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Relatório Socioambiental da Coleta de materiais
potencialmente recicláveis no Sambódromo Carnaval
de 2018
Apresentação
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Em observância o que está preceituado na Política Nacional de Resíduos Sólidos
– Lei 12.305/2010 – PNRS, em seus artigos:
Art. 7o São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
Art. 8o São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: - os
planos de resíduos sólidos;
III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas
relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
dos produtos;
IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis (BRASIL, 2010, p. 2)

No ano de 2018 o carnaval da cidade do Rio de Janeiro, espetáculo que
concentra cerca de senta e cinco mil pessoas, por noite de desfile, o que faz com que a
produção de resíduos seja significativa, contou com a participação de catadores e
catadores de materiais recicláveis no processo de coleta seletiva em alguns espaços da
passarela do samba, tanto nos dias de desfiles das Escolas do Grupo A como as
Escolas do Grupo Especial, pois através da celebração de um contrato com a Liga
Independente das Escolas de Samba – LIESA e da articulação com a Companhia de
Limpeza Urbana da cidade do Rio de Janeiro – COMLURB, a Associação de Catadores
do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho - ACAMJG em parcerias com outras
cooperativas da cidade realizou o trabalho de seleção e acondicionamento para
comercialização dos recicláveis, que contou com cerca de sessenta catadores na linha
de produção e mais uns dez entre catadores, pesquisadores e apoiadores no processo
de sensibilização do público com entrega de sacolas para acondicionamento dos
recicláveis, além da explicação a respeito da legislação e do projeto dos catadores.
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Foto 1: Grupo de Catadores e Catadoras, pessoal da COMLURB e apoiadores do
projeto.

Fonte: Hanna – Carnaval 2018

Entendemos que esse processo é um passo importante no cumprimento da
legislação, assim como o início de uma nova fase de trabalho para os catadores e
catadoras de materiais recicláveis, tendo em vista que a iniciativa e a responsabilidade
pelo desenvolvimento da tarefa de separação e acondicionamento ficaram a cargo da
organização dos catadores, e não mais coordenada e desenvolvida pelo poder público,
muito embora não podemos deixar de registrar que a segregação na fonte e a
divulgação da importância do trabalho de coleta, ainda foi tímida, pois a Companhia de
limpeza urbana da cidade, não abriu mão de fazer o recolhimento através dos seus
colabores dentro dos espaços destinados a assistência dos desfiles, cabendo aos
apenas receberem o material no ponto estipulado por eles, setor 1, o que ao nosso ver
foi um prejuízo, mas que poderá ser pensado e planejado de forma compartilhada para
o próximo ano.

Quanto à divulgação da coleta na fonte, foram realizadas ações somente nas
frisas através da entrega de sacolas e abordagem direta com o público, mas deveriam
ter sido efetivados nas arquibancadas e nos camarotes que pela dificuldade de acesso
foram entregues para os recepcionistas e seguranças distribuírem internamente, mas
sem uma conversa prévia com o público para explicar a importância do trabalho. Como
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forma de ilustração, seguem algumas fotos do trabalho que foi desenvolvido, tanto de
divulgação e sensibilização a respeito do projeto de coleta seletiva com catadores com
a participação de pesquisadores da temática e técnicos apoiadores do projeto:
foto 2: Entrega de sacolas no posto de atendimento ao desfilante.

Fonte: Valéria Bastos – Carnaval 2018
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Fonte: Joana Barba – Carnaval 2018

Foto 4: Linha de produção e separação de material no setor 1 do Sambódromo

Fonte: Joana Barba

nas
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Foto 5: Catadores na linha de produção e separação de material no setor 1 do
Sambódromo

Fonte: Joana Barba
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Fonte: Joana Barba
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Foto 7: Catadoras fazendo educação Ambiental e Distribuições de Sacolas para
Separação dos Recicláveis no entorno da passarela do Samba.

Fonte: Joana Barba

Foto 7: Catadores na busca de recicláveis no entorno da passarela do samba
Fonte: Valéria Bastos
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Elucidamos que a iniciativa dos catadores somados ao contrato da LIESA e o de
acordo da COMLURB, foi um passo importante no cumprimento da legislação, no
entanto alguns pontos como já mencionados devem ser levantados para correções
futuras, tendo em vista que reconhecemos que o processo poderia ter sido muito mais
exitoso, se os catadores e catadoras fossem autorizados a permanecerem nos espaços
das arquibancadas, frisas e camarotes, pois o que foi possível perceber além do que já
foi dito é que a falta de acesso direto aos locais, também permitiu que outras pessoas
pudessem efetuar o serviço de catação, tais como: pessoal da limpeza da empresa
terceirizada, o próprio público, catadores avulsos, o que de certa forma criam processos
desorganizados, dando a impressão que a forma de fazer a coleta se reproduz como se
fosse num lixão a céu aberto, sem o devido controle do processo de trabalho, visto que
não foi possível promover o processo seletivo do material, fazendo com que fossem
misturados restos de alimentos com produtos potencialmente recicláveis, o que de certa
forma contamina todo o produto e não viabiliza agregar ao material o valor efetivo de
comercialização.
Foto 7: Catação efetuada por terceirizados da limpeza

