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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento refere-se ao Produto 4: Análise Crítica e Complementar do 

Diagnóstico Técnico e Operacional dos Sistemas de Drenagem Urbana e de Manejo de 

Resíduos Sólidos do Plano Municipal de Saneamento Básico, 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. 

 

Visando facilitar a análise dos documentos o Produto 4 está sendo apresentado em dois 

volumes, sendo o Volume A o Diagnóstico Técnico e Operacional do Sistema de Drenagem 

Urbana e Manejo de Águas Pluviais e o Volume B o Diagnóstico Técnico e Operacional do 

Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos. O presente relatório corresponde ao Volume B.  

 

O diagnóstico do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos foi elaborado 

com informações disponibilizadas pela Companhia de Limpeza de Niterói – CLIN e 

informações coletadas em campo, quando realizada a visita técnica ao município para 

acompanhamento dos serviços executados. 

 

As visitas técnicas ocorreram no início do mês de junho de 2019, quando engenheiros da 

consultoria contratada estiveram no município de Niterói, e acompanhados de técnicos das 

secretarias pertinentes, percorreram unidades do sistema bem como acompanharam a 

execução dos serviços. 
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1. ANÁLISE DO ARCABOUÇO LEGAL DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E 

MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

 ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Os recursos ambientais ao longo dos tempos foram explorados pelo homem de forma 

desordenada, tornando o Meio Ambiente fonte de grande preocupação. A Carta Magna 

Federal representa um marco na legislação ambiental brasileira, sendo a primeira a tratar 

ostensivamente da questão ambiental, trazendo mecanismos para sua proteção e controle, 

sendo apontada por alguns como “Constituição Verde”, pois é a responsável pela elevação 

do meio ambiente à categoria dos bens protegidos pelo ordenamento jurídico. 

 

A Constituição de 1988 trouxe dispositivos que ressaltam a importância do serviço de 

saneamento básico, tais como a competência exclusiva da União para instituir diretrizes 

para o saneamento básico e promover planos de desenvolvimento social, vejamos:  

 

“Art. 21. Compete à união: IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de 
ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social; XX - instituir 
diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico 
e transportes urbanos; (...)” 
 

Ainda com relação aos dispositivos de proteção instituídos pela Carta Magna podemos 

destacar a competência comum dos entes federativos para promover a melhoria das 

condições de saneamento básico, previsto no artigo 23, incisos VI e IX, a corroborar: 

 

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas; IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico; (...)” 
 

Para se assegurar esse direito, o Poder Público através de todos os entes políticos, tem a 

incumbência de preservar e controlar a poluição em todas as suas formas. Sendo 

reconhecida pela Constituição Federal de 1988 a autonomia dos Municípios para 

legislarem sobre matérias de interesse local. Tal prerrogativa decorre do disposto no art. 

30, inciso I, da Carta Magna Federal, assim redigido: 

 

“Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de 
interesse local; (…)” 

 

Através dessa prerrogativa, foi conferida aos municípios a competência e a legitimidade 

para editarem normas de abrangência específica nas suas respectivas extensões 

territoriais. 

 

Importante ressaltar, também, que Constituição Federal de 1988 regularizou a matéria 

ambiental, bem como concebeu o direito ao meio ambiente sadio como um direito 

fundamental do indivíduo, instituindo a proteção do meio ambiente como princípio da 

ordem econômica, no art. 170. 

 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social, observados os seguintes princípios: VI - defesa do meio ambiente, 
inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (...)” 

 

Assim, podemos firmar que conforme preconizado por nossa Constituição o serviço público 

de saneamento básico deve ser impreterivelmente disponibilizado pelo Estado a todos os 

brasileiros, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

Desta forma, cabe ao poder público e a coletividade preservar o Meio Ambiente, conforme 

muito bem preconizado nos termos do artigo 225, da Constituição Federal de 1988, in 

verbis: 

 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 
Poder Público: - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover 
o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; - preservar a diversidade e a 
integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 
pesquisa e manipulação de material genético; - definir, em todas as unidades da 
Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei,  
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
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justifiquem sua proteção; exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; - controlar a 
produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; - promover a 
educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para 
a preservação do meio ambiente; - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da 
lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção 
de espécies ou submetam os animais a crueldade. § 2º Aquele que explorar 
recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo 
com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. § 3º As 
condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.§ 4º A Floresta 
Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato- 
Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na 
forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. § 5º São indisponíveis as terras 
devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à 
proteção dos ecossistemas naturais.§ 6º As usinas que operem com reator nuclear 
deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser 
instaladas.” 

 
Diante do exposto, resta cristalino que a preservação do Meio Ambiente é de natureza 

constitucional, cabendo não só ao Poder Público, mas também à coletividade, fiscalizar e 

fazer valer os preceitos previstos na Carta Magna Federal. 

 

Conclui-se, portanto, que a preocupação de preservar e proteger o Meio Ambiente não é 

de hoje, pois está há muito tempo presente no nosso ordenamento jurídico, cabendo a 

cada unidade e esfera da federação “fazer a sua parte”, dentro do exercício de suas 

respectivas competências. 

 

 

 ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL 

 

 Política Nacional de Saneamento Básico 

 

Feitas as considerações com relação ao previsto na Constituição Federal consoante às 

questões ambientais, satisfaz apresentar nesse momento a legislação infraconstitucional 

sobre o referido assunto, em destaque aquelas que objetivaram o presente estudo. 

 

É consabido que o saneamento básico é o conjunto de medidas que visa preservar ou 

modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e 

promover a saúde, buscando melhorar a qualidade de vida da população, à produtividade 

do indivíduo e facilitar a atividade econômica. 

 

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição conforme já 

narrado anteriormente, e definido pela Lei nº. 11.445/2007, considerada o marco 

regulatório do saneamento básico. 

 

Com o advento da Lei 11.445/2007, atualizou-se no âmbito legislativo, a política pública de 

saneamento básico brasileiro, dentre as principais características da referida legislação 

destaca-se a definição sobre os serviços que integram o conceito de saneamento básico, 

de acordo com o art. 3º da Lei nº 11.445/2007, tais serviços consistem em abastecimento 

de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas 

pluviais (alterações trazidas pela lei nº 13.308/2016). 

 

Em menção, ainda, no artigo 3º, da Lei nº 11.445, de 2007, esse apresenta em seus 

incisos algumas definições que já demonstram o intuito da lei em universalizar os serviços 

e atender da melhor maneira possível às populações e localidades de baixa renda, tais 

como os conceitos de: gestão associada; universalização; controle social; e subsídios. 

Outra importante mudança trazida pela Lei 11.445/2007 é com relação ao prazo para 

formulação de plano de saneamento básico sendo que a partir de 31 de dezembro de 

2019, somente estarão aptos a receber recursos para saneamento da União e de 

entidades da administração pública federal, aqueles municípios que tiverem, dentre outros 

requisitos, elaborado os seus respectivos Planos Municipais de Saneamento Básico (art. 1º 

do Decreto Federal nº 9.254, de 21 de março de 2017, que prorrogou o prazo fixado no § 

2º do art. 26 do Decreto Federal nº 7.217/10).  

 

Busca-se, com essa mudança, tornar-se um referencial para a obtenção do financiamento 

e valorizar o bom uso dos recursos públicos, através do planejamento e controle social. 

Sem dúvida nenhuma uma das maiores inovações desse Diploma Legal e do Decreto que 
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a regulamentou, consiste na obrigação dos titulares dos serviços, no caso os Municípios, 

elaborarem os seus respectivos Planos de Saneamento Básico (art. 9o, inciso I, da Lei nº 

11.445/2007). 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB é um instrumento de planejamento que 

auxilia os municípios a identificar os problemas do setor, diagnosticar demandas de 

expansão e melhoria dos serviços, estudar alternativas de solução, bem como estabelecer 

e equacionar objetivos, metas e investimentos necessários, com vistas a universalizar o 

acesso da população ao saneamento básico.  

 

No que diz respeito ao planejamento do PMSB, esse deve ser elaborado com base em 

estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço (artigo 19,§ 1o). A elaboração deve 

contar com participação da sociedade (artigo 3º, inciso IV, e artigo 11, § 2o, inciso V), para 

tanto é necessária ampla divulgação das propostas dos planos e dos estudos que as 

fundamentem, inclusive com a realização de audiências ou consultas públicas (artigo 19, § 

5º).  

 

Com relação à revisão do PMSB esse deve ser revisto periodicamente, em prazo não 

superior a 4 (quatro) anos e anteriormente à elaboração do Plano Plurianual (artigo 19, § 

4º).  

 

No que tange os contratos de concessão dos serviços públicos de saneamento, deve ser 

observado o conteúdo dos planos (artigo 11, inciso I), bem como se utilizar desse para 

balizar as estratégias de investimentos e os projetos relativos ao contrato (artigo 11, §1o). 

O plano contemplará, no mínimo, o diagnóstico da situação do saneamento básico em sua 

área de abrangência; os objetivos e metas de curto, médio e longo prazos, que levarão à 

universalização dos serviços; quais são os programas, projetos e ações indispensáveis ao 

atendimento dos objetivos; atitudes que deverão ser adotadas em casos de emergências 

ou contingências; e procedimentos para avaliação e monitoramento dos trabalhos 

realizados durante a execução do plano, tudo conforme exige o artigo 19, e seus incisos, 

da Lei 11.445/2007. 

Ainda, deve o plano discorrer sobre o financiamento de suas ações, indicando as possíveis 

fontes de financiamento (artigo 19, inciso III). 

 

Além do planejamento, a Lei nº 11.445/2007 também criou mecanismos de controle social, 

inserindo representantes da sociedade civil, dos prestadores dos serviços e do próprio 

Poder Público em órgãos colegiados, tendo como objetivo, dentre outros, o cumprimento e 

o acompanhamento das metas estabelecidas no respectivo Plano de Saneamento Básico. 

 

A necessidade de agência reguladora para exercer a normatização dos serviços de 

saneamento também constitui importante inovação trazida pela Lei Federal em exame (art. 

21 e seguintes). É dever da entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação 

do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos seus prestadores (artigo 20, 

parágrafo único). 

 

Veja-se que a atividade regulatória é competência do titular do serviço, que pode proceder 

sua delegação, porém, não obstante quem seja o ente regulador, deverá editar normas 

relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços (artigo 23, 

da Lei 11.445/2007), abrangendo, entre outros aspectos, as metas progressivas de 

expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos (inciso III); e subsídios 

tarifários e não tarifários (inciso IX).  

 

A presente legislação assegura aos usuários de serviços púbicos de saneamento básico 

amplo acesso sobre os serviços fornecidos, direitos e deveres, acessos ao manual do 

usuário elaborado pelo prestador de serviços, bem como acesso ao relatório periódico 

sobre a qualidade da prestação dos serviços (art. 27, inciso I, II, III e IV, da Lei 

11.445/2007). 

 

O serviço público de saneamento terá a sustentabilidade econômico-financeira 

assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços de 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais (art. 29, inciso I, II, III, da Lei 
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11.445/2007). No tocante aos reajustes das tarifas, essas poderão ser realizadas 

observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, 

regulamentares e contratuais (art. 37, da Lei 11.445/2007). 

 

Sem dúvidas o maior desafio do aludido diploma legal é o acesso de todos os brasileiros 

ao saneamento básico, ou seja, a globalização do atendimento, com o consistente 

propósito de estabelecer os marcos referenciais às três esferas da federação com vistas a 

universalizar o acesso, com uma prestação racionalizada e preocupada com o meio 

ambiente. 

 

Ainda nesse contexto, quanto à legislação infraconstitucional, em 31 de agosto de 1981, foi 

publicada a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que 

tem como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia 

à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana (art. 2º, da 

Lei 6.938/81), bem como, segundo a qual há que se assegurar a “manutenção do equilíbrio 

ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 

necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo”, nos termos do 

art. 2º, inciso I, da referida norma.  

 

A Lei nº 9.605/98, na sua qualidade de norma infraconstitucional, merece ser destacada, 

visto que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente. 

 

Merece também destaque a Lei 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, e regulamentou o inciso XIX, do artigo 21, da Constituição Federal de 1988, 

determinando que a união deve instituir um sistema de gerenciamento de recursos 

hídricos, bem como definir critérios de outorga de seu uso. 

 

 

 Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

Em continuação a análise infraconstitucional, em agosto de 2010, surgiu a Lei 

12.305/2010, que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, realizando 

alterações na Lei 9.605/98 dando outras providências, foi devidamente regulamentada 

através do Decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que criou o Comitê Interministerial 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos 

Sistemas de Logística Reversa, e deu outras providências. 

 

A legislação supramencionada trouxe uma nova perspectiva na regularização dos resíduos 

sólidos, implementando diretrizes, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos 

para o setor. A Lei nº 12.305/2010 ampliou as concepções trazidas pela Lei nº 

11.445/2007, no tocante ao eixo de saneamento, estabelecendo obrigações e 

responsabilidades compartilhadas para todos os agentes envolvidos, desde a geração até 

a destinação final (administração pública, geradores de resíduos e sociedade civil). 

 

A Lei 12.305/2010 trouxe em seu art. 4o, um conjunto de princípios, objetivos, instrumentos 

e diretrizes que deverão ser adotados pelos entes da federação, com vistas à gestão 

integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.  

 

Considerando os artigos trazidos pela Lei 12.305/2010, merece evidência a concepção de 

dispositivos voltados à gestão integrada e ao gerenciamento dos resíduos sólidos, 

contemplando a identificação e as responsabilidades dos geradores, do poder público e 

dos consumidores; diferenciação entre resíduos (passíveis de reaproveitamento e 

reciclagem) e rejeitos (sujeitos à disposição final); instrumentalização da coleta seletiva; 

criação de sistemas de logística reversa; estímulo às cooperativas e outras formas de 

associação dos catadores de materiais recicláveis; incentivo à formação de associações 

intermunicipais que possibilitem o compartilhamento das tarefas de planejamento, 

regulação, fiscalização e prestação de serviços de acordo com tecnologias adequadas à 

realidade regional, entre outras. 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

 

 
5 
 
 

 

Os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos são deliberados no artigo 7º da Lei 

12.305/2010, como sendo a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; não 

geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; estímulo à adoção de padrões 

sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; desenvolvimento e 

aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais; 

redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; incentivo à indústria da 

reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de 

materiais recicláveis e reciclados. 

 

O artigo 9º, do mesmo diploma legal, contempla no tocante a gestão de resíduos sólidos 

uma ordem de prioridades que devem ser consideradas, sendo elas na seguinte 

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

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.  

 

De acordo com artigo 12 da legislação de resíduos sólidos, compete a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios organizarem e manterem, de forma conjunta, o Sistema 

Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir), articulado com o 

Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa) e o Sistema Nacional 

de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima). 

 

A Lei 12.305/2010 apresentou em seu artigo 19 requisitos mínimos que devem contemplar 

o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, dentre eles podemos elencar 

diagnóstico com origem e identificação de áreas próprias para disposição final, observado 

o plano diretor (artigo 11, inciso I e II); A legislação também prevê a possibilidade de 

soluções compartilhadas com outros municípios  (artigo 11, inciso III); Dentre os requisitos 

previstos no mencionado artigo, podemos salientar a preocupação com a educação 

ambiental que impulsionem através de programas a não geração, a redução, a reutilização 

e a reciclagem de resíduos sólidos (artigo 11, inciso X); O reportado artigo apresenta no 

tocante a programas de ações, a importância da participação de cooperativas ou 

associações de catadores de materiais (artigo 11, inciso IX); 

 

Deve constar, também, no plano municipal de resíduos sólidos o sistema de cálculo dos 

custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, não deixando ser observada 

a Lei nº 11.445, de 2007; (artigo 19, inciso XIII); 

 

Outro importante ponto que deve ser observado, no que concerne ao plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos, especificado no artigo 19, inciso XV, da Lei nº 

12.305/2010, diz respeito às formas de participação do poder público local na coleta 

seletiva e na logística reversa, devendo ser respeitado, também, a atuação e 

responsabilidade acerca do ciclo de vida dos produtos com relação aos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, no que diz respeito às 

embalagens, pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e 

embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz 

mista, produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  (artigo 33, incisos I, II, III, IV, V e 

VI, da Lei nº 12.305/2010). Importante salientar que o artigo 33, da Lei nº 12.305/2010, foi 

regulamentado pelo Decreto nº 9.177/2017, que estabeleceu normas para assegurar a 

isonomia na fiscalização e no cumprimento das obrigações imputadas aos fabricantes, aos 

importadores, aos distribuidores e aos comerciantes de produtos. 

 

Seguindo, ainda, as recomendações trazidas pelo artigo 19, inciso XIX, da Lei nº 

12.305/2010, deve ser observada a frequência de revisão do plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos, observado prioritariamente o período de vigência do plano 

plurianual municipal.  

 

No que tange às exigências legais trazidas pelo artigo 19, §1º, da Lei nº 12.305/2010, em 

relação a municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, indica que o plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos terá conteúdo simplificado, na forma do 

regulamento, entretanto, tal regra não se aplica aos municípios de áreas de especial 

interesse turístico, estabelecidos em áreas de influência de empreendimentos ou 

atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional ou cujo 
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território abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação (art. 19, § 3º, incisos I, II 

e III, da Lei 12.305/2010).  

Necessário esclarecer que a existência de plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos não exime o município ou o Distrito Federal do licenciamento ambiental de 

aterros sanitários e de outras infraestruturas e instalações operacionais integrantes do 

serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão competente 

do Sisnama (§ 4º, do artigo 19, da Lei nº 12.305/2010).  

 

O plano também deverá ater-se às ações específicas a serem desenvolvidas no âmbito 

dos órgãos da administração pública, com vistas à utilização racional dos recursos 

ambientais, ao combate a todas as formas de desperdício e à minimização da geração de 

resíduos sólidos (§ 6º, do artigo 19, da Lei nº 12.305/2010). Por fim, deve o conteúdo do 

plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ser disponibilizado para o Sinir, na 

forma do regulamento (§7º, do artigo 19, da Lei nº 12.305/2010).  

 

Uma das primordiais premissas trazidas pela Lei nº 12.305/2010, é a exigência da  

elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos para os municípios 

terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, de incentivos ou 

financiamentos, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana 

e ao manejo de resíduos sólidos (art. 18, caput, da Lei nº  12.305/2010). 

 

Dando sequência, ainda, à análise da legislação supramencionada, os artigos 20 e 21, 

contemplam o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, pautando os sujeitos que 

deverão elaborá-los e ainda expondo o conteúdo mínimo que deverão contê-los. 

 

 

 DAS LEGISLAÇÕES FEDERAIS ESPARSAS  

 

Em continuidade a legislação federal em verificação, requer realce a Lei nº 11.107/2005, 

regulamentada pelo Decreto nº 6.017/2007, pois a mesma estabelece as normas gerais de 

contratação de consórcios públicos, onde a Política Nacional de Saneamento básico 

confere tratamento diferenciado às soluções regionalizadas. No caso dos estados, a Lei nº 

11.445/2007 e a 12.305/2010, já mencionada alhures, facilitam o acesso aos recursos 

federais para aqueles que instituírem microrregiões para a sua gestão, enquanto para os 

municípios, priorizando a disponibilização de recursos para aqueles que tiverem optado por 

soluções consorciadas intermunicipais para a gestão associada. 

 

Tendo em vista o tratamento privilegiado conferido pela Lei nº 12.305/2010 aos entes 

públicos que optarem por associarem-se a fim de gerir os resíduos sólidos produzidos nos 

seus territórios, é de suma importância o disposto na mencionada Lei nº 11.107/2005, pois 

é nela que encontra-se disciplinado esse tipo de associação visando um interesse comum 

(consórcios públicos). 

 

Ainda, não se pode deixar de citar a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que 

instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC. Essa Lei trouxe no seu bojo 

mecanismos dedicados à redução de gases poluentes e à contenção do efeito estufa, 

impactando positivamente nas políticas ambientais. 

 

A Lei nº 6.938/1981 foi responsável pela criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA, órgão colegiado brasileiro responsável pela adoção de medidas de natureza 

consultiva e deliberativa acerca do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, um 

modelo descentralizado de gestão ambiental, criando uma rede articulada de organizações 

nos diferentes âmbitos da federação, constituído pelos órgãos e entidades na União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios responsáveis pela proteção ambiental.  

 

Constituem parte do arcabouço jurídico federal, outrossim, a Lei 10.257/2001, que instituiu 

o Estatuto das cidades, regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição de 1988; Lei 

Federal nº 9795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências; Lei nº 12651, de 25 de 

maio de 2012, que instituiu o Código Florestal Brasileiro. 

 

Outra respeitável lei que merece destaque na legislação infraconstitucional é  a Lei nº 
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8.666/1993 que regulou o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e estatuiu  diretrizes 

para licitações e contratos da Administração Pública e deu outras providências. A 

legislação em ênfase trouxe em seu bojo preceitos legais pertinentes ao procedimento 

licitatório obrigatório e anterior a aquisição de bens ou serviço por parte do poder público. 

Importante destacar aqui que há casos em que a legislação prevê a dispensa ou a 

inexigibilidade de licitação (§2º, do artigo 54 da Lei nº 8.666/1993). Essa inviabilidade pode 

ser tanto pela exclusividade do objeto a ser contratado, como pela falta de empresas 

concorrentes (art. 25, da Lei nº 8.666/1993). 

 

Estão subordinados à Lei nº 8.666/1993, os órgãos da administração direta, os fundos 

especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios (Parágrafo único, do artigo 1ª, da Lei 8.666/1993). 

  

Com relação aos contratos administrativos, esses devem obedecer às normas de direito 

público sendo- lhes imprescindíveis cláusulas que estabeleçam o objeto e seus elementos 

característicos, o fornecimento e a forma de execução, valores, prazos, forma de 

pagamento, crédito pelo qual correrá a despesa, garantias para assegurar a efetivação, 

direitos e obrigações das partes, bem como aplicação de penalidade, se necessário. O 

contrato deverá mencionar, igualmente, os casos de rescisão, o reconhecimento dos 

direitos da Administração e demais requisitos elencados no artigo 55 e incisos da Lei nº 

8.666/1993, sendo-lhes aplicados os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado. 

 

Os contratos necessitam determinar com clareza e precisão as condições para sua 

execução, exteriorizadas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes, devendo estar vinculados com as condições da licitação (§ 

2º, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993). 

 

Com relação à celebração do contrato pela Administração Pública com pessoas físicas ou 

jurídicas domiciliadas fora do país, deverá constar imperiosamente cláusula que declare 

competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual (art. 

55, § 2º, da Lei 8.666/1993), exceto nos casos da exceção do art. 32, §6º, da Lei nº 

8.666/1993. 

 

No que diz respeito à inexecução total ou parcial do contrato a legislação em vigor (Lei nº 

8.666/1993) prevê a rescisão, bem como a aplicação das penalidades previstas no 

contrato (art. 77, da Lei nº 8.666/1993). As causas que geram anulação contratual estão 

dispostas no artigo 78 e incisos seguintes da Lei nº 8.666/1993, podendo ocorrer em razão 

de ato unilateral e escrito da Administração, de forma amigável ou ainda entabulado entre 

as partes e por ação judicial, nos termos do artigo 79, incisos I, II, III, da Lei nº 8.666/1993).  

 

Necessário trazer a baila, também, à Legislação Federal de Concessão e Permissão das 

Prestações de Serviços Públicos, a Lei nº 8.987/1995, que regulamentou o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da 

Constituição Federal, e deu outras providências. 

  

O conceito de concessão serviço público está estampado no artigo 2º, inciso II, da 

legislação supramencionada, sendo compreendido como delegação de sua prestação, feita 

pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa 

jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por 

sua conta e risco e por prazo determinado. No tocante a concessão do serviço público o 

mesmo deverá ser objeto de prévia licitação (art. 14, da Lei 8.987/1995), observados os 

princípios constitucionais do artigo 37, da CF/1988, bem como procedido do julgamento 

por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. 

 

O Poder Público na qualidade de concessor do serviço poderá declarar a utilidade dos 

bens necessários à execução do serviço ou obra, promovendo as desapropriações, 

diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a 

responsabilidade pelas indenizações cabíveis (art. 29, inciso VII, da Lei 8.987/1995); 

 

A respeito da concessão do serviço público é imprescindível discorrer sobre os poderes do 
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poder concedente, tendo destaque o direito de regulamentar o trabalho concedido, aplicar 

multas, intervir, extinguir a concessão, homologar reajustes, revisar tarifas, tudo de acordo 

com o previsto na legislação em vigor e na forma prevista no contrato (art. 29, incisos I, II, 

III, IV e V da Lei nº 8.987/1995). No tocante a intervenção, esta deverá ser dar por meio de 

decreto do poder concedente, que deverá constar a designação do interventor, o prazo da 

intervenção e os objetivos e limites da medida (parágrafo único do artigo 32, da Lei 

8.997/1995). 

 

Além disso, é dever do poder concedente zelar pela boa qualidade do serviço, recebendo, 

analisando e resolvendo queixas e reclamações dos usuários, assim como informar sobre 

as providências adotas, em até 30 (trinta) dias (artigo 29, inciso VII, da Lei 8.987/1995). 

 

São deveres da Concessionária, prestar serviço adequado, prestar contas da gestão ao 

poder concedente e aos usuários, cumprir e fazer cumprir as normas e as cláusulas 

contratuais da concessão assim como é responsável pelas contratações, não fazendo 

qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente 

(art. 31 e seus respectivos incisos). 

 

O poder concedente pode finalizar a permissão diante termos aplicados no contrato, 

durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, desde que possua lei 

autorizativa e mediante pagamento de indenização, pelo descumprimento de obrigações 

legais ou contratuais pelo concessionário, rescisão, anulação, bem como em caso de 

falência ou extinção da empresa concessionária (art. 35, inciso I ao VI, da Lei 8.987/1995).  

 

Com efeito, observa-se que no âmbito federal existem diversos instrumentos legislativos 

direcionados à proteção do meio ambiente, sem prejuízo de que os demais entes 

federados (estados, municípios e Distrito Federal), compulsoriamente ou não, elaborem as 

suas políticas ambientais próprias, através de planejamento específico e da edição de 

normas de abrangência local. 

 

 

 ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

O Estado do Rio de Janeiro, exercendo seus privilégios quanto ente federado, publicou 

legislações específicas visando executar instrumentos de preservação ambiental no 

âmbito do seu território. 

 

Visando a proteção do Meio Ambiente e antes mesmo do Estado sancionar própria 

Constituição Estadual, em 03 de outubro de 1988, foi publicada a Lei nº 1.356, que 

normatizou os procedimentos vinculados à elaboração, análise e aprovação dos estudos 

de impacto ambiental. Tal legislação formalizou a indispensabilidade da elaboração de 

Estudos de Impacto Ambiental e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, 

em casos de instalações e/ou atividades de oleodutos, gasodutos, minerodutos e 

emissários submarinos de esgotos sanitários ou industriais; (art. 1º,, inciso V, da Lei nº 

1.356/1988). 

 

Já com a promulgação da Constituição Estadual do Rio de Janeiro (CERJ), em 5 de 

outubro de 1989, o artigo 8º, da carta magna Estadual prevê o dever do Estado de garantir 

as funções sociais, assegurando qualidade de vida e garantindo à todos, além de acesso 

à saúde, educação, moradia, transporte, o acesso ao saneamento básico. 

 

Dentro das garantias acima descritas, a Carta Magna Estadual exterioriza a competência 

do Estado, União e Municípios como curadores do Meio Ambiente, sendo obrigação dos 

entes da federação combater a poluição, assim como promover programas de construção 

de moradias e assegurar a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico 

(art. 73, inciso IX, da CERJ). 

 

Em relação à política urbana, fruto e objeto da presente análise, esta cumpre atender ao 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade com vistas a garantir e melhorar a 

qualidade de vida de seus habitantes (art. 229, caput, da CERJ). A função social é direito 

de todo cidadão, conforme já mencionado alhures, dentre elas destacamos o direito ao 

saneamento básico, abastecimento, água potável, coleta de lixo, drenagem das vias de 



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

 

 
9 
 
 

 

circulação (art. 229, §1º, da CERJ). O direito de construção deverá ser submetido aos 

Municípios, obedecendo à Lei orgânica municipal e ao plano diretor (art. 229, §3º, da 

CERJ).  

 

No tocante ao direito de moradia, garantia fundamental prevista na Carta Magna Federal, 

bem como na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, incumbe ao Estado e aos 

Municípios a promoção e execução de programas de construção de moradias populares e 

a garantia de condições habitacionais e infraestrutura urbana, em especial as de 

saneamento básico, escola pública, posto de saúde e transporte (art. 329, da CERJ). 

