicláveis 

sem o lixão para retirar seu sustento, muito embora a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

os reconheça como um dos parceiros importantes na gestão integrada de resíduos. 

Portanto, nosso interesse  é analisar os impactos das ações públicas voltadas para 

as compensações socioambientais realizadas na época do encerramento das atividades de 

catação de lixo, na  busca de soluções de garantia de sobrevivência desses trabalhadores, 

em observância com o que preceitua a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 

12.305/2010.  

Cabe ressaltar que vamos tratar a questão socioambiental, partindo da conceituação 

de Silva (2010), que afirma que a ordem do capital tem sucessiva e crescentes contradições 

visto que se estabelece por: um “conjunto de manifestações da destrutividade ambiental, 

resultantes da apropriação privada da natureza, mediadas pelo trabalho humano” (SILVA, 

2010, p. 143).  

Neste sentido, consideramos importante atentar para a amplitude dessas ações 

compensatórios na área socioambiental, assim, no trabalho de campo, além da abordagem 

direta com os catadores, foi possível observar também os impactos ocorridos no bairro em 

que o lixão se instalava, visto ser um local identificado como aquele que abrigava o lixo de 

boa parte da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, bem como as pessoas que 

viviam da atividade, tornando o local um centro econômico ativo, pois todos acabavam se 

beneficiando da atividade de catação como força produtiva direta e indireta de recursos 

financeiros: os catadores (as) sobreviviam da venda do material potencialmente reciclável, 
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os sucateiros negociavam o material com os catadores (as), os donos das biroscas vendiam 

seus produtos e os depósitos lucravam com o beneficiamento do material, entre tantos 

outros serviços existentes no território. 

2. O encerramento do lixão e as compensações socioambientais 

O anúncio do encerramento das atividades do “lixão de Gramacho” nome popular 

do Aterro foi algo veiculado pela mídia desde 2004. Portanto, já algum tempo vinha 

sendo pensado e discutido junto às lideranças dos catadores as alternativas viáveis de 

garantia de trabalho e renda para todos, uma vez que estava previsto no contrato de 

operação do Aterro, celebrado entre a – COMLURB, Prefeitura Municipal de Duque de 

Caxias e a Empresa operadora terceirizada, um Fundo “compensatório” de participação 

para garantir capacitação e sustentabilidade para os catadores após o encerramento das 

atividades, no valor de um milhão e quatrocentos mil reais anuais pelo período de 

catorze anos.  

Sendo assim, nos últimos quatorze meses anteriores ao encerramento, ocorreram 

inúmeras reuniões, quase que semanais, envolvendo o governo estadual, federal e a 

prefeitura do Rio de Janeiro, objetivando materializar às devidas condições para o 

encerramento das atividades e efetividades nas ações que o referido Fundo poderia apoiar. 

Foram promovidas as seguintes atividades voltadas para atender as necessidades dos 

catadores (as) do Aterro, visando a promoção das acões de compensação socioambiental 

 Realização de dois recadastramentos de todo o efetivo de catadores, sendo 

que o segundo, realizado em fevereiro de 2012, foi além da quantificação e 

identificação, pois os trabalhadores (as) foram também cadastrados nos 

Programas de transferência de renda do governo federal – Bolsa Família, 

Minha Casa Minha Vida e no Programa Renda Melhor; 

 Promoção de ação social para emissão de documentos, tais como o Registro 

Civil de Nascimento e a Carteira de Identidade;  

 Realização de Assembleia que contou com a participação maciça dos 

catadores, onde ficou decidido que o Fundo se reverteria em processo 

indenizatório; 

 Criação do Grupo Gestor para administrar recursos financeiros destinados ao 

apoio para inclusão social e econômica dos catadores atuantes no Aterro 

Metropolitano de Jardim Gramacho; 

Cabe ressaltar, que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, responsável pela 

operação do Aterro, resolveu antecipar seu fechamento como forma de compromisso 

político e ambiental no contexto da preparação da cidade para a Conferência das Nações 

