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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento refere-se ao Produto 8: Prognóstico de Resíduos Sólidos do Plano 

Municipal de Saneamento Básico PMSB e Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos PMGIRS, elaborado pela empresa AMPLA Consultoria, vencedora do 

certame licitatório, conforme Contrato de Prestação de Serviço No 30/2019 firmado entre a 

empresa e o município de Niterói. 

 

Esta etapa compreende o planejamento estratégico para atender os objetivos de 

universalização e melhorias na prestação do serviço limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos. Para tanto, após elaboração de uma análise SWOT, foram definidas as diretrizes, 

os objetivos e metas do PMSB, por fim, serão ainda definidas por meio de metodologia 

específica, as ações prioritárias para a gestão dos resíduos sólidos, as ações de 

emergência e contingência, bem como os mecanismos de procedimento e controle da 

execução do PMSB.  
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

1. ANÁLISE SWOT 

 

A Análise SWOT é uma ferramenta de planejamento estratégico cuja principal finalidade é 

avaliar os ambientes internos e externos, formulando estratégias de negócios para o setor 

com a finalidade de otimizar seu desempenho na prestação dos serviços. 

 

A análise SWOT também é utilizada para identificar os pontos fortes e fracos de uma 

organização, bem como sua exposição às ameaças e oportunidades. Esta ferramenta 

promove uma análise do cenário interno e externo, permitindo uma crítica das tendências e 

projeções futuras do setor. No Quadro 1 apresenta-se a análise SWOT para o Sistema de 

Limpeza Urbana e manejo dos Resíduos Sólidos de Niterói.  
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Quadro 1: Análise SWOT do Sistema de Limpeza Urbana e manejo dos Resíduos Sólidos. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019.  

 

Strengths (Forças) Weaknesses (Fraquezas)

Existência de uma Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói – CLIN (Lei 744/1989)

Existencia de Arcabouço legal no âmbito do manejo dos resíduos sólidos

Existencia de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos aprovado pelo Decreto  nº 
11.203/2012

Disponibilização dos serviços de coleta dos residuos sólidos, através da modalidade porta a porta, 
bem como em locais de difícil acesso (comunidades)

 Recuperação ambiental da área do Morro do Céu 

Resíduos domiciliares enviados para aterro sanitário localizado em São Gonçalo (distante aprox. 13 
km do centro urbano de Niterói)

Não observou-se aumento do índice de desvio dos materiais recicláveis do aterro sanitario nos ultimos 4 anos. 

Célula licenciada em 2018 no "Morro do Céu" para recebimento de resíduos dos serviços da varrição 
( LO n IN002239)

Manejo adequado dos Resíduos dos Serviços de Saúde - RSS municipais
Necessidade de disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPÌ s para os catadores da 

cooperativa. 
Campanhas informativas e de fiscalização realizadas pela CLIN para os geradores de "Lixo 

Excedente/ Extraordinário" ( Lei n° 1.212/93 e Instrução Normativa 01/2017). 
Programa Gari Comunitário realizado pela CLIN

 Disponibilização à população dos Serviços de Limpeza Urbana:  varrição, varrição mecanizada, 
limpeza de praias, mutirões de limpeza, limpeza de comunidades e de encostas. 

Falta de manutenção nos equipamentos na Cooperativa de Catadores do Morro do Céu. 

Incentivo à cooperativa de Catadores do Morro do Céu através de cessao de uso de galpão e 
equipamentos.

Divisão Municipal dos Distritos de Limpeza Urbana - DLU (14)

Galpão de Triagem no pátio da CLIN que realiza a separação dos materias, com funcionários da 
CLIN, coletados pelo programa Ecoclin/Ecoenel. 

Inexistência de tratamento e reaproveitamento dos Resíduos da Construção Civil conforme a Res. CONAMA n° 
307/2002

Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU). Em 2018 Niterói foi a cidade melhor avaliada 
na região Sudeste. 

Geração per capita  residuos domiciliaresde 0,70 kg/hab.dia considerada adequada  e diminuindo 
nos últimos 5 anos

Há diversos pontos de descarte irregular  de resíduos sólidos pelos moradores, que resultam em limpezas 
constantes pela CLIN.

Existencia de Estação de Transbordo no município localizada no "Morro do Céu" onde ocorre a 
pesagem dos caminhões coletores

Ecopontos: Ecoclin/Ecoenel garantem troca de material reciclável por desconto direto na conta de 
energia elétrica. 

Inexistência de Agência Reguladora para o sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos em Niteroi.

Utilização de água de reúso para lavagem de vias e feiras

Oportunities (oportunidades) Threats (Ameaças)

Aumentar a coleta seletiva e consequentemente o desvio dos materiais do aterro sanitário.

Implantação de Biodigestor para tratamento dos resíduos organicos e geracao de energia, no Morro 
do Céu.

Possibilidade de obtenção linhas de crédito especiais para saneamento com o PMSB aprovado Escassez de linhas especiais de financiamento para o saneamento

Convênio com agência estadual ou criação de agência reguladora própria Ausência de Ag. Reguladora pode impedir atendimento de metas do PMSB e equilíbrios contratuais

Ampliação dos serviços Crescimento em áreas de ocupação irregular

Acordos Setoriais para a logística reversa 

Possibilidade de soluções consorciadas para o manejo dos residuos sólidos

Incentivar novas cooperativas de catadores 

Localização do "Morro do Céu" em comunidade onde há incidência de criminalidade, ocasionando paralizações no 
local em dias de conflito. 

Baixo índice de desvio dos materiais recicláveis do aterro sanitário, aprox., 1,79% em 2019, considerando o total 
coletado pela coleta domiciliar (convencional + seletiva).
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2. DIRETRIZES 

 

São diretrizes para o planejamento da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Niterói: 

 

 Que o gerenciamento dos resíduos sólidos ocorra considerando a seguinte ordem de 

prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;  

 Que sejam discutidos à nível municipal conceitos de Economina Circular visando 

implantação de projetos com esta temática; 

 Que ocorra a segregação na fonte geradora entre os Resíduos Orgânicos e 

Recicláveis Secos; 

 Que ocorra a preferência, nas aquisições públicas, de produtos recicláveis e 

reciclados; 

 Que ocorram constantemente campanhas ambientais visando estimular a 

conscientização e a participação dos munícipes nos programas de manejo dos 

resíduos sólidos, em especial à coleta seletiva; 

 Que ocorra a universalização de cada tipo de serviço componente do sistema e uma 

vez atendida seja mantida ao longo do período do Plano; 

 Que a qualidade dos serviços esteja, a qualquer tempo, dentro dos padrões, no 

mínimo atendendo aos dispositivos legais ou àqueles que venham a ser fixados pela 

administração do sistema; 

 Que os resíduos sejam coletados e devidamente tratados e sua disposição final 

atenda aos dispositivos legais vigentes ou aqueles que venham a ser fixados pela 

administração do sistema; 

 Que o município disponha de dispositivos ou exija a existência dos mesmos em 

relação à segurança de que não serão interrompidos os serviços de coleta, tratamento 

e disposição final dos resíduos;  

 Que a prestação do serviço seja adequada ao pleno atendimento dos usuários 

atendendo às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e 

cortesia na prestação;  

 Que seja elaborado e implantado esquemas de atendimento dos serviços, para as 

situações de emergência, mantendo alternativas de recursos materiais e humanos 

para tanto;  

 Que esteja disponibilizado um bom sistema de geração de informações e que os 

dados que venham a alimentar as variáveis sejam verídicos e obtidos da boa técnica; 

 Que seja recebida, apurada e promovida a solução das reclamações dos munícipes 

quando julgadas procedentes; 

 Que seja disciplinado o fluxo da logística reversa para os resíduos gerados no 

município, com o envolvimento de todas as esferas responsáveis;  

 Que seja divulgado adequadamente, ao público em geral e ao usuário em particular, a 

ocorrência de situações excepcionais, a adoção de esquemas especiais de operação 

e a realização de obras e serviços no Município, em especial àquelas que obriguem à 

interrupção da prestação dos serviços;  

 Que sejam divulgadas aos munícipes, informações necessárias ao uso correto dos 

serviços e orientações, principalmente quanto à forma de manuseio, embalagem, 

acondicionamento e disposição dos resíduos para sua remoção. 
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3. PROJEÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

3.1. PROJEÇÃO DOS RESÍDUOS DOMICILIARES 

 

Para a projeção da geração futura de resíduos domiciliares, durante o período de 

planejamento de 20 anos, utilizaram-se os dados de projeção populacional e geração  per 

capita de resíduos domiciliares, conforme apresentado no Erro! Fonte de referência não 

encontrada.2.  

 

Quadro 2: Evolução da Quantidade Gerada de Resíduos Domiciliares. 

Ano/ Período de 
Planejamento 

População  
(hab)       

Geração Per 
capita 

(kg/hab.dia)             

Qtidade 
Gerada de 
Resíduos 

Domiciliares 
(t/dia)        

Estimativa da 
Geração de 
Resíduos 
Secos *      
(t/dia)           

Estimativa da 
Geração de 
Resíduos 

Orgânicos ** 
(t/dia)           

Estimativa de 
Rejeito - (t/dia)         

2020 1 520.312 0,81 421 194 206 21 

2021 2 522.034 0,81 423 195 207 22 

2022 3 523.586 0,81 424 195 207 22 

2023 4 525.003 0,81 425 196 208 22 

2024 5 526.314 0,81 426 196 208 22 

2025 6 527.658 0,81 427 197 209 22 

2026 7 528.757 0,81 428 197 209 22 

2027 8 529.750 0,81 429 198 210 22 

2028 9 530.626 0,81 430 198 210 22 

2029 10 531.380 0,81 430 198 210 22 

2030 11 532.352 0,81 431 199 211 22 

2031 12 532.856 0,81 432 199 211 22 

2032 13 533.235 0,81 432 199 211 22 

2033 14 533.483 0,81 432 199 211 22 

2034 15 533.591 0,81 432 199 211 22 

2035 16 533.933 0,81 432 199 211 22 

2036 17 533.768 0,81 432 199 211 22 

2037 18 533.464 0,81 432 199 211 22 

2038 19 533.030 0,81 432 199 211 22 

2039 20 532.466 0,81 431 199 211 22 
 Percentual da composição gravimétrica de Niterói adotada: 46,07% material reciclável; 48,84 resíduos 

orgânico e 5,09 % outros (rejeitos). 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

Considerou-se um aumento gradual da geração per capita até atingir 0,8 kg/hab. Dia, pois 

uma diretriz do PMSB/PMGIRS é a redução da geração de resíduos, no entanto é 

necessário um tempo para mudanças de hábitos. 

 

Também, com base na composição gravimétrica dos resíduos, pode-se estimar a geração 

dos resíduos secos, resíduos orgânicos e rejeitos presentes nos resíduos coletados pela 

coleta domiciliar convencional de Niterói. Assim, temos que das 421 t/dia estimadas para 

2020, o percentual de 46,07% é composto por material reciclável seco, representando 

194t/dia; 48,84% é resíduo orgânico apresentando valor de 206t/dia e apenas 5,09% são 

rejeitos, sem possibilidade de tratamento, resultando em 25 t/dia. A projeção de resíduos 

domiciliares por tipologia pode ser visualizada na Erro! Fonte de referência não 

encontrada.. 

 

Figura 1: Estimativa de Geração de resíduos domiciliares por tipologia. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

Para fins de planejamento, elaborou-se a projeção total de resíduos domiciliares para as 

regiões Norte, Pendotiba, Praias da Baia, Oceânica e Leste, considerando os dados de 



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

 

 
6 
 
 

 

projeção populacional apresentados no presente PMSB/PMGIRS, conforme apresentado no 

Quadro 3, abaixo: 

 

Quadro 3: Projeção de resíduos domiciliares (RDO) por região administrativa de Niterói. 

Período de 
Planejamento/ Ano 

Região Norte Região Pendotiba Praias da Baia Região Oceânica Região Leste 

População 
(hab.) 

Geração RDO 
(t/dia) 

População 
(hab.) 

Geração 
RDO (t/dia) 

População 
(hab.) 

Geração RDO 
(t/dia) 

População 
(hab.) 

Geração 
RDO (t/dia) 

População 
(hab.) 

Geração 
RDO (t/dia) 

1 2020 146.142 118 67.409 55 212.897 172 86.032 70 7.832 6 

2 2021 145.709 118 68.210 55 212.946 172 87.344 71 7.825 6 

3 2022 145.291 118 68.964 56 212.912 172 88.604 72 7.815 6 

4 2023 144.888 117 69.677 56 212.818 172 89.817 73 7.803 6 

5 2024 144.499 117 70.352 57 212.686 172 90.987 74 7.790 6 

6 2025 144.124 117 71.016 58 212.596 172 92.144 75 7.778 6 

7 2026 143.763 116 71.615 58 212.396 172 93.220 76 7.763 6 

8 2027 143.416 116 72.175 58 212.167 172 94.246 76 7.746 6 

9 2028 143.083 116 72.694 59 211.905 172 95.216 77 7.728 6 

10 2029 142.763 116 73.170 59 211.609 171 96.129 78 7.709 6 

11 2030 142.455 115 73.668 60 211.467 171 97.067 79 7.695 6 

12 2031 142.160 115 74.059 60 211.104 171 97.859 79 7.674 6 

13 2032 141.877 115 74.407 60 210.710 171 98.589 80 7.652 6 

14 2033 141.606 115 74.711 61 210.282 170 99.255 80 7.629 6 

15 2034 141.346 114 74.971 61 209.816 170 99.854 81 7.604 6 

16 2035 141.097 114 75.258 61 209.510 170 100.482 81 7.586 6 

17 2036 140.860 114 75.431 61 208.969 169 100.949 82 7.559 6 

18 2037 140.632 114 75.561 61 208.390 169 101.350 82 7.531 6 

19 2038 140.415 114 75.651 61 207.775 168 101.687 82 7.502 6 

20 2039 140.207 114 75.701 61 207.125 168 101.961 83 7.472 6 

 Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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3.2. PROJEÇÃO DOS DEMAIS RESÍDUOS COLETADOS 

 

Para a projeção da geração futura dos resíduos coletados pelos serviços de coleta 

diferenciada, varrição, Limpeza de Praias, Entulhos e Galhos, utilizou-se os dados base de 

geração per capita coleta destes materiais para o ano de 2019 e projetou-se para os 

próximos 20 anos, conforme apresentado no Quadro 4.  

 

Os valores obtidos são uma estimativa global considerando que os serviços continuem 

sendo ofertados da maneira como ocorre. Porém, há de se ressaltar, que o manejo destes 

resíduos possuem particularidades, não sendo diretamente relacionado a uma geração per 

capita de resíduos, diferentemente da geração dos resíduos domiciliares que tende a seguir 

um padrão. Deste modo, as projeções a seguir apresentadas servem de norte para o 

planejamento, devendo ser validadas nas próximas revisões do PMSB/PMGIRS.  

 

Quadro 4: Evolução da Quantidade Gerada de Resíduos Domiciliares. 

