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Resumo: O presente trabalho descreve a política municipal de 
saneamento em Belém/PA e sua incidência sobre os catadores de 
lixo no Aterro Sanitário do  Aurá  no  período de  2002  a  2008  
entre  os  governos  do  Partido  dos Trabalhadores - PT e do 
Partido  Democrático Trabalhista - PDT. Objetiva analisar  a  
política  de  saneamento  destinada  aos  catadores  no  espaço 
urbano,   apresentando   estratégias   organizativas   dos   atores   
envolvidos durante sua implantação. Em termos metodológicos, 
trata-se de um  estudo de caso baseado na análise das políticas 
públicas dirigidas a este segmento da população e suas formas 
organizativas. 
Palavras-chave: Política pública, aterro sanitário, catadores. 
 
Abstract: This work describes Belém’s municipal sanitation  
policies and their effects on trash pickers at Aurá Landfill from 
2002  to 2008, during the management of the leftist parties PT – 
Labor Party – and PDT – Democratic Labor Party. It aims at 
investigating  the sanitation policies directed to trash pickers  in  
urban  areas,  presenting  organizational  strategies  of  the  actors 
involved during  its  implementation. In methodological terms, this 
is a case study based on an analysis of public policies directed to 
this segment of the population and its organizational forms. 
Keywords: Public policies, Landfill, trash pickers. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
 

As transformações societárias iniciadas com o fim da década de 1970 deflagraram 

a explicitação do esgotamento do modelo fordista.  A crise gerada exigiu a constituição de 

um novo modo de reprodução capitalista chamado de “acumulação flexível” (HARVEY, 

2004), cujas   implicações  atingiram  diretamente  as  relações  de  trabalho.  Essa  

flexibilização produziu mazelas sociais sem precedentes na história, tendo como seus 

maiores expoentes a pauperização da classe trabalhadora, a subproletarização, 

expansão do trabalho parcial, precarizado e o vertiginoso crescimento do desemprego 

estrutural a nível mundial. 

 

No  âmbito  político  esse  processo  de  flexibilização  necessitava  de  um  

Estado fragilizado  institucionalmente  e,  por  conseguinte,  incapaz  de  responder  às  

demandas sociais, sendo imprescindível o seu “encolhimento” (O`CONNOR apud 

NETTO,1977), assim o chamado Estado Neoliberal surge com os postulados do 

Consenso de Washington (1990) propiciando  as  condições  ideais  aos  ajustes  

exigidos  pela  nova  gestão  capitalista  e, consequentemente,   não  proporcionando a 

redução da pobreza. Um Estado subserviente sob  a  égide  do  capitalismo  expressava  

a  lógica  binária  do  individualismo,  ou  seja,  o neoliberalismo em sua negação do  

papel do Estado como indutor de políticas públicas compromete  e  fragiliza  

intencionalmente o   próprio  Estado  em  sua  capacidade  

de 
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intervenção   social,   tornando   o   terreno   fértil   para   a   globalização,   “promovendo   o 

endividamento externo” (BEHRING, 2003) privatizações e modificações, transferindo para o 

setor privado a gestão de alguns serviços públicos básicos na rede de proteção social do 

Estado. 

 

No Brasil, as políticas públicas e sociais resumem-se, no contexto neoliberal, a ações 

focalizadas, localizadas e fragmentadas provocando de forma distinta e contraditória índices 

de  oscilação  entre  o  aumento  e  a  diminuição  da  exclusão  social.  Na  atualidade,  a 

sobrevivência  de  famílias  inteiras  a  partir  da  catação  de  lixo  nas  ruas  ou  em  lixões 

representa uma das principais formas de exclusão social. A problemática da sobrevivência 

de pessoas a partir da catação de lixo em Belém1, como em outras cidades do Brasil e do 

mundo tem cada vez mais mobilizado o poder público, principalmente no âmbito municipal, a 

enfrentar, de um lado, a insuficiência de políticas públicas, fato que se repete no município 

de Belém, lócus desta pesquisa, do outro, no cenário urbano é cada vez mais comum, o 

trabalho informal e precarizado dos catadores de lixo, novos atores sociais que ampliam sua 

presença na configuração das cidades, considerando a teia de relações que são tecidas a 

partir da catação de lixo. 