Unidas (Rio + 20). Pois, ter o maior “LIXÃO” da América Latina em operação seria uma 
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péssima vitrine para o modelo de cidade que se queria apresentar ao mundo durante a 

conferência. Assim, há apenas alguns dias antes da instalação da conferência supracitada 

foi celebrada uma cerimônia em que o prefeito e outras autoridades fecharam oficialmente e 

definitivamente o aterro metropolitano de Jardim Gramacho. Tratava-se, assim, de mostrar 

ao mundo as aspirações cariocas de se tornar uma cidade ambientalmente correta, mesmo 

sem existir na época, e até os dias atuais, uma política clara e articulada com os envolvidos 

na área de reciclagem do lixo que pudesse substituir o enorme trabalho de cunho ambiental 

realizado pelos catadores (as).  Motivo pelo qual, atualmente, todo o lixo produzido na 

cidade carioca é vazado no novo aterro sanitário de Seropédica que atende, segundo as 

normas técnicas de sua instalação, a todas as exigências ambientais e também não conta 

com a presença de catadores (as) no seu interior.  

Outro ponto de relevância, mas também sujeito há vários questionamentos, foi que o 

fundo compensatório previsto para atender os catadores (as) na garantia de trabalho e 

renda no período de fechamento de Gramacho, foi revertido em indenização direta, 

rendendo uma soma de catorze mil reais para cada um dos catadores (as) cadastrados. 

 Reconhecemos que essa pode não ter sido a melhor opção, tendo em vista que o 

acompanhamento aos catadores (as) e a continuidade das ações na área de coleta seletiva 

de resíduos ainda não estava efetivamente assegurada, mas diante da urgência e da 

importância da sobrevivência de todo o grupo, foi o caminho acenado, inclusive por eles, 

fator que não nos causou estranhamento, tendo em vista que a concretude das ações pela 

via da capacitação técnica de forma imediata, não atenderia às necessidades fundamentais 

dos trabalhadores. 

Fator que podemos, ratificar na fala de Nunes (2012), quando se valendo do 

pensamento de Mészaros (1989), sinaliza que:: 

O sistema capitalista subordina o valor-de-uso ao valor-de-troca em função 
da busca pela “vendabilidade” das mercadorias produzidas. Porém, tais 
mercadorias, antes consideradas “bens de consumo duráveis”, são, na 
lógica da “sociedade descartável”, consumidas e descartadas antes de 
esgotadas sua vida útil (NUNES; MEDEIROS apud MESZAROS, 2012, 
p.98). 

 
Portanto, afirmamos que os impactos provocados pelo encerramento do lixão, na 

vida das pessoas, sejam elas trabalhadores da catação ou não, mas que viviam 

exclusivamente com suas atividades econômicas voltadas para o processo de catação de 

lixo, foi brutal, pois pela transversalidade elas se ocupavam através das  biroscas para 

venda de alimentos, borracheiros para consertos dos veículos que transitavam para 

transportar os materiais reciclados, barbeiros, vendas de comidas ambulantes, enfim, todos 

sofreram com a ausência da freguesia, fator que fez com que o local se transformasse em 

um vale esquecido onde o  poder público não promove investimentos, e, consequentemente, 
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deixando as pessoas que para além de trabalhar também residiam sem referências além 

das laborais, em relação à saúde, saneamento, transporte público, coleta regular de lixo, 

moradia, ou seja total abandono,  embora tivesse sido gestada uma proposta de garantia de 

trabalho e renda para todos através das ditas ações socioambientais compensatórias.   

Outro ponto veiculado pela mídia nas últimas semanas, é a reinstalação de modo 

ilegal, mas avassalador, de inúmeros lixões clandestinos nas áreas já encerradas, o que 

demonstram retrocesso nas práticas compensatórias socioambientais, conforme  denuncia 

reportagem intitulada “ A sujeira da crise” do dia 27/03/ 2017, do Globo: 

Mesmo municípios que já tinham dado destino adequado a seus detritos voltaram a 
descumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que previa a erradicação dos lixões até 
2014. Se não surgir uma mudança rápida de rumo, diz Carlos Roberto Silva Filho, presidente 
da Abrelpe, o risco é de ocorrer, em breve, um colapso no sistema de limpeza urbana. 

