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RESUMO 

Com a crescente ocupação urbana, o gerenciamento de resíduos sólidos 

representa um dos principais desafios para o planejamento dos municípios. O 

desafio fica ainda maior nas comunidades de baixa renda, na maioria das vezes 

ocupadas de forma desordenada, e que são áreas de grande declividade e acesso 

limitado, possuindo ruas pequenas e sem asfalto, fatores estes que dificultam a 

coleta de resíduos nessas regiões. O modelo tradicional de gestão de resíduo 

sólidos é focado na coleta e na disposição dos resíduos, desconsiderando uma 

estratégia importante, a de não geração. A comunidade do Preventório, localizada 

no município de Niterói, reflete bem a realidade vivida em comunidades carentes no 

Brasil. Nesta região há problemas no acondicionamento dos resíduos para a coleta 

destes pelo caminhão compactador, em consequência da falta de estrutura 

adequada para a disposição de resíduos na região e pela disposição inadequada 

dos resíduos pela população em pontos conhecidos dentro da comunidade, 

formando lixões a céu aberto. Para solucionar os problemas inerentes à coleta de 

resíduos na comunidade do preventório, se faz necessário investir em uma 

infraestrutura de acordo com as caracteristicas locais, viabilizando um sistema de 

coleta interna para as regiões mais afastadas dos pontos de coleta, com a utilização 

de quadriciclos acoplados a carretas, dimensionando e instalando coletores 

semienterrados, de modo que acondicione todo o resíduo gerado na região de 

acordo com a separação destes em recicláveis e orgânicos, e inserindo a 

comunidade no sistema de gestão de resíduos local, com ações de educação 

ambiental, criação de uma cooperativa de reciclagem e revitalização dos pontos de 

descarte irregular, buscando assim o sucesso da gestão.  

 

PALAVRAS – CHAVE: Resíduos Sólidos Urbanos, Coleta, Comunidade de 

baixa renda, Gestão. 
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ABSTRACT 

With increasing urban participation, waste management and the main challenges for 

the development of municipalities. The challenge is even greater in low-income 

communities, with the least opportunities for disorganization, and areas of great 

declivity and limited access, with small and medium similarities, factors that make it 

difficult to generate emergency situations in the regions. The traditional model of 

waste management is focused on the collection and disposal of waste, disregarding 

an important strategy, not generation. The community of Preventório, located in the 

municipality of Niterói, reflects well the reality lived in poor communities in Brazil. In 

the region there are problems in the packing of the waste for the data collection of 

the compactor truck, as a result of the lack of adequate structure for the disposal of 

waste in the region and for the inadequate disposition of the waste by the population 

at known points within the community, forming the open dumps. To separate the 

problem in dependencies to collected statistics in the community of preventory, is to 

an end in the regional characteristics, in using the taxation of quadricycles to 

carretas, dimensionando and installing colors half buried, so that to fit the whole 

schedule in the region of the agreement of the compartment in these recyclable and 

organic, and fixed to community a cooperative of recycling and revitalization of points 

of irregular discard, thus seeking the success of the management. 

 

KEY WORDS: Solid Urban Waste, Collect, Low-Income Community, 

Management 



 

 

9 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 16 

1.1. Objetivo Geral ............................................................................................................... 19 

1.2. Objetivo Específico ........................................................................................................ 19 

1.3. Justificativa .................................................................................................................... 20 

1.4. Metodologia .................................................................................................................. 20 

2. CONTEXTO LEGAL .......................................................................................................... 22 

2.1. Política Nacional de Resíduos Sólidos ........................................................................... 22 

2.2. Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Rio de Janeiro ................................ 28 

2.3. Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Niterói ........................................................... 31 

3. ESTRATÉGIAS PARA O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM COMUNIDADES

 36 

3.1. Planos Municipais ......................................................................................................... 36 

3.2. Casos Internacionais ..................................................................................................... 37 

3.3. Casos Nacionais ............................................................................................................. 39 

3.3.1. Projeto Favela Limpa ............................................................................................. 39 

3.3.1.1. Triciclos ............................................................................................................... 39 

3.3.1.2. Lixoduto .............................................................................................................. 40 

3.3.1.3. Compactadores Estacionários de Lixo “Compactainer” .................................... 41 

3.3.1.4. Coletores Semi Enterrados ................................................................................. 42 

3.4. Experiências de Manejo de Resíduos em Comunidade ................................................ 44 

3.4.1. Morro Chápeu Mangueira, Leme/RJ ..................................................................... 44 

3.4.2. Comunidade Parque das Missões, Duque de Caxias/RJ. ....................................... 45 

3.4.3. Morro do Mocotó, Florianópolis/SC ...................................................................... 48 

4. DIAGNÓSTICO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS NA COMUNIDADE DO PREVENTÓRIO, 

NITERÓI/RJ ............................................................................................................................... 50 

5. ANÁLISE E PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA O GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS GERADOS NA COMUNIDADE DO PREVENTÓRIO ..................................... 60 

5.1. Estimativa de Geração de Resíduos por área da comunidade e dimensionamento dos 

novos coletores principais ....................................................................................................... 60 

5.2. Coleta Interna ................................................................................................................ 67 



 

 

10 

 

5.3. Galpão de Reciclagem e Horta Comunitária ................................................................. 70 

5.4. Treinamento e Participação da Comunidade ............................................................... 71 

5.5. Arranjo Institucional e Cronagrama de Ações .............................................................. 72 

5.6. Estimativa de Custo ....................................................................................................... 74 

5.7. Resultados Potenciais ................................................................................................... 76 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................ 79 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 81 

 

 

 

  



 

 

11 

 

FIGURAS 

Figura 1 – Geração de Resíduos Sólidos Urbanos entre 2016 e 2017. ........................ 17 

Figura 2 – Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos entre 2016 e 2017. ........................... 17 

Figura 3 – Exemplo de Aterro Sanitário. ....................................................................... 25 

Figura 4 – Exemplo de Aterro Controlado. ................................................................... 25 

Figura 5 – Exemplo de Lixão ........................................................................................ 26 

Figura 6 – Disposição dos resíduos no Brasil nos anos de 2010 e 2011 ...................... 27 

Figura 7 – Disposição dos resíduos no Brasil nos anos de 2016 e 2017 ...................... 27 

Figura 8 – Arranjos Regionais para a Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos no 

Estado de Rio de Janeiro ....................................................... Error! Bookmark not defined. 

