
*GHELLER, Paula Carolina 

*RODRIGUES, Gabrielle de Lima 

*SILVA, Pâmela Cristina da 

**Diniz, Doralice Conceição 

*Acadêmicas de Pedagogia 

**Professora Orientadora 

gabriellerodrigues890@gmail.com 

FACULDADE SUL BRASIL 

ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES 

INTRODUÇÃO 

Em outubro de 2011, o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Toledo (PMGIRS), foi atualizado conforme a Lei Federal nº 12.305, de 
02 de agosto de 2010, regulamentada pelo Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010 . O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
tem o propósito de realizar a limpeza da cidade com a coleta, o tratamento e a disposição final desses materiais, dando qualidade de vida aos moradores 
da cidade de Toledo. O trabalho, ora apresentado, tem por objetivo contribuir para a formação de consciência ambiental no campo acadêmico e na 
sociedade toledana, visto que a Associação dos Catadores enfrenta diversos problemas na realização do seu trabalho, pela falta de informação e 
conscientização da população no processo de separação e destinação do lixo reciclável. 

CONCLUSÃO 

A Associação dos Catadores de Toledo surgiu em meados de 2010, com 20 
famílias cadastradas para realizar a classificação do lixo útil, contando com 
a parceria da Prefeitura Municipal que disponibilza o material necessário 
para o trabalho de coleta e seperação, incluindo o local (barracão) e os 
caminhões. Atualmente, conta com 30 famílias e 3 caminhões que 
recolhem o lixo  pela cidade.  

Figura 1: Barracão da Associação de Catadores  de Toledo. 
Fonte: autoras da pesquisa.  

O PAPEL DA ASSOCIAÇÃO 
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A importância da Associação de Catadores e do trabalho que realizam pode 
ser expressa em quantidade de resíduos que são separados e que, 
portanto, deixam de entrar no Aterro Sanitário. Somente entre os meses 
de janeiro a setembro de 2015, a coleta seletiva nos containers 
representou 627,2 toneladas, com a modalidade de  coleta porta a porta 
foram mais 419,66 toneladas e na modalidade ponto de troca somou-se 
88,11 toneladas  de materiais recicláveis que seguiram para as indústrias 
de reciclagem deixando, portanto, de entrar no Aterro Sanitário de  Toledo. 
Esperamos com este trabalho despertar preocupação na comunidade 
toledana para com essa realidade, de modo que atitudes responsáveis de 
cada cidadão possa mudar o que constatamos. 

Na modalidade de coleta seletiva do Projeto “Lixo Útil”, os caminhões 
recolhem os resíduos dos containers amarelos, distribuídos pela cidade e 
descarregam numa plataforma de coleta, no interior do barracão. Com o 
auxílio de uma esteira, os materiais passam pelos trabalhadores que fazem 
a classificação dos mesmos. Cada trabalhador separa um tipo de material, 
como papelão, garrafa pet, sacolas plásticas, vidros, entre outros. Após a 
classificação, o material é prensado e comercializado.  Relatos dos 
trabalhadores da Associação nos dão conta de que por inúmeras vezes 
encontram animais mortos e em decomposição, além de resíduos 
orgânicos diversos que chegam dos containers de lixo útil. Esta prática vem 
inviabilizando a utilização dos materiais recicláveis e ainda, colocando em 
risco a saúde dos catadores. Sendo assim, a principal dificuldade levantada 
nesta pesquisa em relação ao trabalho da Associação diz respeito a falta de 
conscientização da sociedade toledana para separar e depositar de 
maneira adequada o lixo reciclável, possibilitando a realização da 
reciclagem desse material, bem como, viabilizando que as famílias 
envolvidas no trabalho de classificação possam autosustentarem-se, 
dando continuidade a este projeto  exemplar do Município de Toledo. 

Os catadores ainda não possuem um salário fixo, sendo que a renda das 
famílias decorre da venda do material reciclável que é dividido entre elas.  
Dentre os objetivos da implantação da Associação dos Catadores de 
Toledo, um deles é contribuir para a diminuição de resíduos depositados 
no aterro sanitário, por meio da coleta e separação dos recicláveis. A 
realização deste trabalho de pesquisa junto à Associação dos Catadores  de 
Toledo possibilitou constatar que é urgente a mudança de postura da 
sociedade toledana no que tange a separação dos materiais recicláveis, 
pois, além das entrevistas realizadas com os trabalhadores e responsáveis 
pela Associação sobre o processo de separação, também, se constatou em 
outra pesquisa as condições precárias dos containers de coleta seletiva, 
distribuídos pela cidade, o que vem colaborar para as dificuldades 
ressaltadas por esses trabalhadores. 

Figura 2 : Chegada  do  caminhão  coletor no Barracão da Associação de Catadores  de Toledo. 
Fonte: autoras da pesquisa.  