Vergonhosos símbolos de décadas de descaso com o meio ambiente, os lixões de 
Gramacho, em Duque de Caxias; (Grifo nosso) de Itaóca, em São Gonçalo; e do Babi, em 
Belford Roxo, voltaram a funcionar, dentro de suas áreas originais ou em terrenos contíguos. 
O levantamento da Abrelpe identifica vazadouros que se espalham de Itaperuna, no Noroeste 
Fluminense, a Saquarema, Araruama e Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, operados 
pelos próprios municípios ou por grupos clandestinos. Alguns, alerta a associação, constam 
como desativados no Instituto Estadual do Ambiente (Inea), mas aumentam a cada 
dia.(JACOB, Pablo. Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/municipios-acumulam-dividas-
com-aterros-sanitarios-numero-de-lixoes-sobe-de-17-para-29-

21116812#ixzz4eHD3QFxK Acesso em 27 de março de 2017 
 
3. A situação do catadores e o reverso das questões socioambientais  

Embora os catadores (as) fossem sujeitos centrais desta trama, a cena era dividida 

com importantes coadjuvantes, provocando por vezes retrocesso nas ações que poderiam 

tornar o trabalho desenvolvido por eles uma fonte geradora de recursos, portanto, capaz de 

transformar economicamente o contexto social de todos os envolvidos. 

Nossa fala, prende-se ao resultado das medições gravimétricas7 efetuadas pela 

Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (COMLURB) (2008),  que 

possibilitaram identificar que os catadores retiravam diariamente, de materiais 

potencialmente recicláveis, duzentas toneladas, o que, ao mês, perfazia o total de seis mil 

toneladas, mas mesmo assim, permaneciam com a menor parte do lucro nas vendas do 

                                                 

7
 Gravimetria é um processo de amostragem onde são coletados materiais como o papel, o papelão, o plástico, o 

metal, a matéria orgânica, dentre outros. Através da análise da composição deste resíduo, pode-se estimar o 

potencial de recuperação dos materiais encontrados, identificar fontes de geração de cada componente, facilitar a 

escolha do equipamento de processamento, estimar propriedades térmicas, avaliar a adesão da população a 

campanhas já implantadas, identificar o volume gerado de cada material, definir as possibilidades de destinação 

de cada parcela e o grau de periculosidade do resíduo. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Gravimetria 

 

 

http://oglobo.globo.com/rio/municipios-acumulam-dividas-com-aterros-sanitarios-numero-de-lixoes-sobe-de-17-para-29-21116812#ixzz4eHD3QFxK
http://oglobo.globo.com/rio/municipios-acumulam-dividas-com-aterros-sanitarios-numero-de-lixoes-sobe-de-17-para-29-21116812#ixzz4eHD3QFxK
http://oglobo.globo.com/rio/municipios-acumulam-dividas-com-aterros-sanitarios-numero-de-lixoes-sobe-de-17-para-29-21116812#ixzz4eHD3QFxK
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gravimetria
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material para às indústrias, que segundo estudos apontavam que  o montante de circulação 

de dinheiro, ou melhor, de transações financeiras, girava em torno de Hum milhão de Reais. 

Este fato da precarização da mão-de-obra dos catadores (as) e a prevalescência de 

quem detém o capital, se confirma através da fala de Ana Elizabeth Mota, quando afirma 

que:: 

No caso da indústria de reciclagem é possível identificar, para além do 
processo de produção em sentido restrito, os mecanismos que articulam 
acumulação e passivização da sociedade e do Estado. Tratam-se 
especialmente das estratégias de marketing, cujo discurso é afirmativo da 
responsabilidade empresarial para com o meio ambiente, criando um 
aparente consenso entre as iniciativas capitalistas, as bandeiras dos 
movimentos ambientalistas e o controle público do meio ambiente. 

Sob a batuta desta cultura “ambientalista” desenvolvem-se iniciativas que 
vão desde a privatização das pesquisas na área de ciência & tecnologia, até 
a criação de novas formas de exploração do trabalho, ou mesmo a definição 
de diretrizes para as políticas públicas, como é o caso da coleta seletiva de 
lixo e do e do estímulo à formalização da ocupação de catador de lixo, 
mediante programas de geração de trabalho e renda. 

Deste modo, se para o capital, as contradições geradas pelo atual 
desenvolvimento das forças produtivas transformam-se em objeto da 
construção de novas alternativas para assegurar o processo de 
acumulação, o mesmo não acontece com os trabalhadores. (MOTA, 2002, 
p. 16-17). 