Ano 

População Varrição 
Limpeza de 

Praia 
Entulhos* Galhos/Troncos/madeira 

(hab) t/dia 

2020 520.312 35 6,0 67,0 2,80 

2021 522.034 35,12 6,0 67,2 2,81 

2022 523.586 35,22 6,0 67,4 2,82 

2023 525.003 35,32 6,1 67,6 2,83 

2024 526.314 35,40 6,1 67,8 2,83 

2025 527.658 35,49 6,1 67,9 2,84 

2026 528.757 35,57 6,1 68,1 2,85 

2027 529.750 35,63 6,1 68,2 2,85 

2028 530.626 35,69 6,1 68,3 2,86 

2029 531.380 35,74 6,1 68,4 2,86 

2030 532.352 35,81 6,1 68,6 2,86 

2031 532.856 35,84 6,1 68,6 2,87 

2032 533.235 35,87 6,1 68,7 2,87 

2033 533.483 35,89 6,2 68,7 2,87 

2034 533.591 35,89 6,2 68,7 2,87 

2035 533.933 35,92 6,2 68,8 2,87 

2036 533.768 35,91 6,2 68,7 2,87 

2037 533.464 35,88 6,2 68,7 2,87 

Ano 

População Varrição 
Limpeza de 

Praia 
Entulhos* Galhos/Troncos/madeira 

(hab) t/dia 

2038 533.030 35,86 6,1 68,6 2,87 

2039 532.466 35,82 6,1 68,6 2,87 

    
* Entulhos (Sujo/misto/Telha de barro) Estimativa a ser coletada (t/mês). 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

  
A projeção de resíduos domiciliares por tipologia pode ser visualizada na Erro! Fonte de 

referência não encontrada.. Observa-se, em 2020, que os entulhos em virtude de suas 

características possuem maior quantidade coletada em torno de 67 t/dia, seguido dos 

resíduos dos serviços de varrição 35 t/dia, limpeza de praias 6 t/dia e galhos 3 t/dia. 

 

Figura 2: Geração de resíduos domiciliares por tipologia. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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4. MODELO PROPOSTO PARA O MANEJO DIFERENCIADO DOS RESÍDUOS 

DOMICILIARES 

 

O modelo de gestão dos resíduos sólidos proposto para Niterói vai de acordo com o que 

preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos, através da Lei 12.305/2010 que 

privilegia a redução, o reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos sólidos gerados, 

através do manejo diferenciado dos resíduos e programas de educação ambiental e social 

para uma redução significativa dos resíduos a serem aterrados.  

 

No modelo proposto para Niterói considerou-se também o conceito de Economia Circular. A 

economia circular é um modelo de produção e de consumo que envolve a partilha, a 

reutilização, a reparação e a reciclagem de materiais e produtos existentes, alargando o 

ciclo de vida dos mesmos. Na prática, a economia circular implica a redução do desperdício 

ao mínimo. Quando um produto chega ao fim do seu ciclo de vida, os seus materiais são 

mantidos dentro da economia sempre que possível, podendo ser utilizados uma e outra vez, 

criando assim mais valor (Ellen MacArthur Foundation, 2017). 

 

Assim, a economia circular é uma alternativa atraente que busca redefinir a noção de 

crescimento, com foco em benefícios para toda a sociedade, em contrataste com o modelo 

econômico vigente baseado em “extrair, transformar e descartar”.  Isto envolve dissociar a 

atividade econômica do consumo de recursos finitos, e eliminar resíduos do sistema por 

princípio. Apoiada por uma transição para fontes de energia renovável, o modelo circular 

constrói capital econômico, natural e social, sendo baseado em  três princípios: 

 

 Eliminar resíduos e poluição desde o princípio; 

 Manter produtos e materiais em uso; 

 Regenerar sistemas naturais. 

 

Importante destacar que a transição para uma economia circular não se limita a ajustes 

visando a reduzir os impactos negativos da economia linear. Ela representa uma mudança 

sistêmica que constrói resiliência em longo-prazo, gera oportunidades econômicas e de 

negócios, e proporciona benefícios ambientais e sociais. 

 

O modelo de Economia Circular faz uma distinção entre ciclos técnicos e biológicos. O 

consumo se dá apenas nos ciclos biológicos, onde alimentos e outros materiais de base 

biológica (resíduos orgânicos) são projetados para retornar ao sistema através de 

processos como compostagem e digestão anaeróbica. Esses ciclos regeneraram os 

sistemas vivos, tais como o solo, que por sua vez proporcionam recursos renováveis para a 

economia. Já os Ciclos técnicos recuperam e restauram produtos, componentes e materiais 

através de estratégias como reuso, reparo, remanufatura ou (em última instância) 

reciclagem. 

 

Figura 3: Fluxograma da Economica Circular. 

 
Fonte: Parlamento Europeu, 2019.  
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Em linhas gerais o  Modelo de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos proposto para Niterói 

apresenta-se na Figura 4 e no Quadro 5. 

 

Quadro 5: Diretriz Geral e Manejo Proposto para Gestão dos Resíduos Sólidos. 

Diretriz Geral Manejo Proposto 

Recuperação 
de Resíduos 

e 
Minimização 
dos rejeitos 

para 
disposição 

final 

Segregação dos Resíduos Domiciliares recicláveis na fonte geradora - Resíduos secos e 
úmidos  

Coleta Seletiva dos Resíduos Secos e encaminhamento para Associações/Cooperativas de 
catadores 

Coleta Seletiva dos Resíduos Orgânicos e tratamento através de Biodigestor 

Encaminhamento do Rejeito para aterro sanitário licenciado   
Fomentar a criação de negócios visando emprego e renda para catadores de materiais 
recicláveis 

Fiscalização quanto à elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos 
geradores específicos 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

O modelo proposto de coleta para atendimento à população em Niterói engloba a 

segregação dos resíduos na fonte geradora em Resíduos Recicláveis Secos e Resíduos 

Recicláveis Orgânicos/Úmidos (e rejeitos). Desta forma o modelo convencional de coleta 

domiciliar, em que os resíduos eram encaminhados para a coleta sem uma segregação 

prévia será substituído gradualmente pelo modelo de coleta domiciliar seletiva na fonte 

geradora.  

 

Esta etapa de segregação na fonte geradora é primordial para sucesso da nova tecnologia 

para tratamento dos resíduos orgânicos através de um Biodigestor em fase de implantação 

no município. Assim, o Biodigestor deverá tratar os resíduos orgânicos gerados no 

município de Niterói, sendo encaminhado para o aterro sanitário o rejeito.  

 

Os fluxos de resíduos podem ser visualizados no mapeamento apresentado na Figura 4. 

Neste modelo, todos os resíduos coletados pela coleta domiciliar são encaminhados para o  

 

Morro do Céu, onde passarão por uma triagem e o resíduos orgânico será encaminhado 

para o Biodigestor. Os resíduos recicláveis secos serão enviados para as cooperativas de 

Catadores, e o rejeito será enviado para o aterro sanitário de São Gonçalo.  

 

Também para a gestão dos materiais recicláveis deverá ser i ntensificado o incentivo às 

associações ou cooperativas já existentes, bem como dos futuros grupos que possam ser 

criados ao longo do período de planejamento, inclui que capacitações técnicas aos 

trabalhadores devem ser realizadas.  

 

Essas capacitações visam, por exemplo: melhorar a capacidade produtiva das unidades de 

triagem, possibilitar processos padronizados no cenário municipal quanto à triagem dos 

materiais melhorando a qualidade final dos materiais à comercialização (padronização 

técnica), bem como criando condições melhores de trabalho e operação das unidades 

possibilitando autonomia dos grupos junto à seu processo de trabalho. 

 

A realização de cursos de capacitação e educação formal de adultos, por exemplo, visam 

melhorar as condições de atuação desses profissionais no manejo de materiais recicláveis 

secos auxiliando em sua organização e na operacionalização das unidades de triagem. 

Capacitação em informática, alfabetização, conceitos de administração e contabilidade são 

requeridos. Os catadores devem ser formados dentro de uma visão de negócio, e não 

somente assistencialismos.  

 

Considerando também o conceito de economia solidária deverão ser propostos cursos de 

artesanato e/ou fabricação de novos produtos a partir dos materiais recicláveis coletados. 

Neste sentido a CLIN já possui ações de educação ambiental envolvendo esta temática, 

devendo ser reestrururada ações neste sentido.  
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Figura 4: Fluxograma do Modelo Proposto para o Manejo Diferenciado dos Resíduos Sólidos Domiciliares. 
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Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

  

Figura 5: Geração de Resíduos Domiciliares por Região e Rotas Tecnologicas.  
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Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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5. OBJETIVOS E METAS 

 

Os objetivos e metas definidos para o PMSB/PMGIRS de Niterói estão pautados nos 

princípios fundamentais da Política Federal de Saneamento Básico, instituída pela Lei 

n°11.445/2007 e Política de Resíduos Sólidos, Lei n° 12.305/2010. Esses princípios 

materializam as principais diretrizes do planejamento, as quais foram a base para a 

definição dos principais objetivos, metas e ações para os serviços de saneamento básico 

municipal.  

 

Conforme preconiza a Lei n°11.445/2007, os serviços públicos de saneamento devem ser 

prestados buscando-se a universalização do acesso com a ampliação progressiva a todos 

os domicílios do município de Niterói, integralidade de todas as atividades e componentes 

de cada um dos serviços com eficiência e conformidade às necessidades da população e a 

adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as características regionais e 

locais do município.  

 

Os objetivos e metas, bem como as ações definidas no PMSB de Niterói foram formulados 

em consonância com os demais instrumentos de planejamento estratégico do município, 

como o Plano Estratégico Niterói Que Queremos (2013-2033) e o Planejamento Plurianual.  

 

Ainda, buscou-se compatibilizar o que está sendo proposto com as políticas públicas para o 

desenvolvimento sustentável, a se destacar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, através dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas respectivas 

169 metas.  

 

Nas Figuras 6 a 18 estão apresentados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e 

suas respectivas metas, as quais identificou-se uma relação direta ou indireta com os 

objetivos e metas definidos para o PMSB de Niterói.  

 

 

 

Figura 6: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 
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Figura 7: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 

 

Figura 8: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 
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Figura 9: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 

Figura 10: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 
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Figura 11: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 

 

Figura 12: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 
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Figura 13: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 

 

Figura 14: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 
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Figura 15: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 

 

Figura 16: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 
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Figura 17: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 

 

Figura 18: Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (continuação). 

 
Fonte: Adaptado de ONU, 2019. 
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5.1. DESVIO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS DO ATERRO SANITÁRIO 

 

A partir da Lei no 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos o 

cenário do manejo dos resíduos sólidos municipais deverá se adequar através de 

planejamento específico que vise aumentar os índices de reciclagem atuais, objetivando o 

atendimento as metas nacionais que preveem a diminuição da quantidade de resíduos 

sólidos encaminhados para aterro sanitário, através do aumento da reciclagem municipal, 

tanto dos materiais recicláveis secos quanto úmidos (orgânicos).  

 

O cenário normativo hoje está estabelecido através do “Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos” – PLANARES. O “Plano Nacional de Resíduos Sólidos”, elaborado pelo Ministério 

do Meio Ambiente – Governo Federal, em 2012, ainda encontra-se em versão preliminar. 

Diferentemente da Política Nacional, Lei 12.305/2010, o PLANARES foi elaborado com a 

finalidade de servir como diretriz aos “Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos” indicando metas nacionais para diferentes temas.  

 

O PLANARES indica em suas metas o desvio gradativo de resíduos sólidos secos e 

orgânicos dos aterros sanitários, diferentemente da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

que menciona o desvio integral de resíduos dos aterros.  

 

Isto porque, o PLANARES realizou um diagnóstico em nível de Brasil e verificou que a 

maioria dos municípios ainda estava longe de atender as diretrizes mínimas da Política 

Nacional de 2010, mesmo dois anos após sua promulgação.  

 

Considerando as metas estabelecidas no PLANARES, Quadro 6, o município de Niterói 

apesar do incentivo dado à reciclagem dos materiais secos, através da coleta seletiva e 

triagem dos materiais por meio de Cooperativa de Catadores, encontra-se aquém do 

cenário normativo nacional, uma vez que já em 2019, elevado percentual de resíduos 

recicláveis secos e de resíduos úmidos devem ser desviados do aterro sanitário.  

 

 

Quadro 6: Metas Nacionais do Cenário Normativo. 

Metas Nacionais de Reciclagem  

Metas/Ano 2015 2019 2023 2027 2031 

Redução dos Resíduos Recicláveis Secos dispostos em aterro Sanitário (%) 

Brasil 22 28 34 40 45 

Região Sudeste 30 37 42 45 50 

Redução dos Resíduos Úmidos dispostos em aterro Sanitário (%) 

Brasil 19 28 38 46 53 

Região Sudeste 25 35 45 50 55 
Fonte: PLANARES/ Agosto de 2012. 

 

Assim, para aumentar o desvio dos materiais recicláveis, tanto secos quanto orgânicos, 

estão apresentados a seguir os Programas, projetos e Ações para reciclagem municipal. 

 

5.1.1. Projeto de Coleta Domiciliar Conteinerizada 

 

Prevê-se um novo modelo de coleta domiciliar no município, através da segregação dos 

resíduos na fonte geradora. Para tanto deverá ser disciplinada a separação dos resíduos 

em no mínimo, Resíduos Recicláveis Secos e Resíduos Orgânicos (e rejeitos). 

 

A coleta conteinerizada, utilizando contentores padrão de 240l (Figura 19) para os resíduos 

úmidos (orgânicos) e resíduos secos, será implantada no município, inicialmente em 

condomínios, conforme estabelece a legislação municipal, devendo ser expandida para as 

demais residências, a partir de intenso trabalho informativo e de conscientização. 

 

Figura 19. Contentor 240L – Reciclável e Orgânico, respectivamente.  

 
Fonte: PrevSustentável CLIN/2019. 
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Assim, os setores de coleta deverão ser readequados, sendo inicialmente proposta a 

implantação da coleta conteinerizada na Região das Praias da Baia, que representa maior 

potencial de geração de resíduos e onde a coleta é realizada diariamente, no período 

noturna, devendo passar a ocorrer, já no Ano 1 de planejamento, de forma alternada para 

as diferentes frações de resíduos.  As etapas de implantação da coleta conteinerizada 

podem ser observadas no Quadro 7 e mapeamento Figura 20.  

 

Com relação aos veículos para a coleta, prevê-se a utilização de caminhões 

compactadores, seja para coleta dos orgânicos (e rejeitos) ou recicláveis secos (conforme já 

ocorre atualmente). Fazendo uma relação direta com a projeção da geração de resíduos 

domiciliares, tem-se que a frota atual de veículos compactadores é suficiente para 

atendimento à demanda futura.  Ressalta-se que a frota deverá ser mantida com idade 

máxima de 07 anos. 

 

Ainda, conforme será apresentado também no “Programa de Modernização” a frota deverá 

ser substituída ao longo do tempo por veículos elétricos. 

 

Quadro 7: Implantação de Novo Modelo Coleta Domiciliar Conteinerizada – Separação dos Resíduos 
Secos e Orgânicos. 

Regiões  Bairros Modelo Atual Modelo Futuro Prazo 

Praias da 
baia (e 

São 
Francisco) 

Centro, Charitas,Ponta D'areia, São Lourenço, Fátima, 
Morro do Estado, São Domingos, Ingá, Boa Viagem, 

Gragoatá, Icaraí, Santa Rosa, Pé Pequeno, Vital Brazil, 
Ilha da Conceição, Jurujuba, Alameda São Boaventura. 

Coleta diária 
Noturna Coleta Seletiva 

Alternada. Ex.: 
Seg.;Qua.;Sex. 

Coleta dos 
Resíduos 

Orgânicos. 
Ter.;Qui.;Sáb 

Coleta dos 
Resíduos 

Secos  

Ano 1 

Região 
Oceânica  

São Francisco (região de Praias da Baia), Cachoeiras, 
Maceió, Viradouro, Ititioca, Largo da Batalha, Badu, 

Cantagalo, Cafubá, Piratininga, Jacaré, Camboinhas, 
Itaipu, Itacoatiara, Engenho do Mato. 