Fonte: Valéria Bastos – Carnaval 2018

Tal posição se justifica a partir dos volumes coletados ao longo do carnaval, pois
apesar de ter sido significativo, poderia ter alcançado quantidades mais expressivas,
tendo em vista o número de pessoas presentes no local e o volume de consumo
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existente, inclusive pelo fato dos produtos para consumo serem quase todos recicláveis,
tais como latas de refrigerantes, cervejas, garrafas de água mineral (PET), garrafas de
espumantes entre outros destilados, caixas de sucos, papel, papelão, enfim, grande
parte dos produtos tinham valor de comercialização no mercado e o volume arrecadado
não atingiu o esperado, conforme quadro abaixo:

Produto Reciclável

Peso/Volume recolhido

Copinho Cristal

167 KG

PET Verde

98 KG

PET Cristal

344 KG

Plásticos Coloridos

897 KG

Papelão

2900 KG

Latinha alumínio

2720 KG

Plástico Filme branco

350 KG

Vidro

7 Toneladas

Total Coletado: 14.476 Kg

Foto 08 Divulgação das Marcas Caminhões

Fonte Joana Barba
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No entanto, devemos elucidar que esta atividade foi geradora de postos de
trabalho mesmo que informais e temporários, pois agregou um número de cooperativas
parceiras da Associação de Catadores do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho ACAMJG, proponente do contrato, e com isto garantiu que 53 Direto empregos e 18
Indiretos (Total de Empregos Gerados: 71 gerando um renda média de R$ 500,00
por Catadores) , fossem contemplados através das Cooperativas e Associações de
Catadores de Materiais Recicláveis , que são filiadas ao MESC. E como desdobramento
do processo de trabalho as 10 Cooperativa / Associações também agregaram, no seu
espaço físico o material recolhido para viabilizar o processo de comercialização, sendo
assim, podemos afirmar que esta iniciativa permitiu o trabalho coletivo e agregador de
valores para ecoeficiência na busca do desenvolvimento sustentável dos grupos.
Lista de Cooperativas que participaram do Projeto:

1. ACAMJG
2. CooperCaxias
3. CooperCamjg
4. CooperMaiverde
5. Cootcarj
6. Asso. Bela Amizade
7. CooperIdeal
8. Coomub
9. Coopama
10. CooperCam

Neste sentido, consideramos de fundamental importância, iniciar tratativas ainda
este ano com a LIESA, COMLURB e a Defensoria Pública que vem acompanhando todo
o processo, objetivando analisar o trabalho desenvolvido este ano e traçar uma
estratégia de ação para que no próximo carnaval de 2019, seja possível aumentar o
quantitativo de catadores em todos os espaços do Sambódromo para efetivação da
coleta, e sensibilização do público para além de cumprir o que preceitua a legislação,
evitar desperdício e desvios dos recicláveis.

Foto 9 Coleta e Transporte dos Recicláveis coletado no Sambódromo
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Fonte Joana Barba

Já no que diz respeito à divulgação do trabalho que foi desenvolvido pelos
catadores em parceria com a LIESA e COMLURB, seguem algumas ilustrações do
que foi possível realizar no curto espaço de tempo, pois acreditamos se fosse feita
maior ação a população já chegaria no Sambódromo com a informação, o que muito
facilitaria o processo de acondicionamento por eles e recolhimento por parte dos
catadores e catadoras.
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Principais atividades realizadas
Identificação do tema a ser trabalhado junto à mídia (imersão)
Levantamento de dados sobre os temas de interesse do cliente
Elaboração de Mailings
Redação de Press Releases
Follow Up
Clipping
Relatório de atividades
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Foto 10 Identificação de 350 Conteineres com o Símbolo da Reciclagem

Fonte Joana Barba

O Resultado obtido da divulgação foi considerado muito bom, com repercussão
nos principais jornais da cidade do Rio e em sites e blogs que dão atenção ao tema da
sustentabilidade e meio ambiente. Ações estratégicas de imprensa devem ser
elaboradas com bastante antecedência, com no mínimo de dois a três meses de
preparação, o que acreditamos ser possível para os próximos anos.

Clipping: Link: https://odia.ig.com.br/_conteudo/2018/02/rio-de-janeiro/5513375campanha-de-educacao-ambiental-promove-reciclagem-durante-ocarnaval.html#foto=1
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Link: http://solidarionoticias.com/abre-alas-para-sustentabilidade/
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LINK: https://extra.globo.com/noticias/rio/reciclagem-de-lixo-vai-empregar-53pessoas-durante-desfiles-na-sapucai-22369728.html

17

LINK: https://oglobo.globo.com/rio/reciclagem-de-lixo-vai-empregar-53-pessoasdurante-desfiles-na-sapucai-22369667
LINK: https://oglobo.globo.com/rio/carnaval/2018/

18

LINK:
http://saiunorio.com.br/2018/02/06/abre-alas-para-sustentabilidade/
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LINK: https://www.maxpress.com.br/Conteudo/1,935751,_Abrealas_para_sustentabilidade,935751,1.htm
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LINK: http://www.conexaojornalismo.com.br/noticias/carnaval-na-avenida-tera-mil-sacolas-reciclaveis-1-48665
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LINK:
http://www.vidaeacao.com.br/um-desfile-de-acoes-saudaveis-e-sustentaveis-nocarnaval-carioca/
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LINK:
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http://www.colunacontagotas.com.br/2018/02/02/abre-alas-para-sustentabilidade/
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LINK: http://ecoexpressao.com.br/o-abre-alas-que-asustentabilidade-quer-passar/