 

Outro ponto significativo que utilizamos em nossa análise, diz respeito  a reflexão de 

Nogueira (2005) quando aborda a questão do não cumprimento dos direitos sociais no 

Brasil, principalmente na atual relidade, onde cada dia mais o retrocesso na garantia de 

direitos é evidente:  

Nas últimas décadas, a cidadania dilatou-se de forma inédita e inusitada. O 
campo dos direitos está hoje definido pela reiteração de antigas conquistas 
(direitos civis e políticos), pela oscilação dos direitos sociais e pela 
afirmação incessante de “novos direitos”, que recobrem territórios tão vastos 
quanto ao meio ambiente, a sexualidade e a bioética. A vida moderna ficou 
inseparável de um progressivo, tenso e irregular reconhecimento jurídico 
dos direitos de cidadania. Ao mesmo tempo, a luta por direitos está longe de 
se ter esgotado ou de ter encontrado um ritmo regular. Paralelamente à 
reiteração jurídico-formal dos direitos, continuam a se multiplicar as 
situações de desrespeito, exclusão e indiferença, assim como continuam a 
se prolongar às situações de marginalidade “desproteção” e arbítrio. 
(NOGUEIRA, 2005, p. 7). 

 

Objetivando analisar as falas dos sujeitos, no sentido de compreender  se ocorreram 

ganhos financeiros efetivos além das melhores condições de trabalho, após o encerramento 

do lixão e a instalação das atividades no Polo de Reciclagem, espaço destinado aos 

mesmos após encerramento do lixão, apontamos abaixo alguns índices que demonstram 

quais foram os impactos, positivos ou negativos, que esta nova forma de trabalhar salubre, 

organizada viabilizou para todos. 
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Telles (2001) confirma esse panorama social afirmando que, nas últimas décadas, a 

pobreza deixou a periferia e passou a fazer parte do coração dos centros urbanos 

brasileiros, sendo transformada em paisagem. Diante dessa realidade, apesar da política de 

assistência social no Brasil ser direito de todos, ela é institucionalizada num contexto, onde 

o quadro de miséria encontrado, a obriga a priorizar as necessidades da parte da população 

com condições de vida degradadas.  

Assim, embora sejam essenciais na reconfiguração do direcionamento e finalização 

do ciclo de vida dos resíduos produzidos pela sociedade, os catadores (as) de materiais 

recicláveis ainda são tratados como párias do mercado de trabalho e desta própria 

sociedade, possuindo suas atividades atreladas às iniciativas de um governo que pecou na 

instrumentalização dos dispositivos legais que há alguns anos, desde de 2010, tenta inserir 

esta população, mas não promoveu medidas eficazes para inclusão social efetiva que 

garantisse o real reposicionamento laboral desses trabalhadores. 

Ratificando nossa afirmação, encontramos na fala de Rosane Janczura (2012) o 

seguinte posicionamento:  

Pessoas, famílias e comunidades são vulneráveis quando não dispõem de recursos 
materiais e imateriais para enfrentar com sucesso os riscos a que são ou estão 
submetidas, nem de capacidades para adotar cursos de ações/estratégias que lhes 
possibilitem alcançar patamares razoáveis de segurança pessoal/coletiva.  
A inclusão poderá viabilizar, assim, na opinião dos autores acima citados, a melhoria 
das condições materiais de pessoas, famílias e comunidades, bem como o acesso a 
serviços públicos básicos (educação, saúde, habitação, nutrição, segurança pública, 
justiça, cultura e recreação) para esses grupos desenvolverem sua competência, 
autonomia, autodesenvolvimento e capacidade de ação. Os autores finalizam sua 
análise dizendo que os riscos e as vulnerabilidades emergem de uma multiplicidade 
de fatores interdependentes. Estratégias para reduzi-los e ampliar a inclusão 
requerem ações em várias frentes, exigindo o planejamento para que elas sejam 
executadas de forma integrada e complementar (JANCZURA, 2012, p.304). 