 

Diante deste contexto a situação dos catadores de lixo do Aterro Sanitário do Aurá 

no  município de Belém constitui-se progressivamente como um problema complexo a ser 

enfrentado,  sobretudo pelo poder público municipal por meio da implantação de políticas 

públicas. Assim, é  objetivo deste trabalho apresentar as características que norteiam a 

política municipal de  saneamento, abordando a caracterização, implantação e gestão do 

Aterro  Sanitário  do  Aurá,  bem  como  apontar  as  estratégias  organizativas  dos  atores 

envolvidos durante sua implantação. 

Dadas as características do objeto da pesquisa, neste trabalho, optou-se pelo estudo 

de   caso   como  estratégia  metodológica,  pois  “contribui  de  forma  inigualável,  para  a 

compreensão dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos” (YIN, 2002). 

Existem,  hoje,  aproximadamente  600  catadores  no  Aurá,  entre  homens,  mulheres  e 

crianças.  Deste  universo,  foram  aplicados  40  questionários  para  catadores  escolhidos 

aleatoriamente, contendo trinta e nove perguntas organizadas em três eixos 
 

 
 

1   
O Município de Belém, capital do Estado do Pará, possui uma população estimada em 1.408.847 habitantes, e 

produz atualmente, em média, 1.350 toneladas de resíduos sólidos urbanos por  dia, destinados ao 
aterro sanitário  do  Aurá.  O  Aterro  Sanitário  do  Aurá  localiza-se  em  Santana  do  Aurá,  distrito  



 

Administrativo  do Entroncamento - DAENT/PMB, distante cerca de 4 km da rodovia BR-316, o acesso se dá 
através da  estrada do Aurá pelo município de Ananindeua. 
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correspondentes às questões norteadoras, a saber: i) Como as políticas públicas incidiram 

sobre a vida dos catadores de lixo do Aurá?;  ii) Trabalho e renda - como os catadores de 

lixo  conseguem   obter  sua  renda?   e;  iii)  Formas  de  organização,  reivindicações  e 

expectativas - Que ações  individuais e/ou coletivas são realizadas pelos catadores para 

mudar sua condição de trabalho? Além de  entrevistas semi-estruturadas realizadas com os 

técnicos da Prefeitura Municipal de Belém(PMB) no governo do PT no período de 2001 a 

2004 e da gestão atual da Secretaria Municipal de Saneamento (SESAN-PMB), a partir de 
 

2005, correspondente  ao  governo  do  PDT.  Os  dados  apresentados  compõem  a  base 

empírica  de uma dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Serviço 

Social (PPGSS) da Universidade Federal do Pará (UFPA). 
 

 
 
 

2 POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUO SÓLIDO NO MUNICÍPIO DE BELÉM 
 
 
 
 

A análise da política municipal de saneamento descrita neste trabalho parte da 

caracterização, implantação e da gestão do Aterro Sanitário do Aurá em Belém. Por se tratar 

da primeira intervenção direcionada para os catadores de lixo essas etapas referenciam os 

princípios e diretrizes que demarcam a política implantada pela PMB, detalhada a seguir. 

