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Introdução
O diagnostico do município de Rio Branco, Estado do Acre, teve por objetivo levantar
os principais problemas no campo da gestão, coleta e destino final dos resíduos sólidos
gerados pelos município com vistas a subsidiar a WWF Brasil para propor a sociedade
local, numa segunda etapa, ações integradas de consumo consciente, coleta seletiva e
reciclagem visando a melhoria da qualidade ambiental urbana da cidade e a geração
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de posto de trabalho e renda para setores excluídos da sociedade assentados numa
perspectiva de sustentabilidade ambiental e desenvolvimento de eco-negócios.

A seguir contextualizamos o cenário institucional-legal, os campos de intervenção e as
oportunidades em negócios e finanças sustentáveis na cadeia da reciclagem:

Vitórias e conquistas da reciclagem nos últimos anos.
2003 -Criação do Comitê Interministerial
2006 – Coleta Seletiva Solidária – Dec. 5940/06

Decreto nº
7.405/2010 PróCatador

Lei nº 11.107/2005 Consórcios Públicos
Decreto nº 6017/2007

Lei nº 11.445/2007 Saneamento Básico
Decreto nº 7.217/2010

Lei nº 12.305/2010 Política Nacional de Resíduos
Sólidos – PNRS
Decreto n° 7.404/2010
Fonte: Adaptado de MMA/2011
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Princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil

Benefícios da coleta seletiva
 R$ 1,4 bilhões a R$ 3,3 bilhões / ano;


Com a reciclagem total do aço, alumínio, papel, plástico e vidro esse volume
poderia chegar a R$ 8 bilhões;



Redução das emissões de gases de efeito estufa;



Redução no consumo de energia;



Redução na extração de recursos naturais (matéria prima).
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Oportunidades em finanças e negócios sustentáveis na cadeia da
reciclagem

1. Bancarização, apoio não reembolsável e MPO (Crescer individual) para os
catadores e suas organizações;
2. Conta da Cooperativa, MPO (Crescer Individual e Coletivo) e Capital de Giro
para as Cooperativas;
3. Capital de Giro, MPO (Crescer Coletivo), crédito para equipamento para as
Redes de comercialização e produção e fomento a empresas de reciclagem
(INDÚSTRIA);
4. Financiamento das Prefeituras para as inversões necessárias para o
cumprimento da PNRS;
5. Financiamento para os grandes geradores desenvolverem seus Planos de
Gerenciamento de resíduos e se adequarem a PNRS , estimulando a integração
com as organizações de catadores.
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1) Nome da Cidade:Rio Branco/AC
Rio Branco é a capital do Estado do Acre, encontra-se na mesorregião do Vale do Acre
e na Microrregião de Rio Branco. O município faz divisa com Sena Madureira, Bujari e
Porto Acre ao norte e Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri e Basiléia ao sul. O mapa a
seguir mostra a localização de Rio Branco e as cidades que fazem divisa com a Capital
do Acre.
Mapa 1 – Localização do Município de Rio Branco - AC

Fonte: Adaptado por Roberto M Pereira com base no I3GEO do MMA com Google Earth para Limites Municipais e Sedes
Municipais do IBGE para Google Earth, 2011.

O município possui uma área de 8.835,675Km², segundo o IBGE, e sua sede está a uma
altitude 152,5 metros acima do nível do mar. Rio Branco encontra-se localizada na
latitude sul 9°58’29’’ e longitude oeste de 67°48’36’’. A cidade é cortada pelo rio Acre, e
a divide em duas partes chamadas de Primeiro Distrito e Segundo Distrito
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2) Mapa da Cidade- A mancha urbana pode ser vista no mapa a seguir:
Mapa 2 – Mancha Urbana de Rio Branco - AC

Fonte: Google Earth, 2011.

