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RESUMO: A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) representa um 

grande avanço na questão sanitária do país. Além de visar a diminuição da 
necessidade de destinação final, a PNRS prevê o aproveitamento energético dos 

gases gerados nas unidades de disposição final. Antes mesmo de sua 
aprovação, diversos projetos de aproveitamento energético do biogás extraído 
de aterros sanitários de maneira forçada foram implantados, com o objetivo 

principal de produzir energia elétrica destinada ao Sistema Interligado Nacional. 
Mais recentemente, a produção de biometano a partir do gás de aterro tem se 

mostrado atrativa, uma vez que este produto tem potencial de substituir o gás 
natural de petróleo. No entanto, estes projetos reproduzem experiências bem 
sucedidas no exterior, mas que não apresentavam cenário semelhante ao 
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verificado no setor de resíduos brasileiro. Com uma população de catadores de 

materiais recicláveis estimada entre 400 a 600.000, a adequação de aterros para 
a implantação de projetos de aproveitamento energético do biogás pode trazer 
consequências às pessoas que dependem da coleta seletiva, muito embora as 

condições de trabalho destes não sejam adequadas. O presente trabalho discute 
as implicações do cumprimento dos objetivos da PNRS, principalmente com 
relação à diminuição da disposição final e aproveitamento energético dos 

resíduos, frente à questão dos catadores, a partir da observação do caso do 
Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho, cuja operação foi encerrada em junho 

de 2012, e contava, à época de seu fechamento, com a presença de mais de 
1.500 catadores trabalhando em seus limites.  
Palavras-chave: Política Nacional de Resíduos Sólidos, coleta seletiva, biogás, 

aterro sanitário. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

Localizado no município de Duque de Caxias, o Aterro Metropolitano de 

Jardim Gramacho (AMJG) operou por mais de três décadas, recebeu 

majoritariamente os resíduos sólidos urbanos do município do Rio de Janeiro e 

ilustra importantes aspectos socioambientais relacionados à gestão de resíduos 

sólidos urbanos no Brasil. 

Durante o tempo em que o AMJG operou, foi considerado o maior lixão da 

América Latina e figura central na atividade econômica da região onde está 

inserido, principalmente em atividades relacionadas à catação. Dada a 

diversidade de questões observadas, além de ser objeto de estudo de muitos 

pesquisadores, a realidade ali observada foi sistematicamente retratada em 

documentários (Lixo Extraordinário - Vick Muniz, 2009; Estamira - Marcos Prado, 

2004) e novelas de televisão (Avenida Brasil (Rede Globo, 2012)). 

A dinâmica de abertura e encerramento de locais de disposição de lixo nas 

cidades é marcada por questões políticas e econômicas, mas para Machado 

(2012) também apresentam uma “dimensão simbólica” que se caracteriza pela 

necessidade de distanciamento dos rejeitos.  



Existem registros da presença de catadores na região da Bahia de 

Guanabara desde o início do século XIX, e que segundo os apontamentos de 

Eigenheer (2009) trabalhavam recolhendo materiais em depósitos de lixo de seu 

entorno. Deste modo, no município do Rio de Janeiro, processos de 

“territorialização, desterritorialização e re-territorialização” envolvendo os 

catadores e suas famílias, foram constantes e resultaram em pobreza e 

processos de inclusão precária (Machado 2012). 

Programado inicialmente para operar até o ano de 2002, o AMJG passou 

por um processo de revitalização em 1996 com o objetivo de adequar sua 

operação aos critérios mínimos para que fosse, de fato, considerado um aterro. 

Desde 1998 foram feitas tentativas de encerramento do AMJG (Moriyama & 

Pegurier 2012), sempre postergados em virtude dos desafios relacionados à 

presença de catadores que trabalhavam na região. Somente em 2012, após a 

celebração de um contrato de concessão entre a empresa operadora do aterro 

e uma empresa privada responsável pela exploração do biogás, o aterro 

encerrou suas atividades. 

A busca por matrizes energéticas diversificadas e baseadas em fontes 

renováveis e não convencionais de energia, é, mundialmente, um fator 

importante na busca por alternativas ao modelo vigente, com relação ao 

consumo fortemente baseado em combustíveis fósseis.  

Assim, em um processo exógeno, pelo qual um novo modelo de matriz 

energética se disseminou no planeta, o Brasil estabeleceu em sua Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a criação de metas para o 

aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final 

de resíduos sólidos urbanos (RSU).  