 

2.1 Caracterização do Aterro 
 

Em 1984 é implantado o “Complexo de destinação final do lixo de Belém”, na área do 

Aurá. Com a contínua descarga descontrolada de resíduo no local, houve o surgimento do 

lixão a céu aberto, que foi ganhando proporções cada vez maiores ao longo da década de 

1990. Durante esta década houve o aumento na produção de lixo na região metropolitana 

de Belém2, refletindo o aumento do consumo de materiais recicláveis. A primeira intervenção 

na área  ocorre a partir de 1998, quando é realizado pela PMB o diagnóstico social dos 

catadores de lixo que atuavam no Aurá. Em termos técnicos e ambientais esse diagnóstico 

recomendou a escolha do  aterro sanitário como forma mais adequada para solucionar a 

problemática do lixo, além da  inclusão social dos catadores através da implantação de 

políticas públicas. Identificou ainda, no entorno do aterro, a existência de 08 comunidades 

de catadores vivendo em assentamentos precários. 

O aterro sanitário é uma técnica de disposição final dos resíduos sólidos no solo, que 



 

permite o controle da poluição e a proteção da saúde pública. O lixo é disposto em células3
 

 
 
 

2    
A  Região Metropolitana de Belém - RMB é formada pelos municípios de Belém,  Ananindeua,  

Marituba, Benevides, Santa Bárbara e Santa Izabel. 
3  

As células implantadas no Aurá são unidades de tratamento do lixo. 
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compactadas por um trator e recobertas diariamente com terra, o fundo é impermeabilizado, 

são  implantados os sistemas de coleta e tratamento do chorume, drenagem das águas 

superficiais,  coleta  e  queima  do  biogás.  Vejamos  a  seguir  o  desenho  esquemático  do 

modelo de intervenção implantado pelo governo municipal. 
 

 
 

SUB-PROJETOS 
CENTRO DE COMPOSTAGEM 

COLETA SELETIVA 

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA 

E CAPACITAÇÃO E PROFISSIONAL 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA 

MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

GOVERNO MUNICIPAL - MODELO DE INTERVENÇÃO 

PROJETO DE BIORREMEDIAÇÃO 

 

 
BIORREMEDIAÇÃO 

COLETA 

TRATAMENTO DO LIXO 

 
 
 

CATADORES 
SUCATEIRO/ 

BALANCEIRO 

 

COOTPA  EMPRESAS 

 
VENDA/RELAÇÃO DE 

DEPENDÊNCIA: conflitos e exploração 

VENDA 

 
VENDA 

 

 
COMERCIALIZAÇÃO 

 
 

Fonte: Elaboração do autor. 

Fluxograma do modelo organizativo dos agentes envolvidos na catação a partir da implantação do Aterro Sanitário do Aurá. 

 
Figura 1 – Gráfico do modelo organizativo dos agentes envolvidos na catação a partir da 

implantação do Aterro Sanitário do Aurá. 

 

O modelo adotado no Aurá caracteriza-se pela formação de células de 40m², cuja 

aceleração  do  processo  de  decomposição  é  ativada  pelo  sistema  de  Biorremediação, 

através  do qual  ocorre a  inoculação  de  bactérias  nas  células,  diminuindo  o  tempo  de 

decomposição  do  resíduo e a presença de vetores de doenças, bem como possibilita a 

reutilização da célula para a produção de gramíneas. 

 

2 .2 A implantação do Aterro Sanitário do Aurá em Belém 
 

Em 1997, assume a Prefeitura de Belém, um governo de coalisão reunindo partidos 

de  esquerda liderados pelo PT (1997 a 2004) que elege como sua marca de Governo a 

Gestão Participativa e a inversão de prioridades, destacando o saneamento, para tanto deu 

início  a  intervenção  através  de  um  diagnóstico  do  então  lixão  do  Aurá. Segundo  o 

diagnóstico feito pela SESAN, em 1998, foi identificada a presença de 450 catadores de lixo 



 

trabalhando no aterro. Em termos comparativos dos períodos estudados em 2008 existem 

aproximadamente  600  catadores,  de  acordo  com  relatório  anual  de  atividades  desta 

secretaria. Este número representa um acréscimo significativo, revelando a ampliação da 
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catação como estratégia de sobrevivência cada vez mais consolidada, ao mesmo tempo em 

que aponta a perda do caráter estritamente residual e esporádico da atividade. 