.A situação se confirma, diante dos dados, pois pudemos verificar que antes do 

encerramento das atividades no lixão a renda familiar média era de R$1.343,00, havendo 

não raramente casos de ultrapassar os R$ 4.000,00.  Ao passo que a renda média dos 

trabalhadores do Polo, atualmente,  é de R$ 767,00, inferior ao salário mínimo nacional da 

época da pesquisa (2016) (R$ 880,00) e raramente ultrapassa os R$300,00, conforme 

demonstra gráfico abaixo: 
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Gráfico 1: Renda Familiar – Comparativo antes e após o fechamento do lixão 

Fonte: Pesquisador/2017 

Os dados ainda nos revelam que os programas advindos da política pública de 

assistência social, para atender as demandas dessa população, são ineficazes tendo em 

vista que não vêm cumprindo, de forma efetiva, as mínimas necessidades na área social 

para mitigar as inúmeras questões que impossibilitam melhores condições de vida para 

esses trabalhadores, conforme demonstra o gráfico a seguir:  

 

Gráfico 2: Percentual dos assistidos ou não pelas políticas  

Fonte: Pesquisador/2017 

 

O que pudemos depreender da questão do não acesso dos catadores (as) na época 

do encerramento do lixão, a outros projetos desenvolvidos a luz da política pública de 

assistência social, é de que a maioria já era beneficiário do Bolsa Família como proposta de 

programa de governo, e muito pouco existia no próprio município para oferecer de 

programas específicos para esta população, o que muito inviabilizou a inserção daqueles 

que não desejavam continuar na atividade de catação no Polo para outras áreas de serviço.  
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Gráfico 3: Percentual dos assistidos ou não pelo fundo indenizatório 

Fonte: Pesquisador/2017 

 

Quanto à situação de moradia, identificamos que a política pública habitacional 

segue ausente, inclusive, há registro do distrato realizado pela Prefeitura Municipal de 

Duque de Caxias em relação ao Programa Minha Casa Minha Vida, sendo assim, a maioria 

dos entrevistados alega residir em barraco próprio e alguns em casa de alvenaria que são 

aquisições por posse, com instalações precárias, sem condições básicas de sobrevivência, 

carente de mobilidade urbana - com apenas uma linha de ônibus circulando com poucos 

veículos - sem coleta de lixo regular, sem pavimentação, com precário abastecimento de 

luz, água encanada e de rede de esgoto. 

É indiscutível que o fechamento do lixão cumpriu o exigido pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, porém permanece a impressão de que os trabalhadores do local 

encerrado seguem esquecidos, ainda deslocados de suas atividades – sendo a catação de 

materiais recicláveis a única atividade profissional que a maioria deles conhece – não 

recebendo qualquer oportunidade de inserção no mercado de trabalho formal enquanto se 

ausenta da fonte de renda que lhes permitia a sobrevivência.   

Tomando como referência o papel da gestão local, no processo de incentivo a 

organização dos catadores, as questões identificadas na pesquisa nos permitem perceber 

que a relação do município com os sujeitos do nosso estudo é de total descaso que pode 

ser locupletado pela falta de apoio local para a emissão da licença ambiental no processo de 

regularização do funcionamento das cooperativas de reciclagem, o que somente teve 

solução no âmbito Estadual através da iniciativa de isentar as cooperativas em todo Estado 

do Rio de Janeiro do pagamento de tributos para obtenção de documentos, viabilizando a 

legalização do Polo. 

Dando continuidade à negligência, não somente municipal, mas dos vários 

segmentos públicos, o cumprimento do Decreto Federal 5940/2006 que determina a todas 

as unidades ligadas, direta ou indiretamente, ao governo federal procederem à separação 

dos recicláveis e destinarem às cooperativas também não acontece. As instituições federais 

alegam, umas em certa medida e outras não, a inexistência de licença de operação das 

cooperativas para determinados produtos tais como tinta, bateria e lâmpadas, porém a 

sucata e o cobre apesar de não precisarem de licença específica não são direcionados, 

sendo via de regra leiloados, restando às cooperativas os resíduos pouco lucrativos, 

mantendo mais uma vez excluídos da cadeia produtiva dos materiais recicláveis. 

