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INTRODUÇÃO    

A Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Toledo (ACR), surgiu devido a 

necessidade de organizar a coleta de materiais reutilizáveis e recicláveis no município. A Associação vem de 

encontro a outra necessidade vigente, o tratamento do lixo visando a diminuição dos estragos causados por 

ele. Nesse trabalho apresentaremos as suas principais características e seu modo de funcionamento. 

CONCLUSÃO 

A Associação dos Catadores de Materiais 

Recicláveis do Município de Toledo (ACR) está 

localizada no KM 10 da PR 317, estrada 

Toledo/Ouro Verde, estado do Paraná. A 

cooperativa foi fundada no dia 08 de outubro 2005, 

diante da necessidade de organizar a coleta de 

materiais reutilizáveis e recicláveis no município. De 

acordo com o Ministério do Meio Ambiente, os 

catadores, e suas associações, desempenham 

papel fundamental na implementação da  Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), com 

destaque para a seleção dos resíduos sólidos. De 

modo geral, atuam nas atividades da coleta seletiva, 

triagem, classificação, processamento e 

comercialização dos resíduos reutilizáveis e 

recicláveis, contribuindo de forma significativa para 

a cadeia produtiva da reciclagem. 

Figura 1: Separação de materiais reutilizáveis e recicláveis 
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A existência e o trabalho executado pela Associação 

dos Catadores de Materiais Recicláveis do Município 

de Toledo (ACR) contribui no avanço da coleta seletiva 

e da reciclagem de resíduos. Acreditamos que a 

melhor solução para o problema do lixo seria a 

conscientização sobre a importância da separação dos 

materiais recicláveis corretamente, fato que 

contribuiria para a diminuição da produção diária de 

lixo. A Associação é um passo importante nesse 

projeto. 
A cooperativa é uma iniciativa social que trabalha com 

a coleta e triagem do material reciclável (inclusive 

embalagem longa vida) para beneficiamento e envio 

aos recicladores. A maior parte do material coletado 

vem do trabalho dos catadores cooperados ou dos 

programas de coleta seletiva municipais. 

O material recebido é separado, conforme as 

exigências de classificação, prensado, pesado, 

armazenado e então comercializado por empresas 

tercerizadas que tem parceria com a cooperativa na 

compra desses materiais. Os materiais que não 

podem ser reciclados, classificados como rejeito, são 

destinados ao Aterro Sanitário de Toledo. 

 

Figura 2: Material pronto para ser reciclado. 