Este processo ocorre a partir da (re)constatação de que resíduos possuem 

conteúdo energético e, com isso, um novo potencial de mercado, no setor 

energético e ambiental, e não no sanitário, foi aberto. No entanto, apesar de 

grande parte dos municípios brasileiros contarem com serviços de coleta de 

RSU, 50.8% dos resíduos coletados no país eram destinados, em 2008, à 

vazadouros a céu aberto (IBGE 2010). 

A recuperação de gás de aterros para produção de energia incorre, 

necessariamente, em um aprimoramento da gestão de resíduos sólidos, uma 

vez que pressupõe uma disposição final em aterros sanitários ou, no mínimo, 



controlados. Neste sentido, a PNRS estabelece instrumentos com a finalidade 

da implantação de projetos e operação de aterros sanitários em padrões muito 

superiores à realidade observada no Brasil. 

Em realidade, estima-se que o contingente de catadores de materiais 

recicláveis no Brasil seja igual a 400.000 a 600.000 (MMA 2012), podendo 

alcançar cerca de um milhão de pessoas envolvidas na atividade de catação 

(IPEA 2010), sendo que 26,8% dos municípios brasileiros declaram ter 

conhecimento de catadores realizando o serviço de coleta dentro de suas 

unidades de disposição final de RSU (IBGE 2010).  

Neste contexto, o presente artigo objetiva discutir as implicações do 

cumprimento dos objetivos da PNRS, principalmente com relação à diminuição 

da disposição final e aproveitamento energético dos resíduos, frente à questão 

dos catadores, a partir da observação do caso do Aterro Metropolitano de Jardim 

Gramacho. 

 

 

 

 

1.1. Biometano e o aproveitamento energético dos gases de aterro 

 
No Brasil, a utilização energética do biogás gerado em aterros sanitários foi 

fortemente impulsionada pela adoção do Protocolo de Quioto (IPEA 2012) e está 

baseada especialmente na geração de eletricidade, embora represente apenas 

0,05% da matriz de eletricidade do país (ANEEL 2015). 

Nos últimos anos, processos cada vez mais sofisticados de purificação do 

biogás foram maciçamente implantados mundo afora, inclusive no Brasil. Estes 

processos equiparam o conteúdo energético do biogás ao do gás natural de 

petróleo, resultando no “biometano”, definido como um gás que apresenta alta 

concentração de metano e qualidade suficiente para viabilizar seu uso em 

automóveis, ou sua injeção em redes de distribuição de gás natural (Åhman 

2010; Koornneef et al. 2013). 

A PNRS prevê a criação de metas para o aproveitamento de gases de 

aterro. No entanto, a produção de biometano não foi considerada no Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos, o qual apenas apresenta metas de geração de 



eletricidade a partir do gás de aterro. Contudo, à época de sua aprovação, 

regulações aprovadas em âmbito estadual criaram a oportunidade de formação 

de um mercado para o fornecimento de biometano. 

Tanto o estado do Rio de Janeiro, através da Lei Nº 6.361/2012 (Rio de 

Janeiro (Estado) 2012), quanto o estado de São Paulo, via Decreto Nº 

58.659/2012 (São Paulo (Estado) 2012), aprovaram regulações que incentivam 

a injeção de biometano na rede de distribuição de gás natural. Apesar das 

regulamentações estaduais, no início de 2015, a Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) restringiu a aplicação do biometano de 

aterros aos usos industriais ou experimentais (ANP 2015). 

Neste cenário, o estado do Rio de Janeiro tem se destacado no uso 

industrial de biometano, e conta atualmente com duas3 plantas em operação, 

sendo a primeira a entrar em operação no final de 2013, localizada no AMJG. 

Esta planta de purificação de biogás de aterro fornece 10% do consumo de gás 

natural da Refinaria Duque de Caxias (REDUC) via gasoduto dedicado 

(Petrobras 2014). 

1.2. Catadores de material recicláveis no Brasil  

 

O custo da gestão de resíduos é arcado pela sociedade, e qualquer forma 

de reduzi-los deve ser considerada. Porém, como destacado por Campos & 

Mercedes (2014), é importante considerarmos os custos indiretos envolvidos na 

questão sanitária e de RSU, como por exemplo, a questão da justiça social. 

Os catadores desempenham um papel fundamental ao longo da cadeia de 

serviços de gestão de RSU, já que ao mesmo tempo em que transformam o lixo 

em mercadoria, contribuem para a limpeza urbana (Silva et al. 2013). A atividade 

de catação contribui, adicionalmente, para a redução de rejeitos encaminhados 

para os aterros, aumentando assim sua vida útil. 