 

A Constituição Estadual trouxe também em seu arcabouço legal informações significativas 

relacionadas à forma de lançamentos finais de esgotos sanitários (sistemas públicos e 

particulares), que deverão ser antecedidos de tratamento primário completo, de acordo 

com a legislação em vigor (art. 277, caput, da CERJ). O aludido artigo foi regido pela Lei 

nº 2.661/1996, no qual estabeleceu a exigência de níveis mínimos de tratamento de 

esgotos sanitários, antes de seu lançamento em corpos d’água. Define-se como 

tratamento primário a separação e a remoção de sólidos em suspensão, tanto 

sedimentáveis, quanto flutuantes, seguida de seu processamento e disposição adequada. 

 

No mesmo sentido, é vedada a implantação de sistemas de coleta conjunta de águas 

pluviais e esgotos domésticos ou industriais. (§ 1º, do art. 277, da CERJ), bem como é 

absolutamente proibida a criação de aterros sanitários à margem de rios, lagos, lagoas, 

manguezais e mananciais (§ 2º, do art. 277, da CERJ). 

 

No que diz respeito aos serviços de Saneamento Básico, o Estado do Rio de Janeiro deu 

um importante passo com a promulgação do decreto 553, de 16 de janeiro 1976, que 

regulamentou, entre outros preceitos, os serviços públicos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário a cargo da Companhia Estadual de Água e Esgotos – CEDAE. No 

entanto, conforme será demonstrado mais adiante, pelo fato de a titularidade do 

saneamento básico ser municipal, o Município de Niterói realizou a concessão à iniciativa 

privada no ano de 1997. 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, preocupado com a proteção ao Meio Ambiente, 

em 17 de setembro de 1997, promulgou a Lei nº 2.794, que regularizou sobre aterros 

sanitários ficando a cargo do Poder Executivo a criação de Grupo de Trabalho com o 

intuito de implementar as mudanças dos aterros sanitários, atualmente existentes para 

áreas situadas à distância de, no mínimo, 15 (quinze) quilômetros da cabeceira das pistas 

dos aeroportos em todo o Estado do Rio de Janeiro (art. 1º, da Lei nº 2.794/1997). 

 

Seguindo a mesma senda de defesa do ecossistema, o Governo do Estado do Rio de 

Janeiro publicou a Lei nº 1.898/1991, que instituiu a obrigação de auditorias ambientais, 

periódicas e anuais às empresas ou atividades de elevado potencial poluidor, entre as 

quais destacamos o inciso VII, no que diz respeito às instalações de tratamento e os 

sistemas de disposição final de esgotos domésticos (art. 5, inciso VII, da Lei nº 

1.898/1991), bem como restando reconhecida quaisquer infrações, deverão ser realizadas 

auditorias trimestrais até a correção das irregularidades, independentemente da aplicação 

de penalidades administrativas (art. 6, inciso VII, da Lei nº 1.898/1991). 

 

Em continuidade aos lineamentos legislativos do Estado do Rio de Janeiro, importante 

salientar o Decreto nº 41.310, de 15 de maio de 2008, que outorgou o prazo de 60 

(sessenta) dias para que os condomínios e edificações no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro se conectem a rede de esgoto da CEDAE ou da concessionária prestadora de 

serviços saneamento básico, no caso de Niterói, a concessionária Águas de Niterói. 

Referido decreto está de acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007, que constituiu as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, norteada pelos princípios de saúde pública 

e de proteção ao meio ambiente. 

 

Estão isentas do pagamento de taxa de manutenção e operação das unidades de 

saneamento, as unidades habitacionais provenientes do Programa de Arrendamento 

Residencial (PAR) situados no Estado do Rio de Janeiro (art. 1ª da Lei 7.721/2017). 

 

Ante todo o exposto, verifica-se que na análise da legislação Estadual o Estado do Rio de 

Janeiro está em conformidade com a Política de Proteção ambiental, resguardados tanto 
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pela Constituição Federal de 1988, quanto na própria Constituição Estadual do Rio de 

Janeiro, e, em especial consonância com a legislação federal 11.445/2007, considerada o 

marco regulatório do saneamento básico.  

 

 Temática Resíduos Sólidos 

 

O descarte inadequado dos resíduos sólidos urbanos ainda é um desafio às políticas 

públicas de gestão ambiental no Brasil, entretanto, o Estado do Rio de Janeiro possui uma 

vasta legislação no tocante a política de resíduos sólidos. Dentre elas podemos evidenciar 

a Lei nº 4.191/2003, que instituiu no âmbito Estadual a Lei de Resíduos Sólidos, ficando 

estabelecido o procedimento desde a geração até a destinação final, visando controle da 

poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais (art. 1º, da Lei 

4.191/2003). Aludida Lei teve alterações dadas pela Lei nº 8.298/2019, que definiu normas 

para disposição de resíduos sólidos em área de aquífero. 

 

A Lei 4.191/2003, sofreu outra modificação recentemente, dada pela Lei 8.525/2019, de 10 

de setembro de 2019, acrescentando o parágrafo único ao artigo 4ª, a obrigação das 

marinas e estaleiros localizados na orla das lagoas, e oceano do Estado do Rio de Janeiro 

compelidas a dar destinação final, aos resíduos sólidos de sua responsabilidade, em 

especial às carcaças de embarcações, sob pena de aplicação de sanções previstas em lei 

(Parágrafo único do artigo 4º, da Lei 8.525/2019). 

 

Faz parte dos objetivos trazidos pela legislação Estadual de resíduos sólidos (art. 13, da 

Lei nº 4.191/2003) a preservação da saúde pública e do meio ambiente; a erradicações de 

lixões; o estabelecimento de políticas governamentais integradas para a gestão dos 

resíduos sólidos; o incentivo aos municípios para alcançarem a autossustentabilidade 

econômica de Sistemas de Limpeza Pública e Urbana, por meio da criação e fixação de 

mecanismos de cobrança e arrecadação compatíveis com a capacidade de pagamento da 

população; a estimulação e enaltecimento no tocante a coleta de resíduos sólidos 

reutilizáveis e recicláveis, assim como a implantação de tecnologias e processos não 

poluentes para tratamento, reciclagem e disposição final dos resíduos sólidos (art. 13, 

incisos I ao VII, da Lei nº 4.191/2003). 

 

A Legislação Estadual, também trouxe em sua redação instrumentos referentes à Política 

de Resíduos Sólidos, podendo ser destacados, o planejamento regional integrado ao 

gerenciamento; os programas de incentivo à adoção de sistemas de gestão ambiental 

pelas empresas; auditorias ambientais; os Termos de Ajustamento de Conduta – TAC; 

didáticas ambientais focada na educação ambiental (reutilização, reciclagem e 

reaproveitamento), bem como a inserção em programas com este propósito (art. 15, 

incisos I ao IX, da Lei nº 4.191/2003). 

 

Ainda com base na Legislação acima mencionada, é dever dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, 

lâmpadas, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, a obrigatoriedade de efetuar o 

sistema de logística reversa de resíduos sólidos, com relação ao retorno dos produtos 

após o uso pelo consumidor, independentemente do serviço público de limpeza urbana 

(art. 22, incisos I ao VI, da Lei nº 4.191/2003). A legislação prevê, ainda sobre a 

responsabilidade de divulgação ao consumidor, por meio de rótulos, embalagens, folders 

de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos 

associados a seus respectivos produtos, dentre as quais, em especial para que não sejam 

descartados em lixo comum, que sejam criados postos de entrega, seja fornecido 

endereço e telefone de contato dos responsáveis pelo descarte dos materiais sujeitos à 

logística reversa, assim como deve constar nas embalagens dos produtos informações 

sobre a existência de metais pesados ou substâncias tóxicas (Art. 22-E, incisos I ao IV, da 

Lei nº 4.191/2003). 

 

Outra importantíssima Lei criada pelo Estado do Rio de Janeiro é a de nº 2.794/97, que 

criou normas acerca de Aterro Sanitário, concedendo ao Poder Executivo, a constituição 

de grupo de trabalho com o escopo de programar transferências dos aterros sanitários, 

atualmente existentes para, áreas situadas a uma distância de, no mínimo, 15 (quinze) 

quilômetros da cabeceira das pistas dos aeroportos em todo o Estado do Rio de Janeiro 

(art. 1º, da Lei 2.794/1997). 
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A Lei nº 2.011/92, instituiu a obrigatoriedade da implementação de programa de redução 

de resíduos perigosos, sendo definido pela legislação como perigoso, toda matéria e 

substância no estado sólido, líquido ou gasoso, poluente ou potencialmente poluente, 

subprodutos não aproveitados de origem industrial, e rejeitos que são descartados sob 

forma de efluentes líquidos, emissão de resíduos gasosos ou resíduos sólidos e 

semissólidos que, necessariamente, devem ser tratados, estocados ou depositados 

adequadamente (art. 2º, da Lei 2.011/1992). A acenada lei trata ainda que qualquer 

atividade geradora de resíduos deverá apresentar à Fundação Estadual de Engenharia do 

Meio Ambiente – FEEMA, um parecer com informações técnicas apontando seus esforços 

na redução de seus resíduos (art. 5º, da Lei 2.011/1992).  

 

Igualmente, merece destaque a Lei nº 1.898/1991, de 26 de novembro de 1991, que 

estabeleceu as auditorias ambientais com objetivo de realizar avaliações e estudos 

destinados a determinar, entre outras, as instalações de tratamento e os sistemas de 

disposição final de esgotos domésticos (art. 5º, inciso VII, da Lei nº 1.898/1991). 

 

No tocante a preocupação do Estado do Rio de Janeiro de proteger o Meio Ambiente, em 

27 de abril de 2007, foi sancionada a Lei nº 5.023/2007, cujo objetivo é obrigatoriedade de 

serem incluídos no EIA-RIMA (estudo e relatório de impacto ambiental) de aterro sanitário, 

os projetos de estações de transferência de resíduos sólidos, devendo constar no relatório 

a obrigatoriamente, de aspectos e impactos ambientais decorrentes das aludidas estações 

de transferência. 

 

Exercendo as suas atribuições constitucionais de ente federado, o Estado do Rio de 

Janeiro da mesma forma editou legislações específicas no campo da saúde pública, 

visando executar instrumentos de preservação ambiental no âmbito do seu território, 

dentre elas podemos destacar a Lei nº 2.060/93, que dispõe sobre a coleta de lixo 

hospitalar, firmando convênios entre a Secretaria de Estado de Saúde com as Prefeituras 

e Empresa de Limpeza Urbana, com propósito de regulamentar a coleta de lixo hospitalar, 

laboratorial e farmacêutico no Estado do Rio de Janeiro; na mesma senda foi publicada a 

Lei nº 3.316/1999, que transferiu à autorização para o poder executivo implantar sistema 

de tratamento de resíduos sólidos dos serviços de saúde – RSSS, e médico-hospitalar, 

atendendo aos requisitos básicos de saúde pública e do meio ambiente, em consonância 

com as Normas Técnicas vigentes. Na mesma direção foi sancionado em 28 de janeiro de 

1993, foi promulgada a Lei nº Lei 2.061/93, que determina que toda e qualquer espécie de 

resíduos, decorrentes de aplicação em clientes da área médica e odontológica, sejam 

incinerados, ficando expressamente, proibido o despejo, em vazadouros de lixo, de 

resíduos originários da rede hospitalar, casas de saúde, clínicas médicas, odontológicas, 

ambulatórios, Posto de Assistência Médica e assemelhados (art. 1º, da Lei nº 

2.061/1993). 

 

Ainda nesse sentido, foi promulgado a Lei 6.635/2013, ficando o Poder Executivo 

Estadual autorizar e regulamentar os Sistemas de Tratamento de Resíduos Sólidos de 

Serviços de Saúde – RSSS. Os resíduos sólidos de serviços de saúde estão devidamente 

classificados no grupo A, do anexo I, da Resolução nº 358/05 do CONAMA, e, em razão 

de suas características é vedada a reciclagem ou o reaproveitamento, sendo 

indispensável a sua desinfecção ou tratamento por processos licenciados pelo Órgão de 

Controle Ambiental, antes de sua disposição final. (art. 8º, da Lei nº 6.635/2013). 

 

A gestão dos resíduos sólidos urbanos nas cidades brasileiras se tornou um desafio 

ambiental de largas proporções. Atento as mudanças ambientais, o Estado do Rio de 

Janeiro não fechou os olhos para a realidade do planeta, referenciando em suas políticas 

públicas, legislações de preservação do biossistema, dentre elas destacamos a Lei 

3.369/2000, que foi sancionada em 07 de janeiro de 2000, que passou a disciplinar norma 

para a destinação final de garrafas plásticas, ficando estabelecido que todas as empresas 

que utilizam garrafas e embalagens plásticas na comercialização de seus produtos são 

responsáveis pela destinação final ambientalmente adequada das mesmas (art. 1º, da Lei 

nº 3.369/2000). Nesse mesmo seguimento, também foi aprovada a Lei nº 2.110/1993, que 

criou o Sistema Estadual de Recolhimento de Pilhas e Baterias, devendo a reciclagem de 

pilhas e baterias realizada somente pelas indústrias especializadas (Parágrafo único, do 

art. 2º, da Lei 2.110/1993). A Lei 3.415/2000 sistematizou a coleta de baterias de 

telefones celulares e de veículos automotores no Estado do Rio de Janeiro. 
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Igualmente foi sancionada a Lei nº 1.361/1988, de 06 de outubro de 1988, que regularizou 

a estocagem, processamento e disposição final de resíduos tóxicos; a Lei nº 1.831/1991 

que citou a obrigatoriedade das escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro a 

procederem à coleta seletiva do lixo; A Lei nº 1.806/1991 prevê a instalação de 

Biodigestores em comunidades carentes, que dependerá de cadastramento e análise 

junto a Secretaria de Obras (art. 3º, da Lei 1.806/1991). 

 

Ainda no campo legislativo de Políticas Públicas de Resíduos Sólidos, outra lei de 

substancial importância, que foi promulgada pelo Estado do Rio de Janeiro é a de nº 

2.419/1995, que criou em áreas administradas pelo Estado e Municípios, depósitos para 

recolhimento de lixo reciclável mediante convênios firmados com as companhias de 

limpeza urbanas municipais ou suas contratadas. Da mesma forma a Lei nº 5.065/2007, 

instituiu o programa Estadual de tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras de 

Origem Vegetal ou Animal e de uso culinário, com a finalidade de adoção de medidas 

estratégicas de controle técnico, visando não acarretar prejuízos à rede de esgotos, bem 

como evitando a poluição dos mananciais (art. 1º, inciso I e II, da Lei nº 5.0665/2007). 

 

A relevância em desenvolver políticas públicas de proteção ambientais é uma excelente 

estratégia para proteção do Ecossistema. Considerando isso, o Estado do Rio de Janeiro 

editou diversas leis com o foco nas políticas de resíduos sólidos, conforme já 

mencionamos anteriormente. Ainda nesse contexto merecem evidência às leis nº 

5.131/2007, que tornou obrigatório aos estabelecimentos que comercializam lâmpadas 

fluorescentes, que coloquem à disposição dos consumidores lixeira para a sua coleta 

quando descartadas ou inutilizadas; A Lei nº 4.829/2006 constituiu regime de reciclagem 

de entulhos de construção civil, objetivando o incentivo, a comercialização e a 

industrialização de materiais recicláveis, que resultem principalmente em 

reaproveitamento na construção de casas populares; a Lei nº 6.034/2011, que determinou 

a obrigatoriedade dos postos de combustíveis, lava-rápidos, transportadoras e empresas 

de ônibus urbanos intermunicipais e interestaduais, instalarem equipamentos de 

tratamento e reutilização da água usada na lavagem de veículos. 

 

De acordo ainda com o arcabouço jurídico Estadual, não se pode deixar de citar a Lei nº 

8.438/2019, que instituiu sobre a realização da campanha de racionalização do uso de 

copos plásticos e de substituição de copos descartáveis no âmbito dos órgãos públicos 

estaduais e deu outras providências, 

 

A Lei nº 8.231/2018 estabeleceu sobre a inserção, nos órgãos da administração pública, 

direta e indireta, do poder público do estado do rio de janeiro, do plano de gestão de 

logística sustentável, ficando responsável pela criação de unidades ou núcleos 

socioambientais, o estabelecimento de suas competências e a implantação do Plano de 

Gestão de Logística Sustentável (art. 1º da Lei nº 8.231/2018). 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos introduziu o conceito de responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a logística reversa e o acordo setorial. 

Nesse contexto, verifica-se que o Estado do Rio de Janeiro sancionou a Lei 8.151/2018, 

instituindo o sistema de logística reversa de embalagens e resíduos, em consonância com 

a Lei Federal nº 12.305, de 2010 e no Decreto nº 7.404, de 2010. 

 

O Estado do Rio de Janeiro publicou em 05 de dezembro de 2018, a Lei 8.197/2018, 

tornou a varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, rejeitos e outros resíduos quaisquer, 

serviços ambientais essenciais à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

estando a presente legislação em consonância com a Lei Estadual nº 4.191, e a Lei 

Federal nº 12.305. Importante ressaltar, também que tais serviços serão oferecidos 

diretamente à população pela iniciativa pública ou privada, mediante concessão, 

permissão ou autorização de empresas com licença ambiental expedida por órgão 

ambiental competente (art. 2º, da Lei nº 8.197/2018). 

 

Ainda com espeque na Legislação Estadual, outra importantíssima lei foi a que autorizou 

o programa de Logística Reversa de Resíduo Eletrônico (Lei nº 8.038/2018), vindo a se 

consorciar com a Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei nº 4.191/2003), em especial 

com o artigo 22-A que já expôs enfoque para o Sistema de Logística Reversa, devendo os 
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órgãos do Estado, bem como suas autarquias, fundações e entes da administração 

indireta disponibilizar nos seus prédios e sedes, em local amplamente acessível e visível 

ao público interno e externo, separadamente, recipientes de coleta após o uso de 

Produtos eletroeletrônicos e seus componentes;  Pilhas e baterias;  Lâmpadas 

fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista (art. 1º, incisos I, II, e III, da Lei 

nº 8.038/2018). Necessário mencionar, também, que após a coleta os resíduos coletados 

serão enviados aos fabricantes, importadores, distribuidores de produtos 

eletroeletrônicos, por intermédio  remuneração ofertada pelo setor privado, na forma do § 

7º do artigo 22-A da Lei 4191/03 (Parágrafo único do art. 1º, da Lei 8.038/2018).   

 

Outra norma Estadual inovadora vigente no Estado Fluminense é a Lei nº 8.006/2018, que 

predispõe sobre a substituição e recolhimento de sacolas plásticas em estabelecimentos 

comerciais, localizados no Estado do Rio de Janeiro. A referida lei modificando o artigo 2º, 

da Lei 5.502/2009, ficando proibida a distribuição (gratuita ou cobrada) de sacos ou 

sacolas plásticas descartáveis, cuja composição possua polietilenos, polipropilenos e/ou 

similares, no prazo de 18 meses a partir da publicação, devendo ser oferecidas sacolas 

reutilizáveis/retornáveis (art. 2º, da Lei 8.006/2018). 

 

Inúmeras legislações relacionadas à Política Nacional de Resíduos Sólidos foram 

sancionadas pelo Estado conforme já mencionamos acima, sendo inegável o afinco por 

partes dos legisladores na busca de soluções para um dos mais graves problemas 

ambientais do Brasil, o inadequado destino dado aos resíduos sólidos. Assim, na 

inesgotável busca pela melhor destinação dos resíduos, diversas políticas pública foram 

sancionadas com esse objetivo, dentre elas podemos apontar a Lei nº 7.742/2017, que 

estabeleceu a Política Estadual de Educação de Consumo Sustentável, que foi definido 

no parágrafo único do artigo 1º, como sendo o uso dos recursos naturais, de forma a 

proporcionar qualidade de vida para a geração presente, sem comprometer as 

necessidades das gerações futuras. A Lei nº 7.634/2017 submeteu os grandes geradores 

de resíduos sólidos a destinar seus materiais recicláveis para associações e cooperativas 

de catadores de materiais, estando em consonância com a Lei Federal 12.305, de 02 de 

agosto de 2010.  

Já a Lei nº 7.159, de 17 de dezembro de 2015, criou no âmbito Estadual, programa de 

incentivo a coleta seletiva, nos programas residenciais do Estado ou que estão sob a sua 

administração, em especial aos do Programa Minha Casa, Minha Vida, delineando como 

princípios norteadores o incentivo, o reaproveitamento, o cooperativismo e, ao final a 

divisão do lucro do dinheiro arrecadado com a venda do material reciclado, na forma de 

desconto no pagamento do condomínio ou em melhorias do mesmo (art. 2º, incisos I, II, III 

e IV, da Lei nº 7.159/2015). Por sua vez, a Lei nº 6.408/2013, tornou indispensável a 

todas as edificações residenciais com mais de três andares no Estado do Rio De Janeiro 

a disponibilizarem recipientes para coleta seletiva de lixo, sendo obrigatória à separação 

dos seguintes materiais: papel, plástico, metal e vidro. 

 

Desta forma, verifica-se que o Estado do Rio de Janeiro, está em equilíbrio com a política 

ambiental Federal, com o propósito de proteger o meio ambiente e, consequentemente, 

melhorar a qualidade de vida da população, representando um grande progresso para 

solução de problemas ambientais provenientes da má disposição dos resíduos sólidos no 

Brasil. Importante passo nesse sentido consiste na elaboração e aprovação dos planos 

Municipais de resíduos sólidos, consoante ocorrerá no Município de Niterói/RJ. 

 

 

 ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI 

 

Sobrepujadas as legislações pertinentes à proteção do Meio Ambiente, educação 

ambiental e saneamento básico no âmbito da Constituição Federal, Legislação Federal 

infraconstitucional e as Leis Estaduais do Rio de Janeiro, será objeto da análise o exame 

da legislação do município de Niterói. 

 

Inicialmente no tocante ao saneamento básico, compreendido em água e esgoto, o 

município publicou em 03 de janeiro de 1991, a Lei nº 909/1991 que sistematizou o 

esgotamento sanitário, tratamento e a disposição de esgotos como parte integrante da 

política de meio ambiente. 
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Nesse aspecto o município de Niterói inovou trazendo avanço em sua legislação, antes 

mesmo da aprovação da Lei Federal nº 11.445/2007, que regularizou a legislação que é 

referência em saneamento básico no Brasil.  

 

A Lei municipal nº 909/1991, estabeleceu em seu bojo orientações para o tratamento, a 

coleta e a disposição de esgotos, com vistas ao controle de poluição das águas interiores, 

superficiais e subterrâneas, bem como das águas costeiras, nos limites da competência do 

órgão municipal de proteção ambiental (art. 1º, da Lei nº 909/1991). Dentre os principais 

objetivos destacados pela referida legislação, podemos ressaltar a finalidade de restringir, 

paulatinamente, as cargas de esgotos lançados nos corpos d`água, direta ou indiretamente 

(art. 2º, inciso V, da Lei nº 909/1991).  

 

A lei municipal utiliza como instrumento de controle de poluição das águas, no que 

concerne ao tratamento, à coleta e a disposição de esgotos sanitários, o licenciamento e a 

fiscalização dos sistemas individuais e coletivos de tratamento, assim como a coleta e 

disposição dos esgotos de todas as edificações do Município. (art. 3º, inciso I e II da Lei nº 

909/1991). Quem estiver em desacordo com a legislação municipal Lei nº 909/1991, está 

sujeito a aplicação de penalidade (art. 3º, inciso III da Lei nº 909/1991).  

 

Outro importante aspecto trazido pela legislação municipal com o fito de fiscalizar os 

serviços das concessionárias responsáveis pela coleta e tratamento de esgotos, é a 

exibição de Laudo Técnico ao órgão ambiental quando este for requisitado (Art. 6º, da Lei 

909/1991). 

 

A legislação municipal com relação à preocupação de água e esgoto sancionou em 

11/09/1991, a Lei nº 971 que tem como objetivo prevenção do meio ambiente, bem como 

colocar o município em conformidade com os preceitos da Constituição de 1988, tendo em 

vista que naquela época não havia sido sancionada a Legislação Infraconstitucional que 

regulamentou o saneamento básico no Brasil (2007), razão pela qual podemos afirmar que 

o Município de Niterói está à frente no tocante aos cuidados com o ecossistema. 

 

A Legislação em destaque (Lei n 971/1991) trouxe em seu corpo legal meios de proteção 

com relação aos postos de serviço e lavagem e lubrificação de veículos, portos, estaleiros, 

oficinas e instalações industriais, que manejem óleo, graxa, gasolina e óleo diesel, que só 

poderão lançar na rede de esgoto às águas provenientes de sanitários, lavatórios, 

chuveiros e pias. 

 

No que diz respeito ao combate à poluição e à preservação do meio ambiente por parte da 

municipalidade, merecem realce o Plano Diretor (Lei nº 1.157/92, de 31/12/1992), que foi 

modificado pela Lei nº 2.123 de 04 de fevereiro de 2004 e recentemente alterado pela Lei 

3.385/2019, que destacou em seu artigo 134, sobre o sistema de saneamento básico. 

 

São princípios do Sistema de Saneamento Ambiental:  

 

“Art. 134: I – universalização do acesso; II – abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas 

adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; III – adoção de 

métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais; IV – 

articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, 

de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse 

social voltadas para a melhoria da qualidade de vida; V – eficiência e 

sustentabilidade econômica; VI – utilização de tecnologias sustentáveis 

considerando a elevação do nível do mar por meio de soluções graduais e 

progressivas; VII – segurança, qualidade e regularidade; VIII – integração das 

infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos; IX – adoção 

de medidas de fomento à moderação do consumo de água”.  

 

O Artigo 135 do Plano Diretor do Município de Niterói trouxe itens do saneamento 

ambiental, referenciando o abastecimento público de água potável, a coleta, afastamento, 

tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, o manejo das águas 

pluviais, a coleta, inclusive a coleta seletiva, o transporte, o transbordo, o tratamento e a 

destinação final dos resíduos domiciliares, assim como a hierarquia de não geração, 

redução, reutilização e reciclagem. 
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Consta também no Plano Diretor da Municipalidade de Niterói, a criação pelo poder 

Executivo de Projeto de Lei contendo o Plano de Saneamento Ambiental Integrado, com 

objetivos e metas de curto, médio e longo prazo, para implantar soluções sustentáveis de 

coleta e tratamento de esgoto em comunidades com ocupação precária, da mesma 

maneira que a universalização do acesso aos serviços de saneamento (art. 139, inciso V e 

Parágrafo único inciso II, da Lei nº 3.385/2019). Menciona-se, ainda, que o artigo 145, 

dispõe sobre o Sistema de Esgotamento Sanitário no Município, discorrendo sobre formas 

de tratamento dos efluentes sanitários, incluindo as infraestruturas e instalações de coleta, 

desde as ligações prediais, afastamento, tratamento e disposição final de esgotos. 

 

O Plano diretor Municipal prevê meios de assegurar a proteção dos ecossistemas 

aquáticos, da saúde humana e da balneabilidade das praias em todo o território municipal, 

objetivando eliminar os lançamentos de esgotos nos cursos d’água e no sistema de 

drenagem e de coleta de águas pluviais, contribuindo para a recuperação de rios, córregos 

e outros (Art. 147, inciso VII, da lei nº 3.385/2019). 

 

Por fim, no que tange, ainda, as disposições do plano diretor do Município em estudo, 

imprescindível informar que para aprovação de projetos particulares de grande porte, com 

sistemas de coleta, tratamento e disposição final de esgotos sanitários, será exigido termo 

de compromisso da empresa concessionária ou do órgão municipal competente para 

operação dos mesmos (Art. 148, Lei nº 3.385/2019). 

 

A cidade de Niterói editou em 14 de outubro de 2008, o Código Municipal Ambiental, Lei nº 

2.602, com diretrizes pensadas na preservação, conservação, defesa, melhoria, 

recuperação e controle do meio ambiente ecologicamente equilibrado,  fazendo parte dos 

objetivos da Política Municipal de Recursos Hídricos a promoção da integração das 

políticas municipais de saneamento básico e do meio ambiente, com as políticas federal e 

estadual de recursos hídricos (art. 145, inciso II, da Lei 2.602/2008). 

 

Outra significativa legislação criada pela câmera municipal com objetivo de proteção 

ambiental foi a Lei nº 2.370, de 20 de julho 2007, cujo objetivo é a obrigação das 

edificações estabelecerem conexão com a rede coletora de esgotos sanitários, sendo 

compreendido como sistema de tratamento compacto às fossas sépticas, tanques 

sépticos, filtros anaeróbicos e sumidouro, nos termos do artigo 1º, incisos I ao IV, da Lei nº 

2.370/2007, ficando estabelecido o prazo de 60 dias para que sejam realizadas as 

adaptações (art. 2º, da Lei nº 2370/2007), estando de acordo com o Decreto nº 41.310, de 

15 maio de 2008, que outorgou o prazo de 60 (sessenta) dias para que condomínios e 

edificações no âmbito do Estado do Rio de Janeiro se conectem a rede de esgoto da 

CEDAE ou da concessionária prestadora de serviços de saneamento básico. 

 

A Lei nº 1.470/1995 dispõe sobre o uso do solo urbano no município de Niterói. Devendo 

ser destacado na legislação em tela o artigo 129, que trata das áreas desprovidas de rede 

de esgotamento sanitário e de abastecimento de água, ficando condicionados à execução 

de sistema individual ou coletivo de tratamento e disposição dos efluentes sanitários a 

nível secundário e de abastecimento de água. 

