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Quem somos?

A ACREP é uma Associação de Catadores de 
Material Reciclável, sem fins lucrativos, que 

conta com 22 associados, que começaram a se 
reunir a partir de 2008, com o propósito de se 

organizarem para o trabalho coletivo, dentro do 
contexto do Projeto de Urbanização de Favelas 

em Paraisópolis.

Para tanto os catadores contaram e continuam 
contando com acompanhamento e formação 
teórica que os coloca, além de catadores de 

material reciclável, como AGENTES 
AMBIENTAIS. 



PRIMEIROS ENCONTROS- 2008/2009





O que fazemos?

Propomos um modelo de organização 
do trabalho dos catadores e gestão 
dos resíduos sólidos em Paraisópolis 
em função da construção da Central 
de Triagem prevista no Projeto de 
Urbanização;

Coleta seletiva de diversos materiais 
recicláveis em Paraisópolis, através 
de projetos específicos e no entorno 
com a colaboração de parceiros;

Ações de educação ambiental atuando 
como multiplicadores de informações 
que contribuam com a melhoria da 
qualidade de vida local.



Desenvolvimento e participação em projetos 
que objetivam a ampliação da coleta seletiva 
em Paraisópolis

Coleta seletiva através dos seus associados

Gestão de centro de triagem provisório desde 
2009

Palestras e atividades educativas em escolas da 
região

Principais ações:





Qual nossa missão?

Ampliar a coleta seletiva em 
Paraisópolis, contribuindo assim 
com o desenvolvimento local de 
forma integrada e sustentável





Quais os nossos valores?

O trabalho da ACREP não é apenas ambiental,
mas também social, gerando renda e dignidade
para os catadores de Paraisópolis. A ACREP se
organiza segundo os princípios do
cooperativismo e da Economia Solidária, na
forma de autogestão, na qual cada catador
participa das decisões de forma horizontal,
ninguém manda mais do que ninguém e o lucro
não é o único objetivo do grupo. Na autogestão
não há patrão, os próprios associados são donos
da Associação, participando de todas as
decisões importantes para o grupo.





Em que estágio estamos?

Hoje o ACREP desenvolve a coleta 
seletiva através de seus Associados em 
diversos pontos de Paraisópolis, 
contando com infra-estrutura 
própria,sem grandes investimentos, o 
que acarreta uma limitação do volume de 
material coletado, em comparação com o 
que é descartado de forma incorreta pela 
população.



Alguns números da coleta seletiva 
em Paraisópolis

Cada pessoa gera entre meio e 1 quilo de material 
reciclável por dia

De acordo com o IBGE Paraisópolis tem 70.000 
mil moradores

Potencial de material reciclado gerado em 
Paraisópolis e descartado, muitas vezes 
inadequadamente:

entre 35.000 e 70.000 kg/dia

(35 e 70 toneladas/dia)



Números parciais da coleta 
seletiva realizada pela ACREP 
em Paraisópolis em 2014 

Papel/Papelão
Aproximadamente

15 toneladas

Ferro
Aproximadamente 

30 toneladas

Plástico
Aproximadamente 

1 tonelada 

Vidro
Aproximadamente

2 toneladas



Onde queremos chegar?

Ampliar em 30% por ano o volume de material 
coletado em Paraisópolis 

Qualificar as relações de parcerias

Melhorar a infra-estrutura do espaço do Centro 
de Triagem

Obter melhores condições de coleta com 
transporte adequado

Desenvolver ações educativas em todas as 
escolas da região



Pensando Globalmente, agindo localmente


