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OBJETIVO 

Apresentar a organização do trabalhado dos catadores de coleta seletiva no município 

de Belém do Pará, enquanto uma necessidade imprescindível de garantia de trabalho e renda. 

 

RESUMO 

Na medida em que a população aumenta, a produção do lixo também cresce, e com isso deve 

haver a iniciativa por parte do poder público para o seu tratamento de modo a evitar a 

proliferação de doenças, como determina o Art, 1º da Lei Federal 12.305/2010. O município de 

Belém necessitava da instalação de um Centro de triagem de material reciclável e da 

implantação e operacionalização da coleta seletiva para o trabalho organizado de modo a retirar 

os catadores do aterro sanitário do Aurá e absorvê-los em uma outra organização, pensada 

mediante a capacitação profissional e a inclusão produtiva. Mediante esse cenário, torna-se 

importante para o Serviço Social analisar além da implementação de uma política pública eficaz 

para o tratamento do lixo, conhecer e apresentar o contexto de organização e relação de trabalho 

e geração de renda desempenhada por grupos que se organizam enquanto catadores de materiais 

reciclados no município de Belém do Pará. O projeto apresentado está subsidiado a priori por 

referenciais teóricos, a exemplo de Antunes (1999), Gomes (2008), Iamamoto (2005) e (2013). 

A proposta de analisar sobre a categoria trabalho é questionável na medida em que é uma 

atividade imprescindível à sobrevivência humana, e que vem sendo desenvolvida cada vez mais 

precariamente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aterro sanitário do Aurá; Catadores de material reciclado incluídos; 

Serviço Social. 
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