Segundo Tirado-Soto & Zamberlan (2013), a coleta seletiva implantada 

pelo governo municipal do Rio de Janeiro apenas recolhe 1% dos RSU, enquanto 

dados da reciclagem no Brasil alcançam níveis de excelência mundiais, como 

por exemplo, na coleta seletiva do alumínio, que atinge 98% de reciclagem.  
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Estes dados demonstram a ineficiência do gestor na promoção da 

reciclagem e, conforme destacado por Abramovay et al. (2013), evidenciam o 

importante papel desempenhado pelos catadores, quando destaca as altas taxas 

de reciclagem observadas no Brasil. Eigenheer (2009) calcula que os catadores 

são responsáveis pela separação de 60% dos materiais reciclados no país. 

Apesar do elevado número de pessoas envolvidas na atividade de catação, 

como destacado anteriormente, apenas 10% destes trabalhadores estão 

associados a alguma cooperativa (MMA 2012). Como consequência, relações 

de trabalho informais, condições de extrema insalubridade e remunerações 

injustas caracterizam a atividade de catação, contrastando com sua importância.  

Segundo o Censo de 2010 apud Silva et al. (2013) dois terços dos 

catadores de materiais recicláveis do Brasil trabalham na informalidade, o que 

lhes custa o acesso à uma série de direitos trabalhistas. Quanto às condições de 

trabalho enfrentadas pelos catadores, Silva et al. (2013) destaca que estes estão 

expostos a diversos riscos, como: exposição ao calor, risco de atropelamentos, 

mau cheiro dos gases, sobrecarga de trabalho, entre outros. Segundo estes 

autores, dadas estas condições a ocupação é classificada como sendo de grau 

máximo de insalubridade pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

Condições de remuneração injusta se manifestam dada assimetria de 

remuneração entre os atores envolvidos na reciclagem e se concretizam na 

renda média do catador. Segundo Tirado-Soto & Zamberlan (2013), os catadores 

de materiais recicláveis correspondem à base da estrutura de mercado da 

reciclagem. Em posição um pouco mais privilegiada, segundo estes autores, 

estariam as cooperativas. No entanto, como estas duas categorias não 

adicionam valor ao material coletado, estão sujeitas aos interesses dos 

negociadores do topo da estrutura de mercado que lhes remuneram pouco, mas 

obtém ganhos maiores. A renda média dos catadores de materiais recicláveis, 

segundo levantamento do IPEA apud Abramovay et al. (2013), era de R$ 412,64 

mensais, em 2011. No AMJG, a renda média dos catadores em 2011, segundo 

apurado por IETS (2011), era de R$ 697,75/mês. 

Muitos destes trabalhadores realizam o processo de catação de material 

reciclável em vazadouros a céu aberto. No entanto, a PNRS estabeleceu prazo 

para o encerramento destes espaços. Deste modo, conforme salientado por 

(Campos & Mercedes 2014), o fechamento dos lixões poderá incorrer em uma 



diminuição temporária do material disponível para estes catadores, uma vez que 

por norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), é vedada a 

entrada de pessoas estranhas à operação do aterro sanitário em seus limites 

(ABNT 2008; ABNT 2010). 

 

2. ATERRO METROPOLITANO JARDIM GRAMACHO 
 

O AMJG foi estabelecido próximo à um bairro residencial, e que portanto já 

contava com infraestrutura, o que facilitou o assentamento de catadores que já 

realizavam a coleta de materiais recicláveis em um depósito irregular localizado 

em suas proximidades (IETS 2011). 

Implantado em uma área de manguezal vizinha à Bahia de Guanabara, no 

município de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, compreende uma 

área aproximada de 1,3 mil m2 (IBASE 2005). De início, em 1978, a área era 

utilizada como um vazadouro a céu aberto, e somente a partir de 1996, após sua 

revitalização, o local passou a operar como um aterro controlado (IETS 2011). 

Durante sua operação, o AMJG foi responsável por receber 80% dos RSU 

coletados no município do Rio de Janeiro (IBASE 2005). 

A deposição de RSU no AMJG foi encerrada em junho de 2012, quando o 

aterro foi fechado (Carvalho 2015). Segundo levantamento conduzido por IETS 

(2011) anteriormente ao fechamento do aterro, existiam aproximadamente 1.500 

catadores de materiais recicláveis na área do AMJG, cuja atividade tinha caráter 

“predominantemente informal: mais de ¾ dos catadores são trabalhadores por 

conta própria e 9,4% são empregados sem carteira.” 

