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A COOPERATIVA DO RECICLADOR SOLIDÁRIO
é uma empresa de economia solidária que, desde
2001, presta serviço na cidade de Piracicaba
realizando a coleta seletiva, triagem e destinação
correta dos materiais recicláveis.

Atualmente conta com 70 cooperados.

INTRODUÇÃO



2001 – 2003: Projeto Reciclador Solidário (subsidiado totalmente pela prefeitura
de Piracicaba);

2004: Fim do subsidio municipal - cooperados tiram seu sustento do resultado
da comercialização dos materiais coletados e triados por eles.
Coletas: 484 toneladas de materiais;

2006: Foram coletadas 702 toneladas;

2009: Foram coletadas 1546 toneladas;

2012: Foram coletadas 1726 toneladas.

A partir de 2013, a coleta passa a ser realizada por garis contratados através de
uma PPP - Parceria Público Privado.

LINHA DO TEMPO



• Cidade Alta;
• São Judas;
• São Dimas;
• Clube de Campo;
• Cidade Jardim;
• Piracicamirim;
• Jardim Brasília;
• Santa Cecília;
• Nova América;

• Monte Alegre;
• Vila Independência
• Vila Monteiro;
• Jardim Elite;
• Vila Resende;
• Nhô Quim;
• Jardim Monumento.;
• Castelinho;
• Paulista;
• Centro.

ALCANCE DA COLETA PELA COOPERATIVA

A Cooperativa do Reciclador Solidário, antes da PPP, realizava a coleta nos 
seguintes bairros: 

Estrutura: 50 cooperados, 06 caminhões percorrendo 19 bairros. 



Reciclador Solidário:
Ano: 2011
Bairros alcançados: 19
Média: 125 ton/mês

Parceria Público-Privado:
Ano: 2015
Bairros alcançados: 64 (todos)
Média: 240 ton/mês

COMPARATIVO – RECICLADOR E PPP

Usamos como base os 6 últimos meses de coleta realizada apenas pela
Cooperativa do Reciclador Solidário (2011) e os 6 últimos meses de trabalho
feito pela PPP que coleta atualmente.

Conclusão:
Em apenas 19 bairros, a Cooperativa do Reciclador Solidário coletava mais da
metade dos materiais recicláveis que a empresa da PPP coleta atualmente em
100% do município. A cooperativa reúne condições e estrutura necessárias para
a coleta seletiva destes 19 bairros atendidos anteriormente.



DADOS ATUAIS DE COLETA - PPP

A linha vermelha é a Linha de Tendência, calculada a partir de regressão Linear.

No caso, a linha indica uma tendência decrescente. Ou seja, a coleta está caindo.
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POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007
Art. 57 
dispensa de licitação para contratação de associações ou cooperativas de 
catadores para o serviço de coleta seletiva.

LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010.
Art. 7
XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações 
que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.



POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A política nacional define a participação formal do catador na coleta seletiva.

• A prioridade na coleta seletiva é do CATADOR;

• Contratação dos catadores como prestadores de serviço – formalização,
acabando com a precarização do trabalho;

• Investimento na melhoria das instalações para o bom desenvolvimento do
trabalho dos catadores.



CONTRAPARTIDA DA COOPERATIVA

Investimentos obtidos pela Cooperativa do Reciclador Solidário de Piracicaba
através da parceria com a ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos).

• Aquisição e instalação de esteira elevada;

• Compra de veículo para o uso na educação ambiental;

• Capacitação e gestão dos cooperados (gestão financeira e administrativa,
alfabetização, orientação de saúde familiar, entre outros);

• Pesquisa e diagnóstico da situação da coleta seletiva no município como um
todo;

• Fortalecimento sócio organizativo.

Com estes investimento, temos a perspectiva de aumentar 40% a quantidade de
materiais triados em 6 meses a partir de junho de 2016.
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