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Referência de 280 toneladas/mês
Ourinhos, com cerca de 112 mil habitantes, recolhe, separa e recicla bem mais do que todo o material seletivo recolhido em toda a cidade de Bauru

Ricardo Gomes, superintendente da Fundação Nacional 
de Saúde, informa que há recursos, mas faltam projetos

A coleta seletiva domi-
ciliar urbana em Ouri-
nhos (SP) dá “banho” 

de exemplo reciclável em 
cidades bem maiores, como 
Bauru. Implantada de fato 
em praticamente todas as 
casas naquela cidade, o vo-
lume coletado, a estrutura, a 
gestão e o modelo de sepa-
ração dos materiais explica, 
por si só, a diferença entre 
“área de cobertura física” e 
área de coleta efetiva.

Ourinhos, com 112 mil 
habitantes, coleta via coo-
perativa de catadores 280 
toneladas mês de materiais. 
Bauru, com seus 372 mil ci-
dadãos, recolhe 210 mil to-
neladas mês para três coope-
rativas. Para a coordenadora 
da Coopeco, Gisele Moret-
ti, uma das organizadas em 
Bauru, os números mostram 
como “é caro o serviço pago 
pelo bauruenses através da 
Emdurb, pois mostram a 
ineficiência e o erro em um 
contrato que paga por área 
de cobertura e tarefa, o que 
não garante o recolhimento 
em muitas casas”.

A coleta seletiva de lixo 
domiciliar urbano foi men-
cionada como modelo, em 
todo o País, no encontro do 
segmento no sábado do dia 
23 de junho, último, no audi-
tório da USC em Bauru.

Para o superintendente da 
Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa), Ricardo Gomes, a 
capacitação e preparação da 
gestão da cooperativa fez 
a diferença. “Em Ourinhos 
houve preparação planeja-
da da capacidade da coope-
rativa de assumir a coleta 
seletiva. E o poder público 
foi decisivo, porque esco-
lheu o modelo que incentiva 
os catadores. Há incentivo, 
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As mulheres são protagonistas entre catadores 
de materiais recicláveis no Brasil. É o que 

aponta o levantamento repassado pelo Movimento 
Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 
(MNCR). Mais de 70% desse universo é formado 
por mulheres. 
O dado se confirma na amostragem levantada por 
um dos maiores programas voltados ao setor, o 
Cataforte III – Negócios Sustentáveis em Redes 
Solidárias, do Comitê Interministerial para Inclusão 
Social e Econômica dos Catadores de Materiais 
Reutilizáveis e Recicláveis (CIISC). Conforme 
a coordenadoria do programa, entre 33 redes 
distribuídas em 14 estados assistidos pela ação, o 
contingente é de 13 mil catadores, sendo mais de 
2/3 mulheres. E a presença feminina no trabalho 
é em todas as etapas: na coleta nas ruas, triagem, 
carga e descarga em caminhões, etc.  
No trabalho de análise do perfil do segmento, 
está que boa parte das catadoras é formada 
por pessoas de baixa escolaridade, muitas com 
filhos para alimentar e sem opções de trabalhos 
formais. Assim, a catação de materiais recicláveis, 
seja de forma autônoma, nos lixões, ou nos 
empreendimentos econômicos solidários, aparece 
como uma opção mais viável para as mulheres. 
Os homens em situação similar, contam com opção 
na construção civil, segmento que não exige grau de 
formação e oferece remuneração mais atraente.

Mulheres são maioria 

A “Recicla Ourinhos” se organizou e no espaço 
cedido pela Prefeitura, onde há balança para 

pesar os caminhões com material. Os cooperados 
construíram refeitório próprio.
Cláudia da Silva, lembra que a instalação aconteceu 
em uma antiga usina de lixo. “Tem dois barracões 
instalados pela Prefeitura e concessão do espaço 
por 30 anos. A cooperativa coleta 100% da cidade. 
Temos dois caminhões cedidos pela Prefeitura, com 
motorista, e cinco caminhões da cooperativa, com 
motorista nosso. Coletamos 280 ton/mês. São 40% 
de papelão, 30% de plástico, alumínio uns 17%, 3% 
de vidro. O rejeito da reciclagem estocamos”, conta.
Segundo Silva, 130 pessoas estão envolvidas. 
“Dividimos a renda de tudo por produção e horas 
trabalhadas. A renda média é de R$ 1.350,00. 
Recolhemos INSS, seguro de vida e a gestão é com 
diretoria e conselho fiscal”, elenca a cooperada.
Ricardo Gomes, da Funasa, conta que o 
credenciamento da Recicla Ourinhos permitiu 
acesso a equipamentos, com dinheiro federal. 
“Os investimentos na estruturação da cooperativa 
acumulam em torno de R$ 600 mil nos últimos 
anos, com esteira, caminhão, prensa. Também tem 
empilhadeira que hoje é R$ 60 mil. O dinheiro é 
repassado direto pela União. O município entra com 
a estrutura local, barracão. Há recursos para isso, 
mas precisa se organizar, habilitar e ter projeto. 
Falta de projeto hoje é o principal problema”, afirma 
Gomes.