Figura 9 – Síntese da situação dos lixões no Estado do Rio de Janeiro ....................... 30 

Figura 10 – Triciclos utilizados nas favelos cariocas .................................................... 40 

Figura 11 – Modelo de lixoduto .................................................................................... 41 

Figura 12 – Modelo de compactador de lixo ................................................................. 41 

Figura 13 – Modelo de “Molok” – Coletor semi enterrado. ............................................ 43 

Figura 14 – Esquema de retirado dos resíduos do Molok ............................................. 44 

Figura 15 – Lixeiras instaladas pela ONG TETO na comunidade ................................. 46 

Figura 16 – Área revitalizada pela ONG TETO na comunidade ................................... 47 

Figura 17 – Área do Morro do Mocotó em Florianópolis ............................................... 48 

Figura 18 – Balaios de coleta de resíduos ................................................................... 49 

Figura 19 – Morro do Preventório, Niterói, Rio de Janeiro ............................................ 50 

Figura 20 – Setores censitários da Comunidade do Preventório .................................. 51 

Figura 21 – Distritos de Limpeza Urbana da Cidade de Niteroí, Rio de Janeiro ........... 52 

Figura 22 – Acessos à comunidade do Preventório ..................................................... 53 

Figura 23 – Acesso à comunidade do Preventório pela rua 14 de Abril ........................ 53 

Figura 24 – Rota percorrida pelo caminhão compactador ao recolher os resíduos da 

comunidade do Preventório ................................................................................................. 54 

Figura 25 – Caçambas na rua Primeiro de Abril ........................................................... 55 



 

 

12 

 

Figura 26 – Situação do lixo localizado na encosta atrás das caçambas instaladas na 

rua Primeiro de Abril ............................................................................................................ 55 

Figura 27 – Caçambas de lixo na rua Dr. João Leitão .................................................. 56 

Figura 28 – Bombonas cilíndricas na rua Santa Candida ............................................. 56 

Figura 29 – Locais de disposição inadequada do lixo na comunidade do Preventório . 57 

Figura 30 – “Garis Alpinistas” trabalhando nas encostas .............................................. 58 

Figura 31 – Comunidade do Preventório com indicação dos limites do PARNIT e 

indicações dos casos de incêndio registrados em 2014. ..................................................... 59 

Figura 32 – Sub-região 1 .............................................................................................. 61 

Figura 33 – Sub-região 2 .............................................................................................. 61 

Figura 34 – Sub-região 3 .............................................................................................. 61 

Figura 35 – Sub-região 4 .............................................................................................. 61 

Figura 36 – Caçamba metálica estacionária com tampa .............................................. 65 

Figura 37 – Modelo de implantação do coletor semienterrado na região 3. .................. 66 

Figura 38 – Modelo de implantação do coletor semienterrado na região 3. .................. 67 

Figura 39 – QuadricicloOutlander 570 .......................................................................... 68 

Figura 40 – Carreta Fazendinha ................................................................................... 68 

Figura 41 – Pontos de acumulação para coleta interna ................................................ 69 

Figura 42 – Contentor 240L – Reciclável ..................................................................... 69 

Figura 43 – Contentor 240L – Orgânico ....................................................................... 69 

Figura 44 – Localização da horta comunitária e do galpão de reciclagem .................... 70 

Figura 45 – Área do galpão de reciclagem ................................................................... 71 

 



 

 

13 

 

TABELAS 

Tabela 1 – Dimensões dos compactadores.................................................................. 42 

Tabela 2 – Estimativa de Geração de Resíduos na Comunidade do Preventório ......... 52 

Tabela 3 – Status do ponto de disposição na comunidade do Preventório ................... 57 

Tabela 4 – Quantitativo de Residências, Moradores e Resíduos Gerados por Sub-

região .................................................................................................................................. 62 

Tabela 5 – Estudo Gravimétrico realizado em locais de baixo e alto poder aquisitivo .. 63 

Tabela 6 – Proporção de Resíduos Orgânicos e Recicláveis. ...................................... 63 

Tabela 7 – Peso específico dos principais tipos de resíduos ........................................ 64 

Tabela 8 – Volume necessário para acondicionamento de resíduos. ........................... 65 

Tabela 9 – Quantidade de equipamentos para cada região ......................................... 66 

Tabela 10 – Entidade e/ou órgãos envolvidos no projeto ............................................. 72 

Tabela 11 – Cronograma de ações .............................................................................. 74 

Tabela 12 – Estimativa de custos ................................................................................. 75 

Tabela 13 – Total de Custos ........................................................................................ 75 

Tabela 14 – Total de custos do projeto com reserva de contingencia .......................... 75 

Tabela 15 – Contrapartida não financeira .................................................................... 76 

Tabela 16 – Resultados Potenciais .............................................................................. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

ABNT           Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

ABRELPE    Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais. 

CLIN            Companhia de Limpeza Urbana de Niterói. 

CTR             Centro de Tratamento de Resíduos. 

FECAM        Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano. 

ICMS            Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 

NBR             Normas Brasileiras. 

PERS           Plano Estadual de Resíduos Sólidos. 

PEV                Ponto de Entrega Voluntária. 

PMRS           Plano Municipal de Resíduos Sólidos. 

PNRS           Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

RSU             Resíduos Sólidos Urbanos. 

SINIR           Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos. 

SMARHS     Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de 

Niterói. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



 

 

15 

 

 

 



 

16 

 

1. INTRODUÇÃO 

Na Conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento 

Rio 92, o debate sobre questões ambientais foi amplificado. Os pontos primordiais 

estavam relacionados com os impactos no desenvolvimento nos ecossistemas e na 

saúde da população com o objetivo de buscar estratégias que visem reduzir esses 

problemas. O aumento da geração dos resíduos sólidos e sua má gestão estão 

diretamente relacionados com os pontos tratados na Conferência do Rio 92 

(GOUVEIA, 2012). 

Segundo a NBR 10.004/2004 daABNT, resíduos sólidos são definidos como 

resultantes de diversas atividades, como, atividades industriais, domésticas, 

hospitalares, comerciais, agrícola, de serviços e de varrição. Incorporados dentro da 

classificação de resíduos sólidos, destacam-se os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

que são os resíduos domiciliares e comerciais. Eles são compostos, sobretudo, por 

resíduos recicláveis, orgânicos e de serviços de limpeza de logradouro públicos 

(CLIN, 2012). 

Vale destacar que o conceito de resíduo se difere ao de rejeito. Segundo a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (Lei 12.305/2010), rejeito é entendido 

quando todas as alternativas de reaproveitamento e tratamento são esgotadas e, 

sendo assim, só restando a disposição final ambientalmente adequada. 

A população brasileira apresentou um crescimento de 0,75% entre 2016 e 2017, 

enquanto a geração per capita de RSU apresentou aumento de 0,48%. A geração 

total de resíduos aumentou 1% no mesmo período, atingindo um total de 214.868 

toneladas diárias de RSU no país (ABRELPE, 2017), como apresentado na Figura 

1. 
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Figura 1 – Geração de Resíduos Sólidos Urbanos entre 2016 e 2017. 

Fonte: Abrelpe 2017 

Em relação à coleta dos resíduos sólidos urbanos, a Figura 2 identifica que 

houve um aumento de 1,25% em relação ao ano de 2016, com um aumento da 

coleta per capita de 0,5% (ABRELPE, 2017). 

 

 

Figura 2 – Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos entre 2016 e 2017. 

Fonte: Abrelpe 2017 

A partir da análise dos dados de geração e coleta de RSU em 2017, permitiu-se 

observar que 18.818 toneladas de lixo por dia, não são devidamente coletados e 

destinados. Esse fato pode ser explicado pelas deficiências nos serviços de coleta e 

pela ineficiência da gestão de resíduos como um todo. 

Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o gerenciamento dos 

resíduos sólidos está relacionado com as ações das etapas de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final, de acordo com os planos elaborados por cada 

município. Com relação à gestão dos resíduos sólidos, a PNRS é definida como o 

ato de encontrar soluções para todo e qualquer problema causado pelo impacto dos 

resíduos, considerando as dimensões atuantes, política, econômica e 

socioambiental, visando à busca pelo desenvolvimento sustentável. 
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A má gestão dos resíduos sólidos no espaço urbano e a sua disposição em 

locais inadequados provocam problemas inerentes à saúde pública, como a 

proliferação de vetores que são fontes de doenças infecciosas, danos ao meio 

ambiente, como a contaminação do solo, do ar e dos corpos hídricos, e problemas 

socioeconômicos, como a desvalorização de áreas em locais próximos à disposição 

dos resíduos, pois os mesmos causam poluição visual, odor e proliferação de 

insetos. 

 A situação fica mais crítica nas áreas mais pobres das cidades, em locais de 

ocupações desordenadas como as favelas, fruto da negligência do poder público e 

das dificuldades de acesso de caminhões coletores devido às especificidades 

dessas regiões, destacando a sua topografia irregular, a massiva presença de ruas 

estreitas e sem asfalto e o poder paralelo presente nestas regiões, sendo assim, a 

coleta dos resíduos nessas regiões não é realizada em sua totalidade, sendo 

comum a utilização de práticas como a incineração do lixo ou o despejo em terrenos 

baldios e encostas. 

A atual gestão de resíduos não será sustentável se não incluir a participação 

dos diversos atores sociais envolvidos no ciclo de vida dos resíduos sólidos em seu 

processo (DENIZ, 2016). O aumento da aquisição de bens, relacionada à cultura de 

consumo visando alcançar o bem estar social, se dá não só pelo o nível de riqueza 

da população, como também pelos seus hábitos e valores. Consequentemente o 

aumento da quantidade de resíduos gerados criam obstáculos para a gestão dos 

resíduos sólidos urbanos. Para o efetivo sucesso na gestão o principal responsável 

pela geração de resíduos, a população, deve participar ativamente do processo a 

partir de uma gestão participativa.  

Segundo Verde (2010) a Gestão Participativa é um instrumento de 

compartilhamento do poder público com a população, no qual as ações 

governamentais são implantadas com a participação da mesma, promovendo uma 

dinamização significativa, contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas. 

Em comunidades carentes, a gestão participativa se torna mais difícil de ser 

introduzida. Isso ocorre devido à negligência histórica do poder público com essas 

regiões pela falta de infra-estrutura, saneamento básico e acesso à educação, por 

exemplo. Sendo assim, é necessário diminuir as fronteiras entre a população e o 

setor público responsável pela gestão dos resíduos sólidos com a ajuda da 
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associação de moradores da comunidade, difundindo conhecimentos sobre a 

gestão participativa de resíduos sólidos em contato direto com a população. 

Portanto, o presente trabalho tem como base a fundamentação teórica e revisão 

bibliográfica sobre a gestão de resíduos sólidos urbanos em comunidades carentes. 

Tal revisão irá embasar a proposta de solução dos problemas inerentes à má gestão 

dos resíduos sólidos urbanos na comunidade do Preventório, localizada em 

Niterói/RJ. 

Dito isto, o capítulo 2 abordará os marcos legais e regulatórios à nível nacional, 

estadual e municipal. O capítulo 3 retratará as estratégias de gestão, referentes à 

reciclagem e coleta dos resíduos sólidos em locais de difícil acesso utilizadas no 

Brasil e no mundo. O capítulo 4, por sua vez, apresenta um diagnóstico da área da 

comunidade do Preventório, que foi utilizado como estudo de caso. E por fim, o 

capítulo 5 faz uma síntese conclusiva do que foi apresentado no presente trabalho. 

1.1. Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho, por meio de adequada fundamentação teórica e 

revisão bibliográfica, é desenvolver um projeto de gestão integrada de resíduos 

sólidos urbanos na comunidade do Preventório, localizada no bairro de Charitas, no 

município de Niterói/RJ. 

1.2. Objetivo Específico 

Os objetivos específicos são: 

• Fornecer conhecimentos sobre gestão de resíduos sólidos urbanos por 

meio de fundamentaçãoteórica; 

• Atentar para dificuldades na gestão de resíduos em comunidades de 

baixa renda; 

• Apresentar e definir estratégias de acondicionamento e coleta de resíduos 

sólidos urbanos em comunidades de difícil acesso; 

• Diagnosticar a situação da comunidade do Preventório em relação à 

gestão dos resíduos sólidos urbanos. 

• Identificar e avaliar ações para melhoria na gestão de resíduos. 
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• Levantar custos para implementação de ações de melhoria. 

1.3. Justificativa 

A justificativa para a abordagem desta temática se dá pela atuação do autor em 

trabalhos de diagnóstico ambiental em regiões de comunidade carente na cidade de 

Niterói, trabalho realizado pelo estágio na Companhia de Limpeza Urbana de 

Niterói(CLIN), e a constatação da situação alarmante que os moradores dessa 

região vivem, em relação à falta de esgotamento sanitário, abastecimento de água e 

principalmente a falta de uma gestão adequada de resíduos sólidos, gerando 

consequências graves nessas regiões, como a poluição visual, o mau cheiro 

causado pela queima a céu aberto, e a presença de roedores e mosquitos, gerando 

a proliferação de vetores de doenças. 

1.4. Metodologia 

Para a elaboração do presente trabalhofoi aplicadaa fundamentação teórica e 

referência bibliográfica sobre a gestão de resíduos sólidos urbanos, bem como os 

marcos legais e aplicações de práticas no gerenciamento de resíduos sólidos 

urbanos no Brasil e no mundo. 

No que diz respeito aos dados de geração, coleta e disposição de resíduos 

sólidos urbanos, foram considerados os dados fornecidos pela Associação Brasileira 

de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE). 

Foram selecionados artigos, publicações e teses em plataformas de pesquisas 

como Scielo, Google Acadêmico e Periódico Capes, a fim de obter informações 

sobre gestão de resíduos sólidos urbanos. Os estudos científicos pesquisados 

foram publicados entre 1980 e 2018, visto que aumentou o debate e a preocupação 

com a gestão adequada dos resíduos sólidos nesse periodo, em decorrencia do 

aumento da geração dos resíduos sólidos urbanos, fruto da expansão da população 

e do aumento da produtividade. 

Com base na Politica Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), no Plano 

Estadual de Resíduos Sólidos do Rio de Janeiro (PERS/RJ) e no Plano Municipal de 

Resíduos Sólidos da cidade de Niterói/RJ, foramanalisadosos marcos legais para o 

gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 

Para a realização do estudo de alternativas de coleta de resíduos sólidos em 



 

21 

 

comunidades de difícil acesso, foram considerados artigos científicos e teses 

publicadas no Brasil e no mundo, relacionadas a atuações bem sucedidas em 

gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 

Para a realização do diagnóstico da comunidade do Preventório, foi realizada 

visita de campo à comunidade e coletado dados, com a associação de moradores, 

referentes à quantidade de moradores presentes nela e a logística de resíduos 

sólidos na região. Foram utilizadas imagens do Google Earth para visualização da 

comunidade no presente trabalho, fotos tiradas durante a visita realizada na região, 

mapas elaborados pela SMARHS, a partir de dados de incêndios e do censo 

censitário na região, além de informações gerais de coleta na região, fornecidas 

pela CLIN. 