Bairros:
A prefeitura de Rio Branco divide a cidade em sete áreas urbanas, denominadas
regionais. Cada regional possui peculiaridades, já que foram definidas com base em
fatores socioeconômicos, comprendendo bairros e conjuntos com características
semelhantes. Cinco regionais se localizam no 1º distrito: II, III, IV, V, VI; e outras duas no
2º distrito: I, VII. As regionais são compostas por aproximadamente 110 bairros.
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3) Caracterização básica:
Em 2005 a Prefeitura elabora o Projeto CATAR que se desdobra na organização da
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis de Rio Branco, futura
Coopertiva CATAR. Paralelamente se inicia o projeto da UTRE - Unidade de Tratamento
e Disposição Final de Resíduos Sólidos (UTRE), marco para a destinação adequada de
resíduos no município.
Nos anos de 2005 a 2008, através do Programa Saneamento para Todos, do Ministério
das Cidades, “foi possível obter o financiamento de R$ 10.687.000,00 (dez milhões,
seiscentos e oitenta e sete mil reais) para encerramento do Aterro Controlado,
implementação da UTRE e sua inauguração em outubro de 2009. Alem disso é
inaugurado em outubro de 2008 o galpão da CATAR. no Distrito Industrial, sua atual
sede.
Em 2009 a Prefeitura Municipal lança o Programa de “Gestão de Resíduos Sólidos para
a Coleta Seletiva e Monitoramento Ambiental” em seu planejamento estratégico, cujo
objetivo era o de implantar a coleta seletiva no município de Rio Branco, e
monitorar os impactos ambientais causados pela disposição final de resíduos
sólidos urbanos. O Programa é composto por dois subprojetos (Subprojeto de Gestão
de Resíduos Sólidos e Monitoramento Ambiental; e Subprojeto de Estruturação e
Implantação da Coleta Seletiva).
Nesse âmbito também se destacam a elaboração do Plano de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos de Rio Branco. O Plano é dividido em duas partes:
- Diagnóstico do Sistema de Limpeza Urbana, divulgado no Seminário de Lançamento
do Volume I do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PGIRS,
que contemplou o Diagnóstico dos Serviços de Limpeza Pública do Município de
Rio Branco, realizado nos dias 13 e 14 do mês de julho de 2009 e;
- Consolidação das propostas feitas por vários segmentos da sociedade, que
subsidiarão o Volume II do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos
– Propostas para o Sistema de Limpeza Pública do Município de Rio Branco, e a lei
correspondente: o Código de Limpeza Pública do Município de Rio Branco,
apontando meios de estabelecimento de uma melhoria contínua para os serviços de
limpeza urbana prestada à comunidade.
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Tabela . Quantidade de materiais recicláveis (peso em Kg) em 2010
Mês

Usina de Triagem da UTRE

Galpão do CATAR

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Total 1° Semestre
Média mensal
Total estimado para 2010

11.200
12.060
10.130
10.700
9.740
8.900
62.730
10.455
125.460

2.693
2.085
4.077
7.301
4.744
2.783
23.683
3.947
47.364

Fonte: Relatório Técnico AÇÕES REALIZADAS PELA EAHFLOR PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETA
SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – GARRAFAS PET" 2011 / Dados do Galpão do CATAR e UTRE, 2010.

Trata-se de uma quantidade muito reduzida e absolutamente desproporcional ao
investimento realizado na operação logística (02 (dois) caminhões com carroceria para
coleta seletiva, capacidade de 6 ton adicionado dos PEVS e pessoal envolvido) .e
campanhas de educação ambiental.
Apesar da expressiva quantidade de ações no setor de coleta seletiva com significativa
operação de coleta porta a porta e em PEVs com caminhões, além de ações de
educação ambiental, indicando um grau de eficiência (realização da ação
propriamente dita), parece haver um descolamento entre esta eficiencia e o resultado
propriamente dito oriundo desta operação.
Percebe-se um signiificativo descompasso entre o nível da eficiencia (a ação em si de
operação e mobilização) e os níveis da eficácia (resultado da coleta seletiva em kg
coletados) e efetividade (sustentabilidade ao longo do tempo).
Assim observamos que as ações de educação ambiental não dialogam com a logistica
da coleta seletiva, que por sua vez possui um custo/beneficio elevado, sem a presença
de catadores na etapa da coleta 1, sem ecopontos que funcionem como entrepostos e
tornem os custos mais adequados, com um sistema de caminhões que realiza coleta
porta a porta onerando a operação como um todo.
De fato, a operação de coleta seletiva integra o contrato da empresa que coleta o lixo
domiciliar, quando deveria ter sido fruto de uma política específica de coleta com a
participação dos catadores na coleta e com uma logística completamente diferente da
operação porta a porta baseada em ecopontos.

1

Perde-se o contato precioso que se realiza entre a comunidade e o catador, elemento tão importante para fidelizar a
ação e aproximar estas duas dimensões
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4) Linhas centrais da estratégia de intervenção do águaBrasil em Rio
Branco/AC:
Coleta seletiva e Comercialização
Organização Economica e Produtiva da CATAR e
Estratégias de Comercialização e Logistica Reversa
Resultados:
Construção participativa do Plano de Ação;
Formação “De Catador pra Catador”;
Diagnóstico:
Gargalo de comercialização com os pólos industriais.
Elaboração de proposta para aquisição de equipamentos e realização de obras
e reformas
Próximos Passos:
- Assessoria organizacional e econômica da CATAR;
- Estratégia de comercialização para o papelão;
- Educação e comunicação comunitária para o consumo responsável.