Estrutura e contrato 
de serviço 

Cláudia da Silva atua há 17 anos na cooperativa de Ourinhos 

Nelson Gonçalves

Equipamentos, barracão cedido pela prefeitura e concessão 
por 30 anos integram o modelo de Ourinhos  

Em Ourinhos, a 
administração 
participa com 
estrutura para 
a coleta e paga 
pelo serviço de 
recolhimento 
e separação 
à cooperativa 
contratada 

Em Ourinhos, dois caminhões com motorista são cedidos 
pela prefeitura e outros cinco são da cooperativa
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A prensagem gerou escala e valor agregado no faturamento 

Cláudia da Silva, de Ourinhos, conversa com Gisele Moretti, de 
Bauru, no encontro de cooperativas de catadores de recicláveis 

A aquisição de equipamentos e a formação de diretoria, com conselho fiscal, foi fundamental 
para profissionalizar a atuação da cooperativa de Ourinhos, que coleta 280 toneladas/mês
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há pagamento pelo serviço 
prestado diretamente à coo-
perativa, contrato com obri-
gação, habilitação da coope-
rativa e, com isso, abriram-se 
as portas para o acesso a re-
cebimento de equipamentos 
e estrutura”, conta.

Em Ourinhos, o progra-
ma é subsidiado, com par-
ticipação da administração 
(SAE) junto à Cooperativa 
de Catadores de Materiais 
Recicláveis (Recicla Ouri-
nhos). A SAE disponibilizou 
caminhões, barracões, refei-
tório e sanitários adaptados. 
A Recicla Ourinhos executa 
o serviço de separação de 
material reciclável junto ao 
lixo domiciliar que chega 
diariamente ao aterro contro-
lado e utiliza a antiga usina 
de reciclagem de lixo como 
ponto de separação, prensa-
gem, armazenagem e comer-
cialização do material reci-
clável recolhido. Em 2015, 
a Prefeitura de Ourinhos, a 
SAE e a Recicla Ourinhos 

lançaram a campanha “Cole-
ta Seletiva Solidária - Redu-
za, Reutilize, Recicle”.

NACIONAL
Os cooperados da usina 

de reciclagem de Ourinhos 
foram premiados no “Pró-
catador”, do governo federal, 
concorrendo com outros 64 
municípios. Matilde Ramos 
da Silva, uma das coordena-
doras do grupo, lembra que o 
trabalho exigiu etapas. “Foi 
uma luta de anos seguidos. 
Ficamos vários anos traba-
lhando dentro do lixão. Nos 
organizamos e mostramos 
capacidade e que aqui estão 
trabalhadores”, disse.

Um dos “segredos” do 
êxito no programa é que os 
catadores gerenciam toda a 
cadeia. O grupo se divide e 
passa pelos bairros da cida-
de fazendo o recolhimento 
do material casa a casa. “A 
gente trabalhou duro para se 
aproximar do morador. Por-
que se não cercamos tudo o 

que é melhor vai para outras 
pessoas. E os moradores 
nos receberam bem. Para a 
Prefeitura também é bom, 
porque quanto mais eficien-
te for nossa coleta mais re-
sultado dá o serviço”, conta 
Cláudia da Silva, há 17 anos 
atuando na cidade.

Depois de recolhido pe-
los próprios cooperados, o 
material segue de caminhão 
para o centro de triagem. Na 
usina de reciclagem todo o 
lixo é processado. Primeiro, 
os materiais passaram pela 
esteira. Depois, há a separa-
ção por tipo: plástico, vidro, 
papel e papelão.

Após esse processo, os 
cooperados atuam na eta-
pa de “valor agregado”. “O 
papelão solto tem valor de 
mercado bem mais baixo do 
que o prensado. Com a pren-
sa, nós conseguimos faturar 
muito mais”, comenta. São 
mais de 250 quilos de mate-
rial compactado por dia, em 
cinco máquinas.