Apesar de o Polo ser uma via principal de inclusão dos catadores (as) no mercado 

de trabalho, de valorização da profissão e de aculturamento do universo reciclável, portanto, 
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se configurando como uma organização inserida na cadeia produtiva, capza de promover 

ações que gerem uma política de coleta seletiva e da logística reversa, tanto em geradores 

de resíduos quanto em escolas da região, ainda enfrenta o descaso político e a batalha pelo 

poder financeiro do negócio que, supervenientes à estrutura montada e aliado a sua força 

de trabalho promovem gargalos na captação de material para separar, sem o qual não há o 

que negociar, golpeando a viabilidade financeira do projeto e impedindo a remuneração dos 

associados. 

Em suma, como diversos outros lixões espalhados pelo país o de Gramacho foi 

finalizado, porém as políticas públicas que direcionariam a vida da população, cuja 

sobrevivência dependia do local, para condições iguais ou melhores, foram ineficientes, 

inviabilizando o melhor caminho na busca pela qualidade de vida, que já se apresentava 

muito aquém do ideal, limitando o então espaço de trabalho no Polo a menos de 1/3 da 

população cadastrada dependente, contrariando tudo o que preconiza o acesso e a busca 

de garantia de direitos sociais para todos. 

4. Considerações finais 

A intenção na época do encerramento do Aterro, era conjugar a garantia de 

direitos sociais com a manutenção do trabalho dos catadores, e ainda fazer com que o 

eles se tornassem realmente protagonista da sua própria história, tendo em vista que ao 

longo das décadas esse direito foi sempre furtado de sua mão, pois o dono do capital 

sempre deteve a liderança e controle de todo processo, restando a eles apenas as 

pequenas sobras.  

Nesse sentido, entendemos que muitos desafios deveriam ser vencidos, 

principalmente no que tange ao processo de sustentação econômica e ambiental do 

território que o referido Aterro era instalado, identificado como sub-bairro de Jardim 

Gramacho, pois com o encerramento das atividades de vazamento de lixo, todos os outros 

serviços que existiam, inclusive de manutenção das vias de acesso, estavam previsto 

cessar, e foi o que ocorreu, e ao invés de ocorrer o que havia sido planejado pelos 

segmentos sociais envolvidos em todo processo, não se efetivou.  

Constatamos através do trabalho de campo que, embora estivesse prevista a 

revitalização do bairro, esta não aconteceu até os dias atuais, pois tínhamos ciência que 

as ações efetivas dependiam da tomada de decisão e vontade política a serem 

promovidas pela Prefeitura da cidade de Duque de Caxias em parceria com os 

movimentos sociais, lá representados pelo Fórum Comunitário de Jardim Gramacho, por 

ser a instância responsável por efetivar as decisões tomadas em grupo, isto porque, a 

gestão popular voltada para o desenvolvimento local, é representada por várias 

instituições, inclusive pelos próprios catadores (as), através deste Fórum; e embora a 
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luta continue, pouco caminharam na direção da melhoria da qualidade de vida da 

população residente.  

Outro fator, relevante, que nos cabe, aqui sinalizar, é o impacto negativo nas 

diversas atividades relacionadas à reciclagem, pois não puderam ser revertidas, já que 

tais atividades não encontraram novas formas de se reinventarem. Isto é, o bairro sofreu 

um esvaziamento efetivo de pessoas e negócios, causando uma total ausência de 

demanda para inúmeras ofertas de trabalho informais existentes, pois apesar do 

encerramento do vazamento de lixo ser algo ambientalmente justificável, a falta de 

alternativas, tornou-se um desastre, não só para os catadores, mas também para o 

bairro e seus moradores.  

Por fim, elucidamos que os resultados da pesquisas, nos permitiram afirmar que os 

catadores oriundos do Lixão de Gramacho, ainda permanecem fora do processo de gestão 

integrada dos resíduos sólidos e que o poder público em nada vem contribuindo para 

cumprir o que preceitua a legislação – 12.305/2010, embora tenha promovido algumas 

ações socioambientais de cunho compensatório, mas residual, portanto, não há sinais do 

desenvolvimento seja econômico, socioambiental ou até mesmo no campo da educação 

ambiental, o que  em muito contribuiria na busca da garantia pelo direito de morar,  trabalhar 

e viver dignamente como cidadãos. 
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