Após  o  diagnóstico  inicial,  a  PMB  estabeleceu  uma  parceria  com  a  Caixa 

Econômica Federal (CEF) para a implantação de um sistema de tratamento do resíduo 

sólido, cujo modelo se caracterizava pelo uso da tecnologia da Biorremediação e seguiu a 

orientação   defendida  no  cenário  nacional  pela  Associação  Brasileira  de  Engenharia 

Sanitária e  Ambiental  (ABES), através do “Fórum Lixo e Cidadania”,  cujas orientações 

partiam da  compreensão abrangente sobre política de saneamento, defendendo políticas 

que enfocassem os catadores como protagonistas. 

Com forma de garantir o protagonismo dos catadores uma das ações do Governo 

foi o  apoio técnico a constituição da Cooperativa de Trabalhadores Profissionais do Aurá 

(COOTPA),  em  2001, o que representou um avanço na melhoria das relações entre os 

catadores e os sucateiros, estes últimos mantinham o domínio e monopólio na compra de 

material  coletado  através  de  prática  de  aviamento,  onde  pela  necessidade  imediata  o 

catador recebia um adiantamento pelo material, tornando-se refém do sucateiro na cadeia 

de compra e venda existente no universo do lixo, o qual é regido por leis próprias. Por outro 

lado,  conforme,  apontaram  os  resultados  das  entrevistas  com  os  técnicos,  havia  uma 

centralização da SESAN quanto ao repasse dos equipamentos e imóveis recebidos através 

de doação, e controle nas decisões administrativas. Tal situação contribuiu para manter a 

dependência da cooperativa dificultando o alcance da autonomia por parte dos catadores, 

cujo reflexo ocasionou uma baixa no quantitativo  de  cooperados, insatisfeitos com o não 

atendimento  de  suas  demandas  imediatas.  Adicionando  a  este  fato  a  dificuldade  de 

interlocução da gestão atual da SESAN com a Cootpa tem-se a constituição da Associação 

de Catadores da Coleta Seletiva, associação que tem o apoio técnico  e operacional da 

Sesan,  sendo  responsável  pela  execução  da  coleta,  separação  e  comercialização  de 

materiais recicláveis, nos bairros do Umarizal e de Nazaré. 

Em maio de 2002 foram iniciadas as obras de implantação da primeira célula. A 

previsão inicial de execução era de 31 meses, a contar de 2002. Em função das altrerações 

no projeto este cronograma foi prolongado. Para execução os recursos financeiros utilizados 

foram obtidos através de um financiamento da CEF e de uma contrapartida da PMB, tendo a 

SESAN como agente executor, perfazendo um total de R$ 8.289.275,57. 

 
 

2 .3 O processo de gestão 
 



 

 

A SESAN é o órgão municipal responsável pela implantação e execução das 

políticas de saneamento, dentre elas o Aterro Sanitário do Aurá, o qual está estruturado 

em  dois  eixos  de  atuação.  O  primeiro  corresponde  ao  Sistema  de  Biorremediação,  o 
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segundo aborda o Projeto de Desenvolvimento Humano das Comunidades do Aurá que tem 

como  meta erradicar a catação de materiais recicláveis em cima nas células. Com este 

objetivo a intervenção privilegiava a gestão compartilhada, com inclusão social centralizada 

nos catadores e suas famílias.  Embora, o Projeto apresente uma concepção democrática 

de  gestão,  ele  foi  executado  por  instituições  conservadoras  e  centralizadoras,  o  que 

comprometeu a sua implantação, bem como provocou modificações nas   formas 

organizativas  dos  atores  envolvidos.  A  tentativa  de  descentralização  se  deu  com  a 

constituição  de  um  arranjo  institucional  intersetorial  -  o  Colegiado  -  formado  pelas 

secretarias de Governo4   visando garantir a integração das ações previstas no Projeto, no 

entanto, não logrou o êxito esperado como demonstraram os resultados das entrevistas com 

os técnicos da  PMB. Não conseguindo, portanto, sair da estagnação do discurso estatal, 

deixou de produzir os  efeitos para os quais foi constituído. Na atual gestão do PDT, o 

arranjo foi desfeito e, a SESAN coordena as ações, no tocante à avaliação política houve 

um recuo na medida em que outras políticas originárias das demais secretarias, deixaram 

de ser implementadas. 

 

 
3 ALGUNS ELEMENTOS DO ESTUDO DE CASO 

 
 

 
A observação in loco revelou a participação massiva no trabalho de crianças e de 

adolescentes,  com  destaque  para  a  presença  das  meninas  expostas  a  maternidade 

prematura, exploração sexual, drogas e violência, catando em companhia dos pais no Aurá, 

em  situação de risco de contaminação, à vulnerabilidade das condições inóspitas a que 

estão  diariamente submetidos, desfazendo vínculos fragilizados pela reação individualista 

diante do  material coletado. Gerando disputas, rupturas e colisões envolvendo catadores, 

balanceiros, sucateiros, Cootpa, e Governo Municipal. 

A especificidade do trabalho de catação o torna precário a partir da reunião de 

vários fatores: como o uso do gadânio, espécie de gancho em ferro com três dentes largos e 

pontiagudos usados para puxar os sacos de lixo, durante a disputa entre os catadores pelo 

material de mais valor, segundo relatos obtidos com a pesquisa, os acidentes mais comuns 

são  cortes  profundos,  nos  braços  e  pernas,  que  podem  ser  minimizados  pelo  uso  de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI). A pesquisa revelou ainda, outros fatores de risco 

envolvendo os carros coletores no momento da descarga, principalmente, durante o período 
 



 

 
 
 

4    
As  secretarias que faziam parte do colegiado eram as seguintes: Secretaria Municipal de  Saneamento 

- SESAN,  Fundação  Papa João  XXIII  -  FUNPAPA, Secretaria Municipal  de  Educação -  SEMEC,  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, Secretaria Municipal de  Saúde - SESMA e Secretaria 

Municipal de Economia - SECON. 
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de maior incidência de chuvas, pois o solo do pátio ou rampas de descarga fica mais 

escorregadio,  o  que  provoca  quedas  constantes  com  ferimentos,  agravando  os  cortes 

provocados por latas, pedaços de vidro, estilhaços de lâmpadas que são colocados pela 

maioria da população diretamente nos sacos de lixo sem nenhum tipo de proteção. 

Nos questionários dos catadores existem elementos que apontam a existência de 

uma relação de dependência estabelecida entre estes e os sucateiros, caracterizada pela 

prática do aviamento. Este tipo de relação é marcado pela  dependência e controle comum, 

estabelecida entre os latifundiários e os trabalhadores dos seringais oriundos principalmente 

do nordeste brasileiro, no  período da exploração da Borracha na Amazônia, com clara 

subjugação dos catadores a exploração, o seu enfrentamento ocorreu com o 

credenciamento da Cootpa e a instalação de balanças para pesar o material coletado  nas 

células permitindo maior  transparência  na comercialização com a cooperativa e dar mais 

autonomia  aos  catadores.  Estes  agentes  estabelecem  entre  si  uma  teia  de  relações 

complexas produzidas por força da necessidade de sobrevivência diária gerando conflitos, 

rupturas e mutações nestes agentes e no próprio espaço social de disputa do aterro. 

No aterro sanitário do Aurá os atores ao produzirem esta teia de relações que podem 

ser  definidas  como  relações  de  poder  que  se  reproduzem  a  partir  de  suas  próprias 

necessidades, dos interesses econômicos dos sucateiros e da dinâmica política assumida 

pelo  Governo Municipal forja-se uma arena de lutas complexa marcada e definida por 

desigualdades no cenário urbano de Belém onde se localiza o aterro. 