I.E stratégias, resultados e eixos de ação
1. Aprimorar a infra-estrutura e a operacionalização da coleta seletiva no município
de Rio Branco
1.1. Elaboração e implementação do plano de coleta seletiva
1.2. Aprimoramento da infra-estrutura para a coleta seletiva
2. Fortalecimento da CATAR
2.1.: Melhorar a gestão administrativa e financeira da CATAR
2.2: Organizar a produção e a comercialização
2.3: Mobilizar e empoderar o catador
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3. Mobilização, educação e comunicação para o consumo Responsável
3.1. Fortalecimento das ações integradas de Educação Ambiental da
PMRB e em demais órgãos públicos
3.2. Veicular e difundir informações sobre a coleta seletiva
3.3 Planejamento das ações e elaboração de material de educação e
comunicação
4 (transversal). Políticas públicas e integração e controle social das iniciativas de
gestão de resíduos sólidos
4.1. Implementação das diretrizes da Política Nacional de Resíduos
Sólidos a nível municipal
4.2. Fortalecimento das parcerias e integração das ações e iniciativas em
gestão de resíduos sólidos
4.3. Controle social das políticas e ações públicas em gestão de resíduos
sólidos
II. Visão de futuro

Coleta seletiva
Instalação de 3 ecopontos
PEVs em todas as empresas varejistas (supermercados, shopping)
Fortalecimento da coleta seletiva solidária pelas instituições públicas
Adequação dos grandes geradores à política nacional de resíduos
Consolidar o que existe
Definição de estratégias para cumprimento da logística reversa

Mobilização, comunicação e educação para o consumo responsável
Nivelamento com SEMSUR dos locais onde haverá coleta seletiva e
planejamento conjunto das ações educativas nestes locais
Com mesmo recurso existente:
Manter ações
Melhorar fluxo de informação e interação
11

Divulgação do calendário da coleta
Planejamento com mudança de foco das ações educativas (para a gravidade das
conseqüências da disposição inadequada)
Se o recurso dobrar:
Campanha maciça de GIRS
Equipe A3P (agenda ambiental do governo)
Focar educação ambiental nos locais de rota da coleta seletiva (da CATAR e
Prefeitura)
Adesão da sociedade à coleta seletiva nos locais de rota (da CATAR e Prefeitura)
Mais pessoas capacitadas na equipe de Educação ambiental
Avaliação dos resultados e impactos das estratégias / temas de Educação
ambiental em cada bairro/ação, para então elaborar o Plano de Educação
Ambiental com dados mais concretos

Organização dos catadores
Aumento do número de catadores cooperados e trabalhando através da
cooperativa
Adequar ao longo do ano o espaço e a gestão da produção de acordo com o
número de catadores e a demanda da comunidade
CATAR inserida no Movimento Nacional dos Catadores de Resíduos e catadores
participando das oficinas e com mais informações para se fortalecer a falar
Dividir e delegar as funções de gestão e produção
Catadores sabendo falar e também agir e escutar
União entre os catadores
Integração dos grupos de catadores na CATAR (UTRE e galpão/cidade) para
trabalharem juntos
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5) Perspectiva de articulação da estratégia de intervenção com políticas
públicas:
A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem como objetivo promover os seguintes
aspectos:


Gestão Integrada de Resíduos Sólidos



Articulação entre as diversas esferas públicas e setores



Integração dos catadores de materiais recicláveis nas ações



Não geração, redução, reutilização, reciclagem, e tratamento de resíduos
sólidos



Padrões sustentáveis de produção e consumo



Proteção da saúde pública e qualidade ambiental

Seguindo as orientações da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os Planos de Coleta
Seletiva, Consumo Responsável & Reciclagem estarão contidos nos Planos de Gestão
de Resíduos Sólidos. O projeto Água Brasil do WWF em seu componente de gestão de
resíduos sólidos urbanos terá como foco a construção do Plano de Coleta Seletiva,
Consumo Responsável e Reciclagem, estes serão compostos, a princípio, por quatro
sub-temas:
1. coleta seletiva,
2. gestão de resíduos dos grandes geradores,
3. organização dos catadores e a relação com a prefeitura (coleta, triagem,
tratamento),
4. comunicação comunitária e educação.

Dentre os objetivos da política nacional de resíduos sólidos, adotada como princípio no
projeto, os seguintes focos são prioritários: inclusão social dos catadores e sua
integração na limpeza urbana.
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6) Perspectiva de articulação com estratégia dos parceiros águaBrasil (BB e FBB):

parceiro
BB:

Local / regional
Possibilitar DRS BB com a
CATAPIRI, capacitando os em
Educação
financeira
para
acesso a credito e promover o
acesso dos cooperados e da
Cooperativa aos serviços e
produtos bancários

Nacional

DRS Reciclagem

Apoio à consolidação dos
créditos de Desenvolvimento
Regional Sustentável (DRS) já
existentes
na
região
relacionados a cadeia da
Reciclagem,
caso
haja
interesse.
Fortalecer a CATAPIRIpara que CATAFORTE
ela possa atuar em conexão
com a CENTCOOP Brasília e
com as redes do Estado de
Goiás, especialmente na região
de influência de Goiânia e
Anápolis

FBB:

7) Alinhamento sobre GOVERNANÇA LOCAL DA INICIATIVA ÁGUA BRASIL

Conceito de Governança apresentado : coordenação de ações, papéis, interesses e
recursos, num processo que encoraje um conjunto de atores (multi – institucional) a
perseguir objetivos prioritários para a intervenção.

Objetivos


Organizar ações e diferentes atores



Conduzir a execução ações e cuidar da estratégia de Políticas Públicas



Monitorar / acompanhar ações



Criar estratégias para facilitar o desenvolvimento dos trabalhos



Articular novas parcerias e recursos



Animar o grupo



Não deixar a bola cair



Acordos, pactos e o que acontece se não cumprir
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Manter a visão do todo e integrar ações



Ampliar para Fórum da sociedade para controle social com foco na questão de
resíduos

Quem deve fazer parte?


Coragem, determinação, compromisso



Uma / duas pessoas de cada eixo



Representantes dos 3 parceiros (Catar, prefeitura, WWF)



Olhar externo



Atores que se comprometam com a continuidade



Representante deve repassar na organização



IBAMA – checar se pode participar, o foco não é o município



UMAMRB – checar

Governo:
Semeia, SEMSUR, COMTES, SAFRA (indicada, não estava presente)

Sociedade Civil:
Cooperativas e associações – CATAR
ONGs: SOS e WWF

Perguntas: Como integrar AMAC, considerando os desafios dos municípios em
adequar-se ? Como integrar o DRS BB?
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8) Parceiros e entidades

Instituições Parceiras e Cooperantes:
Instituição
Prefeitura
Municipal
de Rio
Branco

Contato
Raimundo
Angelim
Silvia
Brilhante

Função
Prefeito

e-mail
XXXX

Telefone

SEMEIA Secretária de
Meio Ambiente

brilhante.silvia@gmail.co
m

(68)
99852025
3228-2894 /
32282377/
32283933/
32283326

Roseana
Barbosa A.
Silva
Fabiana
Campelo

SEMEIA –
Secretaria de
Meio Ambiente
SENSUR
–
Secretaria
Municipal
de
Serviços Urbanos
COMTES

roseanebarbosa@gmail.
com

(68)
92296625

fabianacampelo@gmail.
com

(68)
99710429

evandro.rosas@bol.com.
br
mirnacaniso@gmail.com

(68) 9973
5701
(68)
99858169
(68)
99845341

Evandro
Rosas
Mirna
Caniso
Jorge
Souza
Rebouças

FBB/
BB/DRS

Jozângelo
(Jó)
Fernandes
Cruz
Myriam
Cristina A.
Rocha/

PMRB /
COMTES
SAFRA –
Secretaria de
Agricultura e
Floresta
SAFRA –
Secretaria de
Agricultura e
Floresta
Unidade de
Desenvolvimento
Sustentavel,

Jefferson
Gerente
D'Avila de divisão
Oliveira
Plasacre

Eder Paulo
dos Santos

Plasacre

jorgesouzareboucas@bo
l.com.br
jozangelo@hotmail.com

(68)
99890945

mcarocha@bb.com.br,
sustentabilidade@bb.co
m.br,

61)3310
3604,
(61)33102311
,
(61) 91941251,

de jefferson.oliveira@fbb.or
g.br

plasacre@yahoo.com.br

(68)
32214558 /
32214566 /
32214546

CATAR –
Associação
de
Catadores
de Materiais
Recicláveis
e
Reutilizávei
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s de Rio
Branco
WWF-Brasil

Fabio
Cidrin

Michel
Rodriges
dos Santos
Warner
Bento
Filho

WWF-Brasil
Coordenador do
Programa
Educação para
Sociedades
Sustentáveis
WWF-Brasil

Fabio@wwf.org.br

61 – 8222
6900
33647472

msantos@wwf.org.br

WWF-Brasll –
assessor de
comunicação

Warner@wwf.org.br

61 – 9202
6564
33647416
61 - 336474
77

9) Oportunidades e Potencialidades



Estruturar a CATAR, com redefinições e incrementos qualitativos e quantitativos
das sua unidades e equipamentos, visando aumentar eficiência física e
reorganizar o sistema de produção e aumento da produtividade por catador.



Reestruturar a gestão administrativa-financeira da CATAR, implantando sistema
de acompanhamento de custos e receitas e organizando a comercialização,
visando conferir sustentabilidade institucional e fortalecer suas condições de
auto-gestão.



Estruturar modelo logístico-produtivo-comercial, visando a comercialização do
papelão para o Centro-Sudeste do Brasil, fortalecendo a renda da CATAR,
tornando o trabalho na cooperativa atraente para aumentar o numero de
cooperados.



Estimular a adoção do plano legal disponível no plano federal para os
municípios através das Leis 11.445 e 12.305 visando construir arranjos
inovadores para a prestação dos serviços de coleta seletiva e logística reversa
com o poder público municipal e a iniciativa privada.



Incrementar as ações de educação ambiental em parceria com a Prefeitura
Municipal de Rio Branco, fortalecendo a participação da população na coleta
seletiva.
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10) Principais Entregas / Produtos
2011

Diagnóstico:
Construção participativa do Plano de Ação;
Formação “De Catador pra Catador”;
Gargalo de comercialização com os pólos industriais.

2012

Assessoria organizacional e econômica da CATAR;
Regularização fiscal e documental da CATAR
Estratégia de comercialização para o papelão;
Educação e comunicação comunitária para o consumo responsável.
Elaboração de proposta para aquisição de equipamentos e realização de
obras e reformas

2013

2014

Apoiar a Prefeitura na consolidação da coleta seletiva já existente e na
ampliação
Reforma do Galpão e aquisição de equipamentos;
Continuação da assessoria para o desenvolvimento organizacional e
econômico da CATAR
Plano de Educação para o consumo Responsável e Comunicação
Comunitária implementado.
Avaliação e monitoramento das atividades implementadas

2015

Avaliação final das atividades e sugestões de encaminhamentos

11) Próximos passos (atividades dos próximos 03 meses)
Mês

Janeiro

Fevereiro

Março

ATIVIDADES

Reunião com o Prefeito e seus secretários para apresentação do
Acordo de Cooperação Técnica e seu respectivo Plano de
Trabalho
Apoiar a CATAR na Contratação de empresa especializada para a
realização das reformas e obras previstas.
Reunião coma a equipe de assessoria ao Desenvolvimento
Organizacional e Econômico da CATAR para avaliação dos
resultados alcançados e planejamento das atividades em 2013
Realizar a Caracterização dos Resíduos nos quatro bairros
selecionados
Apresentar proposta para discussão de remuneração pela
atividade de coleta e triagem dos resíduos recicláveis realizada
pela Catar
Iniciar o uso do CATAFACIL na gestão da CATAR
Apresentar para discussão proposta de consolidação e ampliação
da Coleta Seletiva em Rio Branco
Realizar oficina de planejamento das atividades do Água Brasil
para 2013/14
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12) Observações e complementos


Eleições Municipais – Eleição decidida no segundo turno . Marcus Alexandre
(PT), eleito



Potencial a ser aproveitado nessa nova gestão: Construir uma proposta de
remuneração inicial por tonelada de material triado pelo custo evitado em
transporte e aterramento dos resíduos recicláveis.



Estratégia da Intervenção: Fortalecimento e estruturação da comercialização de
materiais recicláveis, especialmente papelão e plásticos;



Intervenção nos galpões de triagem: Intervenção para otimizar a organização e
metodo da produção nas reciclagens(projeto básico e memorial descritivo das
reformas, adequações e obras para mudança do lay-out de produção) e
implementação do Sistema de Gestão CATAFÁCIL



Decisão a ser tomada: Realização de reunião com o novo gestor.
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