 

Com relação às legislações com fito de proteção do ecossistema trazidas pela cidade de 

Niterói, destacamos a Lei 2.630/2009, que disciplinou os procedimentos relativos ao 

armazenamento de águas pluviais para reaproveitamento e retardo da descarga na rede 

pública. 

  

Ainda no âmbito das legislações sancionadas pelo Município de Niterói, podemos destacar 

a Lei nº 1.639/1998, que dispõe sobre o regime de concessões e permissões de obras 

públicas, encontrando-se em consonância com a legislação Federal Lei nº 8.987/1995, 

principalmente no que diz respeito à permissão de prestação de serviço público mediante 

prévia licitação, respeitando, também, os princípios da Legalidade, moralidade, 

publicidade, razoabilidade, competividade e igualdade. 

 

A Lei municipal de concessões prevê também que o prazo de contrato não poderá exceder 

a 25 (vinte e cinco) anos, permitida a prorrogação, por uma só vez e, no máximo, por igual 

período, desde que comprovada à prestação adequada do serviço (art. 3º da Lei nº 

1.639/1998), sendo condicionada a permanente fiscalização do poder concedentes as 
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obras e permissão de serviço público. 

 

No que tange às cláusulas contratuais de concessão, deve constar no contrato o objeto, a 

área, prazo de concessão e as forma que se realizará o serviço. Outro dado importante 

que fará parte do contrato é o valor do serviço prestado, as formas de pagamentos e seus 

reajustes, assim como os direitos e garantias e obrigações do Poder Concedente e da 

concessionária. 

 

Quanto ao saneamento básico propriamente dito, certamente, um dos maiores avanços é 

a instituição do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB. 

 

Com a aprovação do PMSB o Município de Niterói estará em conformidade com os 

ditames da Lei Federal nº 11.445/2007, vez que possuirá planejamento para universalizar, 

nos próximos anos, os serviços de abastecimento de água, tratamento de esgoto sanitário, 

drenagem e manejo de resíduos e limpeza urbana, bem como estará apto a receber 

recursos da União e de entidades da administração pública federal, destinados ao 

saneamento, recursos estes que, após 31 de dezembro de 2019, somente serão 

repassados àqueles municípios que tiverem concluído e aprovado os seus respectivos 

Planos Municipais de Saneamento Básico (art. 1º do Decreto Federal nº 9.254, de 21 de 

março de 2017, que prorrogou o prazo fixado no § 2º do art. 26 do Decreto Federal nº 

7.217/10).  

 

No tocante às especificações trazidas pela Le Federal nº 11.445/2007, observa-se que o 

Município de Niterói não possui agência reguladora de serviços públicos, bem como não se 

tem notícia da criação de Órgão Colegiado, sendo exigências da Legislação Federal em 

vigor, para exercer o controle social dos serviços de saneamento, conforme exigido no art. 

47 da Lei nº 11445/2007 e no art. 34, inciso IV, do Decreto nº 7.217/10, que a 

regulamentou. 

 

Imperioso advertir que, em conformidade com o prescrito no § 5o do art. 25 do Decreto 

Federal nº 7217/10, o PMSB tem efeito vinculante, sujeitando não só a atual 

Administração, com também todas as que irão sucedê-la ao longo do período planejado, a 

cumprir e desenvolver as ações nele estabelecidas. A mesma obrigação também se aplica 

em relação aos concessionários dos serviços públicos municipais de saneamento, 

podendo, no caso de inobservância do Plano por parte destes, tanto o Município, como 

também o Ministério Público, tomarem as providências que entenderem cabíveis. 

 

Do ponto de vista orçamentário e financeiro, analisando a Lei Municipal nº 3.419/2019, que 

dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020, não existe referência 

reportada em relação ao saneamento básico. Notório esclarecer, que não está se 

articulando que o Município não esteja investindo em saneamento básico. O fato de não 

haver segregação orçamentária específica de recursos para estes serviços, não pode ser 

compreendida como a inexistência dos mesmos, pois estes podem estar inseridos nas 

destinações e previsões orçamentárias genéricas de Secretarias Municipais relacionadas 

aos serviços, tais como Secretária de Obras, Secretaria da Administração, Secretaria da 

Saúde, entre outras. 

 

 Temática Resíduos Sólidos 

 

Em sequência ao arcabouço legal do Município de Niterói, especificamente será tratado às 

legislações referentes a resíduos sólidos. As questões de caráter ambiental receberam 

destaque no cenário nacional nas últimas décadas, principalmente em relação ao 

desenvolvimento sustentável. Às Políticas Públicas vêm buscando mecanismos de modo a 

minimizar as alterações no Meio Ambiente, buscando estratégias para conciliar o 

desenvolvimento com a conservação e a proteção de nossos ecossistemas.  

 

Com base nisso, o Município de Niterói publicou no dia 30 de junho de 1989 a Lei nº 744, 

autorizando o Poder Executivo constituir a Companhia Municipal de Limpeza Urbana de 

Niterói – CLIN, cujas atribuições são: limpeza de logradouros públicos; a coleta de lixo 

residencial, comercial, industrial e hospitalar; o destino final dos resíduos sólidos; a 

industrialização do lixo e venda de todo o material dele recuperado a instituição; a 

cobrança e a arrecadação de preços ou tarifas pela prestação de serviços especiais de 
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limpeza ou de remoção do lixo (art. 1º, inciso I, II, III e IV, da Lei nº744/1989).  

 

Em 26 de junho de 2014, a Câmara Municipal de Niterói sancionou a Lei nº 3.093, 

alterando o artigo 537, da Lei 2.624/2008, passando para a competência da CLIN o 

controle e fiscalização dos resíduos sólidos até a efetiva implantação dos quadros de 

fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 

Sustentabilidade. O Município sancionou, outrossim, a Lei nº 1.438, de 24 de outubro de 

1994, ficando vigente a cobrança pela CLIN de taxa de terceiros que vierem a depositar 

resíduos sólidos no aterro municipal.  

 

Em 1993, também foi aprovada pela Câmara Municipal a Lei nº 1.212, que concebeu o 

Código de Limpeza Urbana do Município de Niterói, que passou a gerir as atividades de 

limpeza urbana, assim como deu tratamento adequado aos resíduos sólidos gerados na 

cidade.  

 

No tocante ao transporte de resíduos sólidos, a Municipalidade aprovou em 27 de 

setembro de 1994, a Lei 1.324, dispondo sobre informações sobre o gerador de resíduos 

deverá fornecer ao transportador as características do material assim como os riscos da 

operação. Da mesma maneira deverá exigir do transportador o uso de veículo e 

equipamento em boas condições operacionais e adequadas à carga (art. 1º, inciso I, II e 

III, da Lei nº 1.324/1994). A legislação determina, outrossim, que a realização de 

transporte de resíduos por terceiros, classificados como entulhos, terra e sobra de 

materiais de construção civil, será feito com prévia autorização da CLIN, advertindo, 

também, que somente poderão ser transportados os resíduos tratados com direção diversa 

do Aterro do Morro do Céu, que necessitará de autorização expressa do proprietário do 

imóvel objeto da destinação. (Art.2º, e Parágrafo único da Lei nº 1.324/1994).   

 

O Código de Posturas do Município, aprovado em 29 de dezembro de 2008, criado pela 

Lei nº 2.624/2008, normatizou o Poder de Polícia da Administração Municipal, da mesma 

forma que definiu quais os atos constituem infrações e as consequências para o infrator. O 

mencionado código veda o descarte de detritos ou resíduos de qualquer natureza nos 

logradouros públicos, praças, jardins, nos canais e nos demais cursos de água, sendo que 

o veículo que for visto fazendo o descarte nos locais acima mencionados ficará apreendido 

(Art. 13 caput e parágrafo único da Lei 2.624/2008).  

 

No que diz respeito à coleta, o Município, juntamente com a CLIN implantarão sistema de 

coleta, tratamento e destinação dos resíduos sólidos urbanos, excetuando os resíduos 

industriais e perigosos, incentivando a coleta seletiva, segregação, reciclagem, 

compostagem e outras técnicas que promovam a redução do volume total dos resíduos 

sólidos gerados, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.212 de 21/09/1993 e 

alterações posteriores, e Resoluções Técnicas Normativas expedidas pela CLIN (Art. 25, 

da Lei nº 2.624/2008). 

 

Em 10 de agosto de 2012, o Governo de Niterói publicou o decreto de nº 11.203/2012, 

aprovando o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município, em 

observância com o artigo 18, da Lei Federal, estando o Município apto a ter acessos aos 

recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços 

relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem 

beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento 

para tal finalidade (Art. 18, da Lei nº 12.305/2010). 

 

Corroborando com o atual cenário nacional e, ainda, com espeque no desenvolvimento 

sustentável, a Municipalidade de Niterói instituiu a Lei nº 2.730/2010, aprovando o Plano 

Integrado de Gerenciamento dos Resíduos advindos da Construção Civil, cujo objetivo é a 

facilitação da correta disposição, disciplinamento dos fluxos e dos agentes envolvidos e a 

destinação adequada dos resíduos da construção civil, gerados no Município de Niterói 

(art. 1º, da Lei nº 2.730/2010). Os resíduos da construção Civil gerados na cidade devem 

ser destinados às áreas indicadas nos incisos I, II e III e VII do artigo 4º desta Lei 

Municipal. Sendo criando pela aludida legislação o Núcleo Permanente de Gestão, 

responsável pela coordenação das ações integradas, previstas no Plano Integrado de 

Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil. 
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O Código Municipal Ambiental, criado pela Lei nº 2.602 e publicado em 14 de outubro de 

2008, é uma importante ferramenta do Município, que regulamenta a ação da Prefeitura 

com os cidadãos e instituições públicas e privadas, visando à preservação, conservação, 

defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem esse de natureza difusa e essencial à sadia qualidade de vida (art. 1º, da Lei nº 

2.602/2008). O código exige que o Município implante sistema de coleta, tratamento e 

destinação dos resíduos sólidos, estimulando a reciclagem, assim como deve desenvolver 

métodos que promovam a redução do volume total dos resíduos sólidos gerados (art. 152, 

da Lei nº 2.602/2008). 

 

Outra importante legislação aprovada pelo município é o Código Sanitário, instituído pela 

Lei nº 2.564 de 2008, que preleciona em seu Capítulo III, sobre Resíduos, tratando no 

artigo 13, que todo e qualquer sistema, individual ou coletivo, público ou privado, de 

geração, armazenamento, coleta, transporte, tratamento, reciclagem e destinação final de 

resíduos de qualquer natureza, gerados ou introduzidos na cidade de Niterói, estão 

sujeitos à fiscalização da autoridade sanitária competente. 

 

No que diz respeito aos estabelecimentos de assistência à saúde, o Código Sanitário 

Municipal determina que constem nos manuais de boas práticas orientações sobre o 

manejo de seus resíduos, devendo ser tratado no que refere ao acondicionamento no local 

da geração, o armazenamento interno, o armazenamento externo e o transporte no interior 

dos estabelecimentos e a destinação final dos mesmos (art. 14, da Lei 2.564 de 2008). A 

aludida lei também veda a reciclagem de resíduos infectantes gerados por 

estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, inclusive para alimentação animal 

(art. 14, da lei 2.564 de 2008). 

 

A cidade de Niterói, conhecedora da importância de ser elaborar Políticas Públicas que 

direcionem o adequado manejo dos resíduos sólidos, elaborou a Lei nº 3.160/2015, 

regimentando sobre a instalação de tubulação apropriada para canalização do óleo vegetal 

saturado, em edificações no âmbito do município. Importante frisar que os novos projetos 

da cidade deverão, obrigatoriamente, fazer a instalação da tubulação para canalização de 

óleo vegetal saturado para fins de reaproveitamento. 

 

Ainda no tocante ao óleo de cozinha, aqui em especial, a Lei 2.942 de 2012 estabeleceu 

que mercados e supermercados do município, cuja construção seja de área superior a 50 

metros quadrados de área destinada ao consumidor, deverá impreterivelmente manter em 

local visível e de fácil acesso recipiente para do descarte do óleo usado, assim como 

informações no local esclarecendo os perigos do descarte inadequado no meio ambiente 

(art. 1º e 2º, da Lei nº 2.942/2012). Após a coleta, os recipientes serão encaminhados pelo 

estabelecimento comercial aos fabricantes ou representantes legais para a reciclagem 

competente (Art. 3º, da Lei 2.942/2012). 

 

No mesmo sentido, o Governo de Niterói sancionou a Lei nº 2.943 de 26 de abril de 2012, 

passando a regulamentar aos estabelecimentos comerciais que vendam lâmpadas 

fluorescentes, ou que contenham em suas composições mercúrio e seus compostos, a 

manter em local visível e de fácil acesso, recipiente especial para o seu descarte, bem 

como são obrigados a fixarem cartazes com informações sobre o descarte indevido. Após 

o recolhimento, as lâmpadas serão encaminhadas pelos estabelecimentos comerciais ao 

respectivo fabricante ou seu representante legal para reciclagem competente. É de 

competência do Poder Executivo criar meios transporte seguro e eficaz, bem como 

instalações adequadas para o depósito, armazenamento e destinação final das lâmpadas 

por ele utilizado ou que, de qualquer modo, venham a ficar sob sua responsabilidade. 

 

No que diz respeito ao reaproveitamento das garrafas de politereflalato de etila (PET) em 

escolas públicas, o Governo Municipal sancionou a Lei nº 2.735/2010, devendo o material, 

fruto da reciclagem, servir para a confecção de objetos de decoração natalina, 

ornamentando a comunidade onde está inserida a unidade escolar e até mesmo a Cidade 

como um todo, dando-lhes destinação final adequada, de forma a preservar o meio 

ambiente (art. 2º, da Lei 2.735/2010). 

 

A Lei 1.886/2001 autorizou o convênio entre os “Shopping Centers” localizados no 

município com intuito de implantarem a coleta seletiva de resíduos sólidos que, depois de 
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reaproveitados, poderão ser vendidos e colocados à venda. A renda obtida será revertida 

em favor de entidades beneficentes do bairro a que pertençam os referidos Centros 

Comerciais, ficando a critério dos administradores especificarem, através de cláusula do 

Convênio, as entidades a serem beneficiadas (art. 2º e 4º, da Lei nº 1.886/2001).  

 

Ainda no tocante a implantação de coleta seletiva, no ano de 2008, a Câmara Municipal de 

Niterói promulgou a Lei 2.568, obrigando os estabelecimentos comerciais (shopping, 

supermercado, escola, universidades, repartições públicas, dentre outras arroladas no 

artigo 1º, inciso de I ao VI) a implantar coleta seletiva de lixo devendo acondicionar, 

separadamente, seguintes resíduos produzidos de papel, plástico, metal, vidro, material 

orgânico e resíduo não reciclável (Art. 2º, inciso I, II, III, IV, V, VI, da Lei nº 2.568/2008). 

 

No que concerne ao descarte de resíduos ou lixo tecnológicos, dentre eles podemos citar 

computadores, televisão, eletrodoméstico, o Município editou a lei 2.759 de 2010, dispondo 

sobre a coleta, reciclagem, tratamento e descarte final com escopo de abrandar os 

impactos negativos, assim como garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(Parágrafo único, inciso I, II, III e IV, da Lei nº 2.759/2010). 

 

Importante ressaltar, também que a Lei 3.419/2019, estabeleceu as diretrizes 

orçamentárias do Município de Niterói para o exercício de 2020, estando entre os objetivos 

do plano o incentivo a preservação do meio ambiente, com atenção especial à gestão e 

destinação final de resíduos sólidos. 

 

Por fim, à pesquisa legislativa demonstrou que a cidade de Niterói tem uma ampla gama 

de leis visando à proteção do Meio Ambiente aliado com o desenvolvimento sustentável. 

Um dos principais avanços por parte do Município é a aprovação do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS, sancionado pelo Decreto Municipal 

11.203/2012, estando o Município em consonância com a Lei Federal 12.305/2010, que 

estabeleceu que a elaboração do PMGIRS como condição de o Município dispor de 

acesso a recursos federais, de acordo com artigo 18 do aludido diploma legal.  A 

importância da gestão municipal de resíduos sólidos, balizado pelo PMGIRS é 

particularidade imprescindível para a proteção da saúde pública e ambiental, permitindo o 

desenvolvimento sustentável, promovendo a destinação correta dos resíduos. 

 

Com relação ao Sistema de Logística Reversa o Município de Niterói demonstra de forma 

inicial mudanças no tocante à aplicação da logística reversa, o que pode ser observado 

nas Leis 2.942/2012 e 2.943/2012, que viabilizaram em seu corpo legal instrumentos de 

ações para a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 

ambientalmente adequada, de acordo com o artigo 3º, inciso XII, da Lei 12.305/2010. 

 

No tocante às especificações trazidas pela Lei Federal nº 11.445/2007, observa-se que o 

Município de Niterói não possui agência reguladora de serviços públicos, bem como não 

se tem notícia da criação de Órgão Colegiado, sendo exigências da Legislação Federal em 

vigor, para exercer o controle social dos serviços de saneamento, conforme exigido no art. 

47 da Lei nº 11445/2007 e no art. 34, inciso IV, do Decreto nº 7.217/10, que a 

regulamentou. 

 

Observou-se, também, que o Município está empenhando-se para aparelhar-se à Lei 

Estadual, no que tange ao reaproveitamento das garrafas de politereflalato de etila (PET), 

é o caso da Lei Municipal nº 2.735/2010, que instituiu o reaproveitamento das garrafas tipo 

(PET) em escolas públicas, prevendo sua reutilização na criação de peças de decoração 

de natal, todavia, a legislação municipal em vigor carece de normas quanto à logística 

reversa desses materiais. 

 

Ainda nesta senda, não se avistou no âmbito do Município de Niterói, lei ou campanhas 

que objetivem a redução de copos plásticos em repartições públicas, assim como prevê a 

legislação Estadual nº 8.438/2019. 

 

No que diz respeito ao Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos de Serviços da Saúde, 

vislumbra-se que o Município ao constituir a CLIN, deu a ela a incumbência, dentre muitas, 

a coleta de lixo hospitalar, em conformidade com a legislação do Estado do Rio de Janeiro, 
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que firmou convênios entre a Secretaria de Estado de Saúde com as Prefeituras e 

Empresa de Limpeza Urbana. 

 

Face ao exposto, denota-se no arcabouço em comento, que o Município de Niterói editou 

diversas legislações tratando especificamente de resíduos sólidos, anteriormente à 

vigência da Lei da Política dos Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e à Lei do 

Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), o que demonstram comprometimento e 

preocupação com o meio ambiente por parte do Município.  

 

Não obstante o Município disponha de legislações para reciclagem e destinação 

ambientalmente adequada de alguns produtos inservíveis (lâmpadas e óleo de cozinha), 

não se verificou a existência de leis específicas de incentivo às Associações de Catadores 

e à elaboração de Planos de Gerenciamento por parte dos estabelecimentos públicos e 

privados que exerçam atividades poluidoras. 

 

Com a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico o Governo de Niterói poderá 

realizar adequações específicas objetivando promover uma melhor Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos no âmbito do Munícipio. 

 

 

 ANÁLISE DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELACIONADOS 

À RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

O Governo de Niterói, através da COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE 

NITERÓI – CLIN efetivou contrato com a empresa ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL 

S.A., por meio de licitação, em 01/08/2014, recebendo o número 16/11, cujo objeto é a 

contratação, em regime de Concessão Administrativa de serviços integrantes do sistema de 

limpeza pública municipal, sendo responsável a contratada por: 

 

 Coleta e Transporte de resíduos sólidos urbanos público (RSU) gerado no município; 

 Coleta e Transporte de resíduos sólidos de serviços de saúde públicos (RSS) 

gerados no município; 

 Coleta e Transporte de resíduos sólidos inertes públicos (RI) gerados no município; 

 Coleta e Transporte de resíduos sólidos recicláveis (coleta seletiva); 

 Varrição mecanizada de vias públicas; 

 Serviços complementares de limpeza pública abrangendo as atividades de capina 

manual, roçada manual, roçada manual com empresa de roçadeiras costais, coleta 

manual de resíduos em locais inacessíveis aos equipamentos de coleta regular, 

fornecimento de equipe padrão para limpeza após a realização de eventos públicos, 

como também, para atendimento a frentes de mutirão de limpeza pública e limpeza 

de encostas e morros, limpeza manual e mecanizada de areias de praias no 

perímetro municipal, e limpeza, lavagem e desodorização de áreas após a 

realização de feiras livres; 

 Fornecimento e instalação de mobiliário urbano; 

 Elaboração de projeto, obtenção de licenças ambientais pertinentes, aquisição e 

implantação de unidade de tratamento de resíduos sólidos de saúde pelo processo 

de auto clavagem, e operação da unidade de atendimento prioritário ao tratamento 

dos resíduos sólidos de saúde públicos; 

 Obtenção de licenças ambientais pertinentes, aquisição, implantação e operação de 

unidade de beneficiamento de resíduos inertes públicos (UBRI) com capacidade de 

operação de pelo menos 15m³/hora; 

 Manutenção do Aterro Controlado Morro do Céu (ACMC) pelo prazo de vigência 

contratual; 

 Operação da Célula Emergencial do Projeto de Remediação do Morro do Céu 

(CEMC), até o seu encerramento; 

 Construção, implantação e operação do aterro sanitário de Niterói (ASN); 

 Destinação e disposição final, de forma ambientalmente correta, dos resíduos 

públicos durante a vigência contratual. 

 

As obrigações da Contratada estão previstas na Cláusula 11ª, alíneas de “a” a “q”, assim 

como as obrigações da Contratante na cláusula 12ª, alíneas de “a” a “m”, do contrato. 
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No tocante às obrigações acima previstas, o contrato prevê que a fiscalização e a aferição 

das obras e serviços concedidos serão realizadas diariamente e diretamente pela 

Contratante, sendo obrigação da contratada a preparação e apresentação a Contratante, 

semestralmente, um relatório das atividades, obras, serviços, com fotos, eventos e marcos 

técnicos representativos e suas datas de ocorrência (Parágrafo único da Cláusula 16ª). 

 

O prazo de vigência da concessão pública é de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogado, 

nos termos da Lei Municipal nº 2.682/2009, ressaltando que até 12 meses antes do final do 

prazo contratual, deverá ser encaminhado à contratante, que decidirá expressamente a 

respeito, no prazo de até 06 (seis) meses do encerramento do contrato se manterá a 

contratada.  

 

Com relação ao valor do Contrato este restou estipulado, inicialmente em R$ 

1.591.504.200,00 (Hum bilhão, quinhentos e noventa e um milhões, quinhentos e quatro mil 

e duzentos Reais). O Contrato prevê que em caso de atraso, será aplicada a multa de 2,0% 

(dois por cento) sobre o montante devido e acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês, 

calculados “pro-rata-die” sobre o montante devido, a partir do primeiro dia de atraso até a 

efetiva liquidação, da mesma forma no caso de antecipação do pagamento, está previsto 

desconto de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro-rata-die” sobre o montante pago 

relativo ao número de dias correspondentes aos da antecipação do pagamento. A 

remuneração da Contratada pela Contratante será realizada por tarifas mensais globais no 

valor de R$ 6.631.267,50 (seis milhões, seiscentos e trinta e um mil, duzentos e sessenta e 

sete Reais e cinquenta centavos). 

 

O contrato 16/11, em 01 de novembro de 2018, constituindo objeto do termo aditivo o 

reajuste da tarifa, que a partir do mês de abril de 2018, no valor de 4,5%, equivalente aos 

valor de R$ 6.927.096,73 (Seis milhões, novecentos e vinte e sete mil, noventa e seis Reais 

e setenta e três centavos). 

  

No que diz respeito a garantia do contrato, está será prestada mediante apresentação de 

Guia de recolhimento no valor de 1% (um por cento) do valor global do contrato, renovada 

anualmente, assim como será restituída quando na renovação após o recebimento definitivo 

do objeto do contrato. 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O ARCABOUÇO LEGAL MUNICIPAL 

 

O Município de Niterói apresentou um crescente avanço com o desenvolvimento do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, requisito indispensável para capitanear recursos junto à 

União Federal. 

 

Na análise do arcabouço jurídico do Município, constatou-se, que o município de Niterói 

inovou trazendo avanço em sua legislação, antes mesmo da aprovação da Lei Federal nº 

11.445/2007. A Lei municipal nº 909/1991, estabeleceu em seu bojo orientações para o 

tratamento, a coleta e a disposição de esgotos, com vistas ao controle de poluição das 

águas interiores, superficiais e subterrâneas, bem como das águas costeiras, nos limites 

da competência do órgão municipal de proteção ambiental (art. 1º, da Lei nº 909/1991).  

 

O marco regulatório do saneamento básico no Brasil (Lei nº 11.445/2007) exige a criação 

de agência reguladora para nortear trabalhos das concessões públicas, como condição 

indispensável para a delegação da prestação dos serviços.  

 

Desta forma, sugere-se a concepção de agência reguladora pelo Município de Niterói, 

promovendo a correta utilização de recursos públicos, amparada pelos preceitos legais e 

operacionais de melhoria contínua de atendimento da sociedade, assim como a criação de 

Órgão Colegiado para exercer o controle social dos serviços de saneamento básico, 

assegurando a representatividade de que trata o inciso III do art. 47 da Lei n. 11.445/2007. 

 

Observou-se, outrossim, que a falta de agência reguladora no município impulsionou o 

Ministério Público Estadual a promover Ação Civil Pública em desfavor da Municipalidade 

de Niterói e da EMUSA (autos 0054671-35.2018.8.19.0002). 
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Com relação à legislação Federal de Resíduos Sólidos, primeiramente cumpre cortejar o 

Município por já ter aprovado o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, muito 

antes de ser sancionada a Lei nº 12.305/2010. 

 

No tocante ao sistema de coleta seletiva e logística reversa, notou-se uma grande 

evolução também do Município em possuir em seu arcabouço legal normas que trazem a 

participação do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa, assim como a 

participação e responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes acerca do ciclo de vida dos produtos. Contudo, não foram detectadas na 

pesquisa outras normas que tratem de diferentes tipos de resíduos, por exemplo: 

 

 Embalagem de produtos agrotóxicos;  

 Pilhas;  

 Baterias automotivas, de aparelhos celulares;  

 Pneus;  

 Embalagens e resíduos de óleo lubrificante 

 Sacolas plásticas 

 

Assim, a pesquisa aponta a necessidade de, além dos mecanismos legais já existentes 

(óleo de cozinha, lâmpadas, lixo eletrônico e vidro), aprimore instrumentos legislativos, 

sistematizando a logística reversa de forma mais abrangente, conforme rol acima citado, 

na forma do Capítulo III do Decreto Federal nº 7.404/2010, incluindo a celebração de 

Acordos Setoriais (art. 19 e seguintes do mesmo Diploma Legal), e do Capítulo III da Lei 

Federal nº 12.305/2010. 

 

Notou-se também, a falta de legislação mais eficientes com relação às garrafas tipo “PET”, 

devendo o Município estabelecer normas às empresas que utilizam garrafas e embalagens 

plásticas na comercialização de seus produtos responsabilizando-as pela destinação final 

ambientalmente adequada, nos termos do art. 1º, da Lei Estadual nº 3.369/2000. 

 

De acordo ainda com o arcabouço jurídico Municipal, não foi encontrado regimento e/ou 

campanha de racionalização do uso de copos plásticos e de substituição de copos 

descartáveis no âmbito dos órgãos públicos estaduais, pelo contrário, no Código de 

Normas do Município vislumbraram-se regras para bares e/ou quiosques que vendam 

bebidas que estas somente poderão ser servidas, quando for o caso, em copos 

descartáveis (Parágrafo único do artigo 198, a Lei nº 2.624/2008), que instituiu o Código de 

Normas do Município de Niterói. 

 

A Lei Estadual nº 8.006/2018 determinou no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a 

substituição e recolhimento de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais. Desta 

forma, recomenda-se ao Município que faça campanhas reforçando a necessidade da 

retirada das sacolas plásticas dos comércios do Município, uma vez que, as sacolas são 

um dos elementos que acabam contribuindo com enchentes e com a degradação do meio 

ambiente desde a sua fabricação. 

 

Aponta-se, ainda, que o Município crie dispositivos legais visando incentivar a participação 

de cooperativas e outras associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 

formadas por pessoas físicas de baixa renda, em consonância com o inciso II do art. 18 da 

Lei nº 12.305/2010 e do Título V do Decreto Federal nº 7.404/2010. 

 

Aconselha-se ao Município de Niterói que providencie estudos e/ou convênios com outros 

municípios no seu entorno, a fim de buscar soluções consorciadas com a finalidade de 

obter prioridade no acesso de recursos federais, nos termos do artigo 18, §1o, inciso I, da 

Lei nº Federal nº 12.305/2010. 