No tocante à visão dos técnicos responsáveis pela execução do Projeto pode-se 

perceber que o Governo municipal, tanto o anterior, quanto o atual, assume um discurso 

pretensamente   democrático,   materializado   pelas   tentativas   de   interlocução   com   os 

catadores, pela via do Projeto de Desenvolvimento das Comunidades do Aurá. Em que 

pesem  os avanços e recuos obtidos nos distintos períodos estudados neste trabalho, sua 

análise pode  contribuir para a discussão sobre as formas organizativas adotadas pelos 

catadores  diante  da  implantação  das  políticas  públicas  voltadas  para  este  segmento 

apartado social e economicamente. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A implantação do Aterro Sanitário do Aurá como política pública que pretendia e na 

perspectiva de reinserção dos catadores produziu avanços, recuos e estagnação. Avanços 

foram alcançados com a institucionalização da COOTPA pela melhoria nas relações entre 



 

catadores e sucateiros deterioradas pela disputa e pelo sistema de aviamento presente nas 

dinâmicas de compra e venda do material coletado. A título de análise o controle exercido 

pela SESAN sobre a cooperativa e a centralização das decisões colaborou para a formação 

de entraves na emancipação dos catadores e a sua consolidação enquanto categoria. 
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A política municipal de saneamento despertou expectativas, apresentou recuos na 

organização dos catadores, na mesma proporção forjou novas possibilidades, demonstrou 

a  necessidade e importância da intervenção do poder público, nos seus diferentes níveis 

Federal, Estadual e Municipal, agir como indutor de políticas voltadas para este segmento. 

Mesmo diante  dos  entraves apontados no trabalho, isso não deve invalidar sua análise. 

Nessa  perspectiva  essa  pesquisa  pretende  contribuir  para  as  discussões  referentes  à 

implantação de políticas públicas direcionadas aos catadores lixo de Belém.  Com impactos 

diretos sobre a população à  medida  que  explicita as particularidades  não  somente da 

realidade  social  dos  catadores,  mas  principalmente como  estes  se  apropriaram  destas 

políticas  como  estratégias  de  sobrevivência,   partindo  do  olhar  do  próprio  catador, 

privilegiando a sua percepção da realidade e sua avaliação acerca da política. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

BEHRING, Elaine Rossetti.  Brasil em contra-reforma: desestruturação do estado e perda 

de direitos.  São Paulo: Cortez,  2003. 
 
CASTELLS, Manuel.   Fim de Milênio, trad. Klauss Brandini Gerhardt.   São Paulo:Paz e 
Terra, 1999. 

 
COELHO, Maria Célia (org). Estado e Políticas Públicas na Amazônia. Gestão do 
Desenvolvimento Regional.  Belém:  Cejup, 2001. 

 

HARVEY, David.  Condição pós-moderna. São Paulo:13. Ed. Loyola, 2004. 

IAMAMOTO, Marilda Vilela.  Trabalho e Indivíduo Social – 2. Ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

JUCÁ,  Fernando José. Destinação dos resíduos sólidos no Brasil: Situação atual e 
perspectivas.  10ª Silubesa - Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Braga, Portugal.  16 a 19 de setembro de 2002. 

 

NETTO, José Paulo. O Serviço Social e a tradição marxista. Serviço Social e Sociedade. 
N.30. Ano X. São Paulo: Cortez Editora, abril, 1989. 

 

  .   Transformações   Societárias   e   Serviço   Social:   Notas   para   uma   análise 
prospectiva da profissão no Brasil. Revista Serviço Social e Sociedade. nº50- Ano XVII-abril. 
São Paulo: Editora Cortez, 1996. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM.  Secretaria Municipal de Saneamento.  Projeto de 
Desenvolvimento Humano, Belém:  junho, 2002. 

 

YIN, Robert K. Estudo de Caso: planejamento e métodos. trad. Daniel Grassi. 2. Ed. 
Porto Alegre, RS. Bockam, 2001. 