Uma das diretrizes do Plano Nacional de Resíduos Sólidos é a inserção 

dos catadores de materiais recicláveis no mercado formal de trabalho, através 

do incentivo ao cooperativismo (MMA 2012). Em linha com esta diretriz, foi 

inaugurado no final de 2013 o Polo de Reciclagem de Gramacho, o qual, 

segundo a Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro apud Maia 

(2014), emprega atualmente apenas 125 catadores. 

Verifica-se, desta forma, que a maior parte dos 1500 catadores cadastrados 

durante o processo de fechamento do AMJG deixou de trabalhar em atividades 

relacionadas à reciclagem. A baixa adesão dos catadores ao Polo de Reciclagem 

pode ser justificada pela falta de formação da “fábrica social”, conceito elaborado 



no trabalho de Tirado-Soto & Zamberlan (2013). Segundo estes autores, para 

que haja relações com vínculos fortes de cooperação e trabalho com um objetivo 

comum, seria necessário que o processo de criação de cooperativas fosse 

induzido pelos próprios catadores, e não imposto por instituições. 

Outra diretriz do Plano Nacional de Resíduos Sólidos é promover o 

fortalecimento das associações de catadores visando o aumento de sua 

eficiência (MMA 2012). Segundo Nidecker (2015), esta realidade não é 

observada em Gramacho, cujo Polo de Reciclagem recém criado recebe 

aproximadamente 50 toneladas de materiais recicláveis, frente às 200 toneladas 

que eram retiradas diariamente do aterro, antes de seu fechamento. 

Abramovay et al. (2013) evidencia os problemas de gestão de resíduos no 

Brasil destacando que apenas 10% dos municípios do país apresentaram planos 

de gestão de resíduos conforme estabelecido na PNRS. Para os autores, a falta 

de apresentação destes planos são a causa da dificuldade de planejamento do 

setor, visto que são condicionantes para a obtenção de recursos federais 

necessários para sua própria execução. 

O município do Rio de Janeiro, principal destinador de resíduos para o 

AMJG, no entanto, publicou em 2012 o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos da Cidade do Rio de Janeiro. Consta do documento que o 

consórcio responsável pelo aproveitamento energético dos gases do aterro após 

seu fechamento, reverteria 36% dos ganhos obtidos com a venda de créditos de 

carbono para a COMLURB e para a Prefeitura de Duque de Caxias através de 

um fundo para recuperação do bairro de Jardim Gramacho (Ferreira et al. 2012).  

O termo de compromisso também previa a criação do Fundo de 

Revitalização (FR) e o Fundo de Participação do Catador (FPC), o primeiro 

destinado à melhorias urbanísticas na região influenciada pela operação do 

aterro e o segundo visando indenizar os catadores pelo fim de suas atividades 

(Machado 2012). 

Segundo Carlos Minc, secretário estadual do Ambiente à época de 

fechamento do aterro, seriam necessários R$ 80 milhões para a execução da 

urbanização do bairro, 20% oriundos do fundo estabelecido no contrato de 

concessão e o restante provenientes de repasses federais (Ortiz 2012). 

Decorridos mais de três anos de seu fechamento, as melhorias prometidas 

não foram executadas. Atualmente, é possível verificar a manutenção de 



deposição irregular de RSU no entorno do AMJG (Macena et al. 2013; Watts 

2015), o que contribui para a manutenção das atividades de catação pela 

população residente nesta região.  

Maia (2014) aponta que os 20 mil moradores do bairro do localizado do 

entorno não tem acesso a condições de saneamento básico adequadas. O 

levantamento expedito conduzido em 2013 pela Organização Não 

Governamental TETO, constata a situação de vulnerabilidade da região: 74,8% 

das residências compreendidas na análise não possuem acesso à rede de 

distribuição de água, 93,6% destas residências obtém a energia elétrica por meio 

de ligações irregulares e 5% não estão conectadas com a rede de esgoto 

(Macena et al. 2013). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As técnicas de produção de biometano são amplamente dominadas em 

nível mundial e sua produção apresenta potencial econômico interessante. Em 

realidade, esta constatação acabou por legitimar o processo de encerramento 

do AMJG. No entanto, embora possa substituir o gás natural, este recurso não 

soluciona o problema energético, e ao menos no caso estudado, não contribui 

para o enfrentamento de questões sociais relacionadas à gestão de resíduos do 

país. 

O caso observado em Gramacho exemplifica as dificuldades enfrentadas 

pelo setor de gestão de resíduos no Brasil. Se por um lado as inovações 

tecnológicas contribuem para o enfrentamento de problemas ambientais, o 

descompasso entre o marco regulatório, realidade da disposição de resíduos e 

gestão governamental de recursos, acentua problemas sociais, como diminuição 

da renda e manutenção da informalidade nas relações de trabalho. 
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