 

No que diz respeito à drenagem urbana verificou-se que por intermédio do plano diretor do 

município foi criado estratégias de ações destinadas a minimizar o impacto ambiental 

devido ao escoamento das águas pluviais. O Plano Diretor trouxe também em seus artigos 

projeções de crescimento do Município, uso do solo, parcelamento, saneamento básico, 

drenagem urbana, recursos hídricos, dentre outros, estando devidamente integrado com 

os instrumentos da Política Urbana e da Política Nacional de Recursos Hídricos. 
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Por mais que a Lei Municipal nº 3.385/2019, que regulamentou o novo Plano Diretor de 

Niterói sugira em diversos artigos medidas de prevenção de enchentes, aconselha-se o 

Município estabelecer políticas públicas própria de combate às inundações, assim como 

criar no calendário letivo escolar a Semana de Combate às enchentes, realizando 

atividades de conscientização, explicando sobre os riscos da chuva, assim como as 

atitudes que devem tomar para ajudar a evitar esses problemas. 

 

No que tange, ainda, a proposta de lei de medidas de combate às inundações, recomenda-

se que o Município de Niterói desenvolva através de parcerias com o Governo Estadual 

programas de incentivos à criação de Brigadas Voluntárias, para a limpeza das ruas e 

distribuição de propaganda de educação ambiental, bem como atendimento aos 

desabrigados atingidos pelas enchentes, com base na Lei Estadual nº 3.970/2002. 

 

Deve o Município de Niterói estabelecer em suas Leis Orçamentárias assuntos específicos 

para cada um dos serviços que integram o conceito de saneamento básico (abastecimento 

de água, tratamento de esgoto sanitário, drenagem e coleta e destinação final de resíduos 

sólidos). 

 

 Por fim, registre-se que a presente análise se limitou a examinar a legislação municipal, 

obtida junto ao Município de Niterói, cotejando-a com a Constituição Federal, as Leis 

Federais infraconstitucionais e as Leis Estaduais atualmente vigentes. Sem prejuízo de 

que sejam recomendadas novas proposições legislativas, ou alteradas as já propostas, na 

hipótese de surgirem novos elementos no decorrer da elaboração do Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, que indiquem essa necessidade. 

 

 

 

 

 

 

2. GESTÃO MUNICIPAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

2.1. BREVE HISTÓRICO  

 

O município de Niterói no que concerne a gestão de resíduos sólidos vem se destacando 

em ações que refletem o compromisso com a proteção ambiental e inserção social, 

conforme prevê a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei no 12.305 de 2010. Dentre 

estas ações está a coleta seletiva e incentivo à cooperativa de catadores de materiais 

recicláveis, implantação de PEV`s e disposição dos resíduos em aterro sanitário adequado, 

conforme se visualiza na Linha do Tempo apresentada na Figura 1.  

 

Até 2005, os resíduos sólidos urbanos eram coletados e encaminhados para um lixão 

municipal, localizado no Morro do Céu. Em 2005 foi firmado um TAC entre o Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro, o município de Niterói, a CLIN e a Águas de Niterói, 

prevendo diversas melhorias e recuperação ambiental da área. Em 2010, foi realizada a 

recuperação da área através de obras de recuperação do maciço, cobertura dos resíduos, 

implantação de drenagem pluvial, cobertura vegetal e chorumeduto. Em 2011, deu-se início 

ao contrato de concessão dos serviços integrantes do sistema de Limpeza Pública de 

Niterói, firmado entre a CLIN e a empresa ECONIT (Contrato 16/01). A partir de então, os 

resíduos domiciliares passaram a ser enviados para o Centro de Tratamento de Resíduos – 

CTR de Alcântara – São Gonçalo.  

 

Na Figura 2 pode-se visualizar a transformação do Morro do Céu de 2002 a 2019. Nota-se 

que em 2002 o local funcionava como um lixão, com a massa de resíduos exposta e sem 

nenhum tipo de controle ambiental. Nas imagens de 2009 e 2011, após execução das 

ações previstas no TAC de 2005, como coleta e tratamento de chorume, obras de 

estabilização do maciço e recobrimento vegetal, o aterro foi controlado. Já em 2019, 

destaca-se nas imagens a nova célula preparada de acordo com os critérios técnicos, legais 

e ambientais, e devidamente licenciada para receber os resíduos da limpeza pública-

varrição. 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

 

 
24 
 
 

 

 
Figura 1:Linha do tempo relacionado ao manejo de resíduos sólidos urbanos. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Figura 2: Imagens da região do Morro do Céu em 2002, 2009, 2001 e 2019. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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2.2. COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI – CLIN  

 

A  Companhia de Limpeza Urbana de Niterói - CLIN foi criada em 1989, sendo uma 

empresa de sociedade mista subordinada a Prefeitura de Niterói, responsável pela limpeza 

urbana e destinação final dos resíduos sólidos produzidos no município de Niterói. Os 

serviços são executados em todo município através de Distritos de Limpeza Urbana – DLU 

que funcionam como postos avançados de prestação de serviço junto à comunidade.  

 

A CLIN participa do programa do Ministério do Meio Ambiente denominado Agenda 

Ambiental na Administração Pública (A3P), que objetiva estimular os órgãos públicos do 

país a implementarem práticas de sustentabilidade. Neste sentido diversas ações 

educativas e ambientais da CLIN estão ligadas a este programa.  

 

Sobre as responsabilidades, o Código de Limpeza Urbana de Niterói, Lei No 1.212/1993 

apresenta os serviços de limpeza pública são de competência da Companhia Municipal de 

Limpeza Urbana de Niterói - CLIN, que poderá executá-los diretamente ou através de 

contratação e credenciamento de terceiros ( Art. 3).  

 

Ainda, o Art. 4. Apresenta como competência da Companhia Municipal de Limpeza Urbana 

de Niterói coletar, transportar, dar tratamento e destinação final aos resíduos sólidos: 

 

I - de origem domiciliar; 

II - de material de varredura, limpeza de Logradouros Públicos e limpeza de praias; 

III - em aterros ou usinas de tratamento. (Redação dada pela Lei nº 2685/2009).  

 

2.2.1. Estrutura Organizacional 

 

O organograma da CLIN possui vários níveis administrativos e hierárquicos, conforme 

apresentado nas Figuras 3,4 e 5.  

 

Observa-se que a estrutura básica á composta por: 

 Presidente; 

 Chefia de Gabinete; 

 Diretoria Administrativa; 

 Diretoria de Planejamento e Finanças; 

 Diretoria Jurídica; 

 Superintendência de Operações:  

 Diretoria de Operações I, II e II, Diretoria de Destinação Final. 
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Figura 3: Organograma da CLIN. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla a partir da CLIN, 2019. 
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Figura 4: Organograma da CLIN (continuação). 

 
Fonte: Elaborado por Ampla a partir da CLIN, 2019. 
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Figura 5: Organograma da CLIN (continuação). 

 
Fonte: Elaborado pela Consultoria. Adaptado CLIN, 2019. 
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3. MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

 

3.1. RESÍDUOS DOMICILIARES 

 

3.1.1. Fluxograma Geral 

 

 
O manejo dos resíduos sólidos domiciliares engloba as etapas de acondicionamento, coleta 

domiciliar (convencional e seletiva), transporte, destinação e disposição final dos resíduos.   

 

Em Niterói, a etapa de acondicionamento é disciplinada pela Lei Nº 1.212, de  21 de 

setembro de 1993 que “Institui o Código de Limpeza Urbana do Município de Niterói que 

Regerá as Atividades de Limpeza Urbana no Município”.  

 

A coleta domiciliar convencional é realizada pela concessionária  ECONIT, que executa os 

serviços de coleta porta-a-porta com caminhões compactadores e os encaminha para a 

Unidade de Transbordo no Morro do céu, onde os resíduos são destinados para caminhões 

de maior capacidade que fará o transporte até aterro sanitário – CTR Alcântara, localizado 

no município vizinho de São Gonçalo. 

 

A coleta seletiva é realizada pela CLIN através do modelo porta-a-porta (Econit) e itinerante 

(CLIN), sendo os materiais coletados encaminhados para a Cooperativa de Catadores do 

Morro do Céu, que opera um galpão de triagem em área próxima ao aterro Morro do Céu. 

Há também o modelo de coleta seletiva através de Pontos de Entrega Voluntária – PEV`s, 

uma parceria entre CLIN e a empresa de distribuição de energia-  ENEL.  

 

Em Niterói as etapas do manejo dos resíduos domiciliares apresentam-se no fluxograma 

abaixo, sendo tais etapas descritas e aprofundadas nos itens a seguir.  Assim, será 

apresentado inicialmente o fluxo dos resíduos coletados pela coleta domiciliar convencional, 

e após dos resíduos da coleta seletiva. 
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Figura 6: Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos em Niterói. 
 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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3.1.2. Coleta Domiciliar Convencional  

 

A coleta domiciliar convencional consiste no recolhimento dos resíduos sólidos com 

características domiciliares geradas nos domicílios e estabelecimentos comerciais (geração 

até 120l/dia), Lei Nº 1.212/1993 devidamente acondicionados, e o seu transporte em 

veículos apropriados, do ponto de geração ao local de disposição final.  

 

Conforme já mencionado, esta coleta é realizada no município pela empresa ECONIT, 

Figura 7, a qual possui veículos, equipamentos e funcionários próprios para execução das 

atividades. O serviço ocorre de maneira planejada através de setores de coleta com 

frequência pré-determinada, em 2019 tem-se uma média diária de 489 toneladas de 

resíduos coletados por esta modalidade de coleta.  

 

Figura 7: Coleta domiciliar sendo executada. 

 
Fonte: www.CLIN.rj. gov.br 

 

A coleta de resíduos urbanos em Niterói requer a adoção de um sistema integrado contando 

com a utilização dos tradicionais veículos coletor compactador e veículos alternativos para a 

coleta em áreas de difícil acesso ou de acesso restrito, tais como o poliguindaste e o roll‐on 

roll‐off. 

A seguir apresentam-se os dados operacionais sobre a coleta convencional: cobertura dos 

serviços, veículos e equipamentos, mão-de-obra envolvida nas atividades, área de 

abrangência e setores da coleta, entre outros, com base em informações obtidas junto à 

CLIN e pela empresa prestadora do serviço.   

 

3.1.2.1. Cobertura do Serviço 

 
A coleta convencional, também conhecida como coleta regular domiciliar, possui taxa de 

cobertura de 100% considerando a população total do município, segundo dados do SNIS 

2017. 

 

3.1.2.2. Setores e Frequência da Coleta Domiciliar Convencional 

 

A coleta domiciliar em Niterói está divida em 46 setores de coleta, conforme apresentado no 

mapeamento a seguir. Os veículos coletores percorrem itinerários pré‐definidos por setor, 

todos os dias da semana, exceto nos domingos, procedendo a coleta domiciliar porta-a-

porta em todas as vias públicas oficiais e abertas acessíveis à circulação do veículo coletor.  

 

O mapeamento apresentado abaixo (Figura 8) foi elaborado para o presente Plano 

Municipal de Saneamento Básico, de acordo com mapas de setores apresentados na 

Proposta Técnica da ECONIT (Concorrência Pública nº. 01/2011 Processo nº. 

520/0245/11).  

 

De acordo com as informações extraídas através de ferramentas de geoprocessamento, 

observou-se a extensão total das vias em torno de 1.024 km, com setores variando de 5,96 

km a 63,51 km, tendo-se a média de quilometragem por setor de coleta é de 22 km.  

  

A coleta é realizada todos os dias de segunda-feira a sábado, inclusive feriados, em todo o 

município, exceto aos domingos. As frequências são: Diária Noturna; Alternada Diurna 

(segundas-feira, quartas-feiras e sextas-feiras); Alternada Diurna (terça-feira, quinta-feira e 

sábados), conforme visualiza-se no mapeamento constante da Figura 9.  
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Figura 8: Setores da Coleta Convencional. 

 
Fonte: Elaborado por AMPLA a partir da Proposta Técnica ECONIT, 2019.  
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Figura 9: Frequência da Coleta Convencional. 

 
Fonte: Adaptado de CLIN, 2019. 
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3.1.2.3. Veículos e Equipamentos 

 

Para a realização dos serviços de coleta domiciliar convencional são utilizados veículos e 

equipamentos disponibilizados pela empresa prestadora do serviço a ECONIT.  

 

Os caminhões coletores compactadores possuem carregamento pela traseira, dispositivo 

superior de carregamento, compartimento para captação de chorume oriundo da carga 

edispositivo para descarga lateral deste chorume, a fim de evitar o derramamento pelas vias 

públicas.  

 

Cada veículo encontra-se equipado com ferramentas de apoio, tais como pá, garfo, 

vassourão e outros, para auxiliar no recolhimento de resíduos eventualmente derramados 

nas vias públicas. A Figura 10 apresenta-se modelo do caminhão utilizado na coleta 

domiciliar de Niterói. 

 

Figura 10: Exemplo da frota de Caminhões Compactadores que Realizam a Coleta Domiciliar 
Convencional- Empresa ECONIT. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Para a realização da coleta convencional a empresa dispõe de 24 veículos compactadores, 

possuindo características apresentadas no Quadro 1, que também apresenta os veículos 

auxiliares utilizados na atividade. A empresa prestadora considera a vida útil dos caminhões 

compactadores de 7 anos.  

 

Em 2019, tem-se uma média diária de resíduos coletados pela coleta domiciliar (inclui 

coleta domiciliar e coleta diferenciada) de 489 toneladas/dia. Considerando os mesmos 

parâmetros de numero de viagem e capacidade dos equipamentos adotados pela empresa 

ECONIT na Proposta Técnica, tem-se:   

 

 nº de veículos = 489 t/dia / (2,3 viagem / veículo x 7,2 t/viagem) 

 nº de veículos = 29,5 coletores compactadores 

 

Assim considerando-se a frota atual de caminhões compactadores da coleta domiciliar e 

coleta diferenciada de 34 caminhões, verifica-se que os equipamentos disponíveis  atendem 

à demanda necessária, inclusive com os veículos de reserva.  

 
Quadro 1: Características dos veículos utilizados para a coleta convencional. 

COLETA DOMICILIAR DIURNA I 

PLACA EQUIPAMENTO MODELO MARCA 
ANO DE 

FABRIC. 

ANO DE 

VENC. 

LQE 3254 Motocicleta Cg 125 Fan Honda 2011 2016 

AYL 5032 Caminhão Compactador Atego 1719/36 Mercedes Benz 2014 2021 

AYL 5029 Caminhão Compactador Atego 1719/36 Mercedes Benz 2014 2021 

AYL 4996 Caminhão Compactador Atego 1719/36 Mercedes Benz 2014 2021 

AYL 5130 Caminhão Compactador Atego 1719/36 Mercedes Benz 2014 2021 

AYL 5137 Caminhão Compactador Atego 1719/36 Mercedes Benz 2014 2021 

AYL 5133 Caminhão Compactador Atego 1719/36 Mercedes Benz 2014 2021 

AYL 5147 Caminhão Compactador Atego 1719/36 Mercedes Benz 2014 2021 

KYC 7466 Caminhão Compactador Atego 1719/36 Mercedes Benz 2017 2024 

LTI 3022 Caminhão Compactador Atego 1719/36 Mercedes Benz 2017 2024 

KYC 7467 Caminhão Compactador Atego 1719/36 Mercedes Benz 2017 2024 

LTG 3967 Caminhão Compactador Atego 1719/36 Mercedes Benz 2017 2024 

KPY 6737 Caminhão Compactador Atron 1719k Mercedes Benz 2014 2021 

KPY 6736 Caminhão Compactador Atron 1719k Mercedes Benz 2014 2021 

LMO 1954 Caminhão Compactador Atego 1719/36 Mercedes Benz 2018 2025 
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COLETA DOMICILIAR DIURNA I 

PLACA EQUIPAMENTO MODELO MARCA 
ANO DE 

FABRIC. 

ANO DE 

VENC. 

4x2 

LMO 1981 Caminhão Compactador 
Atego 1719/36 

4x2 
Mercedes Benz 2018 2025 

- Compactador De Lixo 15,4 M³ Usimeca 2014 2021 

- Compactador De Lixo 15,4 M³ Usimeca 2014 2021 

- Compactador De Lixo 15,4 M³ Usimeca 2014 2021 

- Compactador De Lixo 15,4 M³ Usimeca 2014 2021 

- Compactador De Lixo 15,4 M³ Usimeca 2014 2021 

- Compactador De Lixo 15,4 M³ Usimeca 2014 2021 

- Compactador De Lixo 15,4 M³ Usimeca 2014 2021 

- Compactador De Lixo 15 M³ Usimeca 2017 2024 

- Compactador De Lixo 15 M³ Usimeca 2017 2024 

Fonte: Empresa ECONIT, 2019.   
 

Ainda, é realizada a coleta diferenciada diurna, com os equipamentos listados no Quadro 2 . 

 

Quadro 2: Características dos veículos utilizados para a coleta diferenciada diurna. 
COLETA DIFERENCIADA DIURNA 

PLACA Equipamento Modelo Marca 
ANO DE 

FABRIC. 

ANO DE 

VENC. 

- Compactador Estacionário Ce-15 Planalto 2012 2019 

- Compactador Estacionário P20 Equitran 2004 2011 

- Compactador Estacionário Ce-15 Usimeca 2012 2019 

- Compactador Estacionário Ce-15 Planalto 2012 2019 

KZK 9280 Utilitário 
Saveiro Cs Starline 

1.6 T.Flex 8v 
Volkswagen 2013 2018 

AYL 5043 Caminhão Poliguindaste Atron 1719/48 Mercedes Benz 2014 2021 

BDA4J18 Caminhão Roll-On / Roll-Off Atego 2426/48 6x4 Mercedes Benz 2018 2025 

KYU 5122 Caminhão Poliguindaste Atego 1719 Mercedes Benz 2018 2025 

LPU 5133 Caminhão Compactador Atego 1719/36 4x2 Mercedes Benz 2018 2025 

LMO 3022 Caminhão Compactador Atego 1719/36 4x2 Mercedes Benz 2018 2025 

LMO4H39 Caminhão Compactador Atego 1719/36 4x2 Mercedes Benz 2018 2025 

LMO5J20 Caminhão Compactador Atego 1719/48 4x2 Mercedes Benz 2018 2025 

LTX7H96 Caminhão Compactador Atego 1719/36 4x2 Mercedes Benz 2018 2025 

COLETA DIFERENCIADA DIURNA 

PLACA Equipamento Modelo Marca 
ANO DE 

FABRIC. 

ANO DE 

VENC. 

LUB7H99 Caminhão Compactador Atego 1719/36 4x2 Mercedes Benz 2018 2025 

LTN8A10 Caminhão Compactador Atego 1719/36 4x2 Mercedes Benz 2018 2025 

LTO5B71 Caminhão Compactador Atego 1719/36 4x2 Mercedes Benz 2018 2025 

LMS0G02 Caminhão Compactador Atego 1719/36 4x2 Mercedes Benz 2018 2025 

LNH6F83 Caminhão Compactador Atego 1719/36 4x2 Mercedes Benz 2018 2025 

- Poliguindaste Kpg-110/185 Grimaldi 2014 2021 

- 
Guindaste Para Roll-On / Roll-

Off 
- Grimaldi 2011 2018 

Fonte: Empresa ECONIT, 2019.   
 

3.1.2.4. Equipes Disponíveis 

 

Para a realização da coleta convencional a empresa ECONIT dispõe de equipe conforme 

apresentada no Quadro 3. A guarnição sugerida em contrato é composta por 01 motorista e 

04 coletores, sendo atendida esta relação na Coleta Domiciliar Diurna I. Nos demais 

modelos esta relação não é atendida, devido as características próprias de cada serviço.   

 

Quadro 3: Corpo funcional da coleta domiciliar. 
Quadro de Funcionários - ECONIT 

Modalidade Função Quantidade 

Coleta Domiciliar Diurna I 

Motorista Caminhão Coletor 11 

Coletor 46 

Motorista Caminhão 1 

Encarregado Controle Tráfego I 1 

Operador Varredeira  1 

Coleta Domiciliar Diurna II 

Motorista Caminhão Coletor 8 

Coletor 25 

Supervisor Turma 1 

Coleta Domiciliar Noturna  

Motorista Caminhão Coletor 16 

Coletor 41 

Encarregado Frente II 1 

Coleta Diferenciada Diurna Motorista Caminhão Coletor 4 
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Quadro de Funcionários - ECONIT 

Modalidade Função Quantidade 

Coletor 6 

Motorista Caminhão 1 

Supervisor Turma 1 

Coleta Diferenciada Noturna 
Motorista Caminhão 1 

Coletor 3 

Coleta Manual em Locais de Difícil 

Acesso 

Motorista Caminhão Coletor 2 

Motorista Caminhão 2 

Coletor 6 

Fonte: Empresa ECONIT, 2019.   
 

As equipes de coleta realizam as atividades devidamente uniformizadas e munidas de todos 

os equipamentos necessários, inclusive os equipamentos de proteção individual – EPI’s, 

tais como luvas próprias e sapatos especiais. 

  
3.1.2.5. Materiais de Divulgação da Coleta Convencional 

 

O conhecimento dos dias e horário da coleta domiciliar por parte da população é essencial 

para o sucesso do serviço. Além de conhecer, a população deve dispor seus resíduos 

sempre no horário da coleta em seu bairro, evitando assim, que os resíduos fiquem 

dispostos por muito tempo na rua. A divulgação dos horários é realizada pela CLIN através 

de folders disponibilizados à população, além, da informação também estar contida e com 

fácil acesso no site da CLIN (Figura 11). 

 

Apesar destas ações visando maior e efetiva participação da população em respeitar o 

horário da coleta, observa-se a prática rotineira de resíduos dispostos nas ruas em dias em 

que não há coleta programada.  

 

 

 

 

 

Figura 11: Material de divulgação dos horários da coleta domiciliar. 

 
Fonte: CLIN, 2019. 

  

3.1.3. Coleta em Áreas de Difícil Acesso 

 

Nas áreas de difícil acesso e em comunidades, a coleta domiciliar ocorre de forma manual, 

onde os resíduos são transportados até os lixodutos (Figura 12) ou caçambas 

estacionáriasposicionadas no local mais próximo que permita o acesso dos veículos da 

coleta regular.  
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Figura 12: Exemplo de Lixodutos em comunidades. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

A quantidade de unidades de caçambas estacionárias é definida conforme a demanda de 

cada localidade. Em situações de acesso restrito são utilizados equipamentos de pequeno 

porte, tipo caçamba de 3,5 m3, onde os coletores percorrem os logradouros e recolhem os 

resíduos para disposiçãodireta no veículo coletor. 

 

3.1.3.1. Veículos e Equipamentos 

 

A coleta manual em locais de difícil acesso é realizada com os equipamentos listados a 

seguir. Na Figura 13 apresenta-se modelo do caminhão satélite utilizado na em locais de 

difícil acesso.  

Quadro 4: Características dos veículos utilizados para a coleta manual em locais de difícil acesso. 
 COLETA MANUAL EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO 

PLACA EQUIPAMENTO MODELO MARCA 
ANO DE 

FABRIC. 

ANO DE 

VENC. 

KVU5C05 Caminhão Basculante De Pequeno Porte Sprinter 515 Mercedes Benz 2012 2019 

AVZ 9820 Caminhão Basculante De Pequeno Porte Sprinter 515 Mercedes Benz 2012 2019 

EHH 9068 Caminhão Basculante De Pequeno Porte Sprinter 515 Mercedes Benz 2018 2025 

- Coletor Seletivo Satélite 4 M³ Usimeca 2008 2015 

- Coletor Seletivo Satélite 4 M³ Usimeca 2012 2019 

- Caçamba Para Satélite Satélite 4 M³ Rossetti 2018 2025 

Fonte: Empresa ECONIT, 2019.   
 

Figura 13: Exemplo da frota de Caminhões tipo satélite que realiza a coleta em locais de difícil 
acesso- Empresa ECONIT. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

3.1.3.2. Equipes Disponíveis 

 

Para realizar a coleta em locais de difícil acesso a empresa ECONIT dispõe de equipe 

conforme apresentada no Quadro 5. 
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Quadro 5: Corpo funcional da coleta em locais de difícil acesso. 

Quadro de Funcionários - ECONIT 

Modalidade Função Quantidade 

Coleta Manual em Locais de Difícil 
Acesso 

Motorista Caminhão Coletor 2 

Motorista Caminhão 2 

Coletor 6 
Fonte: Empresa ECONIT, 2019.   

 

As equipes de coleta realizam as atividades devidamente uniformizadas e munidas de todos 

os equipamentos necessários, inclusive os equipamentos de proteção individual – EPI’s, 

tais como luvas próprias e sapatos especiais. 

 

3.1.4. Coleta Seletiva Porta-a-Porta  

 

A coleta seletiva em Niterói teve início em 1991 através de um projeto experimental 

desenvolvido no Condomínio Grotão em Itaipu. No ano de 1997 o programa recebeu maior 

infraestrutura, o que permitiu expandir e aprimorar o sistema de recolhimento porta-a-porta. 

Assim, desde sua implantação pela CLIN, a coleta seletiva em Niterói vem se aprimorando 

visando expandir os modelos de coleta utilizados.   

 

O sistema de recolhimento seletivo porta-a-porta é realizado de segundas-feiras à sábado, 

das 07:00hrs às 17:00hrs, em toda a cidade de forma setorizada e de acordo com os bairros 

e a demanda de geração de resíduos. O serviço é disponibilizado mediante cadastramento 

do munícipe junto à CLIN. Conforme já mencionado, a coleta seletiva porta-a-porta é 

realizada pela empresa ECONIT, com veículos e funcionários próprios.  

 

Após cadastro na CLIN, que pode ser feito através do telefone ou direto pelo site da, é 

repassado ao munícipe as instruções sobre o processo correto de separação seletiva dos 

resíduos, além de envio de material informativo.  

 

Os recicláveis dessa frente de coleta seletiva são destinados à Cooperativa de Catadores 

do Morro do Céu. 

 

3.1.4.1. Veículos e Equipamentos 

 

A coleta seletiva é realizada com veículos disponibilizados pela empresa prestadora do 

serviço a ECONIT. A frota atual é apresentada no Quadro 6. Além dos caompactadores 

listados abaixo a coleta seletiva é realizada com um caminhão baú pequeno que realiza a 

coleta seletiva porta-a-porta em são Francisco e Charitas. 

 

Quadro 6: Características dos veículos utilizados para a coleta Seletiva. 
COLETA SELETIVA - ECONIT 

PLACA EQUIPAMENTO MODELO MARCA 
ANO DE 

FAB. 

ANO DE 

VEN. 

BCV6I24 Caminhão Compactador Accelo 1016 Agilix Mercedes Benz 2019 2026 

BCV6I26 Caminhão Compactador Accelo 1016 Agilix Mercedes Benz 2019 2026 

BCV6I314 Caminhão Compactador Accelo 1016 Agilix Mercedes Benz 2019 2026 

- Compactador De Lixo 6 M³ Planalto 2014 2021 

- Compactador De Lixo 6 M³ Planalto 2012 2019 

- Compactador De Lixo 6 M³ Planalto 2012 2019 

Fonte: Empresa ECONIT, 2019.   
Na Figura 14 apresenta-se um exemplo do caminhão utilizado na coleta seletiva de Niterói. 

 

Figura 14: Exemplo da frota de Caminhões Compactadores que Realizam a Coleta Seletiva - 
Empresa ECONIT. 

 
Fonte:  www.CLIN.gov.rj.br 
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A coleta seletiva porta-a-porta é realizada com 3 caminhoes dotados de equipamento 

compactadores, conforme  Quadro 7. Observa-se que parte da frota está com vida útil 

vencida. Esta situação pode comprometer a execução adequada dos serviços, gerando 

muita manutenção na frota  

 
3.1.4.2. Equipes Disponíveis 

 

Para a realização da coleta seletiva porta-a-porta a empresa ECONIT dispõe de equipe 

conforme apresentada no Quadro 7.  

 

Quadro 7: Corpo funcional da coleta seletiva. 
Quadro de Funcionários - ECONIT 

Modalidade Função Quantidade 

Coleta Seletiva 

Motorista Caminhão Coletor 2 

Motorista Caminhão 1 

Coletor 6 

Fonte: Empresa ECONIT, 2019.   
 

3.1.4.3. Campanhas Informativas e de Divulgação 

 

A CLIN realiza campanhas informativas sobre como proceder com relação aos materiais 

recicláveis e para participação na coleta seletiva (Figura 15)  

 

3.1.4.4. Roteiros e Cobertura dos Serviços 

 

A coleta seletiva porta-a-porta é realizada em cerca de 584,1 km de vias de Niterói, 

representando um atendimento de 53% das vias do município, conforme mapeamento 

realizado na Figura 16.  

 

 

 

 

 

Figura 15: Exemplos de Materiais Informativos de divulgação da Coleta Seletiva. 

 

 
Fonte: CLIN, 2019. 
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Figura 16:  Roteiros, por caminhão, e abrangência da coleta seletiva porta-a-porta. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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3.1.5. Coleta Seletiva Itinerante 

 

A coleta seletiva itinerante é realizada pela CLIN na Região Oceânica como um 

modelo auxiliar à coleta seletiva porta-a-porta. Neste modelo utiliza-se um caminhão 

báucom identificação visual da Coleta Seletiva, o qual fica estacionado em pontos 

específicos em conjunto com uma unidade de divulgação, assim as pessoas podem 

entregar seus materiais recicláveis e receber informações sobre a coleta.  

 

O caminhão da Coleta Seletiva Itinerante fica estacionado em pontos específicos 

previamente conhecidos sempre às terças e quintas-feiras, conforme informações do 

Quadro 8. Os recicláveis dessa modalidade de coleta seletiva são enviados para o galpão 

de reciclagem na Sede da CLIN. 

 

Quadro 8: Dias e locais de realização da Coleta Seletiva Itinerante. 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 
Riodades 
(Fonseca) 

Região 
Oceânica. Barreto 

Região 
Oceânica Jardim América ( Pendotiba) 

 

 

Figura 17: Caminhão baú da coleta seletiva itinerante. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

Figura 18: Modelo de unidade de apoio da coleta seletiva itinerante. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 19: Instalação da unidade de apoio da coleta seletiva itinerante. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

A coleta seletiva itinerante é realizada com um caminhão baú com características 

apresentadas no Quadro 9.  

Quadro 9: Características do caminhão que realiza a Coleta Seletiva Itinerante - Empresa ECONIT. 
COLETA SELETIVA ITINERANTE - ECONIT 

PLACA EQUIPAMENTO MODELO MARCA ANO DE FAB. ANO DE VEN. 

DTC 3569 Caminhão Carroceria Baú 1514 Ford 2008 2015 

Fonte: Empresa ECONIT, 2019.   
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3.2. RESÍDUO EXTRAORDINÁRIO OU EXCEDENTE 

 

Os geradores de resíduos extraordinário, ou também denominado excedente, são 

aquelesque geram quantidades superiores a 120l/dia, conforme definido no Código de 

Limpeza Urbana de Niterói (Lei n° 1.212/93). Estes geradores são responsáveis pela 

contratação de empresa especializada para realizar a coleta e o transporte de seus 

resíduos.   

 

A Lei 1.212/93 também define que o recolhimento de resíduos realizados pela CLIN seja de 

até 120 l de resíduos ppor dia de coleta, porém apenas para grandes geradores, o que não 

inclui a coleta domiciliar. 

 

A CLIN atua fiscalizando o cumprimento da Lei através de equipes específicas para este 

tema, bem como as equipes de coleta  são orientadas para recolher apenas os resíduos 

específicos da coleta domiciliar, informando ao seu respectivo supervisor quando da 

ocorrência de situações fora da rotina, para que assim possam ser avaliadas e tomadas as 

providências necessárias, bem como a notificação de estabelecimentos. O mesmo é feito 

para orientar no caso de resíduos sistematicamente mantidos fora do disposto nas normas 

vigentes para a coleta. Ainda, são realizadas campanhas junto aos comerciantes de Niterói 

para que possam se engajar na responsabilidade da gestão compartilhada de resíduos 

sólidos.  

 

A CLIN também desenvolveu material orientativo sobre o “Lixo Excedente”, visualizado na 

Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Material informativo sobre Lixo Excedente. 

 

 
Fonte: CLIN, 2019. 
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A CLIN no sentido de disciplinar os procedimentos relacionados ao manejo por parte dos 

geradores de resíduos excedentes desenvolve instruções normativas, como a Resolução 

01/2017 a qual estabelece a obrigatoriedade do geradores de lixo excedente contratar 

empresa especializada em coleta, transporte, visando o tratamento e destinação final dos 

resíduos ou requisitar os serviços da CLIN, desde que remunera tal serviço. 

 

Adicionalmente é cobrado das empresas que prestam o serviço de coleta e transporte para 

fins de tratamento e destinação final do lixo excedente/extraordinário de grandes geradores 

para que façam o cadastramento junto à CLIN, para então serem autorizadas a executarem 

os serviços na cidade.  

 

As empresas cadastradas junto à CLIN apresentam-se no Quadro 10. 

 

Quadro 10: Relação das empresas de coleta e transporte de resíduos cadastradas junto à CLIN. 
Razão Social Nome Fantasia Telefone 

Andrissull Transportes Ltda - Epp Andrissull Gestão Ambiental (21)2419-0459 

Biome Serviços De Gerenciamento De Resíduos Ltda. - (21)2233-7086 

Delurb Ambiental Ltda - (21)3819-6731 

Deposito De Papel Santa Cecilia Ltda. - (21)2662-6000 

Esn Incineração De Itaperuna Ltda - Epp Esn Incineração (21)3758-2418 

Felipe Fernandes Transportadora Ltda - (21)2623-9865 

Fgc Pavimentação E Construção Civil Ltda Fgc Engenharia (21)3637-7113 

Fgp Andrade Transportes E Locação Ltda - (21)3900-9791 

Interação Beneficiamento De Resíduos Ltda - (21)2676-5065 

Irmãos Ribeiro Com. De Resíduos E Transporte Ltda. - (21)3134-3798 

Jb Ambiental Transporte E Remoção De Entulho Ltda 

Me 
Jb Ambiental (21)3279-0088 

Kjp Logística Ltda Logica Transporte (21)2595-5373 

Koleta Ambiental Ltda - (21)3278-9300 

L & M Serviços Ambientais Ltda - (21)3632-2324 

Landtec Consultoria Ambiental Serv. Constr. Civil Ltda. Landtec Ambiental (21)2696-4620 

Mapylar Consultoria E Serviços Técnicos Eireli Mapylar (21)2747-4319 

Natura Ambiental Ltda - (21)2664-8082 

Plus Eco Serviços Ambientais Ltda Plus Eco Serviços (21)2168-8967 

Razão Social Nome Fantasia Telefone 

Ambientais Ltda 

Resíduo All De Copacabana Serviço De Bio Segurança 

Ltda. Me 

- 
(21)2260-5345 

Rinobrilho Transportes Ltda - Me Jlf Transportes (21)3570-1476 

Rodocon Construções Rodoviárias Ltda  - (21)2707-7600 

Ultrasol Ambiental Ltda - Epp  - (21)2633-5299 

V3 Oportunidades E Negócios Ambientais Ltda Me V3 Oportunidades (21)3639-3035 

Fonte: www.CLIN.rj.gov.br 

 

3.3. SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 

 

Os serviços de limpeza pública são executados diretamente pela CLIN com funcionários e 

maquinários próprios, sendo também parte dos serviços contemplados no Contrato de 

Concessão com a ECONIT. Desta maneira, tem-se: 

 

 Serviços realizados diretamente pela CLIN: Varrição manual de logradouros; 

Coleta dos resíduos da varrição; Limpeza de escolas; Lavagem de logradouros; 

Limpeza de encostas; Capina manual em logradouros; Limpeza de eventos; Limpeza 

em Comunidades; Varrição em feiras;Lavagem de feiras, auxilio as atividades de 

limpeza através de Distritos de Limpeza Urbana – DLU`s.   

 Serviços realizados pela ECONIT: Varrição Mecanizada; Coleta domiciliar; Coleta 

Seletiva; Operação da Unidade de Transbordo e transporte dos resíduos até aterro 

sanitário, coleta e transporte dos resíduos dos serviços de saúde; Coleta em locais 

de difícil acesso; coleta e lavagem de feiras; Capina mecanizada.  

 

3.3.1. Varrição Mecanizada 

 

A varrição mecanizada é realizada diariamente pela ECONIT conforme roteiros 

apresentados no mapeamento a seguir, Figura 21, com emprego de pessoal e maquinário 

próprios. O serviço de varrição mecanizado ocorre em cerca de 58 km de vias.  
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Figura 21: Roteiros da varrição mecanizada. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Os veículos e equipamentos são apresentados no Quadro 11 e no Quadro 12 tem-se a 

relação de funcionários envolvidos diretamente nas atividades. 

 

Quadro 11: Características dos equipamentos da varrição mecanizada. 
VARRIÇÃO MECANIZADA - ECONIT 

PLACA EQUIPAMENTO MODELO MARCA 
ANO DE 

FAB. 

ANO DE 

VENC. 

- Varredeira Mecanizada Mc 50 Karcher 2012 2022 

- Vassoura Mecânica Colpion Pioneira 2010 2017 

LQZ 7103 Reboque Plataforma 01 Eixo Garra Industria 2013 2023 

AWC 6373 Caminhão Varredor 15.190 Volkswagen 2012 2019 

LMO5J23 Caminhão Varredor Atron 1719 Mercedes Benz 2018 2025 

- Varredeira Mecânica Colpion 6 M³ Pioneira 2012 2019 

Fonte: Empresa ECONIT, 2019.   
 

Quadro 12: Relação de funcionários da varrição mecanizada. 
Quadro de Funcionários - ECONIT 

Modalidade Função Quantidade 

Varrição Mecanizada Diurno 

Motorista Caminhão Coletor 1 

Coletor 1 

Operador Varredeira  1 

Servente Limpeza Urbana 1 

Varrição Mecanizada Noturno 
Coletor 3 

Operador Varredeira  1 

Fonte: Empresa ECONIT, 2019.   
 

3.3.2. Coleta dos Resíduos da Varrição Manual 

 

A varrição manual é realizada por funcionários da CLIN, alocados por Distritos de Limpeza 

Urbana - DLU, que serão descritos posteriormente. No entanto, a ECONIT disponibiliza 

veículos e funcionários para realizar a coleta dos resíduos desta atividade, conforme 

apresentado nos Quadro 13 e 14.  

 

 

 

Quadro 13: Características dos veículos de coleta dos resíduos da varrição. 
COLETA VARRIÇÃO MANUAL DIURNA 

PLACA EQUIPAMENTO MODELO MARCA 
ANO DE 

FAB. 

ANO DE 

VENC. 

LLE 1360 Caminhão Compactador Accelo 1016 Agilix Mercedes Benz 2018 2025 

KXR 4835 Caminhão Compactador Accelo 1016 Agilix Mercedes Benz 2018 2025 

KUU 9054 Caminhão Compactador Accelo 1016 Agilix Mercedes Benz 2018 2025 

Fonte: Empresa ECONIT, 2019.   
 

Quadro 14: Relação de funcionários da coleta dos resíduos da varrição. 
Quadro de Funcionários - ECONIT 

Modalidade Função Quantidade 

Coleta Varrição Manual Diurna Motorista Caminhão Coletor 4 

Fonte: Empresa ECONIT, 2019.   
 

3.3.3. Limpeza de Praias  

 

No município de Niterói pela sua característica de cidade litorânea, a limpeza das praias 

apresenta bastante visibilidade, sendo as areias das praias mantidas limpas através de 

várias providências complementares entre si.  

 

 evitar sujar: são colocados recipientes nas areias e nas calçadas junto às praias, 

para que os frequentadores depositem os resíduos produzidos. Campanhas de 

motivação são repetidas a cada temporada verão; 

  limpeza manual superficial: realizada no final de cada dia de sol, com uso de 

ancinhos (em geral com 20 a 25 dentes, espaçados em 1cm para ajuntar os detritos), 

forçados de 10 dentes e cestos de tela, sacos plásticos ou contêineres para levar os 

resíduos até um veículo compactador ou basculante, que acompanham a turma de 

limpeza; 

 podem ser empregados contêineres para acondicionamento do resíduo da praia ou 

recipientes especiais como latões e manilhas; 

 em praias com acesso para os equipamentos são empregados tratores agrícolas, 

com tração nas quatro rodas, tracionando carretas, os quais acompanham a turma 
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de limpeza na praia e transportam os resíduos até o caminhão que trafega na pista 

junto à areia; 

 no período de menor frequência (noturno), a maioria das praias são limpas com 

máquinas que revolvem a areia e a fazem passar por peneira vibratória, a fim de 

recolher os detritos menores e promover uma ação bactericida pela exposição das 

camadas inferiores de areia à luz do sol. Para tanto se utiliza máquina para limpeza 

de praias rebocada por trator. O acionamento da máquina é totalmente mecânico. A 

areia é revolvida até a profundidade máxima de 10 cm, sendo peneirada, arejada e 

devolvida à praia. 

 

Os serviços são realizados de segunda a segunda, através da combinação de atividades 

manual e mecânica e consiste na remoção de materiais soltos ocorrentes na superfície das 

praias, de forma contínua e permanente. Os serviços são executados de forma mecanizada, 

complementadas de maneira manual, definida em função das condições locais ao longo da 

orla. 

 

A limpeza mecanizada é realizada pela ECONIT, no período noturno, com veículos e 

equipamentos próprios, composto por trator agrícola e uma limpadora de praia acoplada, 

conforme Figura 22 e características no Quadro 15. As equipes são organizadas segundo 

os Distritos de Limpeza urbana – DLU.  

 

Figura 22: Trator e limpadora de praias. 

 
Fonte: Proposta Técnica ECONIT. 

Quadro 15: Características dos equipamentos da limpeza de praias noturna. 
LIMPEZA DE PRAIAS NOTURNO 

EQUIPAMENTO MODELO MARCA 
ANO DE 

FAB. 

ANO DE 

VENC.  

Trator De Pneus Agrícola Mf-275/4 Massey-Ferguson 2014 2024 

Trator De Pneus Agrícola (Reserva) 8030 New Holland 2006 2016 

Trator De Pneus Agrícola Mf-275/4 Massey-Ferguson 2012 2022 

Trator De Pneus Agrícola Mf-275/4 Massey-Ferguson 2013 2023 

Trator De Pneus Agrícola Mf-275/4 Massey-Ferguson 2010 2020 

Limpadora De Praias Hm-Iv Gamma Cobra 2013 2023 

Limpadora De Praias Hm-Iv Gamma Cobra 2010 2020 

Limpadora De Praias Hm-Iv Gamma Cobra 2012 2022 

Limpadora De Praia (Reserva) Hm-Iv Gamma Cobra 2006 2016 

Limpadora De Praia Hm-Iv Gamma Cobra 2017 2027 

Fonte: Empresa ECONIT, 2019.   
 

Quadro 16: Relação de funcionários da limpeza mecanizada de praias. 
Quadro de Funcionários - ECONIT 

Modalidade Função Quantidade 

Limpeza de Praias Noturna 

Motorista Caminhão Coletor 1 

Coletor 14 

Operador Trator de Pneus 3 

Encarregado Frente II 1 

Fonte: Empresa ECONIT, 2019.   
 

A limpeza manual das praias é realizada pela CLIN com funcionários próprios alocados por 

Distritos de Limpeza Urbana – DLU. A equipe munida de rastelos, pás, sacos plásticos, que 

removem todos os detritos existentes sobre a superfície e depositarão esses materiais em 

cestas metálicas que são destinados para um caminhão que auxilia na atividade e 

transporta os resíduos até o Morro do Céu.  

 

Na Figura 23 seguir observa-se a limpeza manual de praia sendo realizada por equipe da 

CLIN. 
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Figura 23: Equipe da CLIN realizando a Limpeza Manual de praias. 

 

 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

Na Figura 24 apresentam-se lixeiras dispostas nas praias para contribuir com o estado de 

limpeza das praias.  

 

Figura 24: Exemplo de lixeiras em algumas praias de Niterói. 

 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

  

3.3.4. Limpeza de Encostas 

 

A limpeza de encostas é realizada pela CLIN através de setor específico que conta com 46 

funcionários.  Para realização desta atividade, a CLIN conta com equipe capacitada em 

técnicas de rapel integrada por 16 garis. O despejo irregular de resíduos nas encostas em 
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Niterói é recorrente sendo os pontos críticos frequentemente limpos, no geral em ações de 

mutirões.   

 

O rapel foi instituído na CLIN há mais de dez anos como ação corretiva. Considerada de 

risco, a atividade é feita por garis treinados anualmente pelo Corpo de Bombeiros, atividade 

esta quevem ganhando reforço, à medida que os pontos de despejo irregular aumentam. 

Nas Figuras 25, 26 e 27 pode-se visualizar a limpeza de encostas sendo realizada.  

 

Figura 25: Limpeza de encostas utilizando técnicas de rapel. 

 
Fonte: www.CLIN.gov.rj.br 

 

Figura 26: Limpeza de encostas através de mutirão de limpeza. 

 
Fonte: www.CLIN.gov.rj.br 

Figura 27: Limpeza de encostas através de mutirão de limpeza (continuação). 

 

 
Fonte: www.CLIN.gov.rj.br 

 

3.3.5. Gari Comunitário 

 

A CLIN conta com o Programa Gari Comunitário desenvolvido nas principais comunidades 

do município. Atualmente há 74 garis atuando em 32 comunidades, conforme descrição do 

Quadro 17. 
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Quadro 17: Relação de garis por comunidade. 
Comunidade Quantidade de Garis 

Alarico Souza 3 

Amorbela 1 

Amigos das Ladeiras 1 

Albino Pereira (Grota) 3 

Bairro Chic 1 

Beltrão 1 

Boa Vista 10 

Bonfin 2 

Caramujo 5 

Carangueijo 2 

Cinco de Março 1 

Dionisio Mendes 2 

Dona Zinha 1 

Ilha da Conceição 1 

Juca Branco 1 

Jurujuba 6 

Leopoldina 1 

Morro do Castro 3 

Morro do Cavalão 4 

Morro do Holofote 3 

Morro do Palácio 3 

Morro da Luz 1 

Maceió 2 

Marítimos 3 

Martins Torres 1 

Maruí Grande 1 

Morro da Penha  3 

Morro do Preventório 2 

Salgado Filho 1 

Sapé 1 

Viradouro 2 

Vital Brazil 2 

Total de Funcionários 74 

Total de Comunidades  32 

Fonte: CLIN, 2019 

 

 A limpeza nas comunidades é realizada através de mutirões de limpeza, que percorrem 

todas as vias das comunidades. Nas Figuras 28 a 30 pode-se visualizar algumas ações 

sendo realizadas através do gari comunitário. Os garis também são orientados a prestar 

orientações à população sobre limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.  

 

Figura 28: Garis comunitários realizando a varrição.   

 
Fonte: www.CLIN.gov.rj.br 

 

Figura 29: Garis comunitários realizando a limpeza e conscientização da população. 

 
Fonte: www.CLIN.gov.rj.br 
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Figura 30: Garis comunitários realizando a limpeza e conscientização da população. 

 
Fonte: www.CLIN.gov.rj.br 

 

 

3.4.  DISTRITOS DE LIMPEZA URBANA – DLU`S 

 

Os serviços de limpeza urbana executados diretamente pela CLIN são realizados através 

da organização pelos Distritos de Limpeza Urbana – DLU’s, cuja divisão no município é 

apresentada na Figura 32, totalizando 14 DLU’s (não existe o 13).  

 

Cada DLU possui pessoal e maquinário próprio da CLIN, além de atuarem também equipes 

padrão (veículos, equipamentos e operadores), em forma de rodízio entre os DLUs, cedidos 

pela empresa concessionária ECONIT. 

 

Os pontos críticos de limpeza nos DLUs relacionam-se, geralmente, às comunidades, onde 

ocorrem vazadouros de lixo em encostas, resíduos depositados em vielas e outras 

dificuldades relacionadas à falta de infraestrutura de coleta e manejo de resíduos sólidos 

nestes locais. Na Figura 31 exemplifica-se um ponto crítico de limpeza, onde as equipes da 

CLIN, alocadas por DLU, realizam a limpeza rotineira.  

 

 

 

Figura 31: Limpeza em um ponto crítico. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

3.4.1. Área de abrangência por DLU 

 

Nas Figuras 33 a 46 apresentam-se as áreas de abrangência de cada DLU, com destaque 

para a sede do DLU, as comunidades existentes e a extensão de vias de cada distrito.  
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Figura 32: Mapa geral dos DLU`s. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019.
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Figura 33: Mapa do 1o DLU. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Figura 34: Mapa do 2o DLU. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Figura 35: Mapa do 3o DLU. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Figura 36: Mapa do 4o DLU. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Figura 37: Mapa do 5o DLU. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Figura 38: Mapa do 6o DLU. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Figura 39: Mapa do 7o DLU. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Figura 40: Mapa do 8o DLU. 

,2  

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

 

 
67 
 
 

 

Figura 41: Mapa do 9o DLU. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Figura 42: Mapa do 10o DLU. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Figura 43: Mapa do 11o DLU. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Figura 44: Mapa do 12o DLU. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Figura 45: Mapa do 14o DLU. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Figura 46: Mapa do 15o DLU. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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3.4.2. Principais Características dos DLU’s 

 

 SEDE - 1o DLU 

 

A área do 1o DLU caracteriza-se pela presença de Estaleiros, com destaque para alguns 

resíduos de embarcações com características específicas, como óleo queimado, que 

frequentemente encontra-se dispostos em vias próximas ao estaleiro. Também se destaca 

nesta região o mercado de peixes. A lavagem do mercado é realizada pela ECONIT, que 

utiliza água de reuso. Ainda, na região observa-se bastante resíduos gerados por 

moradores de rua e de transeuntes em direção as barcas.  

 

As áreas críticas relacionadas às comunidades destacam-se: Penha, Comunidade do 

Sabão; Morro da Boa vista; Fátima/Pé pequeno; Morro do Estado; Morro da Chácara. 

 

 BARRETO - 2o DLU 

 

Na área deste  DLU existe um PEV do projeto ECOCLIN/ ECOENEL em uma escola 

localizada na Ilha da Conceição.  Possui um ponto de coleta de óleo, pertencente ao projeto 

ReciCLIN, sendo este óleo encaminhado para a Cooperativa de Coleta e Reciclagem de 

óleo – Brilho Natural, que possui Termo de Compromisso celebrado com a CLIN (Termo 

Aditivo N 02/2017). 

 

As áreas mais críticas relacionadas à limpeza são as comunidades: Buraco do Boi, 

Leopoldina, Maritmo, Pires, Coronel Leoncio, Nova Brasília e Morro da Ilha da Conceição. 

 

Este DLU recebe auxílio de pá mecânica (terças e quintas) da CLIN e retroescavadeira 

(sábado) da ECONIT, além de 02 caminhões, também da ECONIT. Estes veículos são 

utilizados para coleta dos resíduos da varrição e resíduos domiciliares que por ventura 

estejam nas ruas.  A equipe da ECONIT faz a roçada do Morro do Cemitério. 

 

 FONSECA – 3o DLU 

A sede deste DLU encontra-se dentro do Horto do Fonseca, sendo o local cedido pelo 

Estado do Rio de Janeiro.  

 

Possui dois veículos fixos para auxílio as atividades:  um caminhão satélite que percorre as 

ruas mais estreitas em comunidades e coleta dos resíduos da varrição e, um caminhão 

basculante para coleta de entulhos. 

 

Destaca-se como pontos críticos de limpeza neste DLU: Vila Ipiranga, Bumba, Comunidade 

do Sem-terra, Comunidade das Palmeiras, Bonfim, XXII de novembro, Riodades Teixeira 

Nogueira e Rua Teixeira de Freitas. 

  

 ICARAÍ – 4o DLU 

 

Este DLU funciona com 3 turnos de trabalho, sedo eles: 7:00- 16:00hrs; 13:00-22hrs e 

22:00-06:00hrs. Este DLU possui um PEV EcoCLIN/Ecoenel localizado na rua à frente da 

sede. Possui diariamente um caminhão basculante da CLIN para auxílio às atividades. As 

principais dificuldades são referentes à limpeza das comunidades. 

 

 CHARITAS – 5o DLU 

 

Neste DLU os pontos críticos de limpeza são relacionados às comunidade de pescadores 

Jurujuba e comunidade do Preventório. Nas ruelas de difícil acesso são utilizadas 

caçambas estacionárias para armazenamento dos resíduos sólidos.  

 

Os principais pontos críticos de limpeza são: Preventório, Grota do Surucucu, Cavalão, São 

Francisco. Em muitos destes locais a CLIN disponibiliza caçambas e galões para 

armazenamento dos resíduos. 

 

Este DLU conta com 2 caminhões basculantes diariamente para auxílio as atividades, além 

do conjunto retroescavadeira e basculanteda ECONIT, às terças e sextas-feiras.  
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 SANTA ROSA – 6o DLU 

 

Pontos críticos na rua Mario Viana, onde há grande acúmulo de resíduos fora do horário da 

coleta domiciliar. Possui auxílio de 1 caminhão basculante diariamente fornecido pela CLIN.  

 

 LARGO DO BATALHA - 7o DLU 

 

Neste DLU existem aproximadamente 20 comunidades com diversos pontos críticos de 

limpeza. Diariamente são fornecidos pela ECONIT 1 caminhão compactador e 1 caminhão 

basculante.  

 

Junto a este DLU existe um PEV ECOCLIN/ECOENEL, e um ponto de recebimento de 

pneus inservíveis. 

 

 CARAMUJO – 8o DLU 

 

Este DLU opera em um imóvel alugado. Possui para auxílio as atividades diariamente um 

caminhão basculante, fornecido pela ECONIT. Ainda, as segundas, quartas e sextas conta 

com o apoio operacional de um caminhão satélite também da ECONIT. Este DLU está 

próximo ao Morro do Céu. 

 

Os pontos críticos de limpeza urbana neste DLU situam-se majoritariamente: Carvalho, 

Estrada do Baldiador, Laboratório, Vila Guarani, Rua do Coelho, Jeronimo Afonso, Mundoi 

Novo, Nilo Peçanha, Lagoinha e Belarmino Cavalcanti. 

 

 PIRATININGA - 9o e 15o DLU 

 

O 9 o e 15 o DLU`s localizam-se na mesma sede, embora com estruturas próprias. Este 

distrito de limpeza foi dividido em dois, pois houve aumento das vias asfaltadas, 

demandando maior número de trabalhadores na varrição e limpeza. Junto a sede deste 

DLU encontra-se um PEV. 

 

O 9° DLU possui como locais críticos de limpeza urbana as comunidades: Bom Sucesso, 

Caniçal, Barreira/Ciclovia e Jacaré. Nestes locais críticos são disponibilizadas caçambas, 

sendo totalizadas 8. Com as obras de revitalização da lagoa, pretende-se retirar 05 

caçambas. O 9 DLU ainda possui algumas ruas de terra.  

 

O 15° DLU possui como pontos críticos de limpeza as seguintes localidades: Boa 

Esperança, Morro da Luz, Comunidade da Alvorada e parte da Ciclovia. 

 

 RIO DO OURO – 10o DLU 

 

Este DLU possui diariamente 1 caminhão basculante da ECONIT utilizado para distribuir os 

garis da varrição, pois este DLU abrange longas distâncias dos serviços a serem realizados. 

Os principais pontos críticos estão relacionados à rua João Nunes, onde encontra-se uma 

caçamba e no Rio do Ouro Pequeno. As longas distâncias dificultam a logística do pessoal 

e gera dificuldade em em vistoriais as atividades. Este DLU ainda possui muitas ruas de 

terra.  

 

 ITAIPU - 11o DLU 

 

Os locais críticos estão relacionados na rua Projetada, Campo Belo e Avenida 2, Maravista. 

A limpeza das praias é executada pela ECONIT.   

 

 SANTA BARBARA - 12o DLU 

 

Pontos críticos na comunidade Pedro Pestana e na Olavo de Paula. Possui um Pev Ecoenel 

e coleta de óleo.  

 

 GRAGOATÁ - 14o DLU 
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Destaca-se neste DLU a limpeza das praias da Baía, como: praia de Gragoatá, praia da 

Boa Viagem, praia das Flechas e praia de Icaraí.  

 

A limpeza manual das praias ocorre diariamente com 9 garis e 4 encarregados, com horário 

das 6 às 15 horas. São utilizados ancinhos, garfos, cesto e padiola. Para coleta dos 

resíduos é destinado um caminhão basculante. Ainda, são dispostos na área da praia de 

Icarai contêineres para armazenamento de resíduos, sendo estes equipamentos facilmente 

perdidos em virtude de ressacas do mar. Ainda, em períodos pós chuva há aumento da 

quantidade de resíduos nas praias, vindo dos canais de drenagem que deságuam na areia.  

 

Ainda são realizados neste DLU os serviços de varrição de ruas. Estes serviços são 

realizados em 2 turnos, das 7 às 16 horas e das 13 às 22 horas.  

 

Este DLU recebe às segundas-feiras da ECONIT um conjunto de caminhão basculante mais 

retroescavadeira. Ainda, possui para as atividades diárias 1 caminhão basculante da CLIN.  

 

3.4.3. Estrutura Operacional da CLIN 

 

A estrutura operacional da CLIN conta com veículos, equipamentos, funcionários e 

infraestrutura física para desenvolver as atividades em cada DLU. Com relação aos veículos 

e equipamentos, conforme informações dos Quadros 18 e 19, observa-se uma frota com 

vida útil comprometida, necessitando assim de complementação com veículos novos, 

conforme ocorre atualmente através do fornecimento de veículos da ECONIT. 

 

Quadro 18: Relação de veículos CLIN. 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS DA CLIN 

Tipo Quantidade 

Caminhão poliguindaste 2 

Caminhão madeira 11 

Caminhão Basculante 14 

Varredeira 1 

Ônibus 5 

Fiorino 3 

Bob Cat 1 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS DA CLIN 

Tipo Quantidade 

Retroescavadeira 1 

Pá Mecânica 2 
Fonte: CLIN, 2019. 

 

Quadro 19: Características dos veículos da CLIN. 
CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS DA CLIN 

Tipo Marca Modelo Placa Ano 

Poli Guindaste 
Caminhão 1.06 MBB Poli 1313 KQB 2243 1981 

Caminhão 1.44 Ford Cargo Poli 1617 LNY 5503 2002 

Caminhão Madeira 

Caminhão 1.10 MBB Madeira Pequeno KQB 2245 1981 

Caminhão 1.34 Ford F12000 Madeira Pequeno KOE 0165 1995 

Caminhão 1.40 VW8140 Madeira Pequeno KRJ 4898 1999 

Caminhão 1.41 VW8141 Madeira Pequeno KRJ 4614 1999 

Caminhão 1.42 Ford Cargo Madeira Pequeno KRE 9470 2000 

Caminhão 1.45 Ford Cargo Madeira Grande LNY 5507 2002 

Caminhão 1.46 VW 17.180 Madeira Grande LPA 8644 2007 

Caminhão 1.47 VW 17.180 Madeira Grande LKL 7838 2007 

Caminhão 1.48 VW 17.180 Madeira Grande KMT 9729 2007 

Caminhão 1.49 VW 5.140 Madeira Pequeno LPA 8595 2007 

Caminhão 1.50 VW 5.140 Madeira Pequeno KPG 4252 2007 

Caminhão Basculante 

Caminhão 1.01 VW 16170 BT Basculante KRJ 0608 1998 

Caminhão 1.51 VW 17.180 Munck LKL 7830 2007 

Caminhão 1.52 VW 17.180 Munck KOW 1039 2007 

Caminhão 1.54 VW 17.180 Basculante LPA 8601 2007 

Caminhão 1.55 VW 17.180 Basculante LUN 1737 2007 

Caminhão 1.56 VW 17.180 Basculante LKL 7804 2007 

Caminhão 1.57 VW 17.180 Basculante LKL 7858 2007 

Caminhão 1.58 VW 17.180 Basculante KWV 1148 2007 

Caminhão 1.59 VW 17.180 Basculante LPA 8646 2007 

Caminhão 1.61 VW 17.180 Basculante LKL 7829 2007 

Caminhão 1.62 VW 17.180 Basculante LPA 8602 2007 

Caminhão 1.63 VW 17.180 Basculante LKL 7834 2007 

Caminhão 1.64 VW 17.180 Basculante KUW 3021 2007 

Caminhão 1.65 VW 17.180 Basculante LPL 2066 2007 
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CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS DA CLIN 

Tipo Marca Modelo Placa Ano 

Varredeira Caminhão 1.60 VW 17.180 Varredeira KNR 4494 2007 

Ônibus 

Ônibus MBB 1513 KUC 6203 1989 

Ônibus MBB 1513 KRJ 7378 1989 

Ônibus MBB 1513 KZW 0123 2000 

Ônibus MBB 1513 KOY 0507 2000 

Ônibus MBB 1513 LFC 6665 2000 

Fiorino 

Fiorino 2.26 Fiat Furgão LOX 0084 2003 

Fiorino 2.27 Fiat Furgão LOX 0091 2003 

Fiorino 2.29 Fiat Furgão LOX 0082 2003 

Bob Cat Bob Cat 03  653   

Retroescavadeira Retro JBC 214 série 03  1999 

Pá Mecânica 
Pá nº 03 Michigan 55C  1999 

Pá nº 04 Michigan 55C  1999 

Fonte: CLIN, 2019. 

 

A relação de funcionários por DLU apresenta grande variação nos cargos e quantitativos, 

conforme visualiza-se no Quadro 20. A variação se dá pelas especificidades de cada DLU, 

considerando que cada região possui características próprias. 
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Quadro 20: Relação de Funcionários por DLU. 
Cargo por DLU CLIN DLU 1 DLU 2 DLU 3 DLU 4 DLU 5 DLU 6 DLU 7 DLU 8 DLU 9 DLU 10 DLU 11 DLU 12 DLU 14 DLU 15 

ENGENHEIRO (PMN)                1           

SECRETÁRIA                1           

CHEFE DE DISTRITO 1     1 1 1 1     1 1 2     

CHEFE DE SERVIÇO     1                     1 

ENCARREGADO   2 9 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 

AGENTE DE PESSOAL             1               

AGENTE ADMINISTRATIVO       1       1     1 1     

ESTAGIÁRIO         1 1                 

 ALMOXARIFE     1   1                   

COLETOR DE LIXO 4 1   1     2           1   

AJUDANTE DE CAMINHÃO       1                     

GARI 104 69 57 55 32 53 41 20 16 30 34 28 45 38 

OPERADOR DE ROCADEIRA 1 2 1 1 1 2 3 3 3 1 2 1 1 3 

OPERADOR DE MAQ.ESTEIRA         1                   

SEG. PATRIMONIAL 1       1 1 1         1     

VIGIA 1 4 1 2 1 1   3   1 1 2 2 3 

TOTAL 112 78 70 63 40 61 50 28 23 34 40 36 51 46 

Fonte: CLIN, 2019. 
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No Quadro 21 apresenta-se a extensão de vias por DLU, extraída com auxilio de 

ferramentas de geoprocessamento e relação de garis por DLU, obtendo-se assim o 

indicador de quilometros percorrido por gari (km/gari). Considerou-se nesta metodologia que 

são percorridas todas as vias dos DLU`s com os serviços de varrição e limpeza.  

 

Assim, observa-se grande variação no indicador, sendo em alguns DLUs tem-se que um 

gari percorre 500 metros e em outros até 4 km. Recomenda-se que um gari percorra de 1 à 

2 km por dia.  

Quadro 21: Dados operacionais dos DLU`s e indicador. 
DLU Extensão de vias(km) Quantidade Gari  Indicador (km/gari) 

DLU 01 76,64 104 0,74 
DLU 02 65,6 69 0,95 
DLU 03 74,86 57 1,31 
DLU 04 28,14 55 0,51 
DLU 05 70,06 32 2,19 
DLU 06 60,08 53 1,13 
DLU 07 112,63 41 2,75 
DLU 08 37,7 20 1,89 
DLU 09 78,04 16 4,88 
DLU 10 112,76 30 3,76 
DLU 11 144,88 34 4,26 
DLU 12 40,29 28 1,44 
DLU 14 24,68 45 0,55 
DLU 15 168,88 38 4,44 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

 

3.5. ECOPONTOS: PROJETO ECOCLIN/ECOENEL 

 

A CLIN iniciou, em 2005, o programa de ECOPONTOS, trata se de pontos de recebimento 

de materiais recicláveis, denominados PEV`s – Pontos de Entrega Voluntária.  A partir de 

2008, foi firmada uma parceria com a ENEL e os moradores da cidade passaram a obter 

descontos na conta de luz ao entregar material para reciclagem nestes locais. Assim, 

atualmente o Projeto é denominado ECOCLIN/ECOENEL.  

 

O Programa da ECOENEL é desenvolvido pela ENEL desde 2007, empresa responsável 

pela geração, distribuição, transmissão e comercialização do setor elétrico. O Programa 

possui pontos de coleta voluntária (PEV) de materiais recicláveis (papel, vidro, metal, 

plásticos e outros objetos) no qual os clientes participantes recebem em troca bônus na 

forma de descontos em sua próxima fatura da conta de luz ou os participantes podem 

eleger a conta de luz de qualquer outra unidade consumidora para receber o benefício 

(como de instituições beneficentes, etc). Na Figura 47 apresenta-se material de divulgação 

do programa. 

Figura 47: Material informativo do Programa ECOCLIN/ECOENEL. 

 
Fonte: CLIN, 2019. 

 

3.5.1. Localização 

 

Os Pontos de Entrga Voluntária – PEV`s, também chamados de Ecopontos e 

ECOCLIN/ECOENEL, funcionam de segunda á sexta de 08:00h às 16:00h, e sua 

localização encontra-se apresentada na Figura 48.  
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Figura 48: Mapa de localização dos PEV`s – ECOCLIN/ECOENEL..

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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3.5.2. Descrição dos PEVs Implantados 

 

Na Figura 49 pode-se visualizar o modelo de PEV ECOCLIN/ECOENEL implantado dentro 

do Horto do Fonseca. O munícipe traz os materiais recicláveis nos PEV`s, onde o material é 

pesado e o valor em bônus é creditado automaticamente na conta de energia. Cada resíduo 

tem seu valor em quilo, unidade ou litro. Caso o valor da bonificação seja superior ao total 

da conta, o excedente é creditado automaticamente na fatura seguinte. É possível realizar 

quantas trocas o beneficiário quiser durante o mês. 

Figura 49: PEV – EcoCLIN/Ecoenel dentro do Horto do Fonseca – 3 DLU. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 
Figura 50: PEV – EcoCLIN/Ecoenel dentro do Horto do Fonseca – 3 DLU- destaque para balança e 

tabela de descontos.  

  
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

Assim, o programa EcoCLIN/Ecoenel é uma alternativa mais eficiente e reduz os custos do 

serviço em relação ao sistema de recolhimento porta-a-porta. O local não só recebe o 

resíduo reciclável tradicional (plástico, papel, vidro e papelão), como também pilhas e óleos 

comestíveis, contribuindo com a implementação da logística reversa destes materiais.  

 

Nas Figuras 51 e 52, apresenta-se o PEV- EcoCLIN/Ecoenel de Icaraí. Destaca-se que 

este PEV recebe também eletroeletrônicos, através de convênio firmado entre a Eneel e a 

Startapp Techtrash, a qual dá o destino adequado aos materiais. 

 

Figura 51: Vista externa do PEV EcoCLIN/Ecoenel de Icaraí. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 52: Vista externa do PEV EcoCLIN/Ecoenel de Icaraí. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Na Figura 53 pode-se visualizar o PEV EcoCLIN/Ecoenel localizado no Centro Social 

Urbano da Ilha da Conceição. 
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Figura 53: Vista externa do PEV EcoCLIN/Ecoenel localizado na Ilha da Conceição. 

  

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
 

Na Figura 54 pode-se visualizar o PEV EcoCLIN/Ecoenel localizado na Sede da 7o 

DLU do Largo do Batata.  

 

Figura 54: Vista geral do PEV EcoCLIN/Ecoenel do largo do Batata. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Na Figura 55 pode-se visualizar o PEV EcoCLIN/Ecoenel localizado na Sede do 12o 

DLU localizado no Bairro Santa Bárbara.  

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Vista externa do PEV EcoCLIN/Ecoenel localizado 12 DLU Santa Bárbara, destaque para 
Coleta seletiva de óleo vegetal 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Na Figura 62 pode-se visualizar o PEV EcoCLIN/Ecoenel localizado na Sede do 9o  e 

15o DLU em Piratinga.  

 

Figura 56: Vista externa do PEV EcoCLIN/Ecoenel localizado em Piratininga.  

  
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

3.5.3. Quantitativos da Coleta Seletiva por PEV’s (ou Ecopontos) 

 

A participação da população na coleta seletiva por PEV`s vem aumentado desde o início do 

programa, sendo recebidos em torno de 258 toneladas em 2015, e passando para 451 

toneladas em 2018, representando no período um aumento de 74%, conforme apresentado 

no no Quadro 22. Dos materiais recicláveis, destaca-se o papel, que em 2018 representou 

62% do total recebido.  
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Quadro 22: Quantidade de materiais recebidos nos PEV`s. 
Quantidade Recebida nos PEV`s (kg) 

Tipo 2015 2016 2017 2018 

        Total papel 192.341 251.110 290.919 328.036 

        Total plástico 33.894 49.095 59.529 70.699 

        Total metal 25.482 30.377 34.205 30.786 

Outros 6.924 10.667 13.718 22.069 

Total 258.641 341.248 398.371 451.590 

Fonte: Adaptado de CLIN, 2019. 

 

Este quantitativo é referente à comercialização dos materiais recebidos, que ocorre através 

de leiloes realizados pela CLIN. O valor obtido pela venda destes materiais é revertido para 

a ENEL, tendo em vista que a mesma dá desconto na conta de energia pelo recebimento 

dos materiais nos Ecopontos.  

 

Figura 57: Quantidade por tipo de material recebido nos PEV`s.  

 
Fonte: CLIN, 2019. 

 

 

 

 

 

3.6. DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL 

 

3.6.1. CTR  Morro do Céu 

 

O aterro do Morro do Céu vem se adequando à legislação atual referente ao manejo dos 

resíduos sólidos, sendo atualmente um local para a disposição final apenas dos resíduos da 

limpeza urbana, como varrição, entulhos em geral e limpeza de praias, hoje denominado 

Centro de Tratamento de Resíduos – CTR Morro do Céu. No local, os resíduos domiciliares 

são descarregados na Estação de Transbordo e após são destinados ao CTR de Alcântara, 

em São Gonçalo. 

 

O Morro do Céu, localizado no Caramujo, apresenta localização estratégica no município, 

conforme visualiza-se na Figura 58. Com relação aos Distritos de Limpeza Urbana – DLU`s, 

o Morro do Céu encontra-se inserido no 8º, quase na divisa com 7º DLU.  

 

Contudo, uma problemática relacionada ao local é com relação a criminalidade presente no 

entorno, sendo que em dias atípicos, torna-se necessária a paralisação das atividades no 

local. Assim, nestes períodos os caminhões da coleta domiciliar não passam pela Estação 

de Transbordo, sendo os resíduos enviados diretamente para a CTR de Alcântara.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

 

 
83 
 
 

 

Figura 58: Localização do Aterro Morro do Céu. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Na Figura 59 apresenta-se imagem ilustrativa da situação operacional atual do Morro do 

Céu.  

 

Figura 59: Imagem ilustrativa da situação atual do Morro do Céu. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

A célula emergencial do Morro do Céu conta com monitoramento da qualidade das águas, 

do ar, geotécnico e ambiental. A operação da área é realizada pela empresa ECONIT com 

funcionários e equipamentos próprios. A célula remediada em 2010 possui coleta de 

chorume, sendo o mesmo encaminhado via chorumeduto até a estação de tratamento de 

esgoto (ETE) de Icaraí  operada pela Águas de Niterói.  

 

Hoje, a célula emergencial do Morro do Céu recebe apenas resíduos provenientes de poda 

de árvores e varrição das ruas da cidade  

 

Na imagem também se observa a nova célula licenciada (Licença de Operação LO Nº 

IN002239 )para disposição dos resíduos da varrição, estando esta célula em 2019, em fase 

inicial de operação. 

Vale destacar que a CLIN possui projeto para o CTR do Morro do Céu que inclui 

tratamento de resíduos orgânicos por meio da biodigestão com geração de energia 

O processamento dos resíduos orgânicos será realizado por um digestor, que deverá 

trabalhar na decomposição dos resíduos de forma contínua, visando obter regularmente o 

biogás e composto orgânico. Este processo, utilizado mundialmente, é realizado em uma 

caixa de concreto pré-moldado hermética que retém todos os gases gerados durante o 

tratamento 

 

A CLIN, em parceria com outras empresas, está na fase de aprovação documental para 

instalação do empreendimento.  

 

3.6.1.1. Estação de Transbordo  

 

Na Estação de Transbordo ocorre a transferência dos resíduos dos caminhões 

compactadoresque realizam a coleta convencionapara um caminhão de maior porte, que 

então fará o transporte até o Aterro Sanitário, localizado em São Gonçalo, conforme 

mapeamento abaixo. 

 

Através da utilização de uma Estação de Transbordo diminui-se o número de viagens até o 

aterro sanitário, em virtude do aumento da carga a ser transportada utilizando-se um 

equipamento com maior capacidade de armazenamento. 

 

A Estação de Transbordo recebe os resíduos sólidos urbanos coletados pela ECONIT no 

município de Niterói, não recebendo de resíduos de empresas particulares. Assim, 

inicialmente os caminhões ao chegarem na unidade são cadastrados e pesados. Na Figura 

60 pode-se observar a sala operacional e balança rodoviária para pesagem dos caminhões. 
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Figura 60: Vista lateral da sala operacional e balança rodoviária. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 61: Vista frontal da sala operacional e balança rodoviária. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Na Figura 62 pode-se observar uma visão geral da Estação de Transbordo, sendo adotado 

o sistema de descarga direta nos veículos de transferência, visando uma boa eficiência / 

produtividade na operação da UT. Assim, os resíduos são descarregados pelos veículos 

coletores diretamente nas caçambas roll‐on roll‐off. Essas caçambas são dotadas de calha 

de captação de chorume e vedação da tampa traseira, de modo que não ocorra o 

derramamento de chorume nas vias de Niterói.  

 

Figura 62:Vista Geral da Estação de Transbordo. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Na Figura 63 pode-se observar o caminhão compactador na Plataforma de Descarga 

descarregando os resíduos diretamente nas caçambas roll‐on roll‐off que fará o transporte 

até o Aterro Sanitário. 

 

Figura 63: Caminhão compactador descarregando os resíduos no caminhão roll-on roll-off. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

  
Os resíduos no caminhão roll-on roll-off recebem ainda leve compactação com auxílio de 

uma pá carregadeira, conforme observa-se na Figura 64. Após carregados, as caçambas 
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são cobertas por lona para evitar o derramamento de resíduos durante o trajeto até o aterro 

localizado São Gonçalo. 

 

Figura 64: Carreta sendo finalizada para o transporte ate o aterro sanitário. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Quadro 23: Equipamentos para operação do transbordo. 
OPERAÇÃO TRANSBORDO DIURNO 

PLACA EQUIPAMENTO MODELO MARCA ANO DE FAB. ANO DE VENC. 

- Retroescavadeira 416e Caterpillar 2008 2018 

Fonte: Empresa ECONIT, 2019. 
 

Quadro 24: Veículos para transporte dos resíduos sólidos. . 
TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

PLACA EQUIPAMENTO MODELO MARCA 
ANO DE 

FAB. 

ANO DE 

VENC. 

AZG 6842 Cavalo Mecânico Axor 1933s/36 Mercedes Benz 2014 2014 

AZG 6844 Cavalo Mecânico Axor 1933s/36 Mercedes Benz 2014 2014 

KXE 9142 Cavalo Mecânico Axor 1933s/36 Mercedes Benz 2015 2015 

KXE 9144 Cavalo Mecânico Axor 1933s/36 Mercedes Benz 2015 2015 

AZG 6849 Carreta Carreta Basculante 03 Eixos 55m³ Mercedes Benz 2014 2014 

AZG 7050 Carreta Carreta Basculante 03 Eixos 55m³ Mercedes Benz 2014 2014 

KRM 9529 Carreta Carreta Basculante 03 Eixos 55m³ Rossetti 2016 2016 

LSK 4465 Carreta Carreta Basculante 03 Eixos 55m³ Rossetti 2016 2016 

KOU 4900 Reboque 02 Eixos Garra Industria 2012 2012 

TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

PLACA EQUIPAMENTO MODELO MARCA 
ANO DE 

FAB. 

ANO DE 

VENC. 

Plataforma 

AVG 6911 
Reboque 

Plataforma 
Julieta 02 Eixos Grimaldi 2012 2012 

Fonte: Empresa ECONIT, 2019. 
 

3.6.1.2. Operação da Célula Emergencial 

 

A operação da célula emergencial do aterro do Morro do Céu é realizada pela ECONIT e 

ocorre conforme etapas apresentadas no fluxograma apresentado na Figura 65.  

 

Figura 65: Etapas da operação da célula emergencial do aterro Morro do Céu. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

Ainda, a célula emergencial conta com os dispositivos de controle ambiental de drenagem 

do líquido percolado, drenagem de gases, drenagem superficial e revestimento dos taludes 

com grama em placas.  

 

No Quadro 25 há a relação do maquinário utilizado pela empresa ECONIT para a operação 

da célula emergencial. Como já mencionado, esta célula recebe os resíduos da varrição e 

limpeza pública.  

 

Quadro 25: Equipamentos para operação da célula emergencial. 
OPERAÇÃO CÉLULA EMERGENCIAL DIURNO 

PLACA EQUIPAMENTO MODELO MARCA 
ANO DE 

FABR. 

ANO DE 

VENC. 

- Trator De Esteiras D6n Caterpillar 2009 2019 
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OPERAÇÃO CÉLULA EMERGENCIAL DIURNO 

PLACA EQUIPAMENTO MODELO MARCA 
ANO DE 

FABR. 

ANO DE 

VENC. 

- Trator De Esteiras D6n Caterpillar 2012 2022 

- Escavadeira Hidráulica 320dl Caterpillar 2010 2020 

- Retroescavadeira 1cx Jcb 2012 2022 

KWX 7750 Utilitário 
Saveiro Cs Starline 1.6 

T.Flex 8v 
Volkswagen 2015 2020 

AXX 4899 Caminhão Basculante 2423k Mercedes Benz 2013 2020 

AXX 4832 Caminhão Basculante 2423k Mercedes Benz 2013 2020 

HCR 2503 Motocicleta Nxr 150 Bros Ks Honda 2005 2010 

- Motocicleta Quadriciculo Xr125 4x4 Honda 2013 2013 

- Caçamba Para Basculante 14 M³ Rossetti 2013 2020 

- Caçamba Para Basculante 14 M³ Rossetti 2013 2020 

- Caçamba Para Basculante 12 M³ Rossetti 2001 2008 

Fonte: Empresa ECONIT, 2019. 
 

Quadro 26: Equipamentos para manutenção da célula do Morro do Céu.  
MANUTENÇÃO DA CÉLULA DO MORRO DO CÉU 

PLACA EQUIPAMENTO MODELO MARCA 
ANO DE 

FAB. 

ANO DE 

VENC. 

LMU8D60 Caminhão Irrigadeira Atron 1719/48 Mercedes Benz 2018 2025 

Fonte: Empresa ECONIT, 2019. 
 
  

Na imagem apresentada na Figura 66 pode-se observar vista geral do maciço do aterro do 

Morro do Céu, na Figura 67 vista geral da célula licenciada e na Figura 68 detalhe para a 

drenagem superficial do entrono do aterro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Vista geral do maciço. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
 

Figura 67: Vista da célula licenciada para recebimento de resíduos da varrição. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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Figura 68: Drenagem superficial. 

 

Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
. 

 

3.6.2. CTR – Alcântara em São Gonçalo 

 

Os resíduos sólidos domiciliares coletados em Niterói são encaminhados para a disposição 

final adequada em Aterro Sanitário terceirizado, localizado no município de São Gonçalo, 

Estrada do Anaia S/N, distante aproximadamente 13 km da malha urbana da cidade de 

Niterói, Figura 69.  

 

O Aterro Sanitário de São Gonçalo é operado desde 2011 pelo Consórcio Foxx/Hazteg e 

atende aos municípios de Niterói e São Gonçalo, além de receber resíduos de empresas 

privadas.  

 

A empresa ECONIT possui contrato vigente para o envio dos resíduos urbanos de Niterói 

para o Aterro Sanitário de São Gonçalo. 

 

O aterro sanitário de São Gonçalo, denominado de “Central de Tratamento de Resíduos 

Alcantara S/A “possui Licença de Operação (LO No In 018810 e averbações) em processo 

de renovação (vencida desde 2016). A seguir apresentam-se informações gerais a respeito 

do processo operacional do aterro sanitário, observadas em visita técnica no local em 

fevereiro de 2019.  

As unidades principais que compõe o aterro sanitário são: 

 

 Balança Rodoviária: local onde se registra detalhadamente toda a movimentação de 

resíduos que entra no aterro sanitário (procedência, tipo, quantidade e transportador).  

 Prédio Administrativo: composto por portaria, sala de reuniões, auditórios, refeitório e 

sanitários.  

 Área de Operação: Célula impermeabilizada e com os dispositivos de controle 

ambiental para recebimento dos resíduos sólidos. 

 Tratamento de Efluentes: local de armazenamento do efluente gerado pela 

decomposição dos resíduos (chorume) composto por tanque pulmão e lagoas de 

armazenamento. Destaca-se que todo o efluente tratado é reutilizado no próprio 

aterro. 
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Figura 69: Mapa de localização do aterro sanitário de São Gonçalo. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Na Figura 70 apresenta-se imagem da entrada do aterro sanitário. Inicialmente, após a 

entrada, estão localizadas balanças para pesagem dos caminhões coletores, Figura 71.  

  

Figura 70: Vista geral da entrada da CTR- São Gonçalo.  

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Todo caminhão coletor que chega ao aterro é pesado, e para controle quantitativo sendo 

gerado um ticket de pesagem. Na imagem a seguir observa-se a balança rodoviária.  

 

Figura 71: Balança e casa de pesagem. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

 

Figura 72: Prédio administrativo – unidades de apoio. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Após a pesagem, os caminhões coletores dirigem-se para o descarregamento dos resíduos 

na frente de trabalho em operação, Figura 73. Após o descarregamento, os resíduos são 

compactados com o auxílio de um trator de esteira. 

 

Figura 73: Vista geral da área de operação. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Todo líquido percolado (chorume) gerado é coletado e enviado para Estação de Tratamento 

de Chorume composta por: Lagoa de Recirculação, Lagoas de Estoque, Osmose Reversa, 
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sendo o efluente tratado reutilizado no próprio aterro. Ainda, na CTR encontra-se em fase 

de implantação de uma usina de geração de energia.  

 

Figura 74: Lagoas de armazenamento temporário do chorume. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 75: Vista geral da Estação de Tratamento – Osmose Reversa. 
 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Por fim, através de visita técnica ao local, pode-se observar que o aterro sanitário possui: 

 

 Isolamento da área e sinalização do empreendimento; 

 Sistema de Impermeabilização da base do aterro; 

 Drenagem superficial e de gases; 

 Acessos compatíveis com o tráfego de veículos pesados; 

 Sistema de Controle do recebimento dos resíduos, através de pesagem dos 

caminhões; 

 Sistema de tratamento de chorume; 

 Sistema de monitoramento de aguas subterrâneas e superficiais. 

 

Cabe mencionar que a fiscalização do empreendimento cabe ao órgão licenciador, neste 

caso ao Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA, sendo as informações apresentadas 

no presente trabalho apenas de cunho informativo. 

 

3.6.3. Cooperativa Morro do Céu 

 

A Cooperativa Morro do Céu realiza suas atividades em um galpão de triagem que foi 

construído pela CLIN em 2006, localizado na rua Ten. Marinelson Soares de Abreu. O 

galpão conta com equipamentos necessários para a atividade de triagem e comercialização 

dos materiais recicláveis.  

 

Atualmente a Cooperativa Morro do Céu recebe o material proveniente da coleta seletiva 

porta-a-porta, realiza a separação dos materiais, o enfardamento e a posterior 

comercialização.  Esta cooperativa foi inicialmente criada para organizar os catadores que 

viviam junto à área do Morro do Céu. Atualmente, em 2019, ela conta com 12 cooperados.  

 

O galpão de triagem possui área destinada ao processamento dos materiais e unidades 

auxiliares divididas em: 

 

 Área destinada à recepção e triagem dos materiais (Figura 76); 

 Unidades auxiliares: Refeitório, banheiros e vestiários, escritório; 
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Figura 76: Vista geral da área interna do galpão de triagem da Cooperativa Morro do Céu. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 77: Vista geral da área interna do galpão de triagem da Cooperativa Morro do Céu. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Inicialmente, os caminhões da coleta seletiva descarregam os materiais recicláveis 

diretamente no chão do galpão. Após, é realizada a triagem dos materiais na esteira 

transportadora ou diretamente em bag`s por tipo de material (Figura 78).  

 

Figura 78: Esteira transportadora – em manutenção. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Nas esteiras ocorre a etapa inicial de triagem, onde cada material reciclável é separado e 

colocado em bags de acordo com o tipo predominante. Nesta linha cada trabalhador é 

responsável pela separação de um material específico. Em junho de 2019 a esteira 

encontrava-se em manutenção, assim os cooperados estavam realizando a triagem 

diretamente sobre os bag`s. 

 

Figura 79: Triagem diretamente em bag`s.  

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Refeitório, banheiros 

e vestiários 

Escritório 
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Após a triagem, os materiais como papel, papelão, plástico, embalagens tetra pack, e 

outros, armazenados em bags são prensados e enfardados para posterior comercialização. 

Na Figura 80 pode-se visualizar alguns materiais separados e enfardados.  

 

Figura 80: Material separado em bag, e enfardados, respectivamente. 

  

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Os equipamentos disponíveis são: esteira transportadora, carrinho elevador, prensas. 

 

Figura 81: Equipamentos: Prensas. 

   
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Os materiais que não serão enviados para a reciclagem (rejeitos em geral) são dispostos 

em contêiner e coletados pela ECONIT sendo encaminhados para aterro sanitário. 

  

Ao final os materiais recicláveis processados pela Cooperativa Morro Do Céu são vendidos 

para empresas de reciclagem. A renda obtida com a venda é repartida entre os cooperados. 
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Figura 82: Refeitório. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 
Observou-se que: 

 

 Galpão é bem organizado e está em boas condições de higiene e limpeza; 

 Espaço possui infraestrutura adequada para as atividades de triagem e enfardamento, 

porém necessitando de manutenção e melhorias; 

 Local possui capacidade de aumento do número de trabalhadores disponíveis para 

atender uma maior demanda de triagem dos materiais. 

 

3.6.4. Galpão de Triagem da CLIN 

 

No pátio da sede CLIN há  um galpão de triagem que recebe os materiais do projeto 

EcoCLIN/Ecoenel, coletados através dos Pontos de Entrega Voluntária – PEV`s. Os 

materiais são triados por funcionários da CLIN, sendo os materiais enfardados vendidos 

através de leilão e o recurso encaminhado para a ENEL, tendo em vista que com o 

recebimento destes materiais nos PEV`s a ENEL abate o valor da conta de luz dos 

munícipes de Niterói que participam do projeto. 

 

Nas Figuras 83 e 84 pode-se visualizar área externa do galpão de triagem no pátio da CLIN. 

Figura 83: Vista geral externa do galpão de triagem no pátio da CLIN. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 84: Vista externa galpão de triagem no pátio da CLIN. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Na área interna do galpão os funcionários da CLIN realizam a separação minuciosa do 

material, que já vem pré-selecionado dos PEV`s. Na Figura 85 observa-se vista geral 

interna do galpão.  
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Figura 85: Imagem interna do galpão de triagem.  

  
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Após a triagem, os materiais como papel, papelão, plástico, embalagens tetra pack, e 

outros, armazenados em bags são prensados e enfardados. Na Figura 86 pode-se 

visualizar as prensas e na Figura 87 alguns materiais enfardados.  

Figura 86: Equipamentos: Prensas e esteira, respectivamente. 

    
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 87: Materiais enfardados. 

  
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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4. MANEJO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – RCC 

 
Os Resíduos da Construção Civil - RCC são os provenientes de construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, também chamados de entulhos de obras 

conforme classificação constante na Res. CONAMA n° 307/2002. A responsabilidade pelo 

gerenciamento destes resíduos é do gerador conforme Lei Federal n° 12.305/2010. 

 

No município de Niterói a CLIN atua na fiscalização das empresas que dispõe de caçambas 

coletoras para a atividade de coleta, transporte e destino adequado destes resíduos e 

também atua no cadastramento dessas empresas, conforme listagem do mês de referência 

(agosto/2019) apresentada no Quadro 27. 

 

Quadro 27: Relação de empresas de Coleta de RCC em Niterói. 
Razão Social Nome Fantasia Telefone 

Cem Entulhos Resíduos Ltda 100 Entulho (21)2712-2636 

Delurb Ambiental Ltda   (21)3819-6731 

Deposito De Aparas De Papel S B Ltda-Me 
Deposito De Aparas De Papel S B Ltda 

Me 
(21)2289-3693 

Deposito De Papel Santa Cecilia Ltda   (21)2662-6000 

Eco Rio Soluções Ambientais Ltda. - Epp Ecorio (21)3867-1149 

F A Fonseca Materiais De Construção Me   9647-80587 

Ferplan Transportes Ltda- Me Ferplan Terraplanagem (21)6488-0712 

Galpão Ambiental Coleta De Resíduos Ltda Galpão Ambiental (21)3104-6744 

Irmãos Ribeiro Comercio De Resíduos E 

Transporte 
Irmãos Ribeiro 3134-3798 

Jc Caçambas Ltda - Epp Jc Caçambas (21)3701-4059 

Multipla Construção E Terraplanagem Ltda-Me Multipla (21)3605-8644 

Peg Entulho Locação De Caçambas Ltda - Me Peg Entulho (21)2712-6468 

Ph Resíduos Ambientais Ltda - Me   (21)2603-9578 

Rodocon Construções Rodoviárias Ltda Rodocon (21)2707-7600 

Simeia Dos Santos Silva Dutra Disk Caçamba (21)3710-0632 

Thais Fornecedora De Mat. De Construção Ltda-

Me 
  (21)3709-9929 

Transpor Serviço De Trans. E Loc. De Equip.Ltda Telentulho (21)2718-7247 

V3 Oportunidades E Negócios Ambientais Ltda Me V3 Oportunidades (21)3639-3035 

Razão Social Nome Fantasia Telefone 

Valmaq Prestadora De Serviços Ltda Ed Entulho (21)2625-1449 

Wv Silva Locação Transporte E Serviços Me   
(21)96434110

5 

 Fonte: Adaptado de CLIN, 2019. 
 

Há problemática no município quanto à disposição irregular dos resíduos da construção civil 

em vias públicas, em lotes/terrenos vagos, ou em equipamentos de apoio à limpeza como 

as caçambas estacionárias. Estes resíduos são coletados pelas equipes de limpeza e 

encaminhados para o Aterro do Morro do Céu e segundo suas características são utilizados 

para cobertura ou como base de estradas internas do aterro.  
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5. MANEJO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) 

 

Os Resíduos de Serviço de Saúde - RSS, por definição são os resíduos resultantes de 

atividades exercidas por estabelecimentos geradores que, por suas características, 

necessitam de processos diferenciados no manejo conforme as diretrizes da RDC ANVISA 

N° 222/2018.  

 

O gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde – RSS é de responsabilidade do 

gerador, cabendo ao Poder Público Municipal o gerenciamento quando ele próprio for o 

gerador e realizar a fiscalização dos geradores privados.  

 

Neste sentido, o município de Niterói, através da CLIN, possui contrato com a empresa 

ECONIT para realizar a coleta, transporte, tratamento e disposição final deste tipo de 

resíduos. 

 

 

5.1. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS MUNICIPAIS 

   

5.1.1. Cadastro dos Estabelecimentos Municipais 

 

No Quadro 30 apresenta-se a relação dos locais geradores de RSS municipais onde a 

empresa realiza a coleta dos resíduos.  

  

5.1.2. Coleta dos RSS Municipais 

 

Nos locais acima citados a empresa ECONIT realiza a coleta semanalmente e disponibiliza 

funcionários e veículos adequados, conforme apresentado nos Quadros 28 e 29. 

 

 

 

Quadro 28: Mão-de-obra Coleta dos RSS municipais.  
Quadro de Funcionários - ECONIT 

Modalidade Função Quantidade 

Coleta Hospitalar 
Motorista Caminhão 1 

Coletor 2 

Fonte: Empresa ECONIT, 2019. 

 
Quadro 29: Veículos para coleta dos RSS. 

COLETA HOSPITALAR 

PLACA EQUIPAMENTO MODELO MARCA ANO DE FAB. ANO DE VENC. 

LLQ 2283 Utilitário Doblo 1.4 Cargo Fiat 2012 2017 

KYQ 9555 Utilitário Furgão Master Renault 2018 2023 

Fonte: Empresa ECONIT, 2019. 
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Quadro 30: Cadastro dos geradores de RSS municipais. 

ESTABELECIMENTO ENDEREÇO BAIRRO FREQUÊNCIA 

CAPS AD Alameda Alameda São Boaventura, nº 129 Fonseca 1 x Semana (5ª) 

CAPS Herbert de Souza Rua Marquês de Olinda, nº 104 Centro 1 x Semana (5ª) 

CAPSI Monteiro Lobato Avenida Almirante Ary Parreiras, nº 649 Icaraí 1 x Semana (2ª) 

Hospital Municipal Carlos Tortelly (CPN) Rua Desembargador Ataíde Parreira, nº 266 Bairro de Fátima 2ª à Sábado 

Hospital Municipal Orêncio de Freitas Avenida Machado, s/nº Barreto 2ª à Sábado 

Hospital Psiquiátrico de Jurujuba Avenida Quintino Bocaiúva, s/nº Charitas 1 x Semana (3ª) 

Laboratório da Policlínica Largo da Batalha Rua Reverendo Armando Ferreira, nº 30 Largo da Batalha 1 x Semana (3ª) 

Laboratório de Saúde Pública Miguelote Viana Rua do Vital Brasil, s/nº Vital Brazil 2 x Semana (3ª e 6ª) 

Maternidade Alzira Reis Avenida Carlos Ermelino Marins, s/nº Jurujuba 3 x Semana (3ª, 5ª e Sáb.) 

Médico de Família Alarico de Souza - Doutor Omar Marinho Vieira Estrada Alarico de Souza, s/nº Santa Rosa 1 x Semana (2ª) 

Médico de Família Atalaia - Salvador Allende Rua Padre José Euger, s/nº Ititioca 1 x Semana (2ª) 

Médico de Família Bernardino - Raul Carlos Pareto Jr. Rua Sá Barreto, s/nº Fonseca 1 x Semana (6ª) 

Médico de Família Cafubá I - Ernesto Che Guevara I Avenida Raul de Oliveira Rodrigues, s/nº Cafubá 2 x Semana (2ª e 6ª) 

Médico de Família Cafubá II - Ernesto Che Guevara II Rua Vereador Luiz Erthal, s/nº - lote 05, quadra 69 Cafubá 1 x Semana (6ª) 

Médico de Família Cafubá III - Alberto Ricardo Hatin Rua Manoel Pacheco de Carvalho, nº 107 Piratininga 1 x Semana (2ª) 

Médico de Família Cantagalo - Haidée Santamaria I Avenida Nelson de Oliveira e Silva, nº 63 Cantagalo 1 x Semana (5ª) 

Médico de Família Jurujuba (Carcarejo) - Mário Munhoz Monroe Avenida Carlos Ermelindo Marins, s/nº Jurujuba 1 x Semana (3ª) 

Médico de Família Cavalão - Frank País Garcia Alameda Paris, s/nº São Francisco 1 x Semana (4ª) 

Médico de Família Colônia Travessa Itaipú, s/nº Itaipu 1 x Semana (5ª) 

Médico de Família Lagoinha Avenida Colônia, s/nº Cubango 1 x Semana (4ª) 

Médico de Família Engenho do Mato - William Soller I Estrada Irene Lopes Sodré, s/nº Engenho do Mato 1 x Semana (5ª) 

Médico de Família Grota I - José Martí I Rua Albino Pereira, nº 615 - São Francico São Francisco 1 x Semana (3ª) 

Médico de Família Ititioca - Doutor Wilson de Oliveira Rua Vila Costa Monteiro, s/nº Ititioca 1 x Semana (2ª) 

Médico de Família Jonathas Botelho - José Suárez Blanco Travessa Jonathas Botelho, nº 133 Cubango 1 x Semana (6ª) 

Médico de Família Leopoldina - Júlio Diaz Gonzalez Rua George Allan, s/nº Barreto 1 x Semana (6ª) 

Médico de Família Maravista - Comandante Manoel Piñeiro Lozada Rua Astor da Costa Menezes, s/nº Maravista 1 x Semana (5ª) 

Médico de Família Marítimos - Carlos Rafael Rodrigues Avenida Machado, s/nº Barreto 1 x Semana (2ª) 

Médico de Família Maruí - Jorge Luiz Camacho Rodrigues Rua Monsenhor Reader, nº 151 Barreto 1 x Semana (6ª) 

Médico Família Matapaca - Abelardo Ramirez Rua Aurora Ribeiro, nº 05 Maria Paula 1 x Semana (3ª) 

Médico de Família Morro do Céu - Faustino Perez Rua Arthur Pereira da Mota, nº 357 Caramujo 2 x Semana (4ª e 6ª) 

Médico de Família Nova Brasília - Antônio Lopez Avenida Professor João Brasil, nº 1.726 Engenhoca 1 x Semana (5ª) 

Médico de Família Palácio - Jesus Montañez Rua Onze de Agosto, nº 04 Ingá 1 x Semana (2ª) 
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ESTABELECIMENTO ENDEREÇO BAIRRO FREQUÊNCIA 

Policlínica Comunitária de Jurujuba Avenida Carlos Ermelindo Marins, s/nº Jurujuba 1 x Semana (3ª) 

Médico de Família Preventório I - Abel Santamaria Travessa Carmita, s/nº Charitas 1 x Semana (3ª) 

Médico de Família Preventório II - Calixto Garcia Avenida Quintino Bocaiúva, s/nº Charitas 1 x Semana (3ª) 

Médico de Família Souza Soares - José Antonio Echeverria Bianchi Rua Lions Clube, nº 37 Santa Rosa 1 x Semana (2ª) 

Médico de Família Viradouro - Camilo Cienfuegos Rua Mário Viana, nº 790 Santa Rosa 1 x Semana (6ª) 

Médico de Família Vital Brazil - Carlos J. Finlay Rua João Dalossi, nº 08 Vital Brazil 1 x Semana (2ª) 

Policlínica Almir Madeira Rua Professor Hernani Melo, nº 103 São Domingos 1 x Semana (2ª) 

Policlínica Regional Doutor Sérgio Arouca Praça do Vital Brazil, s/nº Santa Rosa 2 x Semana (3ª e 6ª) 

Clínica Comunitária da Família Badu Rua Alcebíades Pinto, s/nº Cantagalo 2 x Semana (3ª e 5ª) 

Clínica Comunitária da Família Ilha da Conceição - Célia Sanchez Rua Jornalista Sardo Filho, nº 196 Ilha da Conceição 1 x Semana (6ª) 

Policlínica de Especialidades Doutor Sylvio Picanço Avenida Ernani do Amaral Peixoto, nº 169 Centro 1 x Semana (4ª) 

Policlínica Regional Doutor Carlos Antônio da Silva Avenida Jansen de Melo, nº 174 - Centro Centro 2 x Semana (3ª e 6ª) 

Policlínica Regional de Itaipu Assistente Social Maria Aparecida da Costa Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº Itaipu 1 x Semana (5ª) 

Policlínica Regional do Largo da Batalha Doutor Francisco da Cruz Nunes Rua Reverendo Armando Ferreira, nº 30 Largo da Batalha 2ª à Sábado 

Policlínica Regional da Engenhoca Doutor Renato Silva Avenida Professor João Brasil, s/nº Engenhoca 3 x Semana (3ª, 5ª e Sáb.) 

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March Rua Desembargador Lima Castro, nº 238 Fonseca 2 x Semana (3ª e 5ª) 

Médico de Família Vila Ipiranga - Wilma Espin Rua Tenente Osório, s/nº Fonseca 2 x Semana (2ª e 5ª) 

Policlínia Regional do Barreto - João da Silva Vizella Rua Doutor Luis Palmier, nº 726 Barreto 3 x Semana (2ª, 4ª e 6ª) 

UBS Centro Doutor Eduardo Imbassay Rua Visconde do Uruguai, nº 531 - 3º e 4º Andar Centro 1 x Semana (4ª) 

UBS Engenhoca - Policlínica Regional Norte II Doutor Renato Silva Rua Coronel Guimarães, nº 724 Engenhoca 2 x Semana (3ª e 6ª) 

UBS Morro do Estado Doutor Mario Pardal Rua Araújo Pimenta, s/nº Morro do Estado 1 x Semana (2ª) 

UBS Santa Bárbara Adelino de Mendonça e Silva Rua Jandira Pereira, nº 625 Santa Bárbara 2 x Semana (3ª e 6ª) 

Clínica Comunitária da Família Várzea das Moças Avenida Plínio de Matos Filho, s/nº Várzea das Moças 1 x Semana (5ª) 

UBS Baldeador Deputado José Sally Loteamento Bento Pestana, s/nº Baldeador 2 x Semana (3ª e 5ª) 

Unidade de Urgência Mário Monteiro Estrada Francisco da Cruz Nunes, s/nº Piratininga 5 x Semana (2ª, 4ª, 5ª, 6ª e Sáb.) 

Médico de Família Maceió - João Sampaio Rua Manoel Lourenço de Freitas, s/nº Maceió 1 x Semana (4ª) 

Médico de Família Grota II - José Martí II Rua Arcedino Pereira, nº 335 São Francisco 1 x Semana (3ª) 

Unidade de Controle de População Animal Rua General Silvestre Rocha, nº 02 Icaraí 1 x Semana (6ª) 

Médico de Família Viçoso - Tayssa Erminda Alves Estrada Viçoso Jardim, s/nº Viçoso Jardim 1 x Semana (6ª) 

Clínica Comunitária da Família Teixeira de Freitas Rua Teixeira de Freitas, s/nº Fonseca 2 x Semana (3ª e 6ª) 

Base Descentralizada do Serviço Móvel de Urgência - SAMU Alameda São Boaventura, nº 144 Fonseca 2 x Semana (4ª e 6ª) 

Médico de Família Martins Torres Rua Martins Torres, n.º 281 Santa Rosa 1 x Semana (4ª) 

Médico de Família Sapê Rua E, s/nº Sapê 1 x Semana (4ª) 
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ESTABELECIMENTO ENDEREÇO BAIRRO FREQUÊNCIA 

Médico de Família Ponta da Areia Rua Coronel Miranda, nº 18 Ponta da Areia 1 x Semana (4ª) 

CCPAD - Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos Travessa Luiz de Matos, nº 105 Fonseca 1 x Semana (5ª) 

Policlínica Regional de Piratininga Rua Marcolino Gomes Candau nº 111 Piratininga 1 x Semana (2ª) 

CAPS Largo da Batalha Avenida Presidente Roosevelt, nº 465 São Francisco 1 x Semana (4ª) 

Médico de Familia Boa Vista Rua Indígena, nº 200 São Lourenço 1x Semana (4ª) 

Fonte: Empresa ECONIT, 2019. 
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5.1.3. Tratamento e Destinação Final: CTR Itaboraí 

 

A empresa ECONIT possui Contrato (N° 73311035-7118) com o Centro de Tratamento de 

Resíduos - CTR Itaboraí cujo objeto é a destinação final dos Resíduos Sólidos de Saúde 

Infectados Classe A1, A4 e E. 

 

O Centro de Tratamento de Resíduos - CTR Itaboraí fica distante aproximadamente 40 km 

do centro de Niterói, conforme mapeamento apresentado na Figura 91.  

 

A CTR de Itaboraí possui Licença de Operação LO No IN033015emitida pelo INEA e com 

validade até janeiro de 2020.  

 

Pode-se visualizar na Figura 88 a entrada da CTR Itaboraí, com destaque para a balança 

onde todos os caminhões são pesados; Figura 89 vista externa e interna da Unidade de 

Tratamento, através de autoclave, e por fim, na Figura 90, vista geral da célula do aterro 

sanitário, a qual recebe os RSS após tratamento. 

 

Figura 88: Entrada da CTR Itaborái- Balança. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 89: Vista externa da Unidade de Tratamento dos RSS. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

Figura 90: Vista interna e geral da Unidade de Tratamento dos RSS. 

 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 
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Figura 91: Mapa de localização da CTR Itaboraí. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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5.2. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS DE ESTABELECIMENTOS 

PRIVADOS 

 

Com relação aos geradores privados, a Vigilância Sanitária Municipal realiza a fiscalização 

dos estabelecimentos privados geradores. Quando é realizada a emissão/renovação da 

Licença de Funcionamento Sanitário é cobrado dos estabelecimentos a apresentação do 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS e cópia do contrato 

com empresa especializada para coleta dos RSS e comprovantes de recolhimento dos 

mesmos, conforme determina legislação aplicável ao tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DESCRIÇÃO DAS FORMAS E LIMITES DO PODER PÚBLICO NA LOGÍSTICA 

REVERSA OBRIGATÓRIA  

 

A logística reversa é entendida como (Item XII, Art. 3°, Lei Federal n° 12.305/2010): 

 

XII – logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e 
social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 
destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao 
setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 
ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada;  

 

O Art. 33 da Lei Federal n° 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS menciona que:  

 

São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes de: 
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros 
produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso (...); 
II – pilhas e baterias; 
III – pneus; 
IV – óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 
V – lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz 
mista; 
VI – produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

 

A responsabilidade compartilhada pelos resíduos da logística reversa, também é definida na 

Lei Federal n° 12.305/2010, através dos acordos setoriais (item I, Art. 3°): 

 

I – acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder 
público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, 
tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida do produto; 
 

As relações entre a logística reversa, a responsabilidade compartilhada e os acordos 

setoriais podem ser ilustrados conforme o esquema da Figura 92. 
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Figura 92: Relação entre responsabilidade compartilhada, logística reversa e acordos setoriais 
segundo PNRS. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 
Quanto ao sistema de logística reversa o município de Niterói possui legislações 

especificas, já apresentadas no item legislativo, além de algumas iniciativas que serão 

descritas a seguir.  

 

Quanto aos resíduos eletrônicos existem alguns pontos de coleta na cidade que são 

divulgados através do site da CLIN, estando apresentados no Quadro 31: 

Quadro 31: Pontos de coleta do Projeto Lixo Eletrônico na cidade de Niterói 
Nome  Endereço  Bairro 

Dino Descarte Consciente Estrada Francisco da Cruz Nunes, 96. Piratininga 

RF SOM Assistência Técnica Rua Noronha Torrezão, nº 21 Santa Rosa 

Eletrônica JOHENPESS Rua Lopes Trovão, nº 471 Icaraí 

E.E. Alcina Rodrigues Lima 
Est. Francisco da Cruz Nunes, ao lado dos 

Bombeiros  itaipú 

Instituto Rumo Náutico - Projeto Grael Av. Carlos Hermelindo Marins, nº 494  Jurujuba 

InoveCell Rua Coronel Moreira Cesar, 251 / loja 109  Icaraí 

Fonte: www.CLIN.gov.rj.br 

 

Há também a opção de encaminhar os eletroeletrônicos no PEV Ecoclin/Ecoenel em Icaraí, 

que possui convênio firmado com a Startapp Techtrash, que coleta e dá o destino 

adequado. 

 

Os pneus inservíveis, devem ser acondicionados nas borracharias e geradores em geral, 

que deverão dar o descarte adequado. A CLIN/ECONIT quando realizam a coleta dos 

pneus que foram descartados de forma irregular, encaminham para um Ponto de Coleta, 

localizado no pátio do 7º DLU (Figura 93). Após, eles são coletados por empresa 

especializada para o descarte adequado. 

 

Figura 93: Local de armazenamento temporário de pneus no pátio do 7° DLU. 

 
Fonte: Arquivo Técnico Ampla, 2019. 

 

7. INDICADORES EXISTENTES  

 

 

7.1. SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O SANEAMENTO BÁSICO - SNIS 

 

Em 1996, foi criado em nível Nacional, o Sistema de Informações sobre o Saneamento 

Básico – SNIS com o objetivo de disponibilizar e compilar informações acerca de aspectos 

institucionais, administrativos, operacionais, gerenciais, econômico-financeiros e de 

qualidade sobre os serviços de saneamento básico.   
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Os dados do SNIS-RS referente ao Manejo dos Resíduos Sólidos de 2014 à 2017 

apresentam-se no Quadro 32.  

 

Estes indicadores são importantes para caracterizar o cenário atual do município e auxiliar 

na tomada de decisões na fase de planejamento futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 32: Informações SNIS – Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

Indicadores Identificação Descrição Unidade 
Ano 

2014 2015 2016 2017 

G
e

ra
is

  

I001 Taxa de empregados em relação à pop. Urbana; Empregados/1.000 habitantes 4,87 5,47 5,05 5,19 

I002 Despesa média por empregado alocado nos serviços de manejo de RSU (1). R$/empregado 71.424,97 75.373,17 83.350,48 92469,01 
I003 Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas correntes da Prefeitura. % 9,95 13,8 8,28 9,04 

I004 
Incidência das despesas com empresas contratadas para execução de serviços de manejo RSU 

nas despesas da Pref. 
% 39,97 36,45 35,41 32,1 

I005 Autossuficiência financeira da Prefeitura com manejo de RSU; % 100 100 100 100 

I006 Despesa per capita com manejo de RSU em relação à pop. Urbana; R$/habitante 347,99 412 420,87 479,55 

I007 Incidência de empregados próprios no total de empregados no manejo de RSU; % 83,35 85,49 84,41 84,16 
I008 Incidência de empregados de empresas contratadas no total de empregados no manejo de RSU; % 16,65 14,51 15,59 15,84 

I010 Incidência de empregados gerenciais e administrativos no total de empregados no manejo de RSU; % 5,51 4,24 5,73 4,91 

I011 
Receita arrecadada per capita com taxas ou outras formas de cobrança pela prestação de serviços 

de manejo de RSU; 
R$/habitante/ano 347,99 412 420,87 479,55 

C
o

le
ta

 d
e 

R
es

íd
u

o
s 

S
ó

li
d

o
s 

I015 Taxa de cobertura do serviço de coleta  de RDO(2) em relação à pop. Total (urbana + rural) % 100 100 100 100 

I016 Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à pop. Urbana; % 100 100 100 100 

I014 Taxa de cobertura da coleta RDO em relação à pop. Total % 100 100 100 100 

I017 Taxa de terceirização do serviço de coleta de RDO + RPU(3) em relação a quantidade coletada. % 90,31 90,75 91,98 92,67 

I018 
Produtividade média dos empregados na coleta (coletadores + motoristas) na coleta (RDO + RPU) 

em relação à massa coletada. 
Kg/empregado/dia 1879,15 2.457,72 2.241,46 1.415,72 

I019 
Taxa de empregados (coletadores + motoristas) na coleta (RDO + RPU) em relação à população 

urbana; 
Empregados/1000 habitantes 0,63 0,49 0,5 0,79 

I021 Massa coletada (RDO + RPU) per capita em relação à pop. Urbana. Kg/hab./dia 1,1 1,12 1,06 1,08 

I022 Massa (RDO) coletada per capita em relação à pop. Atendida com serviço de coleta. Kg/hab./dia 0,88 0,89 0,87 0,89 

I023 Custo unitário médio do serviço de coleta (RDO + RPU) R$/tonelada 120,47 129,51 139,42 144,35 

I024 Incidência do custo do serviço de coleta (RDO + RPU) no custo total do manejo de RSU. % 13,02 11,95 11,69 10,66 

I025 Incidência de (coletadores + motoristas) na quantidade total de empregados no manejo de RSU % 12,97 8,95 9,86 15,22 

I026 
Taxa de resíduos sólidos na construção civil (RCC (4)) coletada pela Pref. Em relação à quantidade 

total coletada de RDO + RPU; 
% - - - - 

I027 
Taxa da quantidade total coletada de res. púb. (RPU) em relação à quantidade total coletada de 

resíduos sólidos dom. (RDO); 
% 25,77 26,26 22,36 21,7 

I028 
Massa de Res. Dom. e púb. (RDO + RPU) coletada per capita em relação à pop. Total (urbana e 

rural) atendida pelo serviço. 
Kg/habitante/dia 1,1 1,12 1,06 1,08 
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Indicadores Identificação Descrição Unidade 
Ano 

2014 2015 2016 2017 

I029 Massa de RCD per capita/ano em relação à pop. urbana Kg/habitante/dia - - - - 

C
o

le
ta

 S
el

et
iv

a
 d

e 
R

e
sí

d
u

o
s 

S
ó

li
d

o
s

  

I030 Taxa de cobertura da col. Seletiva porta-a-porta em relação a pop. Urbana % 33,06 39,87 40,78 41,21 

I031 Taxa de recuperação de recicláveis em relação à quantidade de RDO e RPU % 1,01 0,96 0,96 1,17 

I032 Massa recuperada per capita Kg/(hab. x ano) 4,05 3,93 3,71 4,62 

I053 Relação entre quantidades da coleta seletiva e RDO % 1,39 1,38 1,17 1,45 

I034 Incid. de papel/papelão sobre total mat. recuperado % 54,99 47,75 47,79 73,04 

I035 Incid. de plásticos sobre total material recuperado % 18,89 30,7 30,56 14,94 

I038 Incid.de metais sobre total material recuperado % 4,92 5,68 5,71 8,59 

I039 Incid.de vidros sobre total de material recuperado % 11,49 12,49 12,53 1,78 

I040 Incidência de ''outros'' sobre total material recuperado % 9,71 3,38 3,41 1,66 

I054 Massa per capita recolhida via coleta seletiva Kg/(hab. x ano) 4,44 4,47 3,71 4,72 

 R
es

. 
S

a
ú

d
e 

I036 Massa de RSS coletada per capita em relação à pop. Urbana; Kg/(1000hab. x dia) 0,64 0,69 0,69 0,79 

I037 Taxa de RSS coletada em relação à quantidade total coletada. % 0,06 0,06 0,06 0,07 

S
e

rv
iç

o
s 

d
e 

V
a

rr
iç

ão
 C

ap
in

a
 e

 
P

o
d

a
 

I041 Taxa de terceirização dos serviços. % 0,3 0 0 0 

I042 Taxa de terceirização da extensão varrida. % - - - - 

I043 Custo unitário médio do serviço de varrição (Pref. + empresas contratadas); R$/km - - - - 

I044 Produtividade média dos varredores (Pref. + empresas contratadas); Km/empregados/dia - - - - 

I045 Taxa de varredores em relação à pop. Urbana. Empregado/1000 hab. 3,41 3,19 3,16 3,12 

I046 Incidência do custo do serviço de varrição no custo total com manejo de RSU; % 30,52 31 31,79 29,43 

I047 Incidência de varredores no total de empregados no manejo de RSU; % 70,01 58,31 62,65 60,24 

I048 Extensão total anual varrida per capita. Km/hab./ano - - - - 

I051 Taxa de capinadores em relação à pop. Urbana; Empregado/1000 hab. 0,04 0,1 0,1 0,13 

I052 Incidência de capinadores no total de empregados no manejo de RSU; % 0,91 1,88 1,99 2,43 
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7.2. ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE NA LIMPEZA URBANA  

 

O Índice de Sustentabilidade na Limpeza Urbana (ISLU) foi criado em 2016, através de uma 

parceria técnica entre o Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana (SELURB) e 

a PricewaterhouseCoopers(PwC), com o objetivo de avaliar os municípios frente as metas e 

diretrizes da Politica Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, Lei Federal n° 12.305/2010.  

 

O índice é calculado considerando os parametros: cobertura dos serviços, reciclagem, 

arrecadação específica e destinação correta. 

 

No Quadro 33 apresenta-se a pontuação e classificação de Niterói nos anos analisados. 

Destaca-se que a pontuação média ISLU para municípios com população superior à 250 mil 

habitantes, em 2018, foi de 0,665. Nesta faixa populacional, dentre os municípios 

participantes, Niterói foi a cidade melhor avaliada da região Sudeste, sendo a segunda 

melhor avaliada do Brasil, ficando atrás apenas de Caxias do Sul (RS). 

 

Quadro 33: Classificação ISLU- Niterói. 

Ano ISLU Classificação 

2016 0,622 C 

2017 0,742 B 

2018 0,742 B 
Fonte: Selur, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CARACTERIZAÇÃO QUALI-QUANTITATIVA 

 

 

8.1. ANÁLISE GRAVIMÉTRICA 

 

A caracterização qualitativa dos resíduos domiciliares pode ser realizada através da análise 

gravimétrica que consiste no conhecimento do percentual das diferentes frações de 

resíduos presentes na massa total analisada.  

 

Niterói possui estudo da caracterização gravimétrica apresentado no Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS (Prefeitura de Niterói, 2012) o qual apresenta 

a caracterização conforme Figura 94.  

 

De acordo com o estudo realizado, os resíduos domiciliares de Niterói são compostos por:  

 

 48,84% Resíduos Orgânicos; 

 46,07 %, Resíduos Secos recicláveis (metal, vidro, papel, plástico) e; 

 5,09% Outros Resíduos.  

 

Assim, vale destacar que 46,07% dos resíduos domiciliares de Niterói poderiam estar sendo 

desviados do aterro sanitário, coletados através da coleta seletiva, ou destinados aos 

PEV`s, sendo passíveis de reciclagem. Ainda, a parcela de 48,84% de resíduos orgânicos 

também é passível de tratamento, conforme os preceitos estabelecidos pela Politica 

Nacional de Resíduos Sólidos, (Lei No 12.305) onde somente os rejeitos devem ser 

enviados para disposição final em aterros sanitários. Neste caso é o que corresponde a 

apenas 5,09% do percentual apresentado no estudo gravimétrico realizado.  
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Figura 94: Estudo Gravimétrico de Niterói . 

 
Fonte: PGRS de Niterói, 2012. 

 

 

8.2. QUANTITATIVO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS 

 

A geração de resíduos pode variar de acordo com as características de cada região, macro 

ou micro região, estado, ou ainda podem variar em função de aspectos sociais, 

econômicos, culturais, geográficos e climáticos, ou seja, os mesmos fatores que também 

diferenciam as comunidades entre si.  

 

8.2.1. Coleta Domiciliar  

 

No Quadro 34 apresenta-se o histórico do quantitativo da coleta domiciliar, nestes valores 

incluem-se a coleta domiciliar porta-a-porta e a coleta diferenciada. Pode-se observar que a 

quantidade de resíduos desta modalidade de coleta vem diminuindo nos últimos 5 anos,com 

exeção de 2017 que sofreu leve aumento.  

Observa-se também que a quantidade de resíduos coletados pela coleta domiciliar de 

Niterói em 2019 está em torno de 417 toneladas ao dia.  

 

Quadro 34: Quantidade em toneladas coletada pela coleta domiciliar. 

Coleta Domiciliar 

Mês/Ano 2015 2016 2017 2018 2019 
Jan 16.077,40 14.010,52 12.767,16 14.344,24 14.377,81 
Fev 16.777,80 13.268,57 11.127,43 12.643,67 12.379,79 
Mar 18.619,00 14.153,08 12.921,31 13.721,91 12.992,44 
Abr 14.029,26 12.468,41 13.007,52 12.419,15 12.807,59 
Mai 14.364,92 12.767,30 15.395,01 12.683,16 13.121,07 
Jun 14.298,56 12.344,48 14.573,09 12.013,88 11.903,02 
Jul 14.786,69 12.378,45 13.980,23 12.533,56 12.647,15 
Ago 14.541,00 12.944,53 14.149,23 12.979,76 12.510,73 
Set 14.844,98 12.266,30 12.698,81 11.741,23 11.491,14 
Out 15.136,31 12.884,32 12.853,48 13.585,36 12.778,80 
Nov 15.276,74 12.876,86 12.650,82 13.285,34 12.182,85 
Dez 18.265,30 14.002,79 14.209,98 13.962,30 13.163,71 

 Total (ano) 187.017,96 156.365,61 160.334,07 155.913,56 152.356,10 

Média mensal 15.584,8 13.030,5 13.361,2 12.992,8 12.696,3 

Média diária 512,4 428,4 439,3 427,2 417,4 
 *Considerando 312 dias com coleta.  

 Fonte: Adaptado de CLIN, 2019. 
 

Também pode-se observar que a geração de resíduos teve um comportamento mensal 

similar, representando os picos de geração nos meses de janeiro, março e dezembro, 

Figura 95.  
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Figura 95: Representação gráfica da quantidade coletada pela coleta domiciliar nos últimos 5 anos.  

 
Fonte: Elaborado por AMPLA 2019. 

 

8.2.2. Coleta Seletiva 

 

O quantitativo coletado pela programa de coleta seletiva apresenta-se no Quadro 35. Os 

dados são referentes a pesagem dos caminhões coletores, antes da entrega do material a 

cooperativa de catadores, que realiza a triagem e comercialização dos mesmos.  Observa-

se pelo quantitativo que a participação da população nesta modalidade de coleta teve um 

aumento anual apenas em 2017, e posteriormente em 2019..  

 

Em 2019 coletou-se em média 13,2 toneladas por dia de materiais recicláveis pelo 

programa de coleta seletiva.  

 

Quadro 35: Quantidade em toneladas coletada pelo programa de coleta seletiva. 

Coleta Seletiva 

Mês/Ano 2015 2016 2017 2018 2019 
Jan 173,8 177,0 160,5 207,9 273,7 
Fev 154,2 147,5 138,1 179,9 232,82 
Mar 169,2 152,1 170,2 183,2 217,91 
Abr 166,7 133,9 181,3 188,4 209,56 

Coleta Seletiva 

Mês/Ano 2015 2016 2017 2018 2019 
Mai 167,4 136,4 248,2 165,8 230,07 
Jun 169,0 151,7 233,2 176,3 194,35 
Jul 171,3 146,2 218,0 188,4 244,74 
Ago 165,8 155,6 228,8 209,1 247,6 
Set 166,1 158,9 193,3 177,9 205,03 
Out 171,1 155,6 188,3 206,9 251,16 
Nov 150,6 160,2 186,3 185,9 225,54 
Dez 195,7 174,5 207,8 208,1 248,15 

 Total (ano) 2020,9 1849,6 2353,9 2277,8 2.780,6 

Média mensal 168,4 154,1 196,2 189,8 231,7 

Média Diária 5,5 5,1 6,4 6,2 13,2 
Fonte: Adaptado de CLIN, 2019. 

 

Figura 96: Representação gráfica da quantidade coletada pela coleta seletiva nos últimos 5 anos.  

 
Fonte: Elaborado por AMPLA 2019. 

 

O impacto da coleta seletiva pode ser mensurado através do desvio destes resíduos do 

aterro sanitário. Assim, considerando  que a geração total de resíduos domiciliares é 

composta pela quantidade coleta pela coleta convencional e coleta seletiva, temos os 

percentuais de desvio de materiais recicláveis secos apresentado no Quadro 36.  
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Apesar da grande abrangência do programa de coleta seletiva no município de Niterói o 

percentual coletado representa pequeno desvio de materiais do aterro sanitário, 

representando em torno de 1,79 % em 2019.  

 

Quadro 36: Desvio de materiais recicláveis pela coleta seletiva. 
Participação da Coleta Seletiva 2015 2016 2017 2018 2019 

Total coletado (Coleta Domiciliar e Coleta 

Seletiva) (t/ano) 189.038,8 158215,2 162688,0 158191,4 155136,7 

Coleta Seletiva (t/ano) 2020,9 1849,6 2353,9 2277,8 2780,6 

Desvio de Recicláveis pela Coleta Seteiva (%) 1,06 1,16 1,44 1,43 1,79 

Fonte: Elaborado por AMPLA 2019. 

 

Deve-se destacar que não encontram-se inseridos neste índice o percentual de materiais 

recicláveis que são desviados do aterro sanitário através de práticas espontâneas de 

reciclagem, envolvendo principalmente a coleta informal por catadores autônomos.  

 

8.2.3. Varrição e Limpeza De Praias 

 

No Quadro 37 apresentam-se os quantitativos referentes aos resíduos coletados pelos 

serviços de coleta, varrição e limpeza de praias.  

 

O quantitativo referente a coleta de resíduos do serviço de varrição apresenta-se no Quadro 

37 e Figura 97. Inclui-se nos valores os serviços de varrição manual e varrição mecanizada.   

 

Quadro 37: Quantitativos referentes aos resíduos dos serviços de varrição. 
Varrição 

Mês/Ano 2015 2016 2017 2018 2019 

Jan 3.564,5 3.264,4 2.642,7 2.866,7 1.372,1 

Fev 3.295,6 3.028,4 2.299,3 2.531,8 976,2 

Mar 3.760,2 3.005,0 2.634,4 2.796,8 1.053,4 

Abr 3.459,9 2.668,5 2.696,8 2.551,0 1.021,2 

Mai 3.498,3 2.911,8 3.179,8 2.322,7 1.025,3 

Jun 3.457,4 2.618,2 2.933,5 2.288,5 937,9 

Jul 3.467,3 2.788,8 2.998,9 2.480,5 980,7 

Varrição 

Mês/Ano 2015 2016 2017 2018 2019 

Ago 2.945,3 2.813,7 2.841,7 2.776,1 - 

Set 3.149,2 2.581,2 2.450,2 2.470,6 - 

Out 2.925,8 2.475,4 2.601,8 2.742,6 - 

Nov 2.939,3 2.503,2 2.612,2 2.536,0 - 

Dez 3.416,8 2.615,8 2.822,1 2.618,2 - 

Total (ano) 39.879,4 33.274,5 32.713,3 30.981,3 7.366,9 

Média mensal 3.323,3 2.772,9 2.726,1 2.581,8 1.052,4 

Média Diária 109,3 91,2 89,6 84,9 35,1 

Fonte: Adaptado de CLIN, 2019. 
 

Figura 97: Representação gráfica da quantidade coletada pela pelos serviços de varrição (manual e 
mecanizada) nos últimos 5 anos.  

 
Fonte: Elaborado por AMPLA 2019. 

No Quadro 38 tem-se os valores dos resíduos coletados pelos serviço de limpeza de praias.  

Quadro 38: Quantitativos referentes aos resíduos dos serviços de limpeza de praia. 
Limpeza de Praia 

Mês/Ano 2015 2016 2017 2018 2019 

Jan 221,6 278,4 327,4 206,0 264,5 

Fev 205,2 239,7 175,2 171,6 207,0 

Mar 231,3 229,3 179,9 242,0 205,9 

Abr 200,7 189,3 219,8 184,8 211,2 

Mai 201,0 112,0 219,4 217,8 123,2 
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Limpeza de Praia 

Mês/Ano 2015 2016 2017 2018 2019 

Jun 224,7 122,7 215,7 177,9 101,1 

Jul 180,6 120,9 210,9 188,5 178,1 

Ago 172,9 147,6 210,2 178,8 - 

Set 156,3 155,2 189,1 181,4 - 

Out 114,7 145,4 174,4 141,6 - 

Nov 95,1 133,5 153,3 214,9 - 

Dez 138,4 175,5 155,9 265,2 - 

Total (ano) 2.142,5 2.049,4 2.431,0 2.370,6 1.290,8 

Média mensal 178,5 170,8 202,6 197,6 184,4 

Média Diária 5,9 5,6 6,7 6,5 6,1 

Fonte: Adaptado de CLIN, 2019. 

 
Figura 98: Representação gráfica da quantidade coletada pela pelos serviços de limpeza de praia nos 

últimos 5 anos.  

 
Fonte: Elaborado por AMPLA 2019. 

 

 

 

 

8.2.4. Entulhos  

 

O quantitativo de entulhos apresenta-se no Quadro 39. Os dados são referentes aos 

resíduos coletados pela CLIN e ECONIT pelos programas de limpeza urbana, 

principalmente em coleta irregular destes resíduos em vias publicas.  

 

Em 2018 coletou-se em média 2.053  toneladas por mês de entulhos em geral, valor abaixo 

do ano anterior, que foi de 2.485 t/mês.  

 

Quadro 39: Quantidade em toneladas coletada de entulhos. 
Entulhos (Sujo/Misto/Telha de Barro) 

Mês/Ano 2015 2016 2017 2018 

Jan 3938,22 2487 1771,25 2250,72 

Fev 3456,87 2385,08 1751,61 1965,78 

Mar 3848,12 3230,49 2210,22 2299,74 

Abr 3832,76 2830,2 2710,87 2157,46 

Mai 3744,04 2736,1 3168,12 2212,99 

Jun 3840,99 2664,22 3303,22 1979,39 

Jul 3355,03 2903,27 3055,83 1803,6 

Ago 2365,62 2402,18 3004,36 1822,87 

Set 2948,52 2610,43 2153,73 2187,15 

Out 2185,95 1960,33 2302,6 2048,74 

Nov 2245,1 2295,94 2109,82 2072,11 

Dez 2463,77 2034,3 2288,77 1838,18 

Total (ano) 38.225,0 30.539,5 29.830,4 24.638,7 

Média mensal 3.185,4 2.545,0 2.485,9 2.053,2 

Média Diária 104,7 83,7 81,7 67,5 

Fonte: Adaptado de CLIN, 2019. 
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Figura 99: Representação gráfica da quantidade coletada de entulho nos últimos 5 anos.  

 
Fonte: Elaborado por AMPLA 2019. 

 

8.2.5. Galhos/Troncos/Madeiras 

 

O quantitativo coletado de galhos, troncos e madeora em geral, através de podas 

realizadas,  apresenta-se no Quadro 40. Os dados são referentes aos resíduos coletados 

pela CLIN, ECONIT e EMUSA pelos programas de limpeza urbana e poda.  

 

Quadro 40: Quantidade em toneladas coletada de entulhos. 

Galhos/Troncos/Madeiras 

Mês/Ano 2015 2016 2017 2018 
Jan 161,2 116,9 122,2 74,7 
Fev 139,8 146,6 103,1 65,3 
Mar 149,8 206,4 167,0 153,9 
Abr 149,2 171,8 146,8 90,2 
Mai 155,2 156,6 197,0 119,7 
Jun 149,9 116,4 186,1 87,7 
Jul 141,0 80,4 178,2 94,9 
Ago 171,3 129,4 147,5 59,1 
Set 165,1 90,0 75,1 72,6 
Out 140,4 82,8 67,9 71,1 

Galhos/Troncos/Madeiras 

Mês/Ano 2015 2016 2017 2018 
Nov 156,2 90,8 74,7 61,2 
Dez 120,3 85,6 65,0 72,6 

Total (ano) 1.799,4 1.473,7 1.530,6 1.022,9 

Média mensal 149,9 122,8 127,5 85,2 

Média Diária 4,9 4,0 4,2 2,8 
Fonte: Adaptado de CLIN, 2019. 

 
 

Figura 100: Representação gráfica da quantidade coletada de galhos nos últimos 5 anos.  

 
Fonte: Elaborado por AMPLA 2019. 

 

Como a meta principal de um programa de coleta seletiva é a redução de quantidade de lixo 

aterrado, é importante medir o seu impacto. O número resultante deste cálculo chama-se 

taxa de desvio de materiais recicláveis secos. 

 

 

8.3. GERAÇÃO PER CAPITA DE RESÍDUOS DOMICILIARES 

 

Considerando a quantidade coletada de resíduos sólidos domiciliares e a quantidade de 

habitantes, tem-se a geração per capita conforme o Quadro 41.   
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Para o cálculo da geração per capita do presente estudo, utilizaram-se os dados referentes 

à projeção populacional apresentada pelo IBGE. Considerou-se que a população total do  

 

Quadro 41: Geração Per Capita. 

Dados para geração per capita de Resíduos Sólidos Domiciliares 

  2015 2016 2017 2018 2019 

População Total (hab.)  Projeção IBGE 496.696 497.883 499.028 511.786 513.584 

Resíduos Domiciliares (t/dia) 599,4 501,2 513,9 499,7 488,3 

Geração per capita 
Per capita resíduos domiciliares 
(kg/hab.dia) 

1,03 0,86 0,88 0,83 0,81 

 Fonte: Elaborado por Consultoria Ampla, 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

 

A Lei Federal n° 11.445/2007 estabelece que os serviços públicos de saneamento básico 

terão sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante 

remuneraão pela cobrança dos serviços (Art. 29). A cobrança é possível e prevista nos 

termos da Lei também para os serviços de manejo de águas pluviais urbanas, na forma de 

tributos, taxas, em conformidade com o regime de prestação do serviços ou de suas 

atividades, assim como para os demais serviços de saneamento.  

 

A Lei discorre que a estrutura de remuneração e cobrança dos serviços públicos de 

saneamento poderão levar em consideração alguns fatores como: categoria de usuários, 

distribuidas por faixas ou quantidades de utilização ou consumo; padrões de uso ou 

qualidade requeridos; quantidade mínima de consumo ou utilização dos serviços como 

garantia de objetivos sociais, preservação da saúde pública, adequado atendimento dos 

usuários, proteção ao meio ambiente etc; custo mínimo para disponibilidade dos serviços 

em quantidade e qualidade adequados; entre outros fatores considerados no Art. 30. 

 

 

9.1. FORMA DE COBRANÇA 

 

Em Niterói a Taxa de coleta imobiliária de lixo – TCIL é cobrada juntamente com o Imposto 

sobre a Propriedade Territorial Urbana – ITPU, conforme estabelecido no Código Tributário 

Municipal, Lei No 2.597/2008.  

 

O Art. 3o apresenta os tributos municipais, instituindo a Taxa de coleta imobiliária de lixo – 

TCIL. 

 

Art. 166 A Taxa tem como fato gerador a utilização efetiva ou 

potencial do serviço público, prestado ou posto à disposição, de 

coleta de lixo ordinário em unidades imobiliárias. 

§ 1º O serviço de coleta abrange: 
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I - o recolhimento do lixo relativo ao imóvel; 

II - o transporte do lixo e sua descarga. 

Ainda: 

Art. 170.  A Taxa será calculada em função do custo do serviço, 

considerando-se a utilização das unidades imobiliárias. 

 

 

9.2. DESPESAS COM OS EXECUTORES DOS SERVIÇOS DE MANEJO DOS RSU 

 

Os dados das depesas dos serviços de manejo de resíduos sólidos referem-se ao tipo de 

serviço executado e forma de execução, se própria ou por empresa. No Quadro 42 

apresentam-se os custos fornecidos pela CLIN dos anos de 2018 e 2019.  

 

Quadro 42: Despesas com os executores dos serviços.  
ORÇAMENTO 2018 2019 

CLIN R$ 245.089.294,41 R$ 275.947.636,58 

ECONIT R$ 85.964.256,84 R$ 91.192.011,51 

Percentual de despesas - ECONIT 35% 33% 

Fonte: CLIN, 2020. 

 

No quadro acima, observamos que em 2018 o percentual de despesas da ECONIT em 

relação às despesas da CLIN foi de 35% e em 2019 33%. 

 

Os custos apresentados são referentes aos serviços executados pela concessionária 

Econit Engenharia Ambiental S/A, contratada para a execução de serviços integrantes do 

Sistema de Limpeza Pública de Niterói, cujo valor global estimado da concessão 

administrativa de 20 anos, objeto de Concorrência Pública nº. 01/2011 Processo nº. 

520/0245/11, é de R$1.632.312.000,00 (um bilhão seiscentos e trinta e dois milhões, 

trezentos e doze mil reais), bem como o orçamento e as despesas realizadas nos anos de 

2018 e 2019: 
 

Serviços ECONIT:  

 Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos públicos (RSU) gerados no 

município; 

 Coleta e transporte de resíduos sólidos de serviços de saúde públicos (RSS) 

gerados no município; 

 Coleta e transporte de resíduos sólidos inertes públicos (RI) gerados no 

município; 

 Coleta e transporte de resíduos sólidos recicláveis (coleta seletiva) porta a 

porta; 

 Varrição mecanizada de vias públicas; 

 Serviços complementares de limpeza pública abrangendo as atividades de 

capina manual, roçada manual, roçada manual com emprego de roçadeiras costais, 

coleta manual de resíduos em locais inacessíveis aos equipamentos da coleta 

regular, fornecimento de equipe padrão para limpeza após realização de eventos 

públicos, como também, para atendimento a frentes de mutirão de limpeza pública, 

limpeza manual e mecanizada de areias de praias no perímetro municipal, e limpeza, 

lavagem e desodorização de áreas após a realização de feiras livres; 

 Manutenção do Aterro Controlado do Morro do Céu (ACMC) pelo prazo 

vigência contratual; 

 Operação da Célula Emergencial do Morro do Céu (CEMC) até o seu 

encerramento; 

 Construção, implantação e operação do Aterro Sanitário de Niterói (ASN); 

 Destinação e disposição final, de forma ambientalmente correta, dos resíduos 

domiciliares durante a vigência contratual. 

 

Serviços da CLIN: 

 Coleta Diferenciada; 

 Limpeza de Túneis; 

 Limpeza de Monumentos; 

 Coleta Seletiva Itinerante; 

 Limpeza de Eventos Públicos; 

 Roçada Mecanizada; 

 Varrição Manual de Logradouros; 
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 Raspagem Manual de Logradouros; 

 Varrição Manual de Logradouros; 

 Gari Comunitário; 

 Limpeza Manual de Praias (16 praias); 

 Orientação e Fiscalização; 

 Limpeza e Higienização de Feiras; 

 Limpeza de Encostas; 

 Limpeza de Comunidades; 

 Serviços de Capina e Roçada; 

 Coleta de Difícil Acesso; 

 Coleta Especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PROGRAMAS AMBIENTAIS VOLTADOS À TEMÁTICA RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A CLIN realiza constantemanete campanhas informativas e ambientais voltadas a temática 

resíduos sólidos, com destaque para a coleta seletiva e reciclagem. Ainda, ações de 

educação ambiental e eventos são realizados anualmente, em especial quanto às datas 

comemorativas do meio ambiente e da água, exemplo: dia mundial da água; Clean up Day 

(mutirões de limpeza em praias e espaços urbanos, áreas verdes); realização da Semana 

do Meio Ambiente em Junho; criação e divulgação de materiais educativos e gráficos, etc.  

 

 

10.1. 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) Infrasestrutura; (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 
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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.  

 

 

10.2. PLANO DE COMBATE AO LIXO NO MAR 

 

Estima-se que aproximadamente 80% do lixo no mar, constituído principalmente por 

plásticos, filtros de cigarro, borrachas, metais, vidros, têxteis e papéis, sejam originados nos 

continentes, estando a questão intimamente relacionada à geração e gestão de resíduos 

sólidos (MMA, 2019).  

 

De acordo com Thedin (2007) as praias vem sofrendo potencialmente com o aumento da 

produção de lixo, este é um significativo problema já que no Brasil ao longo de 8.500 km de 

costa, existem 274 municípios costeiros defrontantes ao mar.  

 

Devido a essa problemática foi elaborado o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, 

que constitui uma das metas nacionais prioritárias da Agenda de 100 dias do Governo 

Federal e representa a primeira fase de uma Agenda Nacional de Qualidade Ambiental 

Urbana. Segundo o MMA (2019) o Plano tem como objetivos: 

 Reduzir a quantidade e os impactos do lixo no mar, originado de fontes terrestres; 

 Reduzir a quantidade e os impactos de 20 resíduos de fontes marítimas, incluindo 

resíduos sólidos, cargas perdidas, artefatos de pesca abandonados, perdidos ou 

descartados, e embarcações abandonadas; 

 Diminuir a quantidade e os impactos de resíduos sólidos acumulados na costa e em 

águas costeiras e oceânicas; 

 Impulsionar pesquisas, desenvolvimento de tecnologias e metodologias para 

combater o lixo no mar; 

 Realizar atividades de educação ambiental, engajamento da sociedade e 

comunicação sobre os impactos do lixo no mar, e sobre a necessidade da melhor 

gestão de resíduos sólidos. 

Por ser um município costeiro, Niterói apresenta os problemas relacionados a lixos no 

mar e nas praias. De acordo com os dados de coleta dos resíduos da limpeza de praias,  

2019 já foram coletadas 1.290 toneladas de resíduos recolhidos pela Companhia de 

limpeza de Niterói (CLIN) apenas nos sete primeiros meses do ano. Segundo a 

Associação Brasileira do Lixo Marinho – ABLM (2014), Niterói já possui elaborado uma 

Versão Preliminar do Plano de Ação Niteroiense do Lixo Marinho, o qual fez um 

diagnóstico da situação do lixo marinho na zona costeira do município e propôs ações 

de redução do mesmo. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do levantamento de informações na fase de diagnóstico quanto ao manejo de 

resíduos sólidos urbanos e dos aspectos da operacionalização das atividades  foi possível é 

possível destacar como os principais pontos relevantes: 

 

 O município de Niterói possui a gestão dos resíduos sólidos regulamentada através 

do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, elaborado em 2012 pela CLIN, Decreto No 

11.203/2012.  

 Está em atual processo de elaboração de seu Plano Municipal de Saneamento 

Básico – PMSB tocante à Política Federal de Saneamento Básico, Lei n° 11.445/07. 

 A CLIN executa diretamente os serviços de varrição e limpeza de logradouros 

públicos através dos Distritos de Limpeza Urbana DLU`s, sendo o município de 

Niterói dividido em 14 DLU`s, que facilita a operacionalização das atividades.  

 Os serviços de coleta domiciliar, coleta seletiva, coleta em locais de difícil acesso, 

varição mecanizada, e limpeza urbana são realizados pela empresa ECONIT.  

 O município de Niterói possui área denominada CTR – Morro do Céu, onde já 

funcionou o lixão de Niterói, esta área foi remediada e atualmente conta com aterro 

licenciado para disposição final dos resíduos da varrição, além de possuir também 

uma estação de transferência dos RSU.  

 Na Estação de Transbordo, no CTR Morro do Céu, os resíduos são transferidos dos 

caminhões compactadores convencionais de menor volume para um caminhão de 

maior volume. Desta forma, há uma redução do número de viagens até o aterro 

sanitário, e uma otimização da operação de coleta. 

 A coleta seletiva no município é disponibilizada através do modelo porta-a-porta, 

mediante cadastro prévio na CLIN, modelo itinerante na região oceânica, e através 

de Pontos de Entrega Voluntária – PEV`s, também chamados de Ecopontos, uma 

parceria entre a CLIN e ENEL.  

 Os materiais recicláveis coletados pelo município através do modelo porta-a-porta e 

itinerante são encaminhados para Cooperativa de Catadores do Morro do Céu. 

 A Cooperativa de Catadores do Morro do Céu realiza as atividades em Galpão de 

Triagem disponibilizado pela Prefeitura de Niterói, com infraestrutura adequada, 

porém necessitando de manutenção dos equipamentos, como esteira e prensas. 

 A coleta domiciliar convencional é disponibilizada em todo município, sendo realizada 

nos locais de difícil acesso através de modelo específico.  

 Niterói possui legislação municipal específica (Código de Limpeza urbana Lei No 

1.212/1993) a qual define o grande gerador de resíduos sólidos urbanos e estabelece 

cobrança de preço público diferenciado decorrente da prestação de serviços de 

coleta, transporte e destinação final pela CLIN. 

 Para o ano de 2019 identificou-se um índice de geração per capita de resíduos 

sólidos domiciliares de aproximadamente 0,81 kg/hab.dia.  

 Não foi identificada a atuação de Agência Reguladora para o sistema de limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos em Niteroi. 

 Há diversos pontos de descarte irregular de resíduos sólidos observados no 

município, geralmente associados às comunidades (aglomerados subnormais) os 

quais contribuem para a poluição visual e ambiental, a disseminação de vetores, bem 

como maximizam esforços e custos envolvidos em ações de limpeza e conservação 

urbana. Nestes locais as equipes de limpeza urbana realizam a limpeza 

constantantemente.  

 A determinação do índice de reciclagem do município foi estimada em 1,79% em 

2019 representando pequeno desvio de materiais recicláveis do aterro sanitário.  
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