Para a elaboração das proposições de solução para o estudo de caso, foram 

utilizadas ferramentas do Google Earth para determinação do número de 

resídencias por região, estudos referentes à gravimetria dos resíduos em regiões de 

baixa renda e ao peso específico por tipo de resíduo, além de pesquisas em sites de 

compra e venda para a estimativa do custo total do projeto. 
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2. CONTEXTO LEGAL 

2.1. Política Nacional de Resíduos Sólidos 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é considerada um marco 

regulatório ao introduzir uma série de conceitos, diretrizes e instrumentos que 

deverão ser seguidas e servirão na aplicação do gerenciamento de resíduos sólidos 

no país. A partir de uma visão mais abrangente, a lei federal destaca alguns 

princípios e instrumentos importantes no gerenciamento dos resíduos sólidos como: 

O Princípio da ecoeficiência, a responsabilidade compartilhada, gestão integrada e 

logística reversa. 

O princípio da ecoeficiência possui como objetivo o estabelecimento de uma 

ordem de prioridade na geração dos resíduos. Esta ordem demanda evitar a 

geração dos rejeitos, pois eles revelam a falta de um olhar sustentável nos projetos 

dos desenhos industriais. Aquilo que não pode ser reaproveitado, reciclado ou 

compostado não deveria ter sido produzido pelas indústrias (CONNET, 2014). A 

Hierarquia do sistema de gestão de resíduos sólidos são: 

• Não Geração 

• Redução 

• Reutilização 

• Reciclagem 

• Tratamento 

• Disposição final ambientalmente adequada. 

A partir dessa ordem estabelecida é desenvolvida a ideia de responsabilidade 

compartilhada. Esse conceito é entendido como um conjunto ações individuais e 

dos setores industriais, comerciais e dos serviços de limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos, a fim de minimizar os resíduos e impactos gerados atribuídos ao 

ciclo de vida dos produtos, conforme apresentado na PNRS. 

Ao considerar a geração e a redução como parte do sistema de gestão de 

resíduos sólidos, a lei explicita a divisão da responsabilidade no gerenciamento dos 

resíduos entre a população (consumidores) e o setor produtivo. No que se refere à 

população, a redução da geração de resíduos sólidos está ligada às mudanças nos 
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seus padrões de consumo, como na compra apenas de produtos necessários, 

evitando excedentes e a busca pelo consumo de produtos com maior tempo de vida 

útil.  

No ponto de vista do setor produtivo, visa-se a busca pela máxima redução na 

geração de resíduos ao fim do ciclo produtivo. Para isso procuram-se parcerias com 

indústrias que utilizem os resíduos gerados como matéria-prima ou insumo em seu 

ciclo produtivo, configurando-se reciclagem ou reaproveitamento, a redução de 

matéria-prima na produção de bens e serviços, redução da volumetria e da 

periculosidade dos resíduos perigosos e o aumento da durabilidade dos produtos 

fabricados.  

A busca pelo máximo aproveitamento dos resíduos em um novo ciclo produtivo 

e o desenvolvimento de produtos sustentáveis visando à redução na geração de 

resíduos, são práticas inseridas no conceito de Economia Circular. A economia 

circular é a ciência que repensa práticas econômicas, unindo o modelo sustentável 

com o ritmo tecnológico do mundo moderno (GONÇALVES, 2003). 

A adoção dessas estratégias ecoeficientes, que visam à otimização do setor 

produtivo, são necessárias e previstas na PNRS, onde em seu artigo 6º define-se o 

princípio do poluidor-pagador, que obriga o fabricante a responder por todo o ciclo 

de vida do produto, sendo assim, o não cumprimento acarreta em possíveis 

sanções. 

Outro instrumento importante de desenvolvimento econômico e social é definido 

pelo Art 3° da PNRS: o conceito de Logística Reversa. Nele englobam-se ações 

visando viabilizar a coleta dos resíduos e reinserção no ciclo produtivo. Alguns 

resíduos caracterizados como perigosos, segundo a ABNT na NBR 10004/2004, 

que geram prejuízos para a população e ao meio ambiente, como pilhas e baterias, 

pneus, embalagens de agrotóxicos, óleos lubrificantes e eletroeletrônicos, 

necessitam de um sistema de logística reversa independente do serviço de limpeza 

pública. É de responsabilidade da empresa geradora, dos comerciantes e 

distribuidores, possuir um sistema de logística reversa, dando condições de 

armazenamento, implantação de mecanismos de compra dos produtos e 

embalagens utilizados por estes materiais e criação de parcerias com cooperativas 

para recolhimento dos resíduos. 
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A partir do compartilhamento da responsabilidade pelo gerenciamento dos 

resíduos sólidos entre o poder público e os geradores, a PNRS define acordo 

setorial como o ato de natureza contratual firmado entre o poder público e 

fabricantes, importadores, distribuidores, e comerciantes, visando encontrar uma 

solução sustentável para o ciclo de vida dos resíduos gerados. 

Os resíduos que possuem acordo setorial para implantação do sistema de 

logística reversa, segundo o SINIR (2019), são: 

• Embalagens Plásticas de Óleo Lubrificante – Publicado no D.O.U no dia 

07/02/2013. 

• Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista – 

Publicado no D.O.U no dia 12/03/2015. 

• Embalagens em Geral – Publicado no D.O.U no dia 25/11/2015. 

• Embalagens de Aço – Publicado no D.O.U no dia 27/12/2018. 

Consta na lei, incentivos, sejam eles, fiscais, financeiros ou creditícios, às 

indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de 

resíduos sólidos produzidos no território nacional. Isso visa fomentar o uso de 

matérias primas oriundas de materiais reciclados ou reutilizados. 

Apesar de contar com leis e regulamentações federais e estaduais, a 

responsabilidade para a execução dos serviços relativos à gestão dos RSU é tarefa 

dos municípios, portanto, faz-se necessário a criação de marcos regulatório à nível 

municipal (MONTEIRO, 2001). São os municípios os responsáveis pela coleta dos 

resíduos sólidos urbanos, pelo o seu transporte e disposição final ou outras formas 

de tratamento. Todavia tanto os municípios como o estado deverão fornecer ao 

órgão federal as informações sobre resíduos e seus planos de gestão de resíduos 

sólidos urbanos sob sua esfera de competência, através do Sistema nacional de 

informações sobre a gestão de resíduos sólidos (SINIR).  

A PNRS prevê que a disposição final ambientalmente adequada seja o último 

recurso na gestão dos resíduos sólido urbano como mencionado anteriormente, e 

seja realizada em aterros sanitários (Figura 3), locais de disposição final de resíduos 

que possuam cobertura impermeável do solo, sistemas de drenagem do chorume e 

dos gases gerados e um sistema de drenagem de águas pluviais, não permitindo a 
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infiltração da água da chuva no interior do aterro.  

 

 

 

Figura 3 – Exemplo de Aterro Sanitário. 

Fonte: REIS, 2001 

Conforme apresentado na PNRS, o aterro sanitário é a opção mais adequada 

para a disposição final dos resíduos sólidos. Porém a situação econômica de alguns 

municípios, aliada a falta de prioridade dentro da gestão pública e a ineficiência 

administrativa, torna inviável tal aplicação, sendo assim, uma opção paliativa 

encontrada são os aterros controlados. Entende-se por aterro controlado (Figura 4) 

um local onde os resíduos são dispostos com algum tipo de controle, como: 

Isolamento, acesso restrito e cobertura dos resíduos com terra. Entretanto, destaca-

se que a utilização desse recurso não atende às recomendações da PNRS e vai 

contra todas as normativas ambientais brasileiras (CETESB, 2017). 

 

 

Figura 4 – Exemplo de Aterro Controlado. 

Fonte: Gonçalves, 2003 
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A PNRS traçou metas visando à extinção dos lixões no país, no entanto elas 

não vêm sendo cumpridas. Os lixões (Figura 5) são locais inadequados de 

disposição final dos resíduos sólidos, no qual o resíduo é descartado no solo sem 

qualquer medida de proteção ao meio ambiente e à saúde pública (IPT, 1995). 

 

 

Figura 5 – Exemplo de Lixão 

Fonte: Sousa, 2015 

As datas pré-determinadas para o fechamento dos lixões no país vem sendo 

constantemente prorrogadas pela dificuldade na obtenção de recursos financeiros, 

principalmente em cidades pequenas. Como possível solução para a erradicação 

dos locais de disposição inadequada de resíduos, a PNRS cita e sugere a adoção 

dos consórcios intermunicipais de aterros sanitários, com o objetivo da redução dos 

custos para a disposição final dos resíduos. Como incentivo para o município adotar 

soluções consorciadas para a gestão dos resíduos sólidos, destaca-se a prioridade 

deste no acesso aos recursos da união.  

De forma geral, a disposição final dos resíduos sólidos urbanos no Brasil é 

exposto em dois cenários, de acordo com pesquisas da Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), entre os anos de 

2010 e 2011, onde esta expõe como disposição adequada a destinação dos 

resíduos para aterros sanitários e como disposição inadequada a destinação dos 

resíduos para aterros controlados e lixões, e entre os anos de 2016 e 2017, onde é 

possível verificar o aumento da disposição dos resíduos em aterros sanitários desde 

a implantação da PNRS. O panorama, evidenciado nas Figuras 6 e 7, pode não 

refletir a realidade, visto que a ABRELPE não vai in loco verificar a disposição final e 

outros aspectos, utilizando dados de várias empresas prestadoras de serviços, 

podendo assim a realidade ser muito pior que a apresentada. 
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Figura 6 – Disposição dos resíduos no Brasil nos anos de 2010 e 2011 

Fonte: Abrelpe, 2011 

 

Figura 7 – Disposição dos resíduos no Brasil nos anos de 2016 e 2017 

Fonte: Abrelpe, 2017 

Outro importante conceito definido pela PNRS é a de gestão integrada sendo “o 

conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de 

forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, 

com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável”. O conceito 

de visão integrada permitiu a interligação entre alguns segmentos da sociedade e o 

poder público, e com isso o devido reconhecimento dos catadores de materiais 

recicláveis como parte importante dos sistemas de gestão de resíduos sólidos 

urbanos, a partir de incentivos à criação de cooperativas de catadores. 

O reconhecimento desta categoria de trabalhadores é resultado de anos de 

mobilização destes na atividade de reciclagem, o que possibilitou a introdução do 

debate público em relação aos temas lixo, cidadania, geração de trabalho e renda, e 

proteção ambiental (WIRTH, 2016) e, além disso, o reconhecimento do resíduo 

sólido como sendo reutilizável e reciclável, como define a PNRS, em um bem 

econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania.  

A gestão integrada também visa uma articulação entre o setor público e o setor 
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empresarial, visando uma cooperação técnica e financeira para a gestão integrada 

de resíduos sólidos tendo como principais instrumentos, os incentivos financeiros, 

fiscais, creditícios e o sistema nacional de informações sobre a gestão de resíduos 

sólidos (SINIR). 

2.2. Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Rio de Janeiro 

A elaboração para Planos Estaduais de Resíduos Sólidos no Brasil está 

prevista na PNRS. Para que os Estados tenham acesso aos recursos 

disponibilizados pela União, é necessária a elaboração dos seus respectivos planos. 

Estes são destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de 

resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de 

entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade (BRASIL, 2010). 

O plano estadual de resíduos sólidos é um instrumento de gestão que auxilia os 

municípios a se guiarem na elaboração dos seus planos municipais e em suas 

tomadas de decisão, além de promover a articulação entre diferentes municípios, de 

forma que haja uma diminuição de custos para as cidades.  

Na elaboração do PERS do Estado do Rio de Janeiro, em 2013, foi realizado 

previamente um diagnóstico dos resíduos sólidos. Nesse levantamento foi estimada 

a geração de resíduos sólidos no Estado e explicitado o tratamento e a destinação 

final dos mesmos, incluindo resíduos domiciliares, resíduos de limpeza urbana, 

resíduos de serviços de saúde, resíduos de construção civil, resíduos de mineração, 

resíduos industriais, resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços, resíduos agrossilvopastoris, resíduos de serviços de transporte e resíduos 

de serviços de saneamento.  

Além disso, foram levantados dados referentes à geração de materiais 

recicláveis e a coleta seletiva, como por exemplo, a quantidade de catadores em 

redes solidárias. Após o diagnóstico foi apontado o que deveria ser feito para 

solucionar os problemas identificados, definindo metas de imediato, curto, médio e 

longo prazo, bem como as diretrizes e estratégias para o cumprimento destas, em 

relação a gestão de resíduos sólidos em geral, ao atendimento da logística reversa 

e para cada tipo de resíduos gerados citados anteriormente. 

O subprograma “Lixão Zero”, criado após a consolidação da Lei 4191/03, 

intitulada Política Estadual de Resíduos Sólidos e do Decreto 41.084/07 que 
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regulamentou essa lei, foi baseado na divisão do estado em microrregiões a fim de 

viabilizar a gestão consorciada de resíduos sólidos. Assim a PERS consolidou os 

conhecimentos e as estratégias já estabelecidas pelo subprograma “Lixão Zero” e 

pela Política Estadual de Resíduos Sólidosagregando aspectos técnicos, jurídicos e 

econômicos, visando a redução dos custos de operação e de investimentos para 

atingir a meta de erradicação dos lixões no estado até o ano de 2018. Além disso, 

foram promulgadas as leis estaduais nº 6.333/2012 e nº 6.334/2012 que autorizaram 

o Estado a se tornar um ente participe dos consórcios.  

Esses Arranjos Regionais explicitados na Figura 8 configuram o agrupamento 

de municípios que mesmo sem estarem ainda organizados em consórcios 

intermunicipais, irão dispor ou já dispõem seus resíduos em um mesmo aterro 

sanitário.  

 

Figura 8 – Arranjos Regionais para a Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos no Estado 

Fonte: Valle, 2016 
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A partir dos arranjos regionais já estabelecidos, o governo Estadual, no 

subprograma “Lixão Zero”, introduziu incentivos como o “ICMS verde” e o programa 

“Compra de Lixo Tratado”. O primeiro programa se refere a incentivos financeiros, a 

partir da distribuição do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) 

às cidades que encerram seus lixões e destinam seus resíduos para um aterro 

sanitário. O Programa “Compra de Lixo Tratado” auxiliou a transição dos municípios 

para estes disporem seus resíduos em aterros sanitários a partir do repasse de R$ 

20,00 para cada tonelada de resíduo que fosse disposto corretamente, em 

contrapartida é cobrado dos municípios a elaboração de seus planos municipais de 

resíduos sólidos, a implantação da taxa de coleta do lixo, e que o município atinja as 

metas referentes à coleta seletiva (CLP, 2017). 

Segundo o último levantamento do projeto Lixão Zero, do ano de 2016, a 

quantidade de lixões ainda ativos, e de resíduos sólidos dispostos nestes se 

encontram na seguinte situação:  

 

Figura 9 – Síntese da situação dos lixões no Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: Fórum Permanente de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, Alerj, 2017. 

 

Segundo Valle (2016), dentre os lixões ativos que pretendem-se erradicar, 

destacam-se os lixões de São Fidelis, Itaperuna, Três Rios e Paraíba do Sul, sendo 

os dois primeiros pertencentes ao consórcio Noroeste e os outros dois pertencentes 

ao consórcio Serrana II. Essas regiões esbarram em pendências quanto ao 

processo de licenciamento para a operação dos aterros sanitários nessas áreas, 

como o CTR São Fidelis, CTR Itaperuna e o Aterro Privado de Três Rios. 

Com a crescente mudança na destinação final dos resíduos dos lixões para os 

aterros sanitários por parte dos municípios, o PERS traz como meta a erradicação e 

recuperação das áreas de lixões que serão desativados, a partir do apoio aos 
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municípios para a elaboração de projetos para o encerramento das atividades de 

despejo de resíduos nessas áreas e medidas de recuperação ambiental, onde são 

utilizados recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e 

Desenvolvimento Urbano, o FECAM, para a elaboração dos projetos específicos ou 

para obras, especialmente aquelas em situações de extrema vulnerabilidade 

ambiental ou de saúde pública. 

No processo de erradicação dos lixões, o PERS cita a atuação dos catadores 

de recicláveis nestes locais e define como estratégia a inclusão destes na cadeia 

produtiva da reciclagem, a partir da expansão do programa “Catadores em rede 

solidária” e da coleta seletiva nos municípios, com a criação de galpões de triagem 

e beneficiamento e a capacitação dos catadores, criando redes de cooperativas 

para a comercialização dos materiais recicláveis. 

Como estabelecida pela PNRS a obrigação dos fabricantes e comerciantes na 

disponibilização de locais para a entrega dos resíduos sob sua responsabilidade. A 

PERS incentiva o descarte desses resíduos em postos de entrega voluntária, 

disponibilizados pelos municípios como parte da coleta seletiva domiciliar, e a 

utilização das centrais de triagem e beneficiamento para a estocagem de materiais, 

a fim de evitar a existência de múltiplos pontos de entrega, e estes acordos devem 

ser regidos por instrumentos formais entre o município e o ator em pauta, por um 

acordo ou termo de compromisso. 

É cobrada por parte dos municípios a elaboração de seus planos municipais de 

gestão integrada resíduos sólidos, agregando as diretrizes e estratégias criadas 

pela PERS. 

Vale ressaltar que o PERS não trata especificamente o problema da gestão de 

resíduos em comunidades carentes e favelas. Este não cita os obstáculos físicos 

para a coleta de resíduos dessas regiões, não define estratégias para a coleta e 

nem contabiliza os descartes irregulares presentes nessas regiões. 

2.3. Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Niterói 

O Plano Municipal de Resíduos Sólidos (PMRS) da cidade de Niterói foi 

realizado no ano de 2012, juntando-se a outras políticas públicas referentes ao 

saneamento básico na cidade, como exige a Lei 11.445/07. A elaboração do PMRS 

foi feita atendendo à exigência da Lei 12.305/10 para a obtenção dos recursos da 
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união, destinados a empreendimentos e a serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, que teve seu uso direcionado para financiar essa elaboração. 

Além disso, a elaboração do PMRSdá o benefício ao município de incentivos de 

entidades federais de crédito. 

A existência de um Plano de Coleta de Resíduos Sólidos e do Plano de 

Varrição realizados pela Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (CLIN), além do 

Código Ambiental de Niterói, do Plano de Saneamento Básico e do Plano Integrado 

de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, e as consequentes estruturas 

administrativas, financeiras, legais e de fiscalização já implementadas na cidade, 

facilitaram e serviram como base técnica para implantação do Plano Municipal de 

Resíduos Sólidos. 

O Plano de Resíduos Sólidos da cidade de Niteróiapresentou atingir 100% das 

residências da cidade com coleta domiciliar, realizada por um caminhão 

compactador. Os resíduos domiciliares coletados são dispostos no CTR São 

Gonçalo, no bairro do Alcântara. A estratégia abordada consiste em dar início da 

coleta pelas áreas de maior densidade demográfica, e consequente maior geração 

de resíduos, e gradativamente, ao longo do tempo, até as áreas de menor 

densidade. Além disso, definiu-se a implantação da coleta conteinerizada para todos 

os condomínios e empreendimentos de grande porte. 

Segundo o capítulo IV do Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Niterói, há a 

divisão dos serviços de limpeza municipal em: divisíveis e indivisíveis. Independente 

de toda a responsabilidade pelo planejamento e execução da limpeza urbana ser do 

município, esses serviços podem ser prestados de forma indireta, por concessões. 

Os serviços considerados divisíveis são os serviços que podem ser cedidos à uma 

prestadora de serviço particular, por meio de concessão ou autorização. Como 

exemplos de serviços de limpeza urbanos considerados divisíveis, destacam-se: A 

coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos, oriundos 

de fontes identificáveis, como os resíduos domiciliares.  

Serviços indivisíveis são os serviços que não podem ser delegados a terceiros e 

é de total responsabilidade direta município, como: Os serviços gerais de limpeza 

urbana, como a varrição pública, para a remoção, acondicionamento, transporte, 

reaproveitamento, reutilização, tratamento e disposição final dos resíduos, oriundos 
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de fontes dispersas.  

Em relação à dinâmica dos reutilizáveis e recicláveis na cidade de Niterói, o 

plano propõe a inclusão de 100% dos catadores, sucateiros e ferros-velhos, 

organizando-os em cooperativas ou associações para a realização da coleta 

seletiva, do processo de triagem dos materiais e promovendo a interlocução destes 

com os grandes geradores de resíduos recicláveis, como propõe a Lei 12.305 no 

que se refere à logística reversa. Além da inclusão dos catadores que trabalham na 

informalidade, faz-se necessário o dimensionamento do restante da operação, como 

a roteirização e a disponibilização de frotas de caminhões para a realização da 

coleta porta a porta, que segundo o plano, poderá ser realizada por uma empresa 

terceirizada ou pela própria CLIN, e a valorização e ampliação das estruturas já 

existentes, como os PEVs (Pontos de entrega voluntária). 

Em relação às estratégias para a destinação de resíduos sólidos especiais, que 

não serão dispostos em aterros sanitários, como os resíduos eletrônicos, os 

resíduos de lâmpadas fluorescente e resíduos de pneus, o PMRS define, procurar 

uma solução e explicitar parcerias com empresas, onde inicialmente haverá a 

criação de um plano de gestão desses resíduos, criando pontos de recepção e de 

coleta desses resíduos por transportadoras e empresas recicladoras habilitadas. 

Um exemplo já instalado no município e, segundo o plano, deverá se expandir 

para os outros tipos de resíduos é a atuação da empresa RECICLANIP, empresa 

esta responsável pela destinação final dos pneus, onde estes deverão ser 

encaminhados para um Ecoponto específico estipulado pela CLIN e serão coletados 

por esta empresa, onde serão utilizados como combustíveis para cimenteiras ou 

direcionados à processos de reciclagem, de acordo com a resolução CONAMA Nº 

258/1999.  

Para atingir o sucesso na implantação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos 

de Niterói, este propõe a elaboração de um Programa Municipal de Educação 

Ambiental. Este programa será realizado pela a Secretária Municipal de Educação 

juntamente com a Fundação Municipal de Educação e pela CLIN, abrangendo as 

diretrizes instituídas pela Política Nacional de Educação Ambiental, Lei n° 9.795/99, 

e pela Política Estadual de Educação Ambiental, Lei nº 3.325/99. O programa visa 

atingir a maior parte da população do município e os responsáveis pelas operações 
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relativas à resíduos sólidos, abrangendo questões relativas a padrão sustentável de 

consumo, visando a redução da geração de resíduos, práticas de reutilização e 

reciclagem, informar a população sobre os risco à saúde pública e a proliferação de 

vetores de doenças consequentes de uma má gestão de resíduos sólidos na cidade 

e despertar a consciência crítica sobre a responsabilidade compartilhada na gestão 

dos resíduos sólidos.  

A agenda de eventos relacionados à educação ambiental deverá ser criada no 

início de cada ano, atuando em eventos abertos à população e nas escolas 

municipais, visando atender o maior número de pessoas possível. No ano de 2018 

os eventos realizados pela CLIN se concentram em sua maior parte nas escolas 

municipais e particulares da cidade, com a realização de palestras e exposições de 

artesanatos produzidos com materiais recicláveis, além da implantação da coleta 

seletiva em todas essas escolas. Além da atuação em escolas, a CLIN pretende 

atuar nos shoppings, nos terminais de ónibus, nas barcas, e nas comunidades 

carentes do município. 

Obedecendo a lei 12.305/10, o Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Niterói 

atribui, também, como meta a desativação do aterro controlado do Morro do Céu, 

onde este recebe os resíduos de varrição gerados na cidade, e a implantação de um 

novo aterro sanitário, atendendo às condicionantes da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. A área escolhida para a implantação do aterro sanitário se 

encontra ao lado do aterro controlado do Morro do Céu, no Bairro do Caramujo. A 

escolha da área foi fundamentada no fato de poder se aproveitar a infraestrutura já 

instalada no local e dar continuidade aos investimentos já realizados pela Prefeitura, 

tais como, rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e iluminação pública, 

rede coletora de chorume para tratamento na Estação de Tratamento de Esgotos de 

Icaraí, malha viária pavimentada já existente, interligando o local a todas as regiões 

da cidade, além de serviços públicos e especiais, que são praticados pelas 

Secretarias de Governo e por empresas da Prefeitura. 

Além de ser um aterro sanitário com mantas de impermeabilização do solo, 

drenagem de gás e drenagem e tratamento do chorume, este novo centro de 

tratamento de resíduos pretende contar com um biodigestor para a geração de 

energia a partir da degradação anaeróbica da matéria orgânica. Nele serão 

dispostos os resíduos domésticos, de limpeza urbana e comercial gerados no 
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município (NITERÓI, 2012). 

Em áreas de difícil acesso, como favelas e comunidades carentes, o plano 

municipal de resíduos sólidos define como ação a coleta manual dos resíduos 

gerados, sendo transportados para caçambas que serão instaladas em áreas onde 

o caminhão compactador possa realizar a coleta. O plano define o investimento em 

150 caçambas metálicas de 5m³ de volume, para a disposição de entulhos e 

resíduos domésticos, à serem distribuídas nessas regiões pela cidade, com a coleta 

dos resíduos, pelo caminhão compactador, ocorrendo duas vezes ao dia, em um 

turno diurno e noturno. 
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3. ESTRATÉGIAS PARA O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM 

COMUNIDADES 

Uma vez que a geografia é um fator limitante à logística de coleta dos resíduos 

em favelas, deverão ser estudadas estratégias para a atuação da companhia de 

limpeza urbana nessas regiões, levando em consideração todas as peculiaridades 

da região em questão, como a presença de ruas estreitas, sem asfalto e com alta 

declividade, intrafegáveis por caminhões compactadores, estes os responsáveis 

pela coleta convencional no território urbano.  

Segundo Schueler (2018), os tecidos urbanos das favelas são, em geral, 

fragilizados pela própria natureza desse tipo de ocupação. As ruelas e servidões, 

principalmente as inclinadas, com ou sem pavimento, se constituem como um 

emaranhado de acessos rudimentares aos espaços de moradia, espaços de uso 

comunitário e atividades comerciais locais, que apresentam dificuldades para o 

acesso de coletores mecanizados. Além disso, a baixa frequência ou até mesmo a 

inexistência de coleta de resíduos em algumas regiões, favorece a disposição 

destes nas já estreitas ruas, bem antes do horário de coleta, e em encostas, ficando 

expostos a chuva e animais.  

O presente capítulo visa apresentar estratégias para a coleta de resíduos 

sólidos urbanos em diversas comunidades pelo Brasil e pelo o mundo. 

3.1. Planos Municipais 

Os planos integrados de gerenciamento de resíduos sólidos de grandes cidades 

do país, como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, tratam de forma 

superficial a questão da cleta de resíduos sólidos urbanos em locais de difícil 

acesso.  

No plano municipal de resíduos sólidos do Rio de Janeiro, o complexo tema é 

desenvolvido em apenas um parágrafo citando uma articulação dos órgãos 

municipais gestores envolvidos com as lideranças comunitárias, para a definição de 

novos acessos e locais para a instalação de coletores a fim de facilitar o 

recolhimento pelos caminhões coletores do serviço público de limpeza. Não são 

apresentados quais tipos de coletores poderão ser usados e nem uma estratégia de 

dimensionamento e posicionamento destes para a disposição dos resíduos pelos 

moradores. 
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Em São Paulo, seu plano trata com maior amplitude a gestão de resíduos em 

favelas e outras áreas de difícil acesso. Define a coleta dos resíduos nestas regiões 

ocorrendo em duas modalidades: Nas partes mais estreitas da comunidade, onde 

não há acesso ao caminhão compactador, a coleta sendo realizada pelos “Garis 

Comunitários”, moradores da própria comunidade, contratados pelo serviço de 

limpeza urbana do município, utilizando para a coleta Contentores de 240 litros e 

transportando-os para  caçambas metálicas de 1,2 m³ e 1,6 m³ posicionadas 

estrategicamente nas imediações da comunidade, em locais onde o caminhão 

compactador, dotado de sistema hidráulico de basculamento, possa trafegar e 

proceder com a coleta. Em favelas menores, a coleta ocorrerá de forma indireta, 

apenas com a instalação das caçambas metálicas na parte externa da comunidade, 

obrigando os moradores a se deslocarem para dispor os resíduos nestas e 

posteriormente o caminhão realizar a coleta. 

O plano municipal de resíduos sólidos de São Paulo também cita a realização 

de parcerias entre órgãos públicos municipais e a associação de moradores da 

comunidade para a implantação de soluções locais de compostagem comunitária. O 

projeto necessita de áreas livres a serem utilizadas para a prática de hortas e 

agricultura urbana. Associado a este projeto, o plano indica que ações de educação 

ambiental deverão ser implementadas para a população local, visando à 

segregação correta dos resíduos e a consequente disposição adequada dos 

resíduos orgânicos para compostagem nessas áreas. 

Em Belo Horizonte, o plano de resíduos sólidos cita a expansão de um 

programa criado anteriormente à sua formulação, o “Projeto Vilas e Favelas”, que se 

baseia na utilização de mini-caminhões de coleta adaptados para a topografia do 

local em questão, a utilização de carrinhos de mão para facilitação do trabalho dos 

garis na coleta porta a porta em ruas muito estreitas, e a utilização de caçambas 

estacionárias aos fins-de-semana para o recolhimento do entulho nessas regiões. 

3.2. Casos Internacionais 

Ao redor do mundo, as experiências encontradas na gestão de resíduos sólidos 

em comunidades de baixa renda, em sua maioria, foram baseadas em programas 

de reciclagem, envolvendo a comunidade específica, o setor público e o setor 

privado. 
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Segundo KALWANY (2009), na África do Sul foram criados projetos visando 

incentivar o microempreendedorismo para tratar dos serviços de gestão de resíduos 

sólidos municipais, servindo especificamente as comunidades pobres e assim 

melhorar as condições ambientais nestas regiões. Essas micro-empresas contratam 

membros da comunidade local e os bancos devem dar suporte financeiro para a 

realização dos projetos. Esse projeto se configurou um sucesso com a melhoria na 

qualidade dos serviços prestados, geração de emprego nas regiões pobres, 

contribuição ativa da comunidade na gestão dos resíduos sólidos, aumento dos 

impostos coletados pelo estado provenientes das microempresas e a diminuição 

dos custos relativos à gestão dos resíduos sólidos urbanos. 

Em muitos países Africanos, onde as comunidades carentes são maioria e a 

pobreza e a fome assolam os países, o setor público desenvolveu projetos visando 

incentivar a reciclagem pela a troca de resíduos por algum benefício. 

MONGKOLNCHAIARUNYA (1999), fala sobre o projeto criado na cidade de Yala, 

na Tailândia, em que este consistia na troca de resíduo reciclável por ovos, 

dependendo da quantidade, e alguns outros critérios do material reciclável entregue. 

Em Gana, um programa chamado RecycleNot a WasteInitiative (RECNOWA), 

propõe a entrega de resíduos recicláveis em escolas pelos próprios alunos, onde 

estes acumulam pontos e trocam por dinheiro. Além disso, são estimuladas 

atividades nas próprias escolas, de produção de material escolar, como mochilas, 

feitas a partir dos materiais recicláveis coletados (RECNOWA, 2015). 

No Nepal, o poder público elaborou um projeto visando a participação popular 

na gestão dos resíduos sólidos urbanos. Algumas cidades do país, como a 

Catmandu, criaram uma Unidade de Mobilização Comunitária no seu Departamento 

Ambiental, onde estes elaboram projeto e programas para aumentar a 

conscientização e promover treinamentos e suporte necessários para uma efetiva 

gestão de resíduos sólidos urbanos na região.  

Dentre os programas criados, destacam-se: Os programas voltados para a 

educação infantil, onde estas são assistidas com educação ambiental; Programa de 

voluntariado com mais de 100 pessoas treinadas para atuar interligar o setor público 

e a comunidade a fim de desenvolver e viabilizar práticas de compostagem 

doméstica, reciclagem e promover o engajamento em manter a cidade limpa; Um 

programa de demonstração de tecnologias para a promoção de tecnologias de 
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compostagem avançadas e um programa de centros de reciclagem comunitários, 

com o objetivo de incentivar e auxiliar a população em relação à reciclagem do lixo 

(WATERWAID, 2008). 

3.3. Casos Nacionais 

3.3.1. Projeto Favela Limpa 

No ano de 1995 foi criado um projeto no Rio de Janeiro, através da Companhia 

de Limpeza da cidade do Rio de Janeiro (COMLURB), visando solucionar os 

problemas na gestão dos resíduos sólidos urbanos em comunidades carentes, este 

programa foi denominado “Projeto Favela Limpa”. Ele compreende todos os 

serviços principais de limpeza urbana, realizados em todo o município, e o uso de 

toda a tecnologia conhecida para aplicar de acordo com as características 

geográficas locais.  

Além disso, ela implantou um sistema de utilização de mão de obra de 

moradores da própria comunidade, a figura do “Gari Comunitário”, onde estes são 

selecionados pela associação de moradores local, promovendo assim uma maior 

interligação entre o setor público de limpeza e a comunidade. Dentre as vantagens 

na utilização do Gari Comunitário, estão a geração de emprego, o aumento da 

representatividade da associação de moradores e o maior engajamento da 

comunidade em relação a gestão de seus resíduos sólidos, visto que em muitas 

comunidades os moradores se conhecem e, portanto, isso de certa forma pesaria 

para o não descarte irregular dos resíduos e consequentemente em uma 

comunidade mais limpa. 

Dentre as tecnologias apresentadas para a aplicação nas comunidades, no 

projeto Favela Limpa, destacam-se: 

3.3.1.1. Triciclos 

Esses tipos de veículos são utilizados para a realização da coleta porta a porta 

na comunidade, em locais onde o caminhão compactador não consegue trafegar, e 

posteriormente dispondo os resíduos coletados, em pontos previamente 

determinados para a coleta dos resíduos pelo o caminhão compactador. Segundo o 

IPP (2015) esses tipos de veículos são utilizados em pelo menos 15 comunidades 

na cidade do Rio de Janeiro. Um ponto que deve ser ressaltado, é que a utilização 
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desses veículos pode gerar a ocorrência de acidentes, principalmente em favelas 

com acessos íngremes e sem vias asfaltadas, colocando em risco a saúde do gari. 

 

Figura 10 – Triciclos utilizados nas favelos cariocas 

Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro, 2011 

3.3.1.2. Lixoduto 

Este é uma instalação de coleta de lixo onde se aproveitando da alta 

declividade das favelas, facilita a coleta dos resíduos nas áreas mais altas. Os 

resíduos gerados, devidamente ensacados, são dispostos através de uma rede de 

tubulações devidamente instalada sobre a superfície inclinada do morro.  

Segundo Almeida (1996), a instalação prevê dutos condutores principais com 

ramificações secundárias e terminais captadores devidamente interligados de 

acordo com os ângulos e curvas adequadas, para que os sacos de lixo possam ser 

freados, evitando que os mesmos sofram rasgamento ou perfurações, evitando que 

haja o espalhamento dos resíduos no interior do duto, podendo causar um 

entupimento. Além disso, deve haver para acondicionamento final um equipamento 

adequado, como uma caçamba, localizado na saída do duto. Como desvantagem 

pode ser citada a poluição visual, gerada nas comunidades, visto que são estruturas 

expostas à céu aberto. 
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Figura 11 – Modelo de lixoduto 

Fonte: Valadares, 2010 

3.3.1.3. Compactadores Estacionários de Lixo “Compactainer” 

Esse sistema de acondicionamento de resíduos é ideal para grandes geradores 

de resíduos, possuindo volume variando de 7m³ a 17 m³, e atuando de modo 

semelhante aos compactadores de resíduos presentes nos caminