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O presente trabalho tem por finalidade discutir e refletir sobre a atuação da 
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis - ASCAMARC no município de 
Cajazeiras-PB, visando a sua necessidade e luta pela implantação da coleta seletiva na 
localidade. Existente há mais de 10 anos no município, a referida entidade tem o 
objetivo de buscar com essa prática o sustento de famílias que sobrevivem do trabalho 
de coleta e venda desses materiais, contando com um quadro de sócios composto por 
adultos, jovens, mulheres e homens na sua maioria analfabetos. Foram feitas pesquisas 
bibliográficas e documentais visando ao levantamento de dados compreendidos como 
fundamentais para a realização deste trabalho. Atualmente a ASCAMARC dispõe de 
um galpão alugado pela prefeitura municipal de Cajazeiras para que possam acomodar, 
separar, prensar e vender os materiais recicláveis coletados. Mesmo com o tempo que 
existe, a referida associação ainda não conseguiu atingir o objetivo de promover 
melhores condições de vida para seus associados, pois ainda dependem da implantação 
adequada da coleta seletiva em todo município, para que assim coletem e recebam o 
material reciclável de forma digna, saudável e numa quantidade suficiente para gerar a 
renda necessária para o sustento e elevação da qualidade de vida da suas famílias. Da 
mesma forma que a maioria dos municípios brasileiros, Cajazeiras está se adequando à 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, visto que elaborou o seu plano municipal de 
gerenciamento de resíduos sólidos visando à construção de um novo aterro sanitário e a 
implantação da coleta seletiva no município com a parceria dos catadores e da 
participação efetiva de todos os cidadãos e setores da sociedade para concretização 
dessa luta humana e ambiental. 
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