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GLOSSÁRIO 
 

Os verbetes apresentados neste pequeno glossário foram extraídos e 

adaptados de diversas fontes bibliográficas, citadas no final de cada definição. 

O que não aparecer com citação alguma é de responsabilidade do autor. 

 

 

Acondicionamento: 

Processo que antecede a coleta de lixo, no qual este é colocado em 

recipiente adequado visando seu confinamento para efeito de higiene e 

segurança, evitando-se acidentes, proliferação de insetos e animais 

indesejáveis e impactos visuais e olfativos desagradáveis. Este procedimento é 

de responsabilidade do gerador de lixo, sendo que a forma de 

acondicionamento é determinada pela quantidade, composição e movimento. 

Os recipientes normalmente utilizados atualmente são sacos plásticos ou 

recipientes rígidos (latas, tambores, cestos ou caçambas), além de recipientes 

especiais em função da classificação do resíduo produzido (industriais, tóxicos 

ou radioativos, entre outros de caráter especial). (IPT/CEMPRE, 2000, p.46) 

 

Área de Proteção Ambiental (APA): 
De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC), pela Lei No 9985 de 18 de julho de 2000, em seu Capítulo 

III, Art. 15, Área de Proteção Ambiental (APA) é uma unidade de conservação 

pertencente ao grupo das unidades de uso sustentável, sendo definida como 

uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada 

de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. 

Tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais. 
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Arqueologia: 

A Arqueologia pode ser considerada, sumariamente, tanto uma 

disciplina humanística como uma ciência que tem como principal objetivo 

compreender o funcionamento, a estrutura e os processos de mudança de 

sociedades do passado, a partir da investigação e interpretação dos restos 

materiais produzidos, utilizados e descartados pelos indivíduos pertencentes a 

estas sociedades. Por vezes, a Arqueologia pode ser considerada como a 

história da cultura material. (DE MENEZES, 1983, p. 113; RENFREW, 1993, p. 10) 

 

Aterro Controlado: 

Técnica de disposição de resíduos sólidos municipais no solo, sem 

causar danos ou riscos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os 

impactos ambientais. 

Utiliza alguns princípios de Engenharia para confinar os resíduos, 

cobrindo-os com uma camada de material inerte na conclusão de cada jornada 

de trabalho. A poluição gerada por esta técnica de disposição é localizada, por 

não possuir sistema de impermeabilização de base, sistemas de tratamento do 

percolado ou do biogás gerado. (IPT/CEMPRE, 2000, p. 251) 

 

Aterro Sanitário: 

Instalação fundamentada em processos e critérios de Engenharia para a 

disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo, abrangendo resíduos 

classificados como residenciais, comerciais, institucionais ou públicos. A 

disposição é realizada através do confinamento em camadas cobertas com 

material inerte, geralmente solo, segundo normas operacionais específicas, de 

modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os 

impactos ambientais. Esta técnica é a mais comumente utilizada em todo o 

mundo, apesar de alguns contratempos que oferece, como a necessidade 

crescente de novos terrenos e a lentidão no processo de degradação dos 

resíduos aterrados devido à falta de condições apropriadas como água e 

oxigênio. (ABNT, 1989; CETESB, 1997, p. 3; DASHEFSKY, 1997, p. 36; 

IPT/CEMPRE, 2000, p.252; MOTA, 1997, p.208; TCHOBANOGLOUS, 1993, p.362; 

VESILIND, 1997, p. 403) 
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Avaliação do Ciclo de Vida: 

Esse conceito, conhecido internacionalmente pela sigla LCA - Life Cycle 

Assessment, é muito mais abrangente do que um estudo de balanço de 

energia e massa. A análise do ciclo de vida de um produto ou serviço 

compatibiliza os impactos ambientais decorrentes de todas as etapas 

envolvidas: desde sua concepção mercadológica, planejamento, extração e 

uso de matérias-primas, gasto de energia, tranformação industrial, transporte, 

consumo até seu destino final - disposição em aterro sanitário, reciclagem, 

compostagem ou incineração. Desta forma, o acompanhamento da vida de um 

produto é feito de seu "berço ao túmulo". Note-se que, nessa avaliação, são 

considerados também os impactos indiretos. (CEMPRE, 2006) 

 

Catação: 

Processo rudimentar empregado na análise imediata de misturas 

heterogêneas, relativo a sistemas sólido – sólido, no qual os componentes da 

mistura são partículas distintas que podem ser separadas com as mãos ou com 

pinças. 

 

Chorume: 

Líquido de cor preta, mal cheiroso e de elevado potencial poluidor. 

Resulta principalmente da água de chuva que se infiltra no aterro e da 

decomposição biológica da matéria orgânica contida no lixo. (IPT/CEMPRE, 

2000, p. 251; MILARÉ, 2004, p. 972) 

 

Classificação Analítica: 

Consiste em formar sucessivas séries de classes referentes às 

diferentes características dos artefatos ou objetos, sendo que  as classes são 

caracterizadas por um ou mais atributos que indicam um costume, uma norma 

ou um conceito (ROUSE, 1960, p. 313). 
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Classificação Taxonômica: 

Estudo dos princípios gerais da classificação científica, distinção, 

ordenação e nomenclatura sistemática de grupos típicos, dentro de um campo 

científico. (MICHAELIS, 1998, p. 2028; ROUSE, 1960, p. 313) 

 

Compostagem: 

Processo controlado de decomposição microbiana através da bioxidação 

aeróbia exotérmica de um substrato orgânico heterogêneo no estado sólido e 

úmido, caracterizado pela produção de gás carbônico, água, liberação de 

substâncias minerais e formação de matéria orgânica estável. Sobras de 

alimentos, esterco, podas de jardim e outros resíduos orgânicos, são 

aproveitados para a compostagem. Esses materiais se decompõem 

transformando-se em composto, que é um insumo agrícola de odor agradável, 

fácil manipulação e livre de microrganismos patogênicos. Cerca de 50% de 

resíduos não se converte em composto neste sistema, devendo, estes serem 

encaminhados para disposição adequada. (DASHEFSKY, 1997, p. 68; KIEHL, 

1998, p. 1; MILARÉ, 2004, p. 973) 

 

Cultura Material: 
Segmento do meio físico que é socialmente apropriado pelo homem. Isto 

ocorre a partir do momento em que o homem intervém, modela e dá forma a 

elementos de origem abiótica ou biótica, segundo propósitos e normas 

culturais, que facilitem e tragam conforto à sua existência, face às suas 

perspectivas e interpretações contemporâneas. Este conceito abrange 

artefatos, estruturas e modificações da paisagem, assim como coisas 

animadas (uma cerca viva ou um animal doméstico) e o próprio corpo e seus 

arranjos espaciais (deformações corpóreas ou uma cerimônia litúrgica). 

(BEZERRA DE MENESES, 1983, p. 112). 

 

Destinação Final: 
Dentro do ciclo de vida de um artefato, a destinação final seria o ponto 

onde este artefato teria seu último descarte, isto é, após o seu uso o material 

retorna para a terra que servirá como túmulo até sua absorção total pelos 
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sistemas e ciclos naturais. Dos métodos de destinação final existentes, o mais 

utilizado é o aterramento do resíduo. 

 

Embalagem Cartonada: 

A embalagem Cartonada ou Multicamadas do tipo longa vida, é 

composta de várias camadas de papel, polietileno de baixa densidade e 

alumínio. É extremamente eficiente no papel de preservação dos alimentos que 

contém. O peso deste tipo de embalagem é um dos fatores importantes a 

serem considerados, pois, para embalar um litro de alimento, são necessários 

apenas 28 gramas de material, hoje totalmente suscetível de ser reciclado. 

(CEMPRE, 2006) 

 

EcoPontos: 

São locais de entrega voluntária de pequenos volumes de entulho (até 

1m3), grandes objetos (móveis, poda de árvores etc.) e resíduos suscetíveis de 

reciclagem. Nos EcoPontos é possível dispor o material gratuitamente em 

caçambas distintas para cada tipo de resíduo. 

 

Estação de Transferência ou Transbordo: 

Local onde é feita a transferência dos resíduos coletados pelo sistema 

de coleta comum em caminhões de médio porte (coletores), para veículos de 

maior capacidade volumétrica (cerca de três vezes o caminhão de coleta), para 

posterior transporte para disposição final em aterro sanitário. Nestas estações 

não é realizado nenhum beneficiamento ou tratamento do resíduo coletado. 

(ABNT/CEMPRE, 2000, p. 63) 

 

Geofísica: 

Geofísica é o estudo da Terra usando medidas físicas tomadas na sua 

superfície. Envolve o estudo daquelas partes profundas da Terra que não 

podemos ver através de observações diretas, medindo suas propriedades 

físicas com instrumentos sofisticados e apropriados, geralmente colocados na 

superfície. Também inclui a interpretação dessas medidas para se obter 
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informações úteis sobre a estrutura e a composição daquelas zonas 

inacessíveis de grandes profundidades.  

De uma maneira geral, a Geofísica fornece as ferramentas para o estudo 

da estrutura e composição do interior da Terra. Desta forma possui diversas 

aplicações, destacando-se o emprego da Geofísica na caracterização de áreas 

poluídas e como auxílio nas investigações arqueológicas. 

Dentre os diversos métodos geofísicos usados para prospecção e 

pesquisa, os principais são: gravitacional, magnético, elétrico, resistividade, 

potencial espontâneo, polarização induzida, refração, sísmico, radioativo e 

perfilagem de poços. (SBGF, 2006) 

 

Gerenciamento de Resíduos: 

Pode ser definido como uma atividade associada com o controle da 

geração, estocagem, coleta, transferência e transporte, processamento e 

disposição de resíduos sólidos, de modo que atenda aos melhores princípios 

de Saúde Pública, Economia, Engenharia, conservação, estética e outras 

considerações ambientais, além da responsabilidade a ser desenvolvida nas 

atitudes do público em geral. 

Neste sentido, o gerenciamento de resíduos sólidos inclui todas as 

funções ligadas aos setores administrativos, legais, financeiros, de 

planejamento e de engenharia envolvidas nas soluções dos problemas 

relacionados aos resíduos sólidos. 

As soluções relativas à questão dos resíduos sólidos envolvem um 

complexo conjunto de ações interdisciplinares tais como: Ciências Políticas, 

Planejamento Municipal ou Regional, Geografia, Economia, Saúde Pública, 

Sociologia, Demografia, comunicação e conservação, bem como 

procedimentos de Engenharia e Ciências dos Materiais 

 

Incineração: 

É definida como um processo controlado de redução de peso e volume 

de materiais, através da decomposição térmica via oxidação. É um processo no 

qual o tratamento térmico dos resíduos sólidos é realizado a temperaturas 

acima dos 800 oC. Não Brasil a incineração é normalmente empregada para a 
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queima de resíduos de serviços de saúde e para resíduos perigosos, não 

sendo aplicado para resíduos domiciliares ou municipais. (ANDRADE, 1995, p. 

109; IPT/CEMPRE, 2000, p. 203) 

 

Lixão: 

Forma inadequada de disposição final, caracterizada pela simples 

descarga sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde 

pública. O lixão também é conhecido como descarga a céu aberto ou 

vazadouro. 

O lixão acarreta problemas de saúde pública como proliferação de 

vetores de doenças (ratos, baratas, moscas etc.), geração de odores e poluição 

do solo e águas subterrâneas e superficiais (infiltração de chorume), 

observando-se ainda a presença indiscriminada de qualquer tipo de resíduo, 

desde resíduos de serviços de saúde até resíduos perigosos. 

Esta prática favorece a atividade de catação e a presença de animais 

(cachorros, porcos, urubus, garças etc.) que se alimentam dos restos ali 

depositados. (IPT/CEMPRE, 2000, p. 251; MILARÉ, 2004, p. 991) 

 

Lixo: 

Qualquer substância que não é mais necessária e que tem de ser 

descartada, sendo os restos das atividades humanas, considerados pelos 

geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. Aquilo que se varre para 

tornar limpa uma casa, rua, jardim etc., varredura, restos de cozinha e refugos 

de toda espécie, como latas vazias e  embalagens de mantimentos, que 

ocorrem em uma casa; imundície, sujidade, escória, ralé. (ABNT, 2004a; 

DASHEFSKY, 1997, p.175; MICHAELIS, 1997, p. 1270). 

 

Operações Unitárias: 
Constituem-se em cada uma das etapas seqüenciais pertencentes a um 

determinado processo ou linha de produção. No caso da Arqueologia do Lixo, 

aqui apresentado, foram executadas as operações unitárias referentes a 

armazenagem, pesagem, lavagem, secagem, triagem e segregação. O 

conjunto de todas as etapas compõe um processo unitário. 
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Poluição: 

A Política Nacional do Meio Ambiente através da Lei no 6.938, de 31 de 

agosto de 1981 em seu artigo 3º, III, define poluição como sendo a degradação 

da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente : 

 

• prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

• criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

• afetem desfavoravelmente a biota; 

• afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

• lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos. 

 

Qualidade Ambiental: 
Estado das principais variáveis do ambiente que afetam o bem-estar dos 

organismos, particularmente dos humanos; termo empregado para caracterizar 

as condições ambientais segundo um conjunto de normas e padrões 

ambientais pré-estabelecidos; utilizada como valor referencial para o processo 

de controle ambiental. (MILARÉ, 2004, p.1000) 

 

Qualidade de Vida: 

Noção associada ao meio ambiente, no sentido de ser resultado dos 

fatores que pressionam e interagem com a comunidade, sendo também 

chamado de: Nível de Vida (econômicos), Condições de Vida (sociais) e 

Condições Ambientais (ecológicos). 

A qualidade de vida é, na realidade, um conceito, que se ajusta ao 

equilíbrio dinâmico dos ecossistemas, sendo resultado de condições como 

alimentação, higiene, destinação de lixo e esgotos, moradia, transporte, 

emprego, renda, educação, seguridade, lazer, abastecimento de água, 

segurança no trabalho e qualidade do ar. 

 

Reciclagem: 

Revalorização dos descartes domésticos e industriais, mediante uma 

série de operações e processos de transformações físico-químicas, permitindo 
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que os materiais sejam reaproveitados como matéria-prima para outros 

produtos. É uma atividade moderna que alia consciência ecológica ao 

desenvolvimento econômico e tecnológico. A reciclagem reduz a quantidade de 

materiais virgens necessários à fabricação de um novo produto. 

A reciclagem abrange atividades de Coleta e Separação (triagem por 

tipos de materiais como papel, metal, plásticos, madeiras, etc.); Revalorização 

(etapa intermediária que prepara os materiais separados para serem 

transformados em novos produtos) e Transformação (processamento dos 

materiais para geração de novos produtos a partir dos materiais revalorizados). 

(CEMPRE, 2006; HINRICHS, 2003, p. 440; MANUAL, 1995, p. 5; MILARÉ, 2004, p. 

1000) 

 

Recursos Ambientais: 

De acordo com a Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, em seu artigo 2º item 

IV (SNUC – Sistema nacional de unidades de conservação da natureza), 

recursos ambientais seriam: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 

subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da 

biosfera, a fauna e a flora. 

Recursos ambientais também podem ser estendidos para o patrimônio 

histórico, artístico e cultural – além do patrimônio natural – de modo que as 

políticas ambientais se ocupem deles. Assim, todo recurso natural é ambiental, 

mas nem todo recurso ambiental é necessariamente natural. (MILARÉ, 2004, p. 

1001) 

 

Resíduos Agrícolas: 

Resíduos sólidos das atividades agrícolas e da pecuária, como 

embalagens de adubos, defensivos agrícolas, ração, restos de colheita etc. A 

destinação deste tipo de resíduo é feita de modo particular em função de suas 

características, não sendo encaminhados para aterros sanitários. 

 

Resíduos Comerciais: 

Originários dos diversos estabelecimentos comerciais e de serviços, tais 

como, supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares, restaurantes 



 
Arqueologia do Lixo: 

 Um estudo de caso nos depósitos de resíduos sólidos da cidade de Mogi das Cruzes em São Paulo 
 

10/196 

etc., tendo um forte componente de geração de papel, plástico, embalagens 

diversas, resíduos de asseio dos funcionários (papel toalha, papel higiênico 

etc.) e, ainda, alguns resíduos considerados perigosos. 

 

Resíduos de construção e demolição: 

Resíduos da construção civil, demolições e restos de obras, solos de 

escavações entre outros. O entulho é geralmente um material inerte passível 

de reaproveitamento. A destinação final deste tipo de resíduo é feita em aterros 

de inertes e não em aterros sanitários. 

 

Resíduos Industriais: 

Aqueles originados nas atividades dos diversos ramos da indústria, tais 

como, metalúrgica, química, petroquímica, papeleira, alimentícia etc. Os 

resíduos industriais são bastante variados, podendo ser representados por 

cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, madeira, 

fibras, borracha, metal, escórias, vidros e cerâmicas etc. Nesta categoria, 

inclui-se a grande maioria dos resíduos considerados perigosos. Normalmente 

estes resíduos possuem disposição final própria, não devendo ser 

encaminhados para aterros sanitários. 

 

Resíduos Institucionais: 

Provenientes de escolas, casas de detenção, centros governamentais 

entre outros, sendo que os resíduos gerados possuem o mesmo perfil dos 

resíduos classificados como comerciais. Nesta classificação, podem ser 

incluídos os hospitais e seus congêneres, desde que exista seletividade dos 

resíduos gerados, isto é, separação dos resíduos médicos classificados como 

resíduos de serviços de saúde e hospitalar. 

 

Resíduos de portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários: 
Constituem os resíduos sépticos, ou seja, aqueles que contêm ou 

potencialmente podem conter germes patogênicos, trazidos aos portos, 

terminais rodoviários e aeroportos. Basicamente, originam-se de material de 

higiene, asseio pessoal e restos de alimentação que podem veicular doenças 
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provenientes de outras cidades, estados ou países. Este tipo de resíduos 

normalmente é encaminhado para incineração, exceção feita àqueles 

considerados assépticos que, normalmente, são considerados iguais aos 

resíduos residenciais depois de devida segregação. 

 

Resíduos Residenciais: 

Provenientes da vida diária das residências, são constituídos por restos 

de alimentos, metais (latas de alumínio e material ferroso), jornais e revistas, 

garrafas, embalagens em geral, papel higiênico, plásticos, material têxtil, podas 

de jardins, fraldas descartáveis entre outros itens. Contêm, ainda, alguns 

resíduos que podem ser perigosos, como material para pintura, produtos para 

motores, produtos para jardinagem e animais, pilhas, lâmpadas fluorescentes, 

baterias etc. 

 

Resíduos Sólidos: 

O mesmo que lixo, sendo que normalmente, apresentam-se sob estado 

sólido, semi-sólido ou semilíquido (com conteúdo líquido insuficiente para que 

este possa fluir livremente) (ABNT, 2004a). Os resíduos sólidos podem ser 

classificados de várias maneiras, como em função de sua natureza física 

(úmido ou seco), pela composição química (orgânicos ou inorgânicos), pelos 

riscos potenciais ao meio ambiente (perigosos, não perigosos e inertes), pela 

sua origem (domiciliar, comercial, institucional, público, serviços de saúde, 

industriais, agrícolas, construção e demolição, portos, aeroportos e terminais 

ferroviários e rodoviários) ou outras maneiras, de acordo com a conveniência 

local. 

 

Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde: 

São resíduos gerados em diferentes estabelecimentos que prestam 

serviços de saúde, como hospitais, clínicas médicas e veterinárias, laboratórios 

de análises clínicas, farmácias, consultórios odontológicos, entre outros. Este 

tipo de resíduo tem uma classificação e uma destinação final própria não 

devendo ser encaminhados para aterros sanitários, em face da possibilidade 

de contaminação existente. Normalmente são encaminhados para tratamentos 
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térmicos, como a incineração. Apenas os considerados, após segregação, 

como materiais assépticos devem ter a mesma destinação que os resíduos 

residenciais. 

 

Sambaquis: 

Sambaqui é o acúmulo de conchas de moluscos marinhos, fluviais ou 

terrestres após terem sido usados como alimento por grupos humanos. São 

monumentos arqueológicos onde normalmente se encontram ossos humanos, 

objetos líticos e peças de cerâmica. (MILARÉ, 2004, p. 1003; PROUS, 1991, 

p.204). 

 

Sítio Arqueológico: 

Sítio arqueológico é definido como sendo a menor unidade do espaço 

passível de investigação, dotada de objetos intencionalmente produzidos ou 

rearranjados, que testemunham as ações de sociedades do passado (MORAIS, 

1999, p. 4). Via de regra, é o lixo que caracteriza um depósito arqueológico, 

isto é, a presença do que foi excluído do ciclo vivo da atividade cultural e 

encerrado em uma determinada área. (BEZERRA DE MENESES, 1983, p. 107) 

 

Tamisação: 

Também conhecido como peneiração, é um processo rudimentar 

empregado na análise imediata de misturas heterogêneas, relativo a sistemas 

sólido – sólido, no qual os componentes possuem granulometrias distintas. 

 

Utilitário Final: 
Indivíduo que, ao ter descartado um determinado material, proporcionou, 

de alguma maneira, o encaminhamento deste material para disposição final em 

um aterro de lixo. No caso, o aterro Volta Fria. 

 

Vazadouro: 

O mesmo que lixão ou depósito de lixo a céu aberto. Vide lixão. 
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PREFÁCIO 
 

Todo trabalho provém de uma necessidade, toda a necessidade é 

resultado da busca de um ideal e todo ideal nasce de um sonho. Antes de 

iniciar a apresentação desta tese, gostaria de discorrer sobre alguns fatos de 

minha vida que corroboraram para a realização deste trabalho e para minha 

entrada no setor de Ciências Humanas, mais especificamente na Arqueologia, 

em detrimento de minha formação em Ciências Exatas. 

Em uma noite do ano de 2001, ao retornar para casa, após rotineiro dia 

de trabalho como docente de engenharia na Universidade Cruzeiro do Sul em 

São Paulo, fui espiar minhas filhas e minha esposa que já se encontravam 

repousando para um beijo de boa noite, face ao adiantar das horas. 

Posteriormente e ritualisticamente, me reconfortei no sofá da sala para apreciar 

um programa de televisão, procurando, como muitas pessoas, espairecer e 

descansar até que o sono chegasse. Porém o contrário ocorreu: 

Fui pego por um programa bastante popular e famoso pelas 

interessantes entrevistas. Assisti a um jovem arqueólogo contando sobre seu 

trabalho, aventuras e desafios em nosso glorioso país, no qual a vida de um 

pesquisador é, por si só, uma grande aventura e desafio. Fiquei absorto e de 

certa forma acalentado e incentivado por ter encontrado naquela entrevista 

uma renovação nos meus ideais e sonhos. 

Explico-me: Quando ainda na adolescência e na difícil missão de 

escolher o que seria na vida, fui indagado, por meu pai e meu avô sobre 

minhas aspirações profissionais. Ao responder que meu sonho era me tornar 

um cientista e principalmente um arqueólogo, percebi um alto grau de 

decepção nos olhos de meu pai. 

Com a mesma sensação que tive, meu avô dirigiu-se para seu filho e, 

em tom tranqüilo e com uma enorme carga de experiência, disse: 

 – Filho não se preocupe, ele ainda é novo e logo entenderá a vida real. 

De imediato, e com a expressão típica dos adolescentes contrariados, 

retruquei: 

– Saibam que é possível ganhar a vida como pesquisador e prometo 

que, apesar das dificuldades, serei um arqueólogo! 
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Esta promessa ficou gravada e, como um objetivo de vida, me propus a 

cumpri-la antes de ultrapassar meus quarenta anos de idade. 

Porém é importante ressaltar que, apesar das diferenças, o espírito de 

luta, perseverança, honra e honestidade, independente da atividade exercida, 

são dádivas a mim ensinadas pelas quais sempre serei grato à minha família, 

que tanto admiro. 

Apesar de meu sonho, optei pela Engenharia Química, talvez um misto 

entre uma ciência natural como a Química e a possibilidade de seguir os 

passos de meu pai em se embrenhar numa empresa para lá seguir carreira. 

Durante minha vida discente, nos anos oitenta, comecei a ter contato 

com os primeiros e ainda escassos fragmentos sobre as questões ambientais, 

numa época em que o Brasil apenas ensaiava uma legislação específica sobre 

o tema, com a criação de várias resoluções através do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (CONAMA). 

Em 1989, após um ano de formado, tive minha primeira oportunidade em 

me embrenhar pelos campos da pesquisa e desenvolvimento tecnológico 

quando, após processo de seleção, fui aceito para trabalhar na então 

Coordenadoria para Projetos Especiais da Marinha – COPESP – hoje Centro 

Tecnológico da Marinha em São Paulo – CTMSP, localizada na Cidade 

Universitária junto ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) da 

Universidade de São Paulo. 

Durante os praticamente onze anos em que estive vinculado a esse 

Centro aprendi e desenvolvi o que seria a vida de um pesquisador, convivendo 

com os prazeres e desprazeres desta função, participando quase que 

exclusivamente no setor de gerenciamento de rejeitos radioativos, resíduos 

sólidos e efluentes industriais, o que resultou na confecção de minha 

dissertação de mestrado, em 1995. 

Durante minha estada na Marinha tive a oportunidade de, através de 

minhas pesquisas sobre resíduos, ler um artigo de jornal, que guardo até hoje, 

cujo tema referia-se a um estudo arqueológico em depósitos de lixo 

contemporâneos, que vinha sendo desenvolvido na Universidade do Arizona 

(Cersósimo, 1991). Esse estudo ficou gravado como uma retomada de minhas 

aspirações juvenis e, pelo que percebo atualmente, permaneceu hibernando 
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até que meu amadurecimento ocorresse e despertasse antigos sonhos e 

promessas. 

Já em 1998, durante minha estadia na Universidade de Missouri, sem 

maiores planejamentos, fui incentivado a participar de um congresso sobre 

resíduos sólidos que seria realizado no município de Tempe, no Arizona e qual 

não foi minha surpresa quando me deparei novamente com o projeto de 

estudos arqueológicos do lixo, denominado “The Garbage Project”, após uma 

passagem relâmpago (um dia) pela Universidade do Arizona. Talvez um novo 

sinal sobre meu futuro. 

Voltando ao ano de 2001, já como docente da anteriormente citada 

Universidade Cruzeiro do Sul, fui convidado a participar de uma reunião junto a 

um empresário ligado ao setor petroquímico na Universidade de São Paulo 

para tratar de assuntos ligados à gestão de resíduos petroquímicos. Nessa 

época buscava um tema para desenvolver meu projeto de doutoramento, o 

qual já se fazia, há muito, necessário para minha formação acadêmica. Julguei 

que essa reunião seria uma boa oportunidade para a escolha. 

Após algumas horas de reunião, decidimos nos encaminhar para o clube 

dos professores da USP para continuarmos nossa conversa, porém de modo 

mais informal.  

Foi a partir desse momento que algo muito incomum, porém revelador 

ocorreu.  Já quase na despedida de minha conversa com o empresário, notei 

que adentravam ao restaurante do clube duas pessoas, uma das quais me 

parecia familiar. Sentaram a uma mesa ao lado da nossa. 

Qual não foi minha surpresa quando reconheci, entre aquelas duas 

pessoas, o jovem arqueólogo que, dois dias antes, havia visto na TV. Por um 

instante fiquei sem saber o que fazer, mas logo soube ler a oportunidade que 

havia surgido diante de mim como reflexo dos aos acontecimentos anteriores 

aqui narrados. 

Pacientemente aguardei até o momento em que o empresário se 

despediu. De súbito me vi só, frente a uma possibilidade que até então parecia 

não existir em minha vida. Não hesitei e quase que imediatamente me lancei 

em direção ao arqueólogo. 
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Apresentei-me e confirmei sua participação no programa de TV, obtendo 

uma receptividade digna e incentivadora. Sem maiores rodeios, indaguei sobre 

o que conhecia sobre o estudo realizado na Universidade do Arizona e o que 

achava de se fazer algo parecido no Brasil. Nunca havia tido um incentivo 

maior. 

Marcamos uma reunião no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP 

para melhor expor minhas idéias em função de minha formação. Nesta reunião 

o incentivo e apoio em desenvolver um trabalho sobre arqueologia dos 

resíduos sólidos só aumentaram, fazendo com que me propusesse de fato a, 

finalmente, desenvolver uma tese de doutoramento condizente com meus 

antigos sonhos, sem fugir de minha trajetória profissional até aquele momento. 

O jovem arqueólogo, a quem me refiro com tanta satisfação, é o Prof. Dr. 

Eduardo Góes Neves, cujo contato foi a energia de ativação necessária para a 

realização de um sonho. 

À época, ainda sem possibilidades de orientar doutoramentos, o Prof. Dr. 

Eduardo Góes Neves me indicou o nome do Prof. Dr. José Luiz de Morais, para 

expor minhas idéias. Novamente fui marcado pelas melhores impressões de 

capacidade, seriedade e competência. 

Após algumas reuniões e diálogos, o Prof. Dr. José Luiz de Morais 

aceitou se tornar meu orientador e, desse ponto em diante, iniciei a caminhada 

rumo ao meu objetivo: tornar-me um arqueólogo. 

 Em 2002, comecei minha jornada como aluno especial no Programa de 

Pós-Graduação do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, onde pude ter 

um contato mais profundo com esta ciência tão fascinante. 

Finalmente no segundo semestre de 2003, após cumprir todas as 

exigências requeridas pela pós-graduação, fui aceito oficialmente como aluno 

regular no Programa de Pós-Graduação do MAE, o que me reporta até aqui. 

Acredito, então, que o caminho que mais fortalece o desenvolvimento da 

pesquisa científica ou de qualquer atividade em prol de um bem comum, é o 

trabalho em grupo de modo multidisciplinar e principalmente de modo 

interdisciplinar. Esta é a razão para eu estar aqui, tentando entender a 

existência do lixo e o seu significado para o homem civilizado. 



 
Arqueologia do Lixo: 

 Um estudo de caso nos depósitos de resíduos sólidos da cidade de Mogi das Cruzes em São Paulo 
 

17/196 

E foi assim que desenvolvi este trabalho, fruto de uma necessidade, 

oriunda de um ideal que nasceu de um sonho, cuja materialização é, 

finalmente, uma realidade. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 

1.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

De acordo com Andrade (2001), historicamente a questão dos resíduos 

sólidos, sempre foi considerado o último setor de interesse político e 

econômico. Sua abordagem, salvo raras exceções, sempre foi superficial e 

indiferente às exigências técnicas e científicas. 

Este descaso tornou-se comum, visto que os restos, em sua grande 

maioria, são descartados por tornarem-se “coisas” sem interesse, além do que 

o desconforto de sua presença era “solucionado” por meio do encaminhamento 

para locais distantes (vazadouros) ou aterramento impróprio. Estes 

procedimentos, a princípio, evitavam impactos visíveis ou até mesmo impactos 

ambientais significativos. É preciso considerar que nos primeiros contatos do 

homem com os restos (resíduos), o volume gerado em função do número de 

pessoas no mundo era bastante pequeno além de sua composição ser 

essencialmente orgânica, fato que proporcionava uma regeneração satisfatória 

pelos sistemas naturais. 

É claro que alguns eventos históricos como o ocorrido na Idade Média1, 

quando os europeus foram obrigados a enterrar o lixo gerado face aos 

problemas indiretos causados, indicaram a importância do bom gerenciamento 

que devemos ter com os resíduos. Porém como visualizá-lo em épocas ainda 

pouco estruturadas e incipientes? Será que o mesmo não vem acontecendo 

nas grandes metrópoles de hoje? 

A verdade é que a questão dos resíduos sólidos, queiramos ou não, 

encontra-se ligada a diversos fatores que afetam de forma direta ou indireta a 

qualidade de vida dos seres humanos e isto não deve ser colocado de lado. 

Muito menos pode ser esquecido. 

Em nossos tempos, mais do que nunca, o gerenciamento adequado dos 

resíduos sólidos apresenta interfaces com setores essenciais como energia, 

                                                 
1 A falta de saneamento adequado aos resíduos gerados favoreceu a proliferação da chamada 
peste negra que  assolou e matou aproximadamente a metade nos Europeus do século XIV 
devido à peste bubônica (Tchobanoglous, 1993, p. 5). 
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saúde pública, educação, uso e ocupação do solo, sistema produtivo (industrial 

ou rural), qualidade da água, qualidade do ar, qualidade do solo, saneamento, 

geração de rendas e empregos, pesquisa e desenvolvimento, turismo, direito e 

cidadania, comportamento social, transporte, segurança entre tantos outros, 

através de várias áreas de conhecimento como Antropologia, Engenharia, 

Física, Química, Biologia, Geofísica, Economia, Geografia, Sociologia, Direito e 

inclusive a Arqueologia, principal objeto de interface deste trabalho. 

Neste momento surge a pergunta: quais as interfaces entre os 

problemas contemporâneos oriundos da grande geração de resíduos sólidos e 

a Arqueologia? Um bom começo seria apresentar as definições de resíduos 

sólidos e Arqueologia, para posteriormente traçarmos os pontos de interface 

entre ambos. 

Resíduos sólidos ou lixo são termos adotados para designar os restos 

das atividades humanas de origens diversas, considerados pelos geradores 

como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. Normalmente, apresentam-se sob 

estado sólido, semi-sólido ou semilíquido (com conteúdo líquido insuficiente 

para que este possa fluir livremente) (ABNT, 2004a). 

Outra forma de conceituar lixo é dada por Michaelis como sendo, “aquilo 

que se varre para tornar limpa uma casa, rua, jardim etc., varredura, restos de 

cozinha e refugos de toda espécie como latas vazias e  embalagens de 

mantimentos, que ocorrem em uma casa: imundície, sujidade, escória, ralé”. 

(MICHAELIS, 1997, p. 1270). 

A Arqueologia pode ser considerada, sumariamente, tanto como uma 

disciplina humanística quanto como uma ciência (RENFREW, 1993, p. 10), que 

tem como principal objetivo compreender o funcionamento, a estrutura e os 

processos de mudança de sociedades do passado, a partir da investigação e 

interpretação dos restos materiais produzidos, utilizados e descartados pelos 

indivíduos pertencentes a essas sociedades. 

Considerando que a existência do homem, desde seus primórdios, incita 

à idéia de geração de resíduos sólidos oriundos de suas atividades cotidianas e 

que estes resíduos nada mais são do que restos materiais, relacionar a 

Arqueologia com a questão dos resíduos torna-se óbvio. 
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Outro aspecto a ser considerado está relacionado à cultura material 

como principal objeto de estudo da Arqueologia. Cultura material pode ser 

conceituada como um “segmento do meio físico que é socialmente apropriado 

pelo homem” (BEZERRA DE MENESES, 1983, p. 112). Isto ocorre a partir do 

momento em que o homem intervém, modela e dá forma a elementos de 

origem abiótica ou biótica, segundo propósitos e normas culturais que facilitem 

e tragam conforto à sua existência, face às suas perspectivas e interpretações 

contemporâneas. 

Desta forma os resíduos sólidos podem novamente ser citados, visto 

que os mesmos são restos materiais descartados, que algum dia 

representaram artefatos cuja confecção ou manufatura seguiam propósitos e 

normas culturais próprias durante um determinado período de tempo. Como 

exemplo de abordagem da cultura material podemos citar elementos que vão 

desde machados de pedra polida, vasos cerâmicos, muros de uma fortificação, 

até uma embalagem de papel ou papelão, uma garrafa plástica ou uma lata de 

alumínio para refrigerante. 

Neste sentido podemos, talvez de modo incontestável, estudar os 

descartes humanos contemporâneos sob uma óptica arqueológica, ou ainda 

praticar, o que é o tema deste trabalho, a Arqueologia do Lixo, considerada, 

talvez como uma nova vertente da Arqueologia, denominada garbologia2. 

Esta arqueologia, ao tratar do estudo de resíduos ou descartes 

contemporâneos ou ainda, de resíduos descartados nos últimos 35 anos, pode 

ser classificada como uma arqueologia moderna ou contemporânea, mantendo 

a filosofia fundamental desta ciência que é, majoritariamente e quase que 

exclusivamente, se ocupar de utensílios, objetos, monumentos, artefatos ou 

como se pretendam chamar, enfim, os produtos fabricados ou manufaturados 

pelo homem. 

 

 

 

                                                 
2 Garbologia ou ainda lixologia são termos ainda não inseridos nos dicionários de língua 
portuguesa. Para a finalidade deste trabalho terão como significado o estudo dos resíduos 
sólidos. Estes termos são oriundos da palavra inglesa “garbology”, cuja origem vem da palavra 
“garbage” a qual é uma palavra de etimologia não muito clara, sendo derivada provavelmente 
do Anglo-Francês (RATHJE, 2001, p. 9). 
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1.2 – JUSTIFICATIVAS DA PESQUISA 
 

As ciências exatas sempre trataram a questão dos resíduos sob uma 

visão de processo, buscando soluções que, por meio de tecnologias 

específicas, conseguissem, através de um sistema integrado, coletar, 

acondicionar, tratar e dispor de modo seguro os resíduos sólidos gerados.  

Técnicas de processamento de resíduos, das mais variadas formas, vêm 

sendo desenvolvidas a todo momento, visando solucionar os problemas 

relacionados ao imenso volume gerado diariamente nas cidades do mundo. 

Destas técnicas, as mais usuais e de grande apelo publicitário são a 

reciclagem, a compostagem, a incineração e as técnicas de aterramento 

sanitário. 

Porém, um fenômeno interessante vem sendo observado. Não obstante 

às campanhas de conscientização popular do tipo, “lixo é no lixo”, “reciclar é 

vida”, “mantenha sua cidade limpa”, ”povo desenvolvido é povo limpo” entre 

outras, o que vem sendo observado é um crescente aumento nas taxas de 

geração de lixo na grande maioria das cidades do Brasil e do mundo. Isto se 

deve principalmente à crescente taxa mundial bruta de natalidade que é de 2,3 

vezes maior que a taxa bruta de mortalidade ou o equivalente a um aumento 

populacional de 1,2% ao ano (BRAGA, 2002, p. 3), em associação à produção 

industrial e à globalização generalizada da chamada sociedade de consumo. 

Neste contexto é importante declarar que não basta as pessoas se 

conscientizarem em jogar o lixo no lixo, seja ele seletivo ou não. Nem mesmo 

basta pensar que, após o ato de descarte, o indivíduo se isentará e se livrará 

dos impactos causados pelo que gerou, devido à existência de processos de 

coleta municipal, tratamento, reciclagem ou disposição final eficientes. Esta 

idéia vem causando a falsa impressão de que podemos descartar lixo à 

vontade, principalmente se for classificado como reciclável, pois sempre haverá 

algo ou alguém para absorvê-lo. 

Convicto disto, este trabalho acredita que a solução real e definitiva do 

problema carece de um conhecimento profundo do que é gerado, isto é, de 

uma caracterização completa dos resíduos sólidos em uma comunidade para, 

através dessas informações, conhecer o perfil social e cultural da mesma, seus 
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costumes, comportamentos, nível econômico, história. Enfim, buscar as causas 

da geração dos resíduos da comunidade para, só então, atuar de modo 

eficiente na questão do lixo, favorecendo mudanças de comportamento e de 

consciência local e global sobre o meio em que vivemos. 

É neste ponto que a Arqueologia passa a ser considerada a ciência mais 

adequada para a busca dessas informações, principalmente quando a mesma 

é empregada em ações multidisciplinares bem planejadas conforme se espera 

deste projeto. 

A fim de comprovar ou ainda ampliar nossos horizontes nas questões 

relacionadas aos descartes humanos, em particular aos resíduos sólidos 

municipais, conclui-se que, conforme explanação acima, o projeto ora proposto 

se justifica e, particularmente, torna-se bastante relevante não apenas pelo fato 

de ser uma investigação que permeia por interfaces ainda inéditas na 

Arqueologia brasileira, mas também pela possibilidade que o mesmo tem de 

adicionar importantes dados à investigação e à interpretação arqueológica das 

sociedades subatuais. 

Adicionalmente há de se destacar o interessante aspecto de devolução 

social desta investigação acadêmica, pois também se espera contribuir com as 

políticas municipais de meio ambiente, considerando as prerrogativas de 

gerenciamento dos resíduos sólidos, com vários desdobramentos como, por 

exemplo, aqueles relacionados a ações públicas (comuns no País, quando se 

trata de disposição final dos resíduos). O entendimento da evolução histórico-

social da cidade na perspectiva do lixo produzido, o consumo e o 

comportamento da população diante do comércio interno, o eventual 

envolvimento dos catadores de lixo existentes, por meio da participação nas 

atividades de campo, aquisição de informações que auxiliem na recuperação 

das áreas degradadas, particularmente o aterro de “Volta Fria” da cidade de 

Mogi das Cruzes, enfim, as possibilidades de uso múltiplo dos resultados do 

projeto são várias e importantes. 

Longe de esgotar o tema, pretende-se com isto cooperar no processo de 

transformação e compreensão que o homem vem empreendendo, durante sua 

busca de qualidade de vida associada à perspectiva de obtenção de uma nova 

consciência global e igualitária. 
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1.3 – OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

Os principais objetivos deste projeto de pesquisa estão sumariamente 

destacados a seguir: 

• Desenvolver uma metodologia de investigação arqueológica em depósitos 

de resíduos sólidos (lixão, aterro controlado ou aterro sanitário), em face à 

inexistência deste tipo de estudo no Brasil; 

• Através das técnicas de intervenção e interpretação correntes na 

Arqueologia, buscar maior compreensão sobre as questões históricas, 

sócio-culturais, econômicas e até mesmo administrativas relacionadas aos 

resíduos sólidos urbanos, visando encontrar informações que norteiem a 

gestão dos mesmos, através de procedimentos que atendam às 

particularidades da fonte geradora, neste caso a cidade de Mogi das 

Cruzes; 

• Abrir novos caminhos que possam auxiliar nas questões relacionadas aos 

resíduos sólidos urbanos, através de uma visão multidisciplinar que trate do 

assunto de modo sério e científico; 

• Desmistificar algumas questões sobre a existência dos resíduos, 

enfocando aspectos do ciclo de vida dos mesmos, isto é, sua história desde 

seu planejamento (berço) até o descarte e encaminhamento para 

disposição final (túmulo); 

• Fundamentado nos dados obtidos neste trabalho, propor e encorajar  

pequenas, porém significativas, mudanças de comportamento sócio-cultural 

nas atitudes dos munícipes e cidadãos em geral,  Contribuir com o 

processo de conscientização e educação desta geração, nas questões 

associadas ao lixo urbano, a fim de plantar sementes sustentáveis para as 

gerações futuras; e 

• Tornar este trabalho de investigação acadêmica um meio de devolução 

social importante nas questões associadas aos resíduos sólidos, 

proporcionando uma iniciativa para se montar um banco de dados 

importante, capaz de proporcionar a futuros trabalhos, respostas a 

questões ainda não formuladas atualmente e novas hipóteses que venham 

surgir posteriormente. 
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CAPÍTULO 2 – ASPECTOS GERAIS 
 

2.1 – BREVE HISTÓRIA DE MOGI DAS CRUZES 
 

O Município de Mogi das Cruzes está situada em local privilegiado na 

Região Leste da Grande São Paulo, estendendo-se dos limites a Leste da 

região metropolitana de São Paulo - trecho intermediário do Vale do Alto Tietê - 

às cabeceiras formadoras dessa região, já nas fronteiras com os domínios 

fisiográfico e de povoamento da área do Médio e Alto Paraíba. 

O município fica no compartimento hidrográfico do Alto Tietê-

Cabeceiras, aproximadamente a 50 quilômetros da nascente do Rio Tietê no 

município paulista de Salesópolis, vertente da Serra do Mar. O divisor de águas 

é a Serra do Itapeti que abriga afluentes das Bacias do Paraíba do Sul e do Rio 

Tietê. A cidade também é cortada pelo compartimento hidrográfico pertencente 

à Bacia do Itapanhaú. 

Cercada por dúvidas e controvérsias, esta centenária cidade ainda não 

identifica de forma definitiva e consagrada seu fundador. 

Deste modo e procurando evitar conflitos desnecessários, pelo fato 

desta discussão não ser escopo do presente trabalho, as linhas que se seguem 

relatam um breve histórico desta cidade, enfocando sucintamente o que hoje é 

mais aceito a respeito das origens do Município de Mogi das Cruzes, até atingir 

o que ela representa na atualidade. 

 
Figura 1. Primeiro documento paisagístico de Mogi das Cruzes: Igreja e Largo da Matriz em 

1817, aquarela de Thomas Ender. (GRINBERG, 1986, p. 20) 

 

Embora muitos afirmem que a fundação do município ocorreu no ano de 

1560, após Braz Cubas obter uma sesmaria que abrangia parte das terras que 
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hoje são ocupadas por Mogi, tal afirmação encontra-se, ainda, destituída de 

fontes documentais que a legitimem. 

Alguns acreditam que, nessa época, havia apenas povoamento indígena 

no local (BATALHA, 1958), fazendo com que muitos historiadores e estudiosos 

afirmem ser Gaspar Vaz Guedes o fundador de Mogi das Cruzes ao invés de 

Brás Cubas (BATALHA, 1958; CAMPOS, 1988; GRINBERG, 1986; MILLON, 2006; 

MOGI; 2006b). 

Corroborando com esta afirmação, Damaris De Prosdocimi Millon 
apresenta a 33º NOTA do Frei Gaspar da Madre de Deus em suas “Notas 

avulsas sobre a História de São Paulo” do século XVIII, aqui transcrita: 

 
Da Vila de Sant’Ana de Mogi, foi povoador Gaspar Vaz e da 

dita vila para a Bertioga havia caminho. Que Gaspar Vaz povoou esta 
vila consta por outra sesmaria concedida ao mesmo pelo dito capitão, 
no qual este confessa ter ele sido o primeiro povoador dela, e por 
este serviço lhe deu de sesmaria as terras que pedia aos 8 de 
outubro de 1625, a qual se acha registrada no livro 7°, fls 9. (MILLON, 
2006). 

 

Em data pretérita a este fato, Dom Francisco de Souza, Governador 

Geral da Província de São Paulo, acreditando abrir um novo caminho em 

direção às supostas minas de ouro no sentido do mar, passando pelo Paraíba 

até Angra dos Reis, realizou a abertura de uma estrada ligando São Paulo à 

região hoje ocupada por Mogi das Cruzes. 

 

 
Figura 2. Mogy das Cruzes, desenho de 1827, que se atribui a Debret. (GRINBERG, 1986, p. 23) 

 

A abertura dessa estrada proporcionou a chegada de muitos 

aventureiros e entre eles Gaspar Vaz e seus companheiros que decidiram 

permanecer na nova terra, após abandonarem tudo o que tinham em São 

Paulo. 
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Foi neste momento, em 1601, que se iniciou o povoamento de Mogi das 

Cruzes. Após tempos de muita labuta, os primeiros núcleos de casas foram 

tomando forma a atraindo outros moradores, dando origem ao povoado de 

Boigy Mirim. Grinberg (1986, p. 8), acredita que este fato proporcionou, em 

1608, a distribuição de sesmarias aos mais antigos residentes, sendo Gaspar 

Vaz o primeiro a ter o privilégio. 

Em posse das mesmas, Gaspar Vaz construiu em suas terras uma 

capela consagrada a Santa Ana, em torno da qual os recém chegados foram 

pouco a pouco edificando suas moradas. 

Em 1611, já líder dos que habitavam o pequeno povoado, foi o primeiro 

signatário do requerimento ao Governador pedindo a elevação do local a Vila. 

O intento se concretizou em 1º de setembro deste mesmo ano. 

“Nesta ocasião foram determinados os limites da vila, o rocio (espaço 

público) e levantou-se o pelourinho, perto do qual se deveria construir um 

edifício para servir de Câmara Municipal e cadeia.” (MILLON, 2006). 

Até esta data a Coroa portuguesa criara somente dezessete vilas ao 

longo do litoral brasileiro, as quais encontravam-se escassamente povoadas, 

se comparadas às cidades européias do período. Havia, contudo, três 

exceções, sendo uma delas a recém-surgida Santa Anna das Cruzes de Mogy, 

situadas no Planalto Atlântico. 

A nova Vila foi conhecida por vários nomes como “M´boygy”, “Boygy”, 

“Bougy”, “Boigy Mirim”, “Vila de Santa Anna”, “Santa Anna de Mogy Mirim” e 

“Santa Anna das Cruzes de Mogy”, chegando ao que hoje conhecemos, Mogi 

das Cruzes. 

Ao se verificar a toponímia dos nomes existentes, Grinberg (1986, p. 9) 

explica que Mogi provém de Boigy que por sua vez vinha de M´Boigy, que 

significava “Rio das Cobras”, denominação que os indígenas davam a um 

trecho do rio Anhembi, atual Tietê. 

Quando a Vila foi criada em 1611, devido ao costume de adotar o nome 

do padroeiro, passou a ser denominada "Sant'Anna de Mogy Mirim". Na língua 

indígena Mirim quer dizer pequeno. A linguagem popular tratou de acrescentar 

o termo "cruzes" ao nome oficial da Vila. Era costume dos povoadores sinalizar 

com cruzes as divisas dos terrenos e para demarcar os limites da Vila, de 
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acordo com tese de Dom Duarte Leopoldo e Silva, confirmada pelo historiador 

e professor Jurandyr Ferraz de Campos (MOGI, 2006a). 

“Pelas leis da analogia a palavra 'cruzes' figurou como elemento 

principal no conjunto 'Cruzes de Mogi', enquanto perdurou o costume de 

assinalar marco com cruzes. Quando do enfraquecimento deste costume, a 

palavra 'cruzes' passou a ser subordinada e acessória da palavra Mogi, 

passando então a cidade a ser conhecida como MOGI DAS CRUZES.” 

(ASPECTOS, 2005) 

A despeito dos contratempos, o lugar foi crescendo. Passagem 

obrigatória das bandeiras que se dirigiam para as minas, os bandeirantes 

acampavam em Mogi, proporcionando, por vezes, uma vida intensa e 

movimentada, até sua partida para o sertão. 

Segundo Batalha (1958, p. 44), Gaspar Vaz, aos 83 anos, juntamente 

com mais 69 paulistas, 900 mamelucos e 2000 indígenas, participou da 

bandeira conquistadora do Guairá comandada por Manuel Preto, cujo auxiliar 

era Antônio Raposo Tavares, que viria a ser o mais proeminente desbravador 

dos sertões. 

Passados setenta anos do início do povoamento e sessenta da elevação 

à vila, em 1671 foi criado o município de Mogy das Cruzes que em meio a uma 

vida pacata e monótona, por vezes alterada por pequenos acontecimentos, foi 

crescendo atingindo em 1789 a marca de 7.705 habitantes (GRINBERG, 1986, p. 

11). 

Passagem obrigatória de quantos iam de São Paulo ao Rio e vice-versa, 

vivia cada vez mais movimentada. No início de século XIX possuía muitas 

fazendas de café e destilarias de aguardente, fabricava farinha de mandioca, 

azeite de amendoim, vendia fumo e tecidos de algodão, entre outras atividades 

econômicas. 

Na metade do século XIX, o café já não se manifestava como prática 

interessante na região, proporcionando o abandono das plantações pelos 

fazendeiros, afetando a economia local. Neste cenário e sob a liderança do 

Deputado Dr. Salvador José Corrêa Coelho, Mogi das Cruzes era elevada a 

cidade em 13 de março de 1855. Por esta época o município atingia a marca 

de 14.312 habitantes (GRINBERG, 1986, p. 15).  
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Poucos anos se passaram e ainda sob os esforços do mesmo Dr. 

Salvador Coelho, que fora Juiz Municipal nesta cidade (desde 18 de maio de 

1850); Chefe político local do Partido Conservador; Deputado à Assembléia 

Legislativa Provincial de São Paulo por mais de 30 anos, Mogi foi elevada a 

Comarca. (GRINBERG, 1986; MILLON, 2006) 

 
Figura 3. Vista de Mogi das Cruzes de Miguel A. B. Dutra de 1835. (GRINBERG, 1986, p. 16) 

 

Nessa época Mogi das Cruzes possuía apenas dezesseis ruas, 

parcamente iluminadas por alguns poucos lampiões de querosene, nove largos 

e algumas travessas. 

Já possuindo estrada de ferro, que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro e 

o benefício do primeiro jornal, a “Gazeta de Mogy das Cruzes”, Mogi ainda era 

um local pequeno, pobre e sem atrativos cuja evolução urbana foi muito 

pequena nos primeiros duzentos anos de existência. Em 1886, a população 

alcançava 19.454 habitantes e até a Proclamação da República no ano de 

1889, a cidade continuava sendo predominantemente rural. (GRINBERG, 1986, 

p. 16) 

Com a chegada do novo século, nasceram novas esperanças de 

desenvolvimento cujas expectativas mais otimistas se confirmaram. Em 1909 

inaugurava-se o serviço de luz elétrica em substituição aos lampiões de 

querosene e, com isto, iniciam-se as atividades da primeira grande indústria em 

Mogi: a Fábrica de Chapéus Vilela. 

Dois anos mais tarde,inaugurava-se o serviço de águas e esgotos além 

do primeiro trem de subúrbio regular entre Mogi e São Paulo, atingindo seu 

auge em 1913 com a instalação do primeiro telefone, fazendo contato com São 

Paulo e Minas Gerais. 
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Não obstante esses períodos de euforia, Mogi das Cruzes de outrora foi 

uma cidade bastante modesta, fato este que, de acordo com Grinberg (1986, p. 

18), deve-se à proximidade com a capital, pois aqueles que possuíam 

interesses em Mogi moravam em São Paulo, não investindo adequadamente 

na pequena cidade. 

 
Figura 4. Distritos de Mogi das Cruzes em 2006 e localização do aterro de Volta Fria. 

Modificado de http://www.pmmc.com.br/ccs/conteudo%20menu/conheca_mogi/mapas.htm  

 (MOGI, 2006b) 

 

Atualmente, Mogi das Cruzes é a cidade da região com a maior 

população. São cerca de 372 mil habitantes, distribuídos em uma área de 721 

http://www.pmmc.com.br/ccs/conteudo menu/conheca_mogi/mapas.htm
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km2 de extensão territorial, sendo 209 km2 de área urbana e 512 km2 de área 

rural, aproximadamente. O Município é subdividido em 8 (oito) distritos: Sede, 

Sabauna, Engenheiro Cezar de Souza, Braz Cubas, Jundiapeba, Quatinga, 

Taiaçupeba e Biritiba Ussu. (MOGI, 2006b). A figura 4 apresenta um mapa com 

a distribuição dos Distritos de Mogi das Cruzes. 

A economia da atual Mogi das Cruzes, baseia-se na indústria e no 

comércio, destacando-se a avicultura e a produção de hortifrutigranjeiros. A 

agricultura regional tem alta produtividade para os padrões nacionais e foi 

desenvolvida com técnicas trazidas pelos imigrantes orientais, formando o 

chamado cinturão verde do Estado. 

 

2.2 – BREVE HISTÓRIA DO LIXO 
 

2.2.1 – História Geral 
 

Embora a palavra lixo tenha uma etimologia controversa, acredita-se que 

a mesma derive do termo latim lix, cujo significado é cinza ou lixívia, 

(RODRIGUES, 2003, p. 6). Adicionalmente, a palavra lixo pode ter sua origem do 

verbo lixare, também do latim, que indicava o ato de polir ou desbastar. Este 

termo ganhou, na língua portuguesa, a conotação de sujeira ou restos do que é 

removido ou arrancado, na tarefa de lixar. 

De acordo com Senges (1969), a palavra resíduo, provém do termo em 

latim residuum, significando aquilo que resta de qualquer substância. O adjetivo 

“sólido” foi adicionado posteriormente para distinguir os resíduos dos efluentes 

líquidos ou gasosos, tornando comum e mais técnico, nos referirmos à palavra 

lixo como sendo um resíduo sólido. 

Milhões de anos atrás, antes do surgimento do homem sobre a terra, 

não existia a presença de lixo como conceituamos atualmente. Isto se devia ao 

fato de qualquer matéria sólida estar inserida na natureza e em seus ciclos 

naturais. Tudo era reciclado, não havendo desperdícios. Quando plantas ou 

animais morriam, eram decompostos por processos naturais de biodegradação, 

provendo ao solo nutrientes para o surgimento de outros seres viventes. Esta 



 
Arqueologia do Lixo: 

 Um estudo de caso nos depósitos de resíduos sólidos da cidade de Mogi das Cruzes em São Paulo 
 

31/196 

afirmação proclama que o conceito de lixo é uma concepção humana, porque 

em processos naturais não há lixo3. 

O gênero Homo, desde seu suposto surgimento há cerca de 3 milhões 

de anos, vem se deparando com diversas mudanças ao longo de sua jornada. 

Essas mudanças, a partir do momento em que nossos antepassados 

começaram a desenvolver alguma forma de cultura ou ordem social, 

transformaram, de modo irreversível, o relacionamento do homem com o meio 

onde vive. 

No princípio este relacionamento foi vivido de forma intensa e integrada, 

estando o ser humano em plena comunhão com a natureza, sendo 

inconcebível a existência de um sem o outro. Inclusive as diversas crenças 

eram interpretações míticas do modo de vida das pessoas e de suas relações 

com o ambiente. Porém, a busca cada vez mais acentuada por comodidade e 

poder, conduziu-nos a vislumbrar a possibilidade de controle da natureza como 

fonte inesgotável de matéria prima, por meio de um gradual aperfeiçoamento 

tecnológico de nossas atividades. Este procedimento selou, por completo, o fim 

do relacionamento pacífico e equilibrado entre o homem e a natureza. 

No início da existência humana o nomadismo reinava. Os seres 

humanos eram caçadores e coletores e permaneciam nos locais em função da 

abundância de alimentos, partindo para outras regiões quando a escassez se 

iniciava. Neste processo o homem deixava para trás seus restos e vestígios 

indeléveis de sua existência. O lixo gerado era composto por restos orgânicos, 

lascas decorrentes da confecção de ferramentas, pedras, ossos e cinzas. 

Consciente ou instintivamente, o homem começou a se adaptar melhor 

às regiões por onde andava, buscando meios que tornassem sua vida mais 

confortável e segura. Neste ponto da história vestígios cada vez mais 

significativos começaram a surgir. O homem passou a produzir peças, 

ferramentas, ornamentos, vestuários e moradias com crescente grau de 

especialização visando promover seu conforto e qualidade. O domínio do fogo 

                                                 
3 Este trabalho, assim como todos os trabalhos que lidam com estudos ambientais, separa os 
feitos do homem, considerando-os como não naturais, apesar do autor acreditar que, em sendo 
o homem parte integrante da natureza, tudo o que o mesmo realiza também fazer parte dela. 
Desta forma o conceito de lixo assumiria um papel mais nobre nos ciclos naturais e 
antropogênicos. 
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possibilitou a modificação de materiais naturais, primeiro com as cerâmicas, 

depois com os metais e vidros. 

Como conseqüência natural da evolução humana, o homem começou a 

desenvolver hábitos como construção de moradias, criação de animais e cultivo 

de alimentos, fixando-se de forma permanente em um local. Onde quer que 

surgisse a agricultura, o homem criava raízes. Este fato proporcionou a 

geração cada vez maior de vestígios arqueológicos e testemunhos materiais 

que confirmam a presença ou atividade humana. 

Durante esses períodos a terra era a base da economia, da vida, da 

cultura, da estrutura familiar e da política, sendo que na maioria das vezes 

cada comunidade produzia a maioria dos produtos destinados a satisfazer suas 

necessidades. 

A existência de lixo já era uma realidade cujos vestígios arqueológicos 

sugerem práticas utilizadas e que ainda hoje são muito comuns, como 

enterramento, queima, reciclagem e processos de minimização de lixo. 

(RATHJE, 2001, p. 33; BARBALACE, 2005). 

Muitos exemplos da presença Histórica de lixo podem ser apresentados, 

mostrando que a prática de aterrar lixo e de  seu manuseio em geral não é 

privilégio da civilização moderna. A seguir são apresentados exemplos 

históricos da presença de lixo: 

 

• Em Atenas, na Grécia antiga, há 2.500 anos AP, existiam 

regulamentos que exigiam o despejo de resíduos a distâncias 

superiores a um quilômetro dos limites da cidade (BARBALACE, 

2005). 

• Os nabateus na Mesopotâmia 2.500 anos antes de Cristo 

enterravam seus resíduos domésticos e agrícolas em trincheiras 

escavadas no solo visando uso posterior como fertilizante 

orgânico na produção de cereais. (LIMA, 1985, p. 45) 

• Escavações realizadas em Tróia pelo arqueólogo C. W. Blegen 

durante a década de 1950, constataram que resíduos como 

ossos de animais e pequenos artefatos se acumulavam dentro 

das residências e posteriormente eram cobertos com entulho. 
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Este processo era periódico, obrigando muitas vezes os 

moradores a reformarem suas casas, através do aumento do teto 

e rearranjo das entradas, devido à elevação do piso causado 

pelo acúmulo de entulho e lixo. Segundo apresentado por Rathje 

(2001, p. 35), a taxa de elevação devido ao acúmulo de entulho 

era de aproximadamente 143 centímetros por século em Tróia4. 

• Outro exemplo de acumulação artificial de restos humanos são 

os sambaquis. Derivada de tamba (marisco) e ki (amontoamento) 

em Tupi, a palavra sambaqui designa o acúmulo de conchas de 

moluscos após terem sido usados como alimento por grupos 

humanos. Este tipo de resíduo ou vestígio possui datações de 

8.000 até 2.000 anos AP no Brasil (PROUS, 1991, p. 204). 

• Fellenberg (1980, p. 2), exemplifica que na antiga Roma e em 

outras cidades existiam decretos obrigando atividades que 

provocavam desprendimento de odores indesejados a se 

instalarem em locais afastados da concentração de população. 

• Em 1897, Bernard Grenfell e Arthur Hunt, começaram a escavar 

na antiga cidade de Oxyrhynchus, ou Oxyrhynchon polis, hoje 

ocupada parcialmente pela vila de al-Bahnasa, distante 300 km 

ao sul de Alexandria e 160 km a sudoeste do Cairo (antiga 

Menfis). Neste sítio, entre outros achados, foram encontradas 

depósitos de lixo da antiga cidade em esplendido estado de 

conservação. Esses depósitos trouxeram e vêm trazendo à tona, 

mais conhecimento sobre o cotidiano de Oxyrhynchus e de seus 

moradores do que muitas ruínas mais famosas e de maior 

glamour. Diversos papiros, datados desde o século 7 aC até o 

período Helenístico, foram encontrados, proporcionando grandes 

descobertas através da “papirologia” (PARSONS, 2006). 

• Os antigos Maias possuíam lixões, onde depositavam resíduos 

orgânicos, além de praticarem a reciclagem de resíduos 

                                                 
4 Visando proporcionar uma noção do número citado, Rathje (2001, p. 35) descreve que se 
todo o lixo produzido na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, sejam resíduos municipais ou 
de construção e demolição, fossem dispersos igualmente sobre a ilha, a taxa de acúmulo por 
século seria igual à calculada para a antiga cidade de Tróia. 
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inorgânicos como cacos cerâmicos e pedaços de pedras 

oriundas de fachadas de velhas edificações, transformando-os 

em matéria prima para novas edificações (RATHJE, 2001, p. 33). 

 

   
Figuras 5. (a) Papiro datado do século primeiro AD apresentando uma lista do sagrado 

pescador de Athena Thoeris – The Oxyrhynchus Papyri vol.LXIV no.4440 (PARSONS, 2006). 
(b) Fragmento de papel datado do 2º trimestre de  2003 encontrado pelo projeto Arqueologia 
do Lixo (amostra T239-T240), apresentando uma lista de nomes e endereços de Mogi das 

Cruzes (foto do autor). (c) Fragmentos de papel datado de 2001 do projeto Arqueologia do Lixo 
(amostra T299-T302), apresentando uma ficha de horário para consulta médica referente a 

Ortoclínicas (foto do autor). 
 

Apesar do homem sempre ter tido uma relação direta com a geração de 

resíduos em toda a sua existência, todos os exemplos encontrados até o final 

do período em que a agricultura predominava mostram que o problema do 

comprometimento do ambiente era local, restrito a pequenas áreas, não 

causando impactos globais e possibilitando que processos naturais de 

depuração e inertização de resíduos funcionassem muito bem. 

Porém, conforme o desenvolvimento foi se acentuando, a população 

humana foi aumentando e uma nova ordem foi instaurada. O marco desta nova 

relação entre o homem e o meio ambiente foi a Revolução Industrial iniciada 

por volta de 350 anos AP. 

Nesse novo período da história da humanidade, as pessoas deixaram de 

produzir para o seu próprio uso e as transações pecuniárias saíram da 

marginalidade. Ao invés de pessoas e comunidades essencialmente auto-

suficientes, ocorreu o rompimento entre produtor e consumidor, dando início à 

idéia de produção em grande escala destinada ao comércio e ao lucro. 

Sistemas produtivos cada vez maiores e eficientes, cuja filosofia, 

concepção e justificativa de favorecer o consumismo, associadas ao 

crescimento populacional, sempre tiveram como alicerces virtuais a produção 
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de facilidades e a luta em prol da geração de rendas, emprego e ascensão 

social, através da “livre concorrência”.  

Hoje o planeta Terra abriga mais de seis bilhões de pessoas que, apesar 

das diferenças abissais no que tange ao poder econômico, qualidade de vida e 

instrução, vêm dia a dia sendo cada vez mais compelidas a consumir e adquirir 

estes bens, muitas vezes de utilidade duvidosa, visando sua inclusão social por 

meio de modismos vazios e materialismo infundado. Utilizando-se de um jargão 

mais sensacionalista, as pessoas vêm cada vez mais cultivando a cultura do 

desperdício e do descartável. 

Aliado a este conceito, porém sob uma óptica mais individualista, 

Lipovetsky (1989) aponta que o consumismo indica uma manifestação do bem-

estar, da funcionalidade e do prazer solitário onde as pessoas têm o uso do 

seu tempo com práticas muito mais individualizadas, diante da gama enorme 

de entretenimentos e recursos a seu dispor. Nos anos 1950, 60 e 70 existia 

apenas um aparelho de TV ou de telefone em uma residência, onde toda a 

família os compartilhava. Hoje, é muito freqüente cada indivíduo possuir seu 

aparelho de telefone celular e computadores pessoais, entre outros artefatos, 

transformando a sociedade de consumo pós-moderno em uma sociedade 

hipermoderna de hiperconsumo, de acordo com a definição de Gilles 

Lipovetsky (apud VANNUCHI, 2006). 

De uma forma ou de outra e apesar dos avanços tecnológicos no setor 

de gerenciamento de resíduos, o mundo vem observando um aumento cada 

vez maior na taxa de geração de resíduos sólidos, cuja existência sinaliza 

severos impactos nos recursos naturais, assim como um gigantesco 

desperdício de tempo e energia, relacionados a fatores sociais, econômicos e 

políticos. 

Porém, está visão, aparentemente inconformista e catastrófica sobre 

nossa jornada como seres humanos, na realidade não passa de um 

amadurecimento genuíno. Sem entrar no mérito espiritual, nós, seres viventes, 

estamos tendo a grande oportunidade de existir em um momento sem 

precedentes de nossa História, instante em que podemos converter tudo o que 

já fizemos em algo digno e sustentável e, o que é mais importante, sem 

retrocessos tecnológicos, enobrecendo nosso passado. É claro que este não é 
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um processo fácil, muito pelo contrário, ele irá exigir muito de todos nós, 

principalmente no que se refere à mudança generalizada sobre nossos 

conceitos de vida, nossos valores, comportamento, enfim, nossa consciência. 

O que é considerado lixo varia entre uma cultura e outra, pois são 

apenas materias úteis em locais indevidos e cuja concentração ou quantidade 

existente  pode proporcionar vantagens ou desvantagens em função de como 

os encaramos. É apenas uma questão de escolha e boa vontade. 

A forma como este trabalho entende a questão dos resíduos sólidos 

vem, portanto, sugerir encará-los não como um estorvo ao nosso cotidiano ou 

um presságio do fim dos tempos, mas sim como uma grande fonte alternativa 

de informação sobre nós mesmos e de esperanças alternativas de nova 

consciência unificadora entre o homem e seu habitat, do mesmo modo como 

os restos materiais que outrora foram descartados, hoje são tesouros 

arqueológicos recuperados e admirados. 

 

2.2.2 –  História do Lixo no Brasil 
 

Conforme anteriormente descrito, a presença de resíduos sólidos está 

vinculada à presença humana e assim o é em qualquer parte do mundo. Para 

tanto aqui será destacado o período em que o equacionamento dos problemas 

relacionados à presença do lixo começava efetivamente a ser objeto de 

preocupação no Brasil. 

A consideração sobre o lixo na História do Brasil é direcionada aos fatos 

ocorridos durante a colonização na região sul e sudeste, vinculados ao 

surgimento dos serviços de limpeza urbana em meados do século XIX. 

Num período que se estende de 1835 até quase o final do século, a 

partir de iniciativas das Câmaras Municipais ou de particulares, inúmeros 

projetos relativos à exploração dos serviços de esgoto e de limpeza pública 

foram apresentados tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. 

Edificadas sem métodos e aleatoriamente, São Paulo e Rio de Janeiro 

começaram a se formar como cidades, crescendo sem preocupações com 

infra-estrutura com vistas imediatistas, sem ambições para o seu futuro e 

desvinculada de proporcionar qualidade de vida às gerações futuras. Triste de 
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admitir, porém prática ainda comum em muitos líderes e formadores de opinião 

do Brasil do século XXI. 

Até o início do século XIX não havia serviços de limpeza pública e coleta 

domiciliar, obrigando os habitantes destas cidades a práticas sanitárias pouco 

higiênicas.  

Concordando com Tocchetto (2005, p. 52) e ampliando sua abrangência, 

as práticas cotidianas em relação à existência do lixo, estavam diretamente 

ligadas e inseridas no contexto histórico em que o país se apresentava e, mais 

especificamente, cada cidade vivia. 

O Brasil encontrava-se defasado quase um século em relação às nações 

européias como França e Inglaterra, quando começou a se preocupar com as 

questões ligadas ao saneamento básico e à saúde pública. 

O crescimento urbano das cidades brasileiras, principalmente nos 

principais centros como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, era 

vertiginoso em todos os aspectos. 

Porém, práticas herdadas do Velho Mundo sugerem que no Brasil 

colonial repetia-se o modelo e o comportamento  observado em nossos 

colonizadores portugueses que trouxeram hábitos sanitários consolidados 

(VERÍSSIMO et al, 2001, p. 89), sendo comuns a prática de descarte de lixo nas 

vias públicas ou em qualquer outro lugar, como rios lagos, praias,  quintais e 

terrenos. 

Estas práticas, mantinham o lixo à mercê do tempo, causando situações 

de mau cheiro, poluição visual, proliferação de vetores com conseqüente 

prejuízo à saúde pública, favorecendo o surgimento de várias epidemias5 nas 

cidades brasileiras como o cólera, a varíola e a febre amarela  ameaçando a 

população como outrora o fez a peste bubônica responsável pela peste negra 

européia, que dizimou metade dos europeus do século XIV. (TCHOBANOGLOUS, 

1993, p. 5). 

                                                 
5 São exemplos de epidemias as ocorridas no Rio de Janeiro, no Pará e na Bahia em 1855 pelo 

cholera morbus; em Porto Alegre com surtos do mesmo cólera além de febre escarlatina a 

partir de 1850 (TOCCHETTO 2005, p. 53) e também em Mogi das Cruzes assolada pela varíola 

em 1857 (GRINBERG, 1995, p.148). 
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Diante dos fatos, em 1828 houve a publicação do Primeiro Regulamento 

Brasileiro para o Funcionamento das Câmaras Municipais,  nas quais haviam 

deliberações relacionadas à limpeza urbana, qualidade do ar, esgotamento 

sanitário, animais, presença de pessoas embriagadas, entre outras. 

(TOCCHETTO 2005, p. 53). 

Neste quadro, serviços de limpeza pública deram seus primeiros passos 

a partir de 1830 no Rio e em 1839 em São Paulo, embora no Rio a maioria dos 

projetos apresentados tenham sido indeferidos ou nem iniciados (COMLURB, 

2006) e em São Paulo o serviço se restringisse à limpeza de ruas realizadas 

por detentos, sendo o cidadão comum responsável por levar o lixo aos locais 

estabelecidos pela municipalidade (SÃO PAULO, 1997, p. 7). 

Segundo a Comlurb (2006), a partir de outubro de 1876 Aleixo Gary, um 

francês de origem, é contratado para executar os serviços de limpeza pública 

da cidade do Rio de Janeiro.  

Com Gary a cidade experimentaria melhorias no serviço de limpeza e 

irrigação. Mantendo-se responsável até a data do término do seu contrato em 

1891, Aleixo “Gary deixara marca na história da limpeza urbana pública no Rio 

de Janeiro. Tão forte foi a atuação desse empresário que os empregados 

encarregados da limpeza, os lixeiros, passaram a ser chamados de Garis”, 

prática comum até os dias de hoje. (COMLURB, 2006). 

Em 09 de maio de 1892 estabeleceu-se a criação do serviço de limpeza 

pública de São Paulo em conseqüência da instauração de um estado de 

calamidade em função do aumento na geração de lixo . Este fato decorreu do 

grande aumento da população da cidade, que passara de 10 mil habitantes em 

1839 para 240 mil em 1892. Porém, historicamente registra-se que o primeiro 

contrato formalizado pela Câmara Municipal com uma empresa particular para 

realizar a coleta domiciliar ocorreu em 1869. (SÃO PAULO, 1997, p. 7). 

Tanto no Rio como em São Paulo, apesar das várias tentativas de se 

tratar de modo eficiente das questões relativas à crescente geração de lixo, 

poucos resultados foram obtidos até o final do século XIX, com constantes 

trocas de responsabilidade sobre os serviços de limpeza pública entre 

empresas particulares e prefeitura. 
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O início do século XX é ainda marcado pelo crescente aumento da 

população aliado à expansão desorganizada destas cidades, formando-se um 

quadro cada vez mais complexo com respeito à geração de resíduos sólidos. 

Apesar das muitas tentativas técnicas de uma melhor destinação do lixo 

gerado no Rio de Janeiro, nenhuma conclusão sensata foi obtida até a década 

de 1940, favorecendo o descarte para o mar ou em terrenos a céu aberto. 

Neste mesmo período, em São Paulo, houve a implantação do primeiro 

incinerador no bairro do Araçá (Sumaré) em 1913 com capacidade para 40 

t/dia, assim como o uso de veículos de tração animal para coleta e transporte 

do lixo, como meios de lidar com o lixo produzido. Durante curto espaço de 

tempo essas inovações tiveram um certo êxito. 

 

  
Figuras 6. (a) Coletora de lixo de tração animal, 1930; (b) Carroça coletora de lixo de 1940. 

(Fonte: Arquivo do Centro de Documentação da LIMPURB) 

 

A partir de 1925 a municipalidade passou a investir e aperfeiçoar os 

sistemas de coleta, limpeza e transporte de lixo, surgindo uma nova forma de 

disposição dos mesmos, através da aplicação de um processo de fermentação 

em estações zimotérmicas, chamado de Processo Beccari, processo este, 

precursor das atuais técnicas de compostagem de resíduos sólidos orgânicos. 

De todo o lixo gerado anualmente no município, apenas 5,7% eram 

encaminhados para células de fermentação, sendo o restante destinado em 

aterros em diversos pontos da cidade. As Figuras 7 a e b mostram uma vista 

das células de fermentação Beccari e de um sítio utilizado como aterro de lixo, 

respectivamente. 

Na década de 1940, houve progressos interessantes, como a utilização 

pioneira no país de caminhões coletores compactadores e a introdução do 
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hábito de embalar o lixo em sacos por parte da população, no Rio de Janeiro 

(COMLURB, 2006). Em São Paulo, os serviços prestados pelo município 

atingiram seu apogeu, fazendo com que a cidade tivesse padrões avançados 

para a época. (SÃO PAULO, 1997, p. 7). 

Em 1948 o incinerador do Araçá é desativado, porém devido ao  

crescente aumento na geração de resíduos sólidos no município de São Paulo 

novos processos de destinação final por queima de resíduos são exigidos 

fazendo com que a prefeitura inaugurasse os incineradores de Pinheiros com 

capacidade de 200 t/dia em 1949, da Ponte Pequena com capacidade de 300 

t/dia em 1959 e o incinerador Vergueiro com capacidade de 300 t/dia em 1969. 

(CALDERONI, 1997, p. 99). 

 

   
Figuras 7. (a) Celas de fermentação Beccari localizada no Ibirapuera em São Paulo em 1929; 

(b) Aterro de lixo em sítio de São Paulo  
(Fonte: Arquivo do Centro de Documentação da LIMPURB) 

 

Durante esse período o número de lixões multiplicou-se pela cidade, 

resultado da cada vez maior taxa de geração de resíduos sólidos. Este quadro 

é facilmente explicado através de fatores como: aumento progressivo da 

população, aumento desproporcional da área urbana, intensidade da 

industrialização aliada ao conceito do material descartável e às dificuldades 

que o governo sempre teve em controlar a situação. Este fenômeno não é 

exclusivo de São Paulo, ocorrendo em todas as capitais brasileiras. 

O final da década de 60 viu o fim definitivo do emprego da tração animal 

em São Paulo e a implantação da coleta domiciliar exclusivamente motorizada. 

Locais de descarga de lixo, afastados da área urbana, foram tomados 

por loteamentos clandestinos que, rapidamente ocupados, transformaram-se 

em novos bairros. Nessa situação as possíveis áreas para descarga de lixo 
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foram se tornando escassas além de serem objeto de severas críticas por parte 

da população que se assentou em seu entorno. 

Em 1968, a coleta é terceirizada pela Prefeitura de São Paulo e só então 

acontece a introdução do saco plástico como forma de acondicionamento de 

lixo a ser coletado. A justificativa era a redução do barulho na coleta noturna, a 

proteção contra chuva e uma forma de se evitar o roubo dos vasilhames 

metálicos anteriormente utilizados. (JOBIM, 1977, p.7). 

A partir dos anos 70 surgem as usinas de compostagem6 e inicia-se a 

substituição dos lixões a céu aberto por aterros operados por empreiteiras, 

localizados em diversos pontos da cidade. Durante o período de 1974 a 1978 

foram oito as áreas que operavam como aterro de resíduos, porém em 1979 

estes já tiveram suas atividades encerradas. 

Os aterros passam a representar uma solução econômica na 

recuperação de áreas impróprias para uso da população, tais como alagados, 

lagoas, cavas de extração de areia ou pedra desativadas, entre outras. A 

primeira experiência com êxito no campo dos Aterros, ocorreu na Lagoa de 

Lauzane Paulista na zona norte de São Paulo, ligada à subprefeitura de 

Santana, distrito do Mandaqui, após um apelo popular para o aterramento da 

mesma. 

Atualmente o Município de São Paulo conta com serviços de coleta de 

resíduos de saúde, domiciliar e reciclados realizados por duas empresas 

concessionárias. Além da coleta, as empresas são responsáveis pela operação 

de três estações de transbordo7,  dois aterros sanitários8, um aterro de inertes 

                                                 
6 Em 1970 começa a funcionar a Usina de compostagem de São Matheus e em 1974 a Usina 
de Vila Leopoldina, sendo as mesmas fechadas em julho de 2003 e setembro de 2004, 
respectivamente. 
7 São pontos de destinação intermediários dos resíduos coletados na cidade, criados em 
função da considerável distância entre a área de coleta e o aterro sanitário. As Estações de 
Transbordo, portanto, são locais onde o lixo é descarregado dos caminhões compactadores e, 
depois, colocado em uma carreta que leva os resíduos até o aterro sanitário, seu destino final. 
O volume estimado de movimentação nos transbordos é em torno de 1.200 mil toneladas por 
dia. 
8  O Aterro Bandeirante implantado em 1979 na Rodovia dos Bandeirantes km 26, em Perus, 
possui hoje um volume diário depositado de 6 mil toneladas e o Aterro São João, implantado 
em 1992 na Estrada de Sapopemba km 33, no Bairro de São Mateus, recebe diariamente um 
volume de 7 mil toneladas de resíduos sólidos. 
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além de cinco estações de entrega voluntária de inservíveis denominadas de 

eco pontos9.  (SÃO PAULO, 2006). 

Um dos fatores que vem sendo observado durante o passar dos anos é 

que as características dos resíduos gerados vêm se modificando com o tempo 

em função do desenvolvimento tecnológico e principalmente devido à 

globalização existente em todos os setores de atividade e áreas de 

conhecimento, a qual vem favorecendo processos de trocas culturais entre as 

diversas localidades envolvidas no fluxo de resíduos. A tabela 1 apresenta 

como vem sendo a evolução na composição dos resíduos gerados no 

Município de São Paulo durante o período de 1927 a 2000. 

 
Tabela 1. Evolução histórica da composição dos Resíduos Sólidos no Município São Paulo 
durante o período de 1927 a 2000. (CALDERONI, 1997, p.112; JÚNIOR, 2001, p.25). 

Percentagem média em massa 
Componentes 1927 1947 1957 1965 1969 1972 1976 1991 1996 1998 2000 

Papel em geral 13,4 16,7 16,7 16,8 29,2 25,9 21,4 13,9 16,6 18,8 16,4 
Plásticos     1,9 4,3 5,0 11,5 14,3 22,9 6,8 
Metais Ferrosos 1,7 2,2 2,2 2,2 7,8 4,2 3,9 2,8 2,1 2,0 2,6 

Metais não 
Ferrosos --- --- --- --- --- --- 0,1 0,7 0,7 0,9 0,7 

Vidro 0,9 1,4 1,4 1,5 2,6 2,1 1,7 1,7 2,3 1,5 1,3 
Matéria Orgânica 82,5 76,0 76,0 76,0 52,2 47,6 62,7 60,6 55,7 49,5 48,2 
Outros 1,5 2,7 2,8 3,1 6,2 4,3 5,2 7,6 8,3 4,5 12,9 

 

A partir de 1997 a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

do Estado de São Paulo (CETESB) começou a apresentar um Inventário 

Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares, objetivando apresentar as 

condições em que se encontram os sistemas de disposição e tratamento de 

resíduos sólidos domiciliares, em operação em todos os 645 municípios do 

Estado. 

Através deste levantamento é possível observar uma grande evolução 

no trato dos municípios em relação aos seus descartes. Os resultados apontam 

que, em 1997, apenas pequena parcela dos municípios do Estado (4,2%) 

contavam com sistema de disposição considerado adequado, enquanto, em 

2004, esse número aumentou cerca de 10 vezes, assim como o número de 

municípios cujos sistemas se enquadram em condição inadequadas caiu de 

77,8% em 1997 para 29,7% em 2004. Destaca-se, ainda, a evolução referente 
                                                 
9 São locais de entrega voluntária de pequenos volumes de entulho (até 1m3), grandes objetos 
(móveis, poda de árvores etc.) e resíduos recicláveis. 
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à quantidade de resíduos sólidos dispostos adequadamente que passou de 

10,9% em 1997, para 79,3% em 2004. (CETESB, 2005). 

É importante salientar que, mesmo com o aumento das tecnologias 

empregadas, com a mudança na composição dos resíduos gerados e uma 

melhor percepção das autoridades públicas e da população em geral sobre a o 

assunto, os problemas da gestão dos resíduos sólidos têm se perpetuado, 

sendo um dos maiores desafios da sociedade moderna, tanto emnível nacional 

como em nível internacional. 

 

2.2.3 – Breve História do Lixo em Mogi das Cruzes 
 

A história do lixo por si só não é uma tarefa muito simples de se fazer 

quando lidamos com grandes metrópoles como as cidades anteriormente 

descritas. Isto se deve às poucas informações registradas sobre o assunto, 

pelo fato de, no passado, ter sido considerado um tema marginal e sem 

interesse.  

Este é o caso de Mogi das Cruzes. Porém tudo tem uma história e um 

breve relato de como a questão do lixo vem sendo tratada na cidade de Mogi 

das Cruzes desde a chegada de Gaspar Vaz em 1601 até o início das 

atividades do projeto Arqueologia do Lixo nos primórdios do século XXI é feito 

a seguir. 

Assim como em São Paulo e Rio de Janeiro, os primeiros registros sobre 

questões de limpeza pública em Mogi das Cruzes surgem a partir de meados 

do século XIX. 

Como primeira citação sobre estas questões, GRINBERG (1995, p.61) 

afirma que o fiscal municipal era “indiscutivelmente uma das mais altas e mais 

afanosas autoridades do lugar...”,  e que de acordo com ofício da Câmara ao 

Presidente da Província, expedida a 13 de Janeiro de 1854 possuía  entre 

outras obrigações “[...] mandar tirar formigueiros, inspecionar e dirigir vários 

serviços de obras públicas mandadas fazer pela Câmara, mandar fazer as 

limpezas nas ruas da Villa e nas agoadas  [...]”. 

Conforme descrito anteriormente, Mogi das Cruzes foi elevada a cidade 

em 13 de março de 1855 possuindo, à época, em torno de 14 mil habitantes 
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que, apesar dos avanços obtidos pela cidade, queixavam-se do alto custo de 

vida e do fato de conviverem com uma cidade cujos padrões sanitários eram 

bastante deficitários. 

Leis sanitárias visando melhorar os padrões de limpeza da cidade 

surgiram em 1867 objetivando modificar os hábitos de higiene dos moradores 

de então. Isaac Grinberg transcreve diversos artigos destas Leis, dando uma 

idéia melhor da situação da época10: 

 
Artigo 1º – É proibido: 
1.o – Criar ou cevar porcos nos quintaes dentro da cidade e 

povoado do município em tempo de epidemia, sob a multa de 5$000 
e o duplo na reincidência. 

2.o – Ter couros frescos nas ruas a enxugar. 
3.o – Deitar imundícies nas ágoas de servidão publica. Os 

infratores deste e ao parágrafo antecedente serão multados em 
4$000 e o duplo na reincidência. 

Artigo 2º – Os proprietários ou inquilinos da cidade e 
povoação do município são obrigados em todos os Domingos até as 
dez horas da manhã e em dias de procissões a fazer carpir varrer e 
desimpedir as ágoas tanto pluviaes como de servidão publica ou 
particular até o meio da rua em frente de suas casas, sob multa de 
5$000. 

Artigo 3º – É proibido fazer-se latrinas, chiqueiros ou 
estrebarias nas proximidades das pontes ou rios de uso publico ou 
por qualquer outro modo tornarem impuras as suas ágoas, sob a 
multa de 20$000. 

Artigo 4º – É proibido a conservação e depósito das 
entranhas de rezes mortas dentro da povoação do Município ou de 
qualquer outro objeto pútrido que exhale mau cheiro, sob multa de 
5$000 e de ser feita a limpeza a custa do contraventor. 

Artigo 5º – Os animais mortos que forem encontrados nas 
ruas e praças publicas ou estradas serão enterrados em lugares 
distantes por conta da Câmara quando se ignorar a quem pertençam 
e sabendo-se por conta do dono. Os que lançarem animais mortos ou 
qualquer cousa de fácil putrefação nos logares públicos ou 
conservarem dentro de seus quintaes pagarão 10$000 de multa alem 
da despeza que se fizer com o enterramento dos mesmos objetos. 
(GRINBERG, 1995 p.141) 

 

Adicionalmente a estas, e visando impor alguma ordem social relativa à 

limpeza urbana através da participação de seus cidadãos, a cidade de Mogi 

das Cruzes impunha aos comerciantes mogianos do século XIX executarem 

atividades de varrição e de limpeza das frentes das casas até o meio da rua, 

sob pena de multa e prisão. 

                                                 
10 Nessa época 5$000 lia-se “cinco mil reis”. 
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Essas ações e obrigações desagradavam aos cidadãos, talvez por 

sentirem-se ultrajados ou importunados por terem de realizar tarefas não 

consideradas pertencentes à sua rotina diária ou por entenderem que essa não 

fossem suas obrigações. 

Este modo de agir e de pensar ainda hoje constitui um dos maiores 

desafios de qualquer sociedade, pois a definição dos direitos e deveres de 

cada pessoa é algo por demais complexo. Então, o que esperar quando este 

assunto envolve descartes de materiais indesejáveis e a limpeza pública? 

A relação do homem com seus restos, apesar de variar entre uma 

cultura e outra e de uma época a outra, em linhas gerais sempre foi de 

desprezo e asco. Esta postura é de fácil compreensão pois, se o indivíduo 

resolveu que um determinado material não tem mais valia, seu instinto natural 

é de descartá-lo ou ainda ver-se livre do mesmo o quanto antes e de 

preferência fora de seus domínios (casa), não se importando, a princípio, com 

as conseqüências. 

O fato exposto é tão crucial que, apesar das leis, taxações e punições 

impostas pela municipalidade de Mogi das Cruzes durante o período 

oitocentista, o início do século XX se mostrou de poucas mudanças sobre as 

condições de limpeza na cidade, como bem mostra Isaac Grinberg ao 

transcrever uma das edições do semanário “A Vida”, publicada em 1906: 

 
Mal vai esta nossa desditosa cidade no tocante à higiene e 

limpesa publica. Existem certas ruas quase no centro da cidade que 
mais parecem verdadeiras sentinas do que ruas destinadas ao 
transito publico. (apud GRINBERG,1995, p. 142) 

 

Fato importante sobre as questões de limpeza pública até agora citadas 

é que em nenhum momento encontraram-se informações sobre um local único 

onde os restos eram descartados, evidenciando que os mesmos eram 

destinados em pontos diversos à sorte do gerador do lixo ou utilizando um 

jargão típico, os restos eram jogados nos fundos, sejam das residências 

(quintais), da área urbana (periferia) ou ainda, conforme já descrito, 

descartados diretamente nas vias públicas, terrenos baldios ou rios, como 

forma rotineira de comportamento. 
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Durante as próximas décadas poucos registros são encontrados sobre 

onde era realizada a destinação final do lixo da cidade, apesar da existência de 

serviços de limpeza urbana que envolviam a coleta, inicialmente com veículos 

de tração animal e posteriormente de forma mecanizada. 

Acredita-se que o mesmo fenômeno ocorrido em São Paulo tenha  

acontecido em Mogi, isto é, o encaminhamento para lixões a céu aberto sem 

controle técnico algum, centralizando o despejo em áreas consideradas 

impróprias para uso humano. 

Este fato é evidenciado a partir da década de 70, quando os resíduos 

sólidos coletados pelo Município eram encaminhados para terrenos localizados 

no bairro de Volta Fria, região periférica da cidade situada nas proximidades do 

Rio Tietê. Através de informações não oficiais junto aos moradores locais, 

acredita-se que este bairro vinha recebendo o lixo da cidade e de municípios 

adjacentes há mais tempo, isto é, desde a década de 1960.  

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, 

desde a sua origem em 24 de julho de 1968, vem desenvolvendo diversos 

trabalhos de levantamentos e avaliações sobre as condições ambientais e 

sanitárias dos locais de destinação final de resíduos domiciliares nos 

municípios paulistas.  

Em um destes levantamentos são encontradas informações do ano de 

1977, que constatam Volta Fria como área de disposição final de resíduos em 

Mogi das Cruzes, onde se descreve que o método de disposição final utilizado 

era feito através “de despejos em um aterro controlado em uma antiga lagoa”. 

(LUZ, 1977b, p. 211). 

Neste mesmo levantamento, Luz (1977b, p. 209) aponta que Mogi das 

Cruzes possuía sistemas de coleta mecanizada de lixo doméstico e comercial, 

com posterior encaminhamento para o aterro de Volta Fria. Adicionalmente, 

apresenta que o município não possuía coleta de lixo industrial, porém indica 

que era obrigatório o encaminhamento destes para Volta Fria. Ressalta-se que, 

além dos resíduos domésticos, comerciais e industriais, o mesmo destino era 

dado aos resíduos hospitalares. 

Parece que nessa época não havia uma distinção clara entre as 

terminologias utilizadas, sendo o aterro Volta Fria chamado por vezes de aterro 
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sanitário e, por outras, de aterro controlado. Pelas definições atualmente 

aceitas, o aterro Volta Fria, até a sua desativação oficial em março de 2004 (A 

RECUPERAÇÃO, 2004), nunca teve uma estrutura que o enquadrasse como 

aterro sanitário. 

Durante os 20 anos seguintes,  Volta Fria continuou a ser utilizado sem 

nenhum critério técnico, aceitando todo tipo de material para lá encaminhado. 

Nesse período, apesar da Prefeitura realizar a cobertura do lixo com camadas 

de solo, proliferou a existência de catadores que viviam em função dos 

resíduos ali depositados. 

Visando amenizar e controlar a situação, em 1997 o município tomou 

medidas que limitaram o acesso ao aterro. Dentre essas medidas destacam-se 

o cercamento da área do aterro e, principalmente, a proibição do despejo de 

resíduos industriais e hospitalares (ANDRADE, 2004). Contudo, a presença de 

catadores se manteve presente até o seu encerramento. 

A partir de 1997, com o surgimento do inventário estadual de resíduos 

sólidos domiciliares, realizado pela Cetesb, houve um acompanhamento mais 

apurado  sobre como vinha sendo realizada a disposição dos resíduos do 

Município. 

Com o encerramento das operações do aterro Volta Fria, os resíduos 

sólidos domiciliares de Mogi das Cruzes passaram a ser dispostos no aterro 

sanitário do Município vizinho de Itaquaquecetuba, o que vem acontecendo até 

a presente data. 

A Tabela 2 apresenta os resultados da avaliação feita pela Cetesb 

durante o período de 1997 a 2004 relativos ao processo de disposição de 

resíduos domiciliares de Mogi das Cruzes.  
 
Tabela 2. Enquadramento do município de Mogi das Cruzes em função do IQR11 aplicado no 
período de 1997 a 2004. (CETESB, 2005, p.28) 

Inventário Cidade Lixo 
(t/dia) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Enquadramento

Mogi 
das 

Cruzes 

 
190,7 

 
4,8 

 
2,8 

 
2,1 

 
2,6 

 
2,6 

 
2,9 

 
2,8 

 
6,2 

 
controlado 

 

                                                 
11 IQR – Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos. 
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Observando-se a Tabela 2, constata-se que o IQR aplicado para Mogi 

teve uma queda acentuada entre os anos de 1997 e 1998, mantendo-se 

praticamente estável até 2003, indicando sempre condições inadequadas de 

disposição. Com o fechamento de Volta Fria e o encaminhamento dos resíduos 

para o aterro de Itaquaquecetuba, o índice teve um salto de 2,8 em 2003 para 

6,2 em 2004, enquadrando o município na faixa de sistemas controlados. 

Apesar da melhora apresentada a partir de 2004, o índice do Município 

ainda está abaixo da média encontrada para municípios que possuem um 

número entre 200 a 500 mil habitantes12. Para o ano de 2004, a média é de 

7,7. (CETESB, 2005, p. 8). 

 
Figura 8. Aterro Volta Fria em operação no ano de 2003, onde pode ser visto a presença de 

catadores. (Foto do Autor) 
 

 
Figura 9. Aterro Volta Fria em operação no ano de 2003, onde pode ser visto a presença de 

catadores convivendo com garças e outros animais. (Foto do Autor) 
 
 

Foi no cenário apresentado para o ano de 2003, em meio aos catadores, 

garças, urubus, cachorros, tratores e caminhões de lixo que o projeto 

Arqueologia do Lixo deu seus primeiros passos no aterro Volta Fria, o qual, sob 

a óptica deste projeto, deixaria de ser um depósito de lixo tornando-se um sítio 

arqueológico. 

                                                 
12 Atualmente, estima-se que Mogi das Cruzes tenha quase 372 mil habitantes. (MOGI, 2005) 


