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Resumo
Machado, Gisele Cardoso de Almeida; Mattos, Regina Célia. Da Ilha de
Sapucaia ao Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho: a criação de
territórios do lixo da cidade do Rio de Janeiro como expressão da
segregação espacial. Rio de Janeiro, 2012. 140 p. Dissertação de Mestrado –
Departamento de Geografia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.

O espaço urbano carioca funciona como um instrumento político e ideológico
manipulado por atores hegemônicos que detêm o capital. O uso intencional do espaço
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cria uma iniquidade na distribuição dos serviços básicos, assim como, dos efeitos
negativos do crescimento urbano expondo as áreas periféricas e a população de baixa
renda a condições que atingem diretamente sua existência e qualidade de vida. O
objetivo desta dissertação é analisar os problemas ambientais, sociais e econômicos
decorrentes da criação de territórios do lixo em bairros de população de baixa renda,
demonstrando que os interesses econômicos acabam por impor exteriorizações
negativas do crescimento urbano a parcelas mais pobres da população em uma
dinâmica de injustiças sociais que tiveram início no final do século XIX e se agravam
nos dias atuais. Analisamos o processo de criação de quatro grandes territórios do
lixo da cidade do Rio de Janeiro, tendo como destaque o Aterro Metropolitano de
Jardim Gramacho. Neste analisamos as condições socioeconômica dos catadores de
material reciclável, acompanhamos as discussões em torno de seu encerramento e a
construção de um novo território do lixo. É possível compreender através de nossa
análise que mesmo com as questões ambientais ganhando destaque no cenário
nacional e internacional a dinâmica de aproximar os vazadouros de lixo das áreas
carentes continua a mesma.
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Abstract

Machado, Gisele Cardoso de Almeida; Mattos, Regina Célia (Advisor). From
Ilha de Sapucaia to the Metropolitan Landfill of Jardim Gramacho: the
creation of territories of the garbage of the city of Rio de Janeiro as
expression of spatial segregation. Rio de Janeiro, 2012, 140 p. MSc.
Dissertation – Departamento de Geografia, Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro.

The urban area of Rio de Janeiro serves as an ideological and political tool
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1011866/CA

manipulated by hegemonic facts holding the capital. The intentional use of space
creates an inequity basic delivery services , as well as the negative effects of urban
growth in the outlying areas and expose in low-income conditions that directly affect
their lives. The goal of this dissertation is to check the environmental matters, social
and economic impact s of the trash territories creation in neighborhoods of lowincome population, demonstrating the economic interests eventually imposed by the
negative side of urban growth exteriorizations to the poorest side of the population in
an injustice social dynamic that began in the last nineteenth century and it gets worse
and worse nowadays. We analyze the process of creating four major areas of the city
garbage in Rio de Janeiro, with the highlight the Metropolitan Landfill of Jardim
Gramacho. In analyzing the socioeconomic conditions of recyclable material
collectors, we follow the discussions about its closure and the construction of a new
territory of garbage. You can understand through our analysis that even with
environmental issues gaining prominence in the national and international setting to
bring the garbage dumps of deprived areas remains the same.

Keywords
Territory; spatial segregation; urban solid waste; Metropolitan Landfill Jardim
Gramacho.
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