Coleta Diurna. 
Seg.;Qua.;Sex.; 

Ano2 

Norte, 
Pendotiba 

e Leste 

Barreto, Engenhoca, Santana, Tenente Jardim, 
Fonseca, Cubango, Viçoso Jardim, Caramujo, 

Baldeador, Santa Bárbara, Sapê, Matapaca, Vila 
Progresso, Rio D'ouro, Várzea das Moças 

Coleta Diurna. 
Ter.;Qui;Sáb 

Ano 3 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Figura 20: Mapeamento da proposta de implantação da coleta conteinerizada. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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5.1.2. Projeto de Implantação de Biodigestor para Tratamento dos Resíduos 

Orgânicos 

 

O manejo dos resíduos orgânicos é uma premissa da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, Lei n° 12.305/2010, a qual obriga que toda a parcela reaproveitável ou reciclável de 

resíduos seja desviada dos aterros sanitários.  

 

Assim, o tratamento de resíduos orgânicos contribui para a busca pelo desenvolvimento 

sustentável e a minimização de impactos socioambientais relacionados ao tema da gestão 

de resíduos municipais.  

 

O desenvolvimento de projeto de biodigestão de resíduos orgânicos tem como objetivo 

também o de possibilitar o desvio da parcela destes resíduos do aterro sanitário como 

atendimento à PNRS. 

 

A implementação de tecnologias de biodigestão pode possibilitar a geração de energia 

térmica ou energia elétrica proveniente dos processos utilizados, propiciando 

sustentabilidade ambiental e atendimento à Política Nacional de Mudança Climática, Lei n° 

12.187/2010 e Decreto n° 7.390/2010, já que atua sobre as questões de emissões de gases 

do efeito estufa. 

 

Para atendimento as metas de reciclagem da fração dos resíduos orgânicos presentes nos 

resíduos sólidos urbanos gerados em Niterói, o município, através da CLIN em parceria com 

empresas do setor, irá implantar uma Unidade de Tratamento de Biodigestão com 

capacidade de tratar 120 toneladas de resíduos orgânicos por dia. Nas Figuras 21, 22 e 23 

pode-se observar a localização do Biodigestor no Morro do Céu e as respectivas plantas 

gerais. 

 

 

 

 

Figura 21: Locação do Biodigestor no Morro do Céu. 

 
Fonte: CLIN, 2019. 

 

Figura 22: Planta Básica do Biodigestor. 

 
Fonte: CLIN, 2019. 
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Figura 23: Planta Básica do Biodigestor em 3 D.  

 
Fonte: CLIN, 2019. 

 

O Projeto do Biodigestor prevê a implantação e 02 módulos com capacidade de 60t/dia, 

totalizando 120t/dia de capacidade instalada. Considerando as Metas do Planares (2012) 

em que apresenta que 50% dos resíduos orgânicos gerados nos municípios deverão ser 

desviados do aterro sanitário, para atendimento até o final do período de planejamento de 

20 anos, onde tem-se 116 t/dia de resíduos orgânicos , seriam necessária a implantação de 

01 módulo para tratamento de todo o resíduo gerado. Porém mesmo em um cenário onde a 

coleta seletiva dos resíduos orgânicos esteja consolidada, sabe-se da dificuldade em tratar 

dos Resíduos orgânico gerados.    

 

Inicialmente está sendo considerado a implantação de um projeto piloto de coleta 

diferenciada dos resíduos orgânicos a ser implantado no prazo imediato devendo atender a 

demanda considerando as metas de desvio de aterro sanitário de todo o período de 

planejamento, conforme se visualiza no Quadro 8.  

 

Destaca-se que o Biodigestor receberá também os resíduos coletados na limpeza de feiras 

e coletados por empresas particulares de “Coleta de Lixo Extraordinário”. 

 

Destaca-se que este projeto engloba uma etapa prévia de triagem a ser realizada por 

catadores a serem organizados em cooperativa que estará atuando nesta unidade. 
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Quadro 8: Geração de Resíduos Orgânicos presentes nos resíduos domiciliares 

Período de Planejamento/ Ano 

Geração Resíduos Orgânicos (t/dia) Prospectivas Técnicas 

Região Norte Região Pendotiba Praias da Baia Região Oceânica Região Leste 
Geração diária de 

Resíduo Orgânico* 
(t) 

Desvio do RO do 
aterro sanitário 

(%) 

Quantidade a ser 
desviada (t/dia) 

Biodigestor (120t/dia) 

1 2020 58 27 84 34 3 206 45 93 1 

2 2021 58 27 84 35 3 206 45 93 1 

3 2022 57 27 84 35 3 207 45 93 1 

4 2023 57 28 84 36 3 208 45 93 1 

5 2024 57 28 84 36 3 208 45 94 1 

6 2025 57 28 84 36 3 209 45 94 1 

7 2026 57 28 84 37 3 209 45 94 1 

8 2027 57 29 84 37 3 209 50 105 1 

9 2028 57 29 84 38 3 210 50 105 1 

10 2029 56 29 84 38 3 210 50 105 1 

11 2030 56 29 84 38 3 210 50 105 1 

12 2031 56 29 83 39 3 211 55 116 1 

13 2032 56 29 83 39 3 211 55 116 1 

14 2033 56 30 83 39 3 211 55 116 1 

15 2034 56 30 83 39 3 211 55 116 1 

16 2035 56 30 83 40 3 211 55 116 1 

17 2036 56 30 83 40 3 211 55 116 1 

18 2037 56 30 82 40 3 211 55 116 1 

19 2038 56 30 82 40 3 211 55 116 1 

20 2039 55 30 82 40 3 210 55 116 1 

Percentual da composição gravimétrica de Niterói adotada: 48,84 resíduos orgânico.  

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

5.1.3. Projeto de Compostagem na Fonte Geradora 

 

O manejo diferenciado dos resíduos orgânicos pode incentivar o desenvolvimento de 

projetos que envolvem a agricultura urbana e/ou agroecológica, incentivar ações de 

educação ambiental, desencadear projetos na área da geração de energia térmica ou 

elétrica, além de atuar na redução de emissões dos gases do efeito estufa, atendendo a 

Política Nacional sobre Mudança do Clima, através da Lei n° 12.187/2009.  

O projeto de incentivo a compostagem caseira leva em conta a segregação e o manejo na 

fonte geradora através de composteiras domésticas ou caseiras e também de minhocários 

(através do emprego de técnicas de vermicompostagem). As técnicas de tratamento dos 

resíduos orgânicos poderão utilizar-se do processo de compostagem natural a ser realizado 

nas residências, condomínios e estabelecimentos de pequeno porte do município. 
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O projeto de compostagem na fonte de geração tem como princípio o de viabilizar a técnica 

de forma caseira e natural a ser realizada nos próprios lotes das residências ou espaços 

comunitários. O uso de minhocários tende a facilitar o processo devido sua fácil operação e 

manutenção e há vários modelos que podem ser adotados pela municipalidade como algum 

tipo de padrão a ser difundido à população. 

 

A cessão de minhocário e de composteiras caseira pode ocorrer via poder público municipal 

ou viabilizando a sua construção através de oficinas temáticas e cursos de capacitação. O 

incentivo de apoio às composteiras e minhocários através de patrocinadores é uma 

alternativa para viabilização do projeto em nível municipal.  

 

Capacitações à população para a difusão de composteiras ou de minhocários 

(vermicompostagem) são ações necessárias para possibilitar a confecção dessas estruturas 

em nível residencial e difundir seu uso, propiciando orientação técnica adequada no âmbito 

caseiro com foco com os cuidados mínimos, controles e operacionalização básica.  

 

O fomento às iniciativas comunitárias espontâneas que já estejam ocorrendo no município é 

outra ação inerente do projeto e deverá ser executada paralelamente às iniciativas 

domésticas. 

 

5.1.4. Projeto de Tratamento de Resíduos Orgânicos em parceria com o Programa de 

Agricultura Urbana de Niterói – NIT HORTAS 

 

 

Os resíduos orgânicos também poderão ser tratados de forma descentralizada através de 

pátios de compostagem a serem implantados em parceria com o Programa de Agricultura 

Urbana de Niterói – NIT HORTAS. 

 

O processo de implementação contará com a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos e Sustentabilidade do Município de Niterói e CLIN assim como demais órgãos 

municipais e membros da comunidade. Estes agentes participarão da organização geral, 

distribuição dos canteiros e instalação da horta, exercendo as seguintes atividades: 

 Assinatura e publicação do Decreto que institui o Nit-Hortas; 

 Chamamento Público dos interessados através de Edital; 

 Reunião com a comunidade selecionada por ordem de inscrição e proximidade da 

Horta;  

 Mutirão de limpeza do local com parceria com CLIN, Seconser, Águas de Niterói e 

voluntários da SMARHS; 

 Cercamento do local com material reciclado com os voluntários e poder público;  

 Capina e preparação do solo sob supervisão dos técnicos da Smarhs, Clin e 

Seconser com o apoio de voluntários interessados e devidamente capacitados; 

 Adubação como material orgânico do local através de composteiras locais; 

 Confecção de canteiros e materiais necessários pelos voluntários interessados sob 

supervisão da SMARHS; 

 Fornecimento de mudas e sementes pela Smarhs/Clin; 

 Irrigação, manutenção, colheita e Irrigação, manutenção, colheita e distribuição dos 

alimentos orgânicos pelos participantes do programa. 
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5.1.5. Projeto de Implantação de PEV’s para a Coleta Multi-seletiva 

 

A CLIN vem desenvolvendo ações envolvendo a coleta seletiva municipal, apresentando 

nos últimos anos alternativas complementares ao modelo de coleta porta-a-porta, como a 

implantação de Ecopontos / PEV`s e modelo Itinerante. Deste modo, muitos dos projetos 

apresentados já vêm sendo elaborados e/ou implantados pela CLIN, necessitando de 

ampliações e melhoria contínua.  

 

A coleta seletiva porta-a-porta dos resíduos secos é o modelo a ser utilizado para abranger 

o território municipal havendo sua transição para a coleta conteinerizada, assim, somam-se 

alternativas a esse modelo de coleta e a outras etapas do manejo através dos projetos 

específicos. 

 

Os PEV`s serão locais aptos a receber da população em geral os materiais recicláveis 

secos (embalagens em geral) já previamente segregados por tipo configurando a coleta 

multi-seletiva tais como do vidro, papel, plástico e metal. Poderá receber resíduos orgânicos 

também a partir da definição pela municipalidade do modo de acondicionamento e logística 

de coleta. 

 

Propõe-se para os PEV’s uma logística de averiguação da situação em cada local 

implantado, se confirmado que o contêiner está no nível máximo para seu esvaziamento, a 

coleta será realizada. A logística de coleta dependerá, portanto, de alguns fatores, tais 

como: movimento do local, conscientização da população, conservação dos PEV’S e a 

época do ano. Uma maior demanda de coleta deverá ocorrer nos períodos de festas 

comemorativas e feriados. 

 

 

 

 

 

 Projeto PEV em Supermercados 

 

O projeto prevê inicialmente uma parceria com os principais supermercados locais onde são 

previstos a implantação de PEV`s do modelo ciclea com capacidade de 2.500 litros, 

conforme imagem ilustrativa, Figura 24.  

 

Para o Projeto dos PEV`s em supermercados foi estimada a implantação inicial de 24 

unidades, conforme visualiza-se no mapeamento da Figura 25. Considerou-se no 

mapeamento uma área de abrangência de 1 km de cada PEV - Supermercado, sendo esta 

distância adequada para a população se deslocar para levar seus resíduos. Deverá ser 

considerado em cada local área necessária para estacionamento de veículos que forem 

utilizar o PEV bem como área para manobra do caminhão munck para a coleta dos 

materiais.  

 

Figura 24: Modelo de PEV ciclea para a coleta multiseletiva. 
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Figura 25: Mapeamento da proposta de LEV`s em Supermercados 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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 Projeto PEV – Vidro  

 

Nos locais com maior geração de vidro serão previstos PEV`s específicos para estes 

resíduos. A utilização de PEV de vidro visa uma otimização no sistema de coleta seletiva 

porta-a-porta, com a redução da presença de vidros na massa dos materiais recicláveis, e 

consequente diminuição dos acidentes de trabalho dos coletores, que frequentemente 

ocorrem no atual sistema. Além disso, contribui para o aumento do índice de desvio desse 

material do aterro sanitário. 

 

O projeto prevê inicialmente a implantação dos PEV`s para Vidro nas áreas definidas como 

Polo Gastronômico de Icaraí, no quantitativo de 6 unidades com distância aproximada de 

300 metros entre eles; e Rota Gastronômica da Região Oceânica com previsão de 21 

unidades, considerando a implantação a cada 1 km, conforme apresenta-se no 

mapeamento da Figura 26.  
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Figura 26: Mapa de implantação dos PEV`s para a coleta multi-seletiva.  

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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5.1.6. Projeto Pev Ecoclin/Ecoenel 

 

Para a coleta seletiva também deverá ser ampliada a modalidade através de Pontos de 

Troca, como o Projeto Ecoclin/Ecoenel em que os materiais recicláveis recebidos são 

trocados por desconto na conta de energia elétrica. Assim, deverão ser realizadas 

melhorais no Projeto dos PEV`s Ecoclin/Ecoenel.  

 

Prevê-se a implantação em todos os DLU`s de infraestrutura padrão composta pelo modelo 

de contêiner, conforme já implantado em alguns pontos do município.  

 

Todos os PEV`s do Projeto Ecoclin/Ecoeneel deverão estar aptos a receber os materiais 

recicláveis previamente segregado, bem como possuir coletores específicos para 

recebimento de óleo vegetal. Outras parcerias devem ser firmadas com relação à alguns 

resíduos de logística reversa obrigatória, como lâmpadas, pilhas e baterias, 

eletroeletrônicos.   

 

No mapeamento da Figura 27 observa-se a estimativa de implantação das unidades por 

DLU, devendo o local exato ser escolhido pela municipalidade.  
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Figura 27: Mapa de ampliação do modelo de LEV’s – ECOCLIN / ECOENEL..  

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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5.1.7. Projeto de Novos Galpões de Triagem 

 

Para atendimento as metas de desvio dos materiais recicláveis secos do aterro sanitário, 

conforme estabelecido no PLANARES (2012) considerou-se um aumento progressivo de 

10% até atingimento, no Ano 5, de 50% de desvio dos resíduos secos com base no 

potencial de geração (estudo gravimétrico), conforme se observa na projeção apresentada 

no Quadro 9.  

 

Para previsão da necessidade de novos galpões de triagem considerou-se que um 

trabalhador consegue triar em média 200kg de material reciclável por dia operando em um 

galpão de triagem manual e, para cada Galpão estabeleceu-se no mínimo 80 trabalhadores.  

Assim, para atendimento ao município de Niterói seriam necessários 6 Galpões no Ano 5 se 

mantendo ao longo do período de planejamento.  

 

Os galpões a serem instalados deverão atender a demanda da coleta seletiva porta-a-porta 

e PEV`s, bem como a etapa inicial de triagem que ocorrerá no Biodigestor. Assim, a área de 

implantação destes galpões será no Morro do Céu.  

 

Conforme demonstrado ainda nos pré-dimensionamentos, para que o município de Niterói 

supra toda a demanda de triagem, há ainda a necessidade de implantação de infraestrutura, 

seja para ampliação das unidades existentes ou para novas unidades operacionais.  

 

Observa-se que ao final do horizonte de planejamento de 20 anos o sistema de triagem 

manual necessitará de significativa mão-de-obra com necessidade de um total de 497 

trabalhadores para que se possa atender às metas de desvio de resíduos recicláveis secos. 

 

No cenário atual o município possui uma Cooperativa de Catadores no Morro do Céu, que 

atua com aproximadamente 20 cooperados. A CLIN já está estruturando a implantação e 

organização dos catadores que atuam em área adjacente ao Morro do Céu. Nesta área, a 

CLIN já possui levantamento e pré-projeto para 02 galpões, já prevendo atuação de 02 

grupo com 80 catadores cada. Assim, a demanda atual de mão de obra para triagem (180 

catadores) supriria a necessidade até o Ano 2.   

 

Para reduzir a necessidade de implantação de infraestrutura e inserção de mão-de-obra na 

triagem de resíduos recicláveis secos - mão-de-obra essa já escassa no cenário atual - 

deverão ser adotadas medidas visando à redução da geração de resíduos e o incentivo à 

reutilização dos mesmos, conforme preconiza a PNRS. Os acordos setoriais visando à 

logística reversa de embalagens, conforme Art. 33 da PNRS também são medidas que 

auxiliam nesse processo.  

 

Tendo em vista a inviabilidade da manutenção do modelo atual que se baseia 

exclusivamente na triagem manual de resíduos recicláveis secos, a busca e o fomento para 

a implantação de novas tecnologias as quais elevem a capacidade produtiva na etapa de 

triagem deve ser uma premissa do presente Plano. Assim, deve-se considerar também no 

médio prazo a implantação de uma usina de triagem automatizada no município garantindo 

assim o atendimento às metas progressivas de desvios dos resíduos recicláveis secos.  

 

A implantação de uma usina de triagem automatizada em Niterói, bem como na melhoria 

dos processos de triagem manual nos galpões com emprego de novas tecnologias que 

auxiliem a triagem manual poderá ser obtida através de parcerias ou convênios com a 

iniciativa privada.  

 
Assim, a demanda de novas tecnologias na etapa de triagem deverá ser considerada caso 

não haja mão de obra suficiente de catadores de materiais recicláveis no município ao longo 

do período de planejamento. 
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Quadro 9: Geração dos Resíduos Recicláveis Secos e necessidade de mão de obra e galpões de triagem. 

Período de Planejamento/ 
Ano 

Geração Resíduos Secos (t/dia) Prospectivas Técnicas 

Região Norte Região Pendotiba 
Praias da 

Baia 
Região Oceânica Região Leste 

Geração diária 
de Resíduo 

Seco - RS (t) 

Desvio do RS do 
aterro sanitário 

(%) 

Quantidade a ser 
desviada (t/dia) 

Necessidade Triadores* 
(un.) 

Número de 
Galpões 

1 55 25 79 32 3 194 10 19 97 1 

2 54 25 79 33 3 195 20 39 195 2 

3 54 26 79 33 3 195 30 59 293 4 

4 54 26 79 34 3 196 40 78 392 5 

5 54 26 79 34 3 196 50 98 491 6 

6 54 27 79 34 3 197 50 98 492 6 

7 54 27 79 35 3 197 50 99 493 6 

8 54 27 79 35 3 198 50 99 494 6 

9 53 27 79 36 3 198 50 99 495 6 

10 53 27 79 36 3 198 50 99 496 6 

11 53 27 79 36 3 199 50 99 497 6 

12 53 28 79 37 3 199 50 99 497 6 

13 53 28 79 37 3 199 50 99 497 6 

14 53 28 78 37 3 199 50 100 498 6 

15 53 28 78 37 3 199 50 100 498 6 

16 53 28 78 37 3 199 50 100 498 6 

17 53 28 78 38 3 199 50 100 498 6 

18 52 28 78 38 3 199 50 100 498 6 

19 52 28 78 38 3 199 50 99 497 6 

20 52 28 77 38 3 199 50 99 497 6 

 * Considerando que um triador em um galpão consegue triar em média 200kg/dia. 

** Considerando 80 trabalhadores por unidade. 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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5.1.8. Projeto de Incentivo às Associações/Cooperativas de Catadores 

 

Este projeto visa melhorar as condições de trabalho e renda nos processos de triagem dos 

resíduos recicláveis secos realizado pela Cooperativas de Catadores de Materiais 

Recicláveis do Morro do Céu, bem como de novas associações e/ou cooperativas que 

venham a ser instituídas para atuação nesta etapa do manejo de resíduos.  

 

Além disso, este projeto visa inserir nas associações ou cooperativas já existentes os 

catadores que atuam de forma autônoma e informal na coleta de materiais recicláveis, 

conforme diagnosticado de modo a atender gradualmente o desvio de materiais secos do 

aterro sanitário ou ainda de possibilitar a criação de novos grupos de catadores organizado 

para triagem dos materiais no cenário municipal.  

 

Considera-se no presente PMSB/PMGIRS que a etapa de coleta dos resíduos secos 

continuará a ser realizada pela ECONIT, através da transição do modelo atual para o 

modelo e coleta conteinerizzada com segregação na fonte geradora. Deste modo as 

associações/cooperativas estarão inseridas apenas nas etapas de triagem e 

comercialização desses materiais, conforme já ocorre no modelo atual.  

 

O modelo proposto adota os catadores de materiais recicláveis como importantes agentes 

ambientais parceiros do Poder Público municipal no manejo de resíduos recicláveis secos, 

os quais operam as unidades de triagem, na forma de grupo de trabalho organizados 

através de Associações ou Cooperativas.  

 

Deverá haver monitoramento contínuo técnico e operacional da atuação dos catadores junto 

às Unidades de triagem municipais em busca do atendimento às metas de desvio definidas 

no presente Plano para o cenário municipal, o qual caberá à CLIN. Este monitoramento 

visará ainda garantir condições sanitárias mínimas, condições ambientais e de segurança 

aos catadores na operação das unidades de triagem.  

 

Este projeto deverá capacitar continuamente os catadores associados/cooperados através 

de capacitação técnica, cursos na área tecnológica, curso sobre economia, gestão de 

negócios e sobre como planejar conceitualmente o funcionamento e administração da 

Unidade de Triagem. Também deverão ser realizados cursos de alfabetização e elevação 

da escolaridade (EJA) para os catadores e catadoras, membros da associação/cooperativa, 

inclui indo os integrantes da família, bem como incentivo à participação de cursos de 

capacitação. 

 

A capacitação técnica para as Associações/Cooperativas deverá buscar estabelecer uma 

padronização de processos para melhorar a produção e introduzir um entendimento sobre a 

importância dos padrões como recurso para criar escala comercial e atender as 

necessidades do mercado de reciclados de forma mais profissional, seguindo padrões 

técnicos.  

 

Por fim, deve-se considerar que os catadores capacitados deverão ser multiplicadores dos 

conhecimentos adquiridos de forma a possibilitar a capacitação dos demais catadores 

envolvidos. 

 

5.1.9. Projeto de Valorização dos Materiais Recicláveis 

 

Deverá ser desenvolvido Projeto de Valorização dos Materiais Recicláveis coletados pela 

municipalidade e demais coletas informais visando a reutilização dos mesmos para 

artesanatos e fabricação de novos produtos, contribuindo para economia circular presente 

no ciclo dos resíduos. Este Projeto poderá ser desenvolvido pela CLIN em parceria com a 

Secretaria de Cultura e Fundação de arte de Niterói.  

 

Também neste projeto deverá ser incentivada a criação de “startups” voltadas a reciclagem 

e coleta seletiva.  
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5.1.10. Programa de Educação Ambiental e Sustentabilidade  

 

A educação ambiental deverá ser trabalhada durante o período de planejamento de forma 

continuada visando aumentar a participação popular na coleta seletiva e tratamento dos 

resíduos orgânicos, diminuindo a quantidade de materiais enviados ao aterro sanitário. 

 

A Educação Ambiental deverá ser realizada através de campanhas, palestras e ações de 

marketing em escolas da rede publica e privada, em logradouros públicos, em empresas e 

órgãos públicos. As principais propostas e temas a serem abordados apresentam-se no 

Quadro 10. 

 

 

Quadro 10: Propostas ao Projeto de Educação Ambiental e Sustentabilidade. 
Propostas para o Projeto Público-Alvo Ações e Temas a serem abordados 

Educação Ambiental 

continuada em escolas 

públicas municipais; 

Estudantes da rede 

municipal e particular de 

ensino e, por 

consequência, os pais dos 

alunos; 

 Inserção de temas transversais na grade curricular; 

 Oficinas escolares, gincanas ambientais para arrecadação de resíduos recicláveis; 

 Ações pedagógicas abordando o princípio dos 3R’s – Reduzir, Reutilizar e Reciclar; 

 Promover visitas técnicas em aterro sanitário e centrais de triagem de resíduos e outras áreas ligadas ao tema; 

 Promover palestras e encontros com profissionais que atuam no setor do manejo de resíduos sólidos (técnicos da prefeitura, das empresas prestadoras de 

serviços, cooperativas de catadores, etc.).  

 Incentivar peças teatrais e outras ações culturais para serem disseminados à população do município; 

 Abordar temas gerais ligados ao manejo dos resíduos sólidos durante seu horizonte de atuação do PGIRS (controle social).  

Campanhas informativas; 

Cursos e palestras; 
População em geral 

 Informar sobre por que e como segregar na fonte os resíduos gerados; sobre as formas de acondicionamento e disposição dos resíduos sólidos urbanos; E 

informar sobre a localização, função e modo de operação dos LEV’s e Ecopontos, etc. 

 Informar sobre os horários e frequências das coletas de resíduos em cada bairro e localidade e outros serviços que estejam à disposição da população sobre 

esse tema; 

 Abordar temas como a responsabilidade quanto à gestão de resíduos da construção civil e outros resíduos; 

 Incentivar e disseminar do uso de composteiras domésticas (cursos e oficinas).  

 Abordar temas ligados à importância da participação da população na limpeza pública e preservação de ambientes comunitários e públicos diversos; 

 Campanhas de coleta seletiva continuadas (quanto mais constantes, mais efetivos serão os resultados alcançados).  

Campanhas informativas, 

oficinas, cursos e palestras; 
População em geral 

 Abordar temas ligados ao correto manejo de resíduos nas residências e incentivar a separação dos resíduos; 

 Incentivar e instruir a população como realizar compostagem e reutilizar óleo de cozinha usado para outro fim; 

Reuniões Públicas, 

Campanhas informativas; 

 

Setores econômicos: 

comércio, serviços, 

indústria, fornecedores, 

etc., e grandes geradores; 

 Informações relacionadas à necessidade de separar os materiais recicláveis e quanto aos PGRS (quando for cabível); 

 Incentivar para que auxiliem a coleta seletiva municipal, inclusive auxiliando nas campanhas municipais; 

 Incentivar ações do setor privado ligadas à manutenção da limpeza de praças, canteiros e outros espaços públicos do município; 

 Ações de conscientização como forma de anteceder a fiscalização desses empreendimentos e setores. 

Reuniões Públicas, 

Campanhas informativas; 

Entidades não 

governamentais; 

Associações de bairros e 

moradores; Entidades de 

grupos do comércio e de 

 Incentivar esses grupos que possam vir a desenvolver atividades e ações ligadas ao manejo adequado de resíduos sólidos urbanos e resíduos recicláveis. 
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Propostas para o Projeto Público-Alvo Ações e Temas a serem abordados 

indústrias; Cooperativas; 

Grupos ecológicos; 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

5.1.11. Ações para o Manejo dos Resíduos no Programa Pró-Sustentável 

 

O Programa Região Oceânica Sustentável “PRO-Sustentável” tem por objetivo promover a 

sustentabilidade ambiental na Região Oceânica mitigando ou revertendo os processos de 

degradação ambiental, aliando melhorias na infraestrutura urbana e ambiental, para 

melhoria da qualidade de vida socioambiental naquela região.  

 

Está organizado em grandes componentes: (i) Urbanização; (ii) Infraestrutura; (iii) 

Sustentabilidade. As principais obras ou ações previstas em cada componente são 

conforme abaixo: 

 

 Urbanização: Parque Orla Piratininga – POP; Sistema Cicloviário; Requalificação da 

área de influência do Corredor BRT da Transoceânica;  

 Infraestrutura: Corredor BRT da Transoceânica; Drenagem Urbana do bairro 

Fazendinha; Pavimentação e Requalificação de vias;  

 Sustentabilidade: Requalificação da Bacia do Rio Jacaré; Centro de Referência em 

Sustentabilidade Ambiental; Plano de Gestão Ambiental da Região Oceânica; 

Ecoturismo e Gestão das Praias.  

 

Algumas das ações e projetos acima citados têm relação direta ou indireta com as questões 

do saneamento básico, com destaque para o manejo adequado dos resíduos sólidos. Por 

isso o desenvolvimento do Programa na Região Oceânica tende a beneficiar os objetivos do 

PMSB, uma vez que já se observa através das iniciativas em execução a busca pelo 

desenvolvimento sustentável e a implantação de infraestrutura nessa porção do município 

em franca expansão urbana.  

 

Assim o Programa Pró-Sustentável pode desenvolver ações na temática resíduos sólidos 

nas seguintes áreas: 

 

 Campanhas de Educação Ambiental e Conscientização sobre a coleta dos 

resíduos orgânicos e secos, a ser implantada de forma conteinerizada a partir 

do Ano 2 na região Oceânica; 

 Implantação de LEV`s para a coleta Multi-seletiva em supermercados e 

grandes geradores de vidro e Ecopontos Ecoclin/Ecoenel; 

 No longo prazo a necessidade de implantação de galpões de triagem visando 

a descentralização dos serviços. 

 

Estas propostas podem ser visualizadas no mapeamento da Figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

 

 
38 
 
 

 

Figura 28: Ações para o Manejo dos Resíduos no Programa Pró-Sustentável. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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5.1.12. Ações Estruturais e Estruturantes  

 

Quadro 11: Objetivos, Metas e Ações para Aumentar os Índices de Reciclagem. 

Objetivo 

Aumentar os índices de reciclagem através do desvio de materiais recicláveis (secos e orgânicos) do aterro sanitário. 

Meta Justificativa Ações Estruturais Ações não estruturais Prazo Responsável 

Coleta Domiciliar 

Conteinerizada - 

Resíduos Secos e 

Orgânicos (e rejeitos) 

 

Atendimento à Política 

Nacional e Resíduos Sólidos. 

Necessidade de segregação 

dos resíduos na fonte 

geradora.  

Implantação da Coleta alternada para resíduos 

secos e orgânicos – Região Praias da Baia 

Planejamento dos roteiros específicos para coleta dos resíduos secos e 

orgânicos (e rejeitos) 
Ano 1 

CLIN em parceria com 

a empresa ECONIT 

Implantação da Coleta alternada para resíduos 

secos e orgânicos – Região Oceânica  
-- Ano 2 

Implantação da Coleta alternada para resíduos 

secos e orgânicos – Norte, Pendotiba e Leste 
-- Ano 3 

-- 
Disciplinar e Fiscalizar o acondicionamento distinto do resíduo seco e 

resíduo orgânico (contentores distintos). Ano 1 em 

diante 
-- Ações de Conscientização e Educação Ambiental. 

Projeto de Implantação do 

Biodigestor  

Atendimento à Política 

Nacional e Resíduos Sólidos 

no que se refere ao Tratamento 

dos Resíduos Orgânicos  

Implantação da Unidade de Tratamento no 

Morro do Céu. Infraestrutura e equipamentos. 

Desapropriação de área 

Ano 1 

CLIN em parceria com 

empresa Privada. Sem 

custos à CLIN. Troca 

pela energia gerada.  

Orientação à população sobre a segregação dos resíduos na fonte 

geradora para a Coleta Seletiva dos Resíduos Orgânicos 

Projeto de Compostagem 

na Fonte geradora 

Atendimento à Política 

Nacional e Resíduos Sólidos 

no que se refere ao Tratamento 

dos Resíduos Orgânicos 

-- 
Definir modelos de composteiras que podem ser adotados nas 

capacitações (minhocários por exemplo) 
Ano 1 

CLIN em parceria com 

Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hídricos e 

Sustentabilidade 

SMARHS. 

-- 
Definir cronograma de oficinas e cursos para confecção de 

composteiras 
Ano 1 

-- 
Realização das oficinas, cursos e capacitações para confecção e 

operação de composteiras. 
Ano 2 

Projeto de Tratamento de 

Resíduos Orgânicos em 

parceria com o Programa 

de Agricultura Urbana de 

Niterói – NIT HORTAS 

 

Atendimento à Política 

Nacional e Resíduos Sólidos 

no que se refere ao Tratamento 

dos Resíduos Orgânicos 

 

Elaboração de projeto específico de compostagem vinculado ao 

cronograma do Programa de Agricultura Urbana de Niteroi – NIT 

HORTAS 

Curto e 

Médio 

CLIN em parceria com 

Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hídricos e 

Sustentabilidade 

SMARHS. 

Projeto de Implantação de 

PEV`s para a Coleta Multi 

Seletiva 

Aumentar disponibilização da 

Coleta Seletiva através de 

Pontos de Entrega Voluntária – 

PEV`s 

Implantação da infraestrutura nos locais 

pretendidos – Parcerias com Supermercados. 

Aquisição de equipamentos (24 unidades) 

Definir regulamentação da lei que obriga os estabelecimentos 

comerciais que comercializem bebidas engarrafadas em embalagens de 

vidro não retornáveis, a disponibilizarem recipientes para coleta seletiva 

desses materiais. 

Ano 1 
CLIN em parceria com 

a empresa ECONIT 
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Objetivo 

Aumentar os índices de reciclagem através do desvio de materiais recicláveis (secos e orgânicos) do aterro sanitário. 

Meta Justificativa Ações Estruturais Ações não estruturais Prazo Responsável 

Aquisição dos PEV`s e equipamentos para 

coleta – Caminhão Munck. 

Definição de estratégias de parcerias (Parceria público-privada, 

patrocínios, etc.) 
Ano 1 

Implantação de PEV`s para Vidro na Rota 

gastronômica da Região Oceânica 
Definição exata dos locais a serem instalados Ano 2 

Implantação de PEV`s para Vidro na região 

gastronômica de Icaraí 

Qualificação de mão-de-obra do projeto; definição da frequência de 

coleta. 
Ano 1 

Projeto PEV`s 

ECOCLIN/ECOENEL 

Ampliar o projeto já existente 

no município. 

Implantação da infraestrutura nos locais 

pretendidos. Aquisição de equipamentos 

Qualificação de mão-de-obra do projeto; definição da frequência de 

coleta. 
Ano 1 em 

diante 

CLIN em parceria com 

a ENEL 

Projeto de Novos Galpões 

de Triagem 

 

Atendimento à Política 

Nacional e Resíduos Sólidos 

no que se refere à destinação 

dos Materiais Recicláveis 

Secos 

Implantar 02 Novos Galpões de Triagem no 

Morro do Céu. Totalizando 03 Unidades. 

Capacitar os cooperados/associados a realizar a gestão completa do 

galpão de triagem; 
Ano 1 

CLIN em parceria com 

empresa Privada. 

Implantar 01 Galpão de Triagem – local a 

definir. Totalizando 04 Unidades. 

Capacitar os cooperados/associados a realizar a gestão completa do 

galpão de triagem; 
Ano 3 

Implantar 02 Galpões de Triagem – local a 

definir. Totalizando 06 Unidades. 

Capacitar os cooperados/associados a realizar a gestão completa do 

galpão de triagem; 
Ano 4 

Projeto de incentivo as 

Associações e/ou 

Cooperativas de 

Catadores 

 

Reconhecimento do resíduo 

sólido reutilizável e reciclável 

como um bem econômico e de 

valor social, gerador de 

trabalho e renda e promotor de 

cidadania; 

Dotar os galpões de triagem com equipamentos; 
Identificação de potenciais catadores para inserção nos Galpões de 

Triagem; 

Curto e 

Médio 

CLIN em parceria com 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social e 

Direitos Humanos – 

SASDH. 

-- Formalização de vínculo de trabalho dos catadores na etapa de triagem; 

-- 
Criar instrumentos de monitoramento sobre os quantitativos de resíduos 

recicláveis secos comercializados nos galpões;  

-- 

Realizar cursos de capacitação técnica aos associados de forma 

continuada, visando garantias de aumento de produtividade e melhoria 

das condições de trabalho; 

-- 
Realizar manutenção preventiva dos equipamentos disponíveis nas 

Cooperativas de Catadores; 

-- 

Atuação do CRAS municipal e outras secretarias. Formalização de 

grupo gestor municipal para atuação específica junto a cooperativa 

existente, ou que vierem a existir. 

Projeto de Valorização 

dos Materiais Recicláveis 

Reconhecimento do resíduo 

sólido reutilizável e reciclável 

como um bem econômico e de 

valor social, gerador de 

trabalho e renda e promotor de 

-- 

Criação de um Grupo de Trablho ligado à valorização dos materiais 

recicláveis com prioridade para a reutilização dos materiais  para 

artesanatos e outros produtos; 

Incentivar a criação de  “startups” no setor de reciclagem e coleta 

seletiva. 

Curto e 

Médio 

CLIN em parceria com 

a Secretária de Cultura 

e Fundação de Arte de 

Niterói 
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Objetivo 

Aumentar os índices de reciclagem através do desvio de materiais recicláveis (secos e orgânicos) do aterro sanitário. 

Meta Justificativa Ações Estruturais Ações não estruturais Prazo Responsável 

cidadania; 

Programa de Educação 

Ambiental 

Aumentar a participação 

popular na coleta seletiva 

visando diminuição da 

quantidade de materiais 

enviados ao aterro sanitário. 

-- 

Promover conscientização da população e segmentos sociais, 

comerciais e por idades sob aspectos do desenvolvimento sustentável, 

com destaque para a reciclagem e coleta seletiva. Curto e 

Médio  

CLIN em parceria com 

Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hídricos e 

Sustentabilidade 

SMARHS. 

 Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

 

5.2. UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

Este objetivo está direcionado à visão estratégica de melhoria operacional e de qualidade 

da prestação dos serviços de manejo dos resíduos sólidos, em termos quantitativos, 

englobando todos os programas e respectivas ações estruturantes e não estruturantes. 

 

Nos itens a seguir serão abordados os programas e metas referentes às ampliações de 

infraestrutura e equipamentos operacionais do sistema limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos, sendo posteriormente apresentadas as ações estruturantes e não 

estruturantes para o atendimento do objetivo de universalização. 

 

5.2.1. Programa de Implantação de Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos em 

Comunidades de Baixa Renda  

 

A CLIN já possui projeto para implantação de coleta, transporte e tratamento dos resíduos 

sólidos gerados na comunidade do Preventório, no bairro Charitas, denominado 

“PrevSustentável”.  

 

A coleta dos resíduos é uma problemática nas comunidades de baixa renda, o Projeto 

PrevSustentavel destaca que devido à configuração urbana do local, com ruas muito 

estreitas, os caminhões de coleta da CLIN não conseguem atender toda a população. 

Como consequência, grande parte dos resíduos gerados não possuem a destinação 

correta, sendo depositados em áreas públicas e terrenos baldios, promovendo o aumento 

de pragas e vetores, incêndios, poluição visual, problemas com a rede de drenagem, o que 

afeta diretamente a qualidade de vida da população local no que tange saúde pública, 

saneamento, resiliência e meio ambiente 

 

 Coleta Alternativa – Quadriciclo com carreta 

 

Nas comunidades considerando a configuração urbana local pode-se implantar uma coleta 

alternativa através de carretas do tipo fazendinha com dimensões de 2,0 x 1,3 metros 

acopladas a quadriciclos com tração 4x4, conforme modelo apresentado na Figura 29.  Os 

quadriciclos são uma boa opção por serem mais seguros e estáveis que motocicletas, 

quando associados à grandes cargas.  Para a comunidade do preventório o 

PrevSustentável estimou serem necessários 3 quadriciclos e 3 carretas.  
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Figura 29: Modelo quadriciclo 4x4. e modelo carreta fazendinha, respectivamente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Projeto Prev Sustentável CLIN/2019. 

 

 Implantação de Coletores Semienterrados 

 

Além de estimular a coleta alternativa, o projeto planeja trocar os coletores presentes na 

comunidade por coletores herméticos e semienterrados, que seriam utilizados para 

acondicionar tanto frações orgânicas e recicláveis descartadas diretamente por moradores, 

bem como os resíduos recolhidos pela coleta alternativa dos quadriciclos. Suas vantagens 

estão diretamente ligadas à capacidade de armazenamento de resíduos, bem como a 

coibição de proliferação de insetos, além de ratos e outros vetores. 

 

Os Contêineres semienterrados ocupam uma área definitivamente menor e a utilização de 

dois ou mais contentores possibilita a separação dos resíduos orgânicos dos recicláveis, 

proporcionando grande economia, uma vez que a coleta pode ser feita com menor 

frequência. Isso gera economia de combustível e mão de obra, além da redução da 

emissão de gases tóxicos na atmosfera por parte dos caminhões coletores além de 

aumentar significantemente o volume de resíduos recicláveis da comunidade.  

 

O volume dos coletores semienterrados varia de 3 a 5m³, e ainda assim não ocupam 

espaço significativo, tendo em vista que cerca 2/3 de seu volume total permanece 

enterrado. De acordo com Brito (2002) o corpo do coletor é feito em PEAD e internamente 

dispõe de dois sacos plásticos. Um deles é feito de PVC e é onde são lançados os 

resíduos. O outro, feito de polipropileno reforçado, permite a abertura de sua parte inferior, 

e sua finalidade é servir como suporte para o saco plástico descartável. Na Figura 30 

observa-se modelo de contêiner semienterrado. 

 

Os resíduos são lançados através de uma abertura circular, cuja tampa permite que o 

coletor seja trancado, evitando a retirada dos resíduos por catadores. A tampa de abertura 

possui um batente traseiro que obriga o coletor a manter-se permanentemente fechado, 

evitando a entrada de água de chuva, de vetores e a propagação de odores 

(PrevSustentável, CLIN 2019). 

  

Figura 30: Exemplo de Modelo de contêiner semienterrado.   

 
Fonte: Projeto PrevSustentávell, CLIN 2019. 

 

A prefeitura por meio da CLIN será responsável pela instalação dos novos coletores e 

consequentemente da coleta dos resíduos sólidos. Para tanto serão utilizados quadriciclos 

junto às carretas. Serão alocados garis nas áreas próximas aos pontos de coleta seletiva 

de forma a orientar a população sobre o descarte regular de cada tipo de resíduo.  
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 Implantação de Caçambas para os Resíduos da Construção Civil 

 

Para o descarte inadequado de resíduos da construção civil o projeto prevê a implantação 

de caçambas metálicas com tampas, Figura 31, em pontos pré-determinados. 

 

Figura 31: Modelo de Caçambas metálicas com tampa para os resíduos da Construção Civil.  

 
Fonte: Projeto PrevSustentávell, CLIN 2019. 

 

O Projeto desenvolvido pela CLIN, PrevSustentavél, considerou uma população a ser 

atendida de 17.004 habitantes (2019) o que demandaria a infraestrutura apresentada no 

abaixo:  

 

 Implantação de contentores para os resíduos orgânicos: 5 unidades; 

 Implantação de contentores para os resíduos reciclável: 7 unidades; 

 Implantação de caçambas para coleta de entulhos: 3 unidades; 

 

Assim, no horizonte de planejamento de 20 anos, deverão ser elaborados projetos 

específicos para todas as comunidades de baixa renda de Niterói, considerando suas 

particularidades locais. No entanto, afim de estimativa, relacionou-se a infraestrutura 

necessária para o PrevSustentável e aplicou-se as demais regiões, considerando a 

Projeção Populacional realizada para o presente PMSB/PMGIRS.  

 
 

 
Quadro 12: Estimativa de Infraestrutura necessária de contentores para os resíduos secos e 
orgânicos, e caçambas para resíduos da construção civil em comunidades de baixa renda.  

Unidade  
Região 

Norte 

Região 

Pendotiba 

Praias da 

Baía * 

Região 

Oceânica 

População Populacional em Comunidades de Baixa 

Renda (hab.) Projeção 2039 
44.536 15.225 16.550 6.626 

Estimativa de Infraestrutura  (unidades) 

Contentores para os Resíduos Orgânicos 13 4 5 2 

Contentores para os Resíduos Reciclável 18 6 7 3 

Caçambas para Entulhos 8 3 3 1 

*Desconsiderando Pop. Comunidade Preventório (17.000hab) - Já possui Projeto. 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

O Projeto de coleta, transporte e tratamento de resíduos em comunidades de baixa renda 

deverá aumentar progressivamente até atingimento total destas áreas. Ressalta-se que as 

particularidades locais deverão ser consideradas, como por exemplo implantação de tubos 

de queda em locais apropriados. A ordem de implantação dos projetos poderá considerar 

outros projetos e programas desenvolvidos no município. Na Figura 32 pode-se observar 

as principais comunidades de baixa renda a serem contempladas no projeto. 

 

Para que o presente projeto obtenha êxito, é necessário o empoderamento da comunidade 

no mesmo, participando diretamente do modelo de gestão de resíduos sólidos, seja no 

processo de separação da fração orgânica e reciclável, na disposição adequada ou na 

solução de eventuais problemas, da maneira mais satisfatória e pacífica. 
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Figura 32: Mapa de Implantação dos projetos em comunidades de baixa renda. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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5.2.2. Programa de Ampliação e Manutenção dos Serviços  

 

Para o município de Niterói prevê-se um aumento da oferta dos serviços e aquisição de 

novas tecnologias ao longo do tempo.  

 

Assim, o PMSB/PMGIRS prevê a manutenção da universalização dos serviços, no entanto 

considerando algumas variações nos serviços disponibilizados a medida em que as metas 

e ações propostas forem sendo executadas. 

 

Pode-se citar que o Programa de Implantação de Coleta, Transporte e Tratamento de 

Resíduos em Comunidades de Baixa renda, irá refletir diretamente no gerenciamento dos 

serviços de coleta em locais de difícil acesso, limpeza de encostas e recolhimento de 

entulhos e RCC.  

 

 Varrição Manual 

 

Os serviços de varrição manual são realizados por equipes especificas da CLIN por Distrito 

de Limpeza urbana – DLU apresentam grande variação no indicador quilometro percorrido 

por gari, (km/gari,) conforme já demonstrado na etapa de Diagnóstico. Considerando uma 

média de 2 quilômetros por dia, recomenda-se o remanejamento de garis por DLU. O 

remanejamento do quantitativo de garis deverá considerar também as áreas de expansão 

da pavimentação no município.  

 

Os resíduos coletados pelos garis deverão ser armazenados em sacos plásticos para 

coleta e envio para o Aterro do Morro do Céu, que possui área licenciada para recebê-los.  

 

Ainda, para auxiliar os serviços de varrição deverão ser instalados no município, em áreas 

de grande movimentação bem como em novas estruturas públicas implantadas, sistemas 

de acondicionamento de resíduos semienterrados, conforme já descrito no Projeto de 

Coleta, Transporte e Tratamento dos Resíduos em Comunidades de Baixa Renda.  

 

 Varrição Mecanizada 

 

A varrição mecanizada é realizada diariamente pela ECONIT conforme roteiros específicos, 

com emprego de pessoal e maquinário próprios. O serviço de varrição mecanizado ocorre 

em cerca de 58 km de vias, representando aproximadamente 5% das vias de Niterói. 

Assim, deverá ser realizado um aumento gradativo na disponibilização dos serviços, 

conforme Quadro 13. 

 

Quadro 13: Aumento gradativo da disponibilização dos serviços de varrição mecanizada.  

Varrição Mecanizada Vias Atendidas (km) Percentual de Vias atendidas(%) 

Situação Atual (2019) 58 5,3 

Curto Prazo (até 5 anos) 88 8 

Médio Prazo (5 a 10 anos) 110 10 

Longo Prazo (10 e 20 anos) 170 15,5 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

 Limpeza de Praias 

 

Com relação a limpeza de praias, deverá ser mantida ao longo do período de planejamento 

a execução diária dos serviços, combinando as atividades manual e mecânica de remoção 

de materiais soltos ocorrentes na superfície das praias, bem como limpeza de contentores 

utilizados pela população, de forma contínua e permanente.  

 

Com relação ainda à  limpeza de praias muitas ações complementares ao sistema rotineiro 

de limpeza da CLIN deverão ser aprimoradas e mantidas, como  o Dia Mundial de Limpeza 

do Litoral (Clean up the World), comemorado no dia 19 de setembro, em que ocorrem 

diversas ações no município em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente Recursos 

Hídricos e Sustentabilidade, incluído Mutiroes de limpeza Subaquática.  

 

Ainda, com relação à temática o município deverá consolidar seu Plano de Combate ao 

Lixo Marinho, prevendo, entre outras ações: 

  

 Incentivar e promover eventos de limpeza nas praias com diferentes atores; 
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 Criar estratégias para que os pescadores em período de defeso se envolvam em 

ações de combate ao lixo no mar;  

 Realizar estratégias de despoluição dos oceanos; 

 Incentivar ações diversificadas e contínuas de combate ao lixo no mar. 

 

 Limpeza de Encostas 

 

Os serviços de limpeza de encostas deverão ser mantidos ao longo do período de 

planejamento, sendo realizados por equipe devidamente treinada e equipada. As técnicas e 

tecnologias deverão ser avaliadas considerando as particularidades locais. Deve-se 

mencionar que à medida que o Programa de Implantação de Coleta, Transporte e 

Tratamento de Resíduos Sólidos em Comunidades avance, os pontos críticos de limpeza, 

onde ocorrem as limpezas de encostas devem diminuir, como reflexo das melhorias de 

infraestrutura bem como ações de educação ambiental desenvolvidas. 

  

 Resíduos Volumosos 

 

Com relação aos resíduos volumosos deverá ser criado um Programa de Reuso e 

Reaproveitamento destes resíduos, pois muitas vezes eles são dispostos de forma irregular 

nas vias, ou são coletados e enviados diretamente para aterro sanitário.    

 

O programa deverá prever a construção de um local com realização continuada de Oficinas 

de reaproveitamento de resíduos volumosos, devendo dar prioridade na participação de 

cooperativas de catadores no processo.  

 

 Substituição de Frota 

 

Considera-se q substituição/ aquisição de novos pela CLIN no Ano 1 conforme listagem 

apresentada no Quadro 14. 

 

 

Quadro 14: Características dos novos caminhões da CLIN.  

Veículos Novos CLIN 2020 Unid. 

1 Caminhão basculante de 8m3 – PBT 16 ton 03 

2 Caminhão basculante de 8m3 – PBT 16 ton com cabine auxiliar 10 

3 Caminhão basculante de 8m3 – PBT 16 ton com braço articulado 02 

4 Caminhão basculante de 12m3 – PBT 23 ton 02 

5 Caminhão carroceria de madeira grande – PBT 132, ton com cabine auxiliar 02 

6 Caminhão carroceria de madeira pequeno – PBT 10,7 ton com cabine auxiliar 02 

7 Caminhão satélite – PBT 6 ton 08 

8 Caminhão compactador de 6m3 – PBT 10,7 ton 04 

9 Caminhão com poliguindaste – PBT 16 ton 02 

10 Caminhão pipa médio de 8.000 litros 02 

11 Veículo van para transporte de funcionários p/ 17 lugares 04 

12 Caminhão baú grande – PBT 13,2 ton 01 

13 Caminhão baú pequeno – PBT 10,7 ton 03 

14 Microônibus 01 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

Estes veículos serão inseridos nas atividades conforme planejamento prévio da CLIN.  
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5.2.3. Ações Estruturais e Estruturantes 

 

Quadro 15: Objetivos, Metas e Ações visando a universalização dos serviços.  

Objetivo 

 

Disponibilizar à população serviços adequados de coleta, transporte, tratamento de Resíduos Urbanos e serviços de limpeza pública.  

 

Meta Justificativa Ações Estruturais Ações não estruturais Prazo Responsável 

Implantação de coleta, 

transporte e tratamento 

de resíduos em 

comunidades de baixa 

renda  

Grande parte dos resíduos 

gerados nas comunidades não 

possuem a destinação correta, 

sendo depositados em áreas 

públicas e terrenos baldios.  

Aquisição e implantação dos coletores para os 

resíduos úmidos (5 un.) e secos (7 un)  e caçambas 

para os resíduos da construção civil (3 um.) 

Disciplinar e Fiscalizar o acondicionamento distinto do resíduo 

seco e resíduo orgânico (contentores distintos). 
. Ano 1 

Infraestrutura: CLIN; 

Educação Ambiental: 

Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hídricos e 

Sustentabilidade 

SMARHS 

Aquisição de veículos específicos para a coleta. 

 3 Quadriciclos; 3 carretinhas.   

Planejamento dos roteiros específicos para coleta dos resíduos 

secos e orgânicos (e rejeitos); Ações de Conscientização e 

Educação Ambiental. 

Curto Prazo 

Ano 1 

-- 

PrevSustentável: Atividades Especificas no Colégio Brasil- 

França, Plantio de nas comunidades, visita ao viveiro da CLIN e 

capacitações.  

Curto Prazo 

Ano 1 

-- 
Elaboração de Projeto coleta, transporte e tratamento de resíduos 

para as Comunidades do MIC e Morro do Zulu 

Curto Prazo 

Ano 2 

Aquisição e implantação de equipamentos para 

Comunidade do MIC e Morro do Zulu. 

Planejamento dos roteiros específicos para coleta dos resíduos 

secos e orgânicos (e rejeitos); Ações de Conscientização e 

Educação Ambiental. 

Ano 3 

Aquisição e implantação de equipamentos, 

progressivamente, para as demais comunidades.  
Elaborar Projetos específicos para as demais comunidades.  

Médio 

Prazo 

Programa de Ampliação e 

Manutenção dos Serviços 

 

Aumentar a oferta dos serviços 

e aquisição de novas 

tecnologias ao longo do tempo 

Implantar contentores semienterrados em áreas de 

grande circulação e em novas estruturas públicas 

instaladas; 

Realizar análise e remanejamento de garis por DLU, 

considerando km percorridos. 
Curto Prazo Infraestrutura: CLIN; 

Educação Ambiental: 

Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hídricos e 

Sustentabilidade 

SMARHS 

Aumentar a disponibilidade da varrição mecanizada; 

Aquisição de veículos e equipamentos. 

Realizar estudos específicos para aumento da disponibilidade dos 

serviços. 
Curto Prazo 

Manter equipe devidamente treinada e equipada para 

a atividade de limpeza de encostas 
Consolidar o Plano de Combate ao Lixo do Mar Curto Prazo 

Aquisição de veículos e equipamentos para a coleta de 

resíduos volumosos  
-- Curto Prazo 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

 

 
48 
 
 

 

5.3. MELHORIAS OPERACIONAIS DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

 

Este objetivo está direcionado à visão estratégica melhoria operacional e de qualidade da 

prestação dos serviços de manejo dos resíduos sólidos, em termos quantitativos, 

englobando todos os programas e respectivas ações estruturantes e não estruturantes.  

 

5.3.1. Programa de Modernização dos Serviços 

 

Deverá ser criado um Programa de Modernização dos Serviços, que deverá envolver entre 

outras ações: implantação do Biodigestor; renovação progressiva da frota utilizada por 

veículos elétricos; implantação de contentores semienterrados e enterrados (molok); 

projetos  de energia solar,  entre novas tecnologias a serem estudadas pela municipalidade 

e prestador dos serviços.  

 

5.3.2. Projeto de Controle Quali-Quantitativo dos resíduos gerados 

  

O controle da geração de resíduos sólidos gerados pelo município deverá ser aprimorado, 

necessitando do conhecimento tanto da quantidade de resíduos, quanto das caraterísticas 

dos resíduos gerados no município.  

 

A caracterização dos resíduos sólidos domiciliares através da determinação da composição 

gravimétrica, ou seja, o percentual de cada componente em relação ao peso total dos 

resíduos, deverá ser realizada semestralmente. Este estudo é importante para se verificar, 

por exemplo, se o percentual de materiais recicláveis presentes nos resíduos sólidos está 

se mantendo constante, bem com o potencial de tratamento dos resíduos orgânicos a 

serem enviados para o biodigestor. Para a realização dos estudos gravimétricos sugere-se 

a metodologia através do quarteamento da amostra, conforme a NBR10007/2004.  

 

A partir deste estudo, se os dados utilizados para as metas de reciclagem mostrarem-se 

muito discordantes, deverão ser revistas as metas visando adequação da quantidade de 

materiais recicláveis gerados no município. Esta ação poderá ocorrer em parceria com a 

ECONIT e/ou associação de catadores.  

 

Ainda, para auxiliar uma correta quantificação dos resíduos sólidos produzidos deverá ser 

criado um sistema de indicadores para acompanhamento das metas de reciclagem.  

 

Criação de banco de dados sobre os resíduos gerados nos serviços de coleta e limpeza 

pública, com as seguintes quantidades coletadas:  

 

- Coleta dos Grandes Geradores/ Resíduos Extraordinários; 

- Coleta conteinerizada – resíduos orgânicos e secos; 

- Resíduos secos que são comercializados; 

- Coleta Seletiva Informal – Verificar compradores; 

- Resíduos coletados nos PEV`s de Supermercados; 

- Resíduos coletados nos PEV`s específicos de Vidro; 

- Rejeito enviado ao aterro: rejeito da triagem das cooperativas rejeito da triagem do 

biodigestor; 

- Resíduos recebidos nos PEV`s nos DLU`s; 

- Resíduos recebidos nos PEV`do Projeto Ecoclin/Ecoenel 

- Resíduos da varrição, capina e roçada (separadamente); 

-Resíduos de limpeza de praias.  

-Resíduos de RCC e entulhos em geral. 

 

Ainda, deverão ser criados instrumentos de monitoramento sobre os quantitativos de 

resíduos recicláveis secos são coletados pelos catadores informais e comercializados 

nesses galpões, depósitos e sucateiros. Estes valores deverão compor o índice de desvio 

dos materiais recicláveis do aterro sanitário.  

 

5.3.3. Gerenciamento e Destinação Final dos RCC 

 

Os resíduos da construção civil e entulhos coletados pela CLIN/ECONIT em geral estão 

associados a locais com disposição irregular destes resíduos pela população. Conforme 
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demonstrado no Diagnóstico, o quantitativo coletado vem diminuindo nos últimos anos 

analisados, sendo coletados em média 105 t/dia em 2015 e passando para 67 toneladas 

coletadas ao dia em 2018, devendo estes resíduos serem encaminhados para o Aterro de 

São Gonçalo.  

 

Considerando o disposto na Lei No 2730/2010 que “Institui o Plano Integrado de 

Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil” deverão ser implantados no município: 

 

 Pontos de Entrega Voluntária de Resíduos da Construção Civil, destinados à 

captação de resíduos Classe A. Sugere-se implantação de 01 unidade em cada DLU. 

 Serviço Disque Coleta para Pequenos Volumes: disponibilizado pela Companhia 

Municipal de Limpeza Urbana de Niterói, acesso telefônico a pequenos 

transportadores privados de resíduos da construção civil.  

  

Deve-se considerar que os resíduos da construção civil deverão ser integralmente triados 

pelos geradores ou nas áreas receptoras, segundo a classificação definida pela Resolução 

CONAMA nº 307/2002, em Classes A, B, C e D, e devem receber a destinação prevista na 

legislação em vigor. Os resíduos da construção civil de designados como Classe A, devem 

ser prioritariamente reutilizados ou reciclados, salvo se inviáveis estas operações. 

 

Para o gerenciamento dos resíduos da construção civil o município deverá reforçar a 

fiscalização das empresas de caçamba bem como o descarte irregular por parte da 

população.  

 

5.3.4. Gerenciamento dos Resíduos de Saúde – RSS 

 

Para os resíduos gerados por estabelecimentos municipais deverá ser mantido contrato de 

coleta, transporte, tratamento e disposição final destes resíduos, sendo os mesmo 

encaminhados para aterro sanitário devidamente licenciado.  

 

O gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde deverá ser aprimorado quanto as 

etapas internas de manejo das unidades municipais através da implantação dos Planos de 

Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde – PGRSS.  

 

5.3.5. Resíduos com Logística Reversa Obrigatória 

 

Conforme apresentado no Diagnóstico, os resíduos com logística reversa obrigatória são 

constituídos por produtos eletroeletrônicos; pilhas e baterias; pneus; lâmpadas 

fluorescentes (vapor de sódio, mercúrio e de luz mista); óleos lubrificantes (seus resíduos e 

embalagens) e os agrotóxicos (seus resíduos e embalagens).  

 

Para garantir a implementação da Logística reversa a Administração Municipal deverá 

promover ações para garantir que o fluxo dos resíduos sólidos gerados seja direcionado de 

volta para sua cadeia produtiva.  

 

Cabe aos revendedores, comerciantes e distribuidores de produtos: receber, acondicionar e 

armazenar temporariamente, de forma ambientalmente segura, os resíduos sólidos 

reversos oriundos dos produtos revendidos, comercializados ou distribuídos, através da 

disponibilização de postos de coleta de resíduos com logística reversa aos consumidores.  

 

A Administração Municipal, através de parcerias, deverá realizar campanhas de fiscalização 

quanto ao correto destino de Pilhas, Baterias, Lâmpadas fluorescentes, Pneus, Produtos 

Eletrônicos e Embalagens de Agrotóxicos, assegurando que os programas existentes de 

coleta e destinação destes resíduos sejam cumpridos.  

 

Portanto, a operacionalização da logística reversa no município depende essencialmente de 

parceria com os estabelecimentos geradores/comerciantes destes resíduos, conforme 

estabelece o Art. 33 da Lei 12.305/2010. 
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Para alguns resíduos específicos as parcerias devem ser mantidas como a Coleta de Óleo 

nos PEVs do Projeto Ecoclin/Ecoenel, coleta de eletroeletrônicos, e formalizado a coleta de 

pneus através de um Convênio especifico com a Reciclanip.  

 

 

5.3.6. Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  

 

Um dos pontos importantes de que trata a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 

12.305/2010, diz respeito a elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS). A lei determina a elaboração dos PGRS os responsáveis por: 

 

a) atividades industriais; 

b) agrosilvopastoris;  

c) estabelecimentos de serviços de saúde; 

d) serviços públicos de saneamento básico;  

e) empresas e terminais de transporte; 

f) mineradoras; 

g) construtoras;  

h) grandes estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos 

perigosos ou não similares aos resíduos domiciliares. 

 

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverão ser exigidos anualmente pelo 

município, conforme estabelece o Art. 56 do Decreto 7.404/2010.  

 

Em Niterói, no tocante aos grandes geradores de resíduos extraordinário, ou também 

denominado excedente, deve ser observado o disposto no Código de Limpeza Urbana de 

Niterói (Lei n° 1.212/93) e a Instrução Normativa da CLIN, Resolução No 01/2017. 

 

 

 

5.3.7. Operação e Monitoramento do CTR Morro do Céu 

 

Na CTR Morro do Céu deverá ser mantido a operação e monitoramento adequado das 

unidades que compõe a estrutura, como Estação de Transbordo, manutenção das células 

em operação (resíduos da varrição), bem como captação e destino do chorume à Estação 

de Tratamento visando garantir a qualidade do efluente gerado. 

 

Cabe à concessionária ECONIT manter o local em condições adequadas e manterr todas 

as licenças ambientais vigentes.  

 

5.3.7.1. Projeto para Implantação de Painéis Solares  na Área do aterro do Morro do 

Céu 

 

Deverá ser elaborado projeto visando a implantação de painéis solares, através de energia 

limpa e renovável, na área do aterro do Morro do Céu. Deve-se considerar que a partir do 

encerramento do local para recebimento de resíduos inertes, a área poderá ser utilizada 

para fins mais nobres como geração de energia.  

 

Para o reaproveitamento da energia solar poderá ser estudado um modelo de usina solar 

(ou parque solar). Este é um sistema fotovoltaico de grande porte projetado para a 

produção e venda de energia elétrica. As usinas de energia solar se diferenciam dos 

sistemas fotovoltaicos residenciais e industriais pois fornecem energia em alta tensão para 

distribuição e não para autoconsumo. 

 

A produção de energia da usina de energia solar vem dos painéis fotovoltaicos que 

convertem a energia do sol em energia elétrica para ser vendida para a rede.  

Assim, deverá ser estudado o modelo específico para a área, considerando também que no 

local haverá o Biodigestor que também gerará energia através do biogás.   
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5.3.8. Ações Estruturais e Estruturantes 

 

 

 

Quadro 16: Objetivos, Metas e Ações para Melhorias Operacionais e de Qualidade. 

Objetivo 

 

Melhorar os serviços referentes ao manejo dos resíduos sólidos disponibilizados à população.  

Meta Justificativa Ações Estruturais Ações não estruturais Prazo Responsável 

Programa de 

Modernização dos 

Serviços 

 

Implantar novas tecnologias visando 

maior disponibilidade e produtividade 

nos serviços   

Implantação do Biodigestor para Tratamento dos 

Resíduos Orgânicos e geração de energia 

Disciplinar e Fiscalizar o acondicionamento distinto do resíduo 

seco e resíduo orgânico (contentores distintos). 
Ano 1 

CLIN em parceria 

com empresa 

ECONIT  
Implantação de contentores semienterrados  

Realizar estudos específicos da área de implantação das 

infraestruturas 
Curto Prazo 

Renovação da Frota por veículos elétricos -- Médio Prazo 

Projeto de Controle Quali-

Quantitativo dos resíduos 

sólidos 

 

Conhecer as características dos 

resíduos gerados no município e 

verificar indicadores de desvio de 

resíduos do aterro sanitário  

-- 

Realizar estudo gravimétrico dos resíduos domiciliares. 

Considerar estudo com os resíduos provenientes da coleta 

convencional e, separadamente com os resíduos da coleta 

seletiva, para verificação da qualidade da participação da 

população na separação dos resíduos secos e úmidos em 

suas residências. 

Semestralmente 

durante todo o 

período de 

planejamento 

CLIN em parceria 

com empresa 

ECONIT 

Aquisição de software especifico 
Criação de banco de dados sobre os resíduos gerados nos 

serviços de coleta e limpeza pública. 
Curto 

CLIN 

Gerenciamento dos RCC 

 

Diminuir o descarte irregular de 

Resíduos da Construção Civil e 

Entulhos  

Disponibilizar PEV de RCC para pequenos 

geradores, por DLU. 

Aprimorar a fiscalização do destino dado aos materiais 

coletados por empresas privadas (caçambas). 
Ano 1 

-- 
Aprimorar a fiscalização quanto ao descarte irregular de 

resíduos da construção civil e entulhos em geral. 
Ano 1 

-- 

Aprimorar a fiscalização quanto à elaboração e implantação do 

Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil 

dos geradores.  

Ano 2 

-- 
Qualificação de mão-de-obra do projeto; definição da 

frequência de coleta. 
Ano 2 

Gerenciamento dos RCC 

Dar o destino correto aos resíduos 

gerados nos estabelecimentos de 

saúde. 

-- 

Implantar os respectivos Planos de Gerenciamento de 

Resíduos dos Serviços de Saúde PGRSS, de todas as 

unidades municipais. 
Curto 

CLIN e Fundação 

Municipal de Saúde 

-- 
Manter o contrato de coleta, tratamento e destinação 

adequada desses resíduos de todas as unidades municipais 

-- Atualizar o cadastro dos geradores de RSS apresentando a 
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Objetivo 

 

Melhorar os serviços referentes ao manejo dos resíduos sólidos disponibilizados à população.  

Meta Justificativa Ações Estruturais Ações não estruturais Prazo Responsável 

quantidade e os tipos de resíduos gerados, bem como um 

sistema de informações dos RSS, a ser monitorado pela 

Administração Municipal, em parceria com a Secretaria de 

Saúde/Vigilância Sanitária. 

Logística Reversa 

Obrigatória 

Dar o correto destino a produtos 

eletroeletrônicos; pilhas e baterias; 

pneus; lâmpadas fluorescentes (vapor 

de sódio, mercúrio e de luz mista); 

óleos lubrificantes (seus resíduos e 

embalagens) e os agrotóxicos (seus 

resíduos e embalagens). 

Disponibilizar PEVs para recebimento de resíduos 

específicos. 

Criar parcerias e convênios com empresa para recebimento de 

materiais potencialmente recicláveis, como eletroeletrônicos e 

óleos. 

Curto 

CLIN em parceria 

Secretaria de Meio 

Ambiente, 

Recursos Hídricos 

e Sustentabilidade 

SMARHS 
-- 

A Administração Municipal deverá realizar campanhas de 

divulgação da logística reversa de divulgação da logística 

reversa. 

 

Curto 

Planos de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos 

Atendimento a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos 

-- 

Realizar cadastro de todos geradores municipais sujeitos à 

elaboração do PGRS. Definir secretaria municipal competente. Curto 

CLIN em parceria 

Secretaria de Meio 

Ambiente, 

Recursos Hídricos 

e Sustentabilidade 

SMARHS 

-- 
Fiscalizar a elaboração e implantação dos PGRS por parte dos 

geradores (análise documental e vistorias). 
Curto 

-- Criar e alimentar inventário anual de geração de resíduos Curto 

Operação e 

Monitoramento CTR 

Morro do Céu 

Manter o local em condições 

adequadas de operação e de acordo 

com a legislação vigente. Implantar 

novas tecnologias de energia limpa.  

A depender de projetos específicos. Manter a adequada operação da unidade. 
Curto, Médio e 

Longo. 
ECONIT 

Elaboração de Projeto de Energia solar na área do 

aterro do Morro do Céu 
-- Ano 1 CLIN e ECONIT 

 Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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5.4. MELHORIAS GERENCIAIS 

 

Este objetivo está direcionado à visão estratégica de melhoria gerencial do sistema 

existente em termos organizacionais, englobando todos os programas e respectivas ações 

estruturantes e não estruturantes voltadas a esta estruturação, bem como no 

aperfeiçoamento gerencial. 

 

Nos itens a seguir serão abordados os programas e metas referentes a essas melhorias 

gerenciais, sendo posteriormente apresentadas as ações estruturantes e não estruturantes 

para o atendimento do objetivo de melhoria gerencial. 

 

5.4.1. Programa Niterói – Agência Reguladora  

 

Tendo em vista que a prestação dos serviços de saneamento do município de Niterói é 

desprovida de Agência Reguladora, e que a Lei Federal nº. 11.445/2007 regulamentada 

pelo Decreto n° 7.217/2010 trata de forma clara e objetiva sobre a necessidade do exercício 

da função de regulação, cujos objetivos são: 

 

 Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 

satisfação dos usuários; 

 Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

 Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos 

órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; e 

 Definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária e de outros preços públicos, 

mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 

permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.  

 

Portanto, cabe à agência reguladora definir normas de prestação de serviços que garantam 

a implementação do PMSB com satisfação dos usuários, modicidade tarifária e lucro da 

concessionária, com base em normas de regulação, tais como: 

 

 Padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 

 Prazo para os prestadores de serviços comunicarem aos usuários as providências 

adotadas em face de queixas ou de reclamações relativas aos serviços; 

 Requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

 Metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e respectivos prazos; 

 Regime, estrutura e níveis tarifários, bem como procedimentos e prazos de sua 

fixação, reajuste e revisão; 

 Medição, faturamento e cobrança de serviços; 

 Monitoramento dos custos; 

 Avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

 Plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

 Subsídios tarifários e não tarifários; 

 Padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação;  

 

Propõe-se que ainda no Ano 1 de planejamento o município de Niterói firme convênio com 

alguma agência reguladora no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, ou então, crie um ente 

regulador municipal da prestação dos serviços de saneamento o que inclui neste caso 

regulação às ações voltadas ao sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.  

 

5.4.2. Elaboração de Mecanismos de Cobrança 

 

A Lei n° 11.445/2007 estabelece como um de seus princípios fundamentais (Art. 2°) a 

eficiência e a sustentabilidade econômica da prestação dos serviços de saneamento básico, 

o que inclui o sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. 

 

As condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico e financeiro da prestação dos 

serviços, em regime de eficiência, perante a Lei n° 11.445, incluem: o sistema de cobrança 

e composição de taxas ou tarifas; a sistemática de reajustes e de revisões de taxas ou 

tarifas, etc. (Art. 11).   
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Assim, deverá ser revisto o sistema de cobrança através da Taxa de Coleta Imobiliária, 

atual, ente vinculada ao IPTU. 

 

 

5.4.3. Ações Estruturais e Estruturantes de Melhorias Gerenciais 

 

As ações relacionadas às metas estabelecidas para o atendimento do objetivo de melhorias 

gerenciais estão apresentadas no Quadro 17: 

 

 

Quadro 17: Objetivos, Metas e Ações visando melhorias gerenciais.  
Objetivo 

 

Melhorias gerenciais ligadas ao manejo dos resíduos visando a sustentabilidade econômica e financeira da prestação dos serviços e regulação. 

 

Meta Justificativa Ações Estruturais Ações não estruturais Prazo Responsável 

Projeto Niterói - Agência 

Reguladora  

Atender à legislação; promover 

fiscalização, regulação dos serviços e 

contratos; acompanhamento da 

execução do PMSB  

-- 

Elaborar legislação para criação de agência reguladora 

municipal e/ou autorizando convênio à agência regional, 

estadual ou similar já existente  

Até Ano 2 

Prefeitura Municipal 

Procuradoria Municipal 

Câmara de Vereadores 

Elaboração de Mecanismos 

de Cobrança 

Garantir a sustentabilidade econômica 

e financeira da prestação dos serviços 

ligados ao manejo dos resíduos sólidos 

municipais 

-- 

Elaborar estudo de revisão da cobrança através da 

Taxa de Coleta Imobiliária, prevendo desvincular ao 

IPTU 

Até Ano 2 CLIN e Secretaria da Fazenda 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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5.5. COMPATIBILIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DO PMSB COM OS OBJETIVOS DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Conforme demonstrado inicialmente no item objetivos e metas, além dos objetivos do PMSB 

estarem em consonância com o Plano Estratégico Niterói Que Queremos (2013-2033) e o 

Planejamento Plurianual municipal, foi realizada uma compatibilização para demonstrar 

como as ações propostas no planejamento estratégico do sistema de limpeza urbana e 

manejo dos resíduos sólidos auxiliam o município no atendimento dos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

Nas Figuras 33 a 36 estão apresentados para cada Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável, as ações do sistema de limpeza urbana que de forma direta ou indireta 

auxiliam no seu atendimento. Caso algum dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

não estejam listados, trata-se de não haver ações no planejamento estratégico do sistema 

direcionados para aquele objetivo especificamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Ações do PMSB e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019 
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Figura 34: Ações do PMSB e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

Figura 35: Ações do PMSB e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019 
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Figura 36: Ações do PMSB e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019 
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6. HIERARQUIZAÇÃO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS  

 

A definição da hierarquização das ações de intervenção prioritária teve como instrumentos 

básicos as diretrizes, objetivos e metas definidas ao longo do período de planejamento. 

 

Uma vez definidas as metas do plano de saneamento, teve início a etapa mais importante, 

que consistiu na identificação das ações necessárias para o alcance deste futuro desejado 

ou factível. 

 

Para a definição dos programas prioritários, foram consideradas as relevâncias das ações 

no que se refere aos objetivos principais do Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Niterói: Desvio dos Resíduos do Aterro Sanitário, Universalização dos Serviços, Melhorias 

Operacionais, de Qualidade e Gerenciais.   

 

Uma vez que os objetivos foram tratados neste planejamento por meio de programas 

específicos que reúnem ações capazes de viabilizar seu sucesso, sua prioridade é reflexo 

do resultado de suas ações, identificado através da média dos resultados.  

 

Tais resultados foram obtidos através da análise de relevância de cada ação/projeto ou 

programa. A avaliação das relevâncias das ações para ambos os programas foi 

categorizada segundo três graus de relevância:  

 

 Alta relevância: 5 (cinco) pontos; 

 Média relevância: 3 (três) pontos; 

 Baixa relevância: 1 (um) ponto. 

 

A ponderação resulta da multiplicação dos pontos de Universalização x Melhoria na 

Qualidade. Foram consideradas ações críticas ou as mais significativas aquelas cujo 

resultado da multiplicação da Universalização x Melhoria na Qualidade atingiu 25 pontos, ou 

seja, correspondeu a uma ação de relevância máxima. A classificação serviu de referência 

para a hierarquização das ações propostas pelo PMSB, sendo que para o sistema de 

manejo dos Resíduos Sólidos, a relação das ações e suas respectivas relevâncias de 

priorização são apresentadas no Quadro 18: 
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Quadro 18: Relevância das Ações, Projetos e Programas Propostos ao Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos. 

Programa Ações Universalização Melhoria Na Qualidade Prioridade Da Ação 

Desvio dos Materiais 

Recicláveis do Aterro Sanitário 

Projeto de Coleta Domiciliar Conteinerizada 3 5 15 

Projeto de Implantação De Biodigestor Para Tratamento Dos Resíduos Orgânicos 5 5 25 

Projeto de Compostagem na Fonte Geradora 3 5 15 

Projeto de Tratamento de Resíduos Orgânicos – Programa de Agricultura Urbana de Niterói 3 5 15 

Projeto de Implantação De PEV’s Para A Coleta Multi-Seletiva 5 4 20 

Projeto Pev Ecoclin/Ecoenel 5 4 20 

Projetos de Novos Galpões De Triagem 4 3 12 

Projeto de Incentivo Às Associações/Cooperativas De Catadores 3 3 9 

Projeto de Valorização dos Materiais Recicláveis 3 3 9 

Programa de Educação Ambiental E Sustentabilidade  3 5 15 

Ações para o Manejo dos Resíduos no Programa Pró-Sustentável 5 3 15 

Média 15,45 

Programas De Universalização 

Dos Serviços 
 

Programa de Implantação de Coleta, Transp. e Trat. de Resíduos em Comunidades  5 5 25 

Programa De Ampliação E Manutenção Dos Serviços  4 5 20 

Média 22,5 

Melhorias Operacionais De 

Qualidade Dos Serviços 
 

Programa de Modernização dos Serviços 3 5 15 

Projeto de Controle Quali-Quantitativo dos Resíduos Gerados 5 5 25 

Gerenciamento e Destinação Final dos RCC 3 5 15 

Gerenciamento dos Resíduos de Saúde – RSS 1 3 3 

Resíduos com Logística Reversa Obrigatória 5 5 25 

Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  3 5 15 

Operação e Manutenção do CTR Morro do Céu 4 5 20 

Média 16,85 

Melhorias Gerenciais 

 

Programa Niterói – Agência Reguladora  4 5 20 

Elaboração De Mecanismos De Cobrança 4 5 20 

Média 20 

 Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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7. CRONOGRAMA FÍSICO  

 

No Quadro 19 está apresentado o cronograma físico das metas estabelecidas no Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Niterói para o sistema de limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos. 

 

 

 

 

 

Quadro 19: Cronograma físico.  

Ano de Planejamento 
ANO 

1 
Ano 

2 
Ano 

3 
Ano 

4 
Ano 

5 
Ano 

6 
Ano 

7 
Ano 

8 
Ano 

9 
Ano 
10 

Ano 
11 

Ano 
12 

Ano 
13 

Ano 
14 

Ano 
15 

Ano 
16 

Ano 
17 

Ano 
18 

Ano 
19 

Ano 
20 

Objetivos e Metas para Desvio dos Materiais Recicláveis do Aterro 
Sanitário   

Projeto de Coleta Domiciliar Conteinerizada                                         
Projeto de Implantação De Biodigestor Para Tratamento Dos Resíduos 
Orgânicos                                         

Projeto de Compostagem na Fonte Geradora                     

Projeto de Trat. De Resíduos Organicos-  Programa Agricultura Urbana                     
Projeto de Implantação De PEV’s Para A Coleta Multi-Seletiva                                         
Projeto Pev Ecoclin/Ecoenel                                         
Projetos de Novos Galpões De Triagem                                         
Projeto de Incentivo Às Associações/Cooperativas De Catadores                                         
Programa de Educação Ambiental E Sustentabilidade                                         
Ações para o Manejo dos Resíduos no Programa Pró-Sustentável                                         
Objetivos e Metas para Universalização Dos Serviços   
Programa De Implantação De Coleta, Transporte E Tratamento De 
Resíduos Em Comunidades De Baixa Renda                                         
Programa De Ampliação E Manutenção Dos Serviços                                         
Objetivos e Metas de Melhorias Operacionais De Qualidade Dos 
Serviços   
Programa De Modernização Dos Serviços                                         
Projeto De Controle Quali-Quantitativo Dos Resíduos Gerados                                         
Gerenciamento E Destinação Final Dos RCC                                         
Gerenciamento Dos Resíduos De Saúde – RSS                                         
Resíduos Com Logística Reversa Obrigatória                                         
Planos De Gerenciamento De Resíduos Sólidos                                         
Operação e Manutenção do CTR Morro do Céu                          
Objetivos e Metas de Melhorias Gerenciais   
Programa Niterói – Agência Reguladora                                         
Elaboração De Mecanismos De Cobrança                                         

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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8. AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA  

 

As ações de emergência e contingência têm origem na necessidade de assegurar a 

continuidade dos processos e atendimento dos serviços, assim como acelerar a retomada e 

a normalidade em caso de sinistros de qualquer natureza.  

 

No Quadro 20 constam as principais ações de emergência e contingências identificadas 

com o desenvolvimento do Plano e que devem ser implementadas. 
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Quadro 20: Ações Emergenciais do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos. 
OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES 

Paralização do Sistema de Varrição e 

Capina; 
Greve geral da operadora ou do setor responsável da CLIN; 

 Acionar cota mínima de funcionários da Secretaria responsável pelos serviços para efetuarem a limpeza de pontos 

mais críticos; 

 Realizar campanhas para conscientizar a população a manter a cidade limpa; 

 Realizar mutirões excepcionais com associações de moradores e bairros em locais críticos; 

 Contratação de empresa terceirizada em caráter emergencial; 

Paralização da Coleta (Total Ou Parcial) 

Greve geral da operadora ou do setor responsável da 

prefeitura; 

Veículos e equipamentos indisponíveis (manutenção, 

disponibilização para outras ações, etc.). 

 Contratação de empresa terceirizada em caráter emergencial; 

 Realizar campanhas para conscientizar a população a reduzir a geração e evitar o acúmulo de resíduos nas vias; 

 Acionar cota mínima de funcionários e outros veículos da Prefeitura para efetuarem a limpeza de pontos mais 

críticos; 

 Realizar reparo imediato dos equipamentos e veículos.  

Paralização Da Estação De Transbordo  

Greve geral da operadora ou do setor responsável; 

Obstrução do sistema viário; 

Impedimento de uso de máquinas e veículos; 

 Contratação de empresa terceirizada em caráter emergencial que envie diretamente ao aterro sanitário; 

 Os resíduos solido deverão ser encaminhados diretamente para o aterro sanitário de São Gonçalo; 

 Realizar campanhas para conscientizar a população a reduzir a geração; 

 Realizar reparo imediato dos equipamentos e veículos. 

Paralização Total Do Aterro 

Greve geral da operadora; 

Esgotamento da área de disposição; 

Explosão / incêndio / acidente; 

Vazamento tóxico; 

Obstrução do sistema viário; 

Impedimento de uso de máquinas e veículos;  

Embargo às atividades pelo órgão fiscalizador do meio 

ambiente; 

 Enviar os resíduos orgânicos provisoriamente para um aterro alternativo; 

 Contratação de empresa terceirizada em caráter emergencial aos serviços; 

 Evacuação da área cumprindo os procedimentos internos de segurança; 

 Acionamento do órgão de meio ambiente e do corpo de bombeiros; 

 Resolução de problemas de cunho burocrático e técnico junto ao órgão ambiental fiscalizador.  

 Realizar reparo imediato dos equipamentos e veículos. 

Paralização Parcial do Aterro 

Ruptura de taludes; 

Ruptura de valas; 

Obstrução do sistema viário; 

 Reparo dos taludes; 

 Se houver acidentes com trabalhadores acionar corpo de bombeiros e unidades de atendimento de emergência de 

saúde.  

Vazamento De Chorume 

Excesso de chuvas; 

Problema operacional no sistema de drenagem de chorume; 

Problemas estruturais no aterro; 

 Contenção e remoção através de caminhão limpa fossa, e envio para estação de tratamento de esgoto; 

 Acionamento do órgão de meio ambiente; 

 Inicialização de procedimentos de remediação emergenciais da área; 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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9. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E 

EFICÁCIA  

 

Um indicador de desempenho no Setor Saneamento é uma medida quantitativa de um 

aspecto particular do desempenho da entidade operadora e/ou do seu nível de serviço. É 

um instrumento de apoio à monitoração da eficiência e da eficácia da Entidade Gestora e 

de controle da Entidade Reguladora, simplificando uma avaliação que de outro modo seria 

mais complexa e subjetiva. 

 

Os indicadores deverão ser utilizados como forma permanente de avaliação de 

desempenho, com análise periódica de seus resultados e respectivas críticas. Além da 

implantação gradativa dos indicadores como instrumentos de gestão para o monitoramento, 

fiscalização e avaliação, também poderão ser incrementados ao longo de sua aplicação. 

 

Os Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Limpeza Urbana e 

Manejo dos Resíduos Sólidos já possuem um sistema de indicadores consolidado 

nacionalmente através do SNIS. Para o serviço de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas não existe ainda um sistema de indicadores com formulação dentro de sistemas 

oficiais como o SNIS.  

 

Existe um consenso entre todas as abordagens relativas aos indicadores de desempenho 

dos serviços de saneamento, que, tão importante quanto o correto enunciado conceitual do 

indicador, é a confiabilidade da informação primária que lhe dá origem. 

 

Assim, cabe ao operador de cada um dos sistemas de saneamento do município, a 

responsabilidade e a obrigação de zelar pela geração correta, confiável e oportuna de cada 

variável que compõem os diversos indicadores propostos.   

 

No Quadro 21, apresenta-se uma listagem inicial para acompanhamento dos principais 

indicadores de desempenho para o sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos. 
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Quadro 21: Indicadores de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos. 
Indicador Descrição do Indicador Medida do Indicador 

01 
Incidência de despesas com RSU na 
prefeitura [%] 

    (Despesa dos agentes públicos executores de serviços de manejo de RSU [R$] + Despesa com agentes privados executores de serviços de manejo de RSU 
[R$]) * 100 / Despesa corrente total da prefeitura [R$] 

02 Autossuficiência financeira [%] 
    (Despesa dos agentes públicos executores de serviços de manejo de RSU [R$] + Despesa com agentes privados executores de serviços de manejo de RSU 
[R$]) * 100 / População urbana do município 

03 
Despesas per capita com RSU 
[R$/habitante] 

    (Despesa dos agentes públicos executores de serviços de manejo de RSU [R$] + Despesa com agentes privados executores de serviços de manejo de RSU 
[R$]) / População urbana do município 

04 
Taxa de cobertura da coleta RDO em 
relação à população urbana [%] 

    (População urbana do município, atendida com serviço de coleta de RDO [Toneladas] + População rural do município atendida com serviço de coleta de RDO) 
* 100 / População urbana do município 

05 
Massa RDO coletada per capita em 
relação à população total atendida 
[Kg/habitante/dia] 

    (Quantidade de RDO coletada pelo agente público [Toneladas] + Quantidade de RDO coletada pelos agentes privados [Toneladas] + Quantidade de resíduos 
sólidos recolhidos através da coleta seletiva feita por organizações de catadores com parceria ou apoio técnico-operacional do agente público [Toneladas] + 
Quantidade de RDO coletada por outros agentes executores, exceto cooperativas ou associações de catadores [Toneladas]) * 1000 / ((População urbana do 
município, atendida com serviço de coleta de RDO [Toneladas] + População rural do município atendida com serviço de coleta de RDO) * 365) 

06 Custo unitário da coleta [R$/Tonelada] 

    (Despesas dos agentes públicos com o serviço de coleta de RDO e RPU [R$] + Despesa com agentes privados para execução do serviço de coleta de RDO e 
RPU [R$]) / (Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público [Toneladas] + Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados [Toneladas] + 
Quantidade de resíduos sólidos recolhidos através da coleta seletiva feita por organizações de catadores com parceria ou apoio técnico-operacional do agente 
público [Toneladas]) 

07 
Incidência do custo da coleta no custo total 
do manejo [%] 

    (Despesas dos agentes públicos com o serviço de coleta de RDO e RPU [R$] + Despesa com agentes privados para execução do serviço de coleta de RDO e 
RPU [R$]) * 100 / (Despesa dos agentes públicos executores de serviços de manejo de RSU [R$] + Despesa com agentes privados executores de serviços de 
manejo de RSU [R$]) 

08 
Taxa de recuperação de recicláveis em 
relação à quantidade de RDO e RPU [%] 

    Quantidade total de materiais recuperados exceto matéria orgânica e rejeito [Toneladas] * 100 / (Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público 
[Toneladas] + Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados [Toneladas] + Quantidade de resíduos sólidos recolhidos através da coleta seletiva 
feita por organizações de catadores com parceria ou apoio técnico-operacional do agente público [Toneladas] + Quantidade de RDO e RPU coletada por outros 
agentes executores [Toneladas]) 

09 
Incidência de papel/papelão sobre total 
material recuperado [%] 

    Quantidade de papel e papelão recuperada [Toneladas] * 100 / Quantidade total de materiais recuperados exceto matéria orgânica e rejeito [Toneladas] 

10 
Incidência de plásticos sobre total material 
recuperado [%] 

    Quantidade de plásticos recuperada [Toneladas] * 100 / Quantidade total de materiais recuperados exceto matéria orgânica e rejeito [Toneladas] 

11 
Massa de RSS coletada per capita [Kg/ 
1.000 habitantes/dia] 

    Quantidade total coletada de RSS pela prefeitura, próprio gerador ou empresa contratada por ela [Toneladas] * 1000000 / (População urbana do município * 
365) 

12 
Incidência de metais sobre total material 
recuperado [%] 

    Quantidade de metais recuperada [Toneladas] * 100 / Quantidade total de materiais recuperados exceto matéria orgânica e rejeito [Toneladas] 

13 
Incidência de vidros sobre total de material 
recuperado [%] 

    Quantidade de vidros recuperada [Toneladas] * 100 / Quantidade total de materiais recuperados exceto matéria orgânica e rejeito [Toneladas] 

14 Custo unitário da varrição [R$/km] 
    (Despesa dos agentes públicos com o serviço de varrição [R$] + Despesa com empresas contratadas para o serviço de varrição [R$]) / Extensão anual total de 
sarjetas varridas no município executados pela prefeitura e empresas contratadas por ela [km] 

15 
Produtividade média dos varredores 
[km/empregado/dia] 

    Extensão anual total de sarjetas varridas no município executados pela prefeitura e empresas contratadas por ela [km] / ((Quantidade de varredores dos 
agentes públicos, alocados no serviço de varrição + Quantidade de varredores de agentes privados, alocados no serviço de varrição) * 313) 
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Indicador Descrição do Indicador Medida do Indicador 

16 
Incidência do custo da varrição no custo 
total do manejo [%] 

    (Despesa dos agentes públicos com o serviço de varrição [R$] + Despesa com empresas contratadas para o serviço de varrição [R$]) * 100 / (Despesa dos 
agentes públicos executores de serviços de manejo de RSU [R$] + Despesa com agentes privados executores de serviços de manejo de RSU [R$]) 

17 
Relação entre quantidades da coleta 
seletiva e RDO [%] 

    Quantidade total de resíduos sólidos recolhidos por todos os agentes executores da coleta seletiva [Toneladas] * 100 / (Quantidade de RDO coletada pelo 
agente público [Toneladas] + Quantidade de RDO coletada pelos agentes privados [Toneladas] + Quantidade de resíduos sólidos recolhidos através da coleta 
seletiva feita por organizações de catadores com parceria ou apoio técnico-operacional do agente público [Toneladas] + Quantidade de RDO coletada por outros 
agentes executores, exceto cooperativas ou associações de catadores [Toneladas]) 

18 Índice de cobertura de coleta domiciliar [%]     Número de imóveis atendidos * 100 / Número de imóveis existentes no município 

19 
Meta de cobertura da coleta domiciliar, 
segundo PMSB [%] 

    Meta de cobertura de coleta domiciliar, segundo PMSB [%] 

20 
Índice de geração per capita de resíduos 
domiciliares pela coleta domiciliar 
[kg/habitante/dia] 

    Geração diária de resíduos domiciliares coletados pela coleta domiciliar [kg/dia] / População urbana do município 

21 
Meta de geração per capita de resíduos 
domiciliares pela coleta domiciliar, 
segundo PMSB [Kg/habitante/dia] 

    Meta para geração per capita de resíduos domiciliares pela coleta domiciliar, segundo PMSB [kg/habitante] 

22 
Índice de reciclagem dos resíduos secos 
[%] 

    Quantidade de resíduos recicláveis secos comercializados [Toneladas] / Quantidade de resíduos recicláveis secos gerados [Toneladas] * 100 

23 
Meta de reciclagem dos resíduos secos, 
segundo PMSB [%] 

    Meta de reciclagem dos resíduos secos, segundo PMSB [%] 

24 
Índice de reciclagem do resíduo orgânico 
[%] 

    Quantidade de resíduos orgânicos reciclados [Toneladas] / Quantidade de resíduos orgânicos gerado [Toneladas] * 100 

25 
Meta de reciclagem dos resíduos 
orgânicos, segundo PMSB [%] 

    Meta de reciclagem dos resíduos orgânicos, segundo PMSB [%] 

26 
Índice de cobertura dos serviços de 
limpeza pública [%] 

    Extensão anual total de sarjetas varridas no município executados pela prefeitura e empresas contratadas por ela [km] / Extensão total de vias na área de 
prestação do serviço de limpeza pública [km] * 100 

27 
Meta para universalização dos serviços de 
limpeza pública, segundo PMSB [%] 

    Meta para universalização dos serviços de limpeza pública, segundo PMSB [%] 

28 
Índice de elaboração de Planos de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
[PGRS] [%] 

    Número de estabelecimentos geradores de resíduos sólidos que elaboraram o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos [PGRS] / Número total de 
estabelecimentos sujeitos a elaboração de PGRS * 100 

29 
Meta de elaboração de PGRS, segundo 
PMSB [%] 

    Meta de elaboração de PGRS, segundo PMSB [%] 

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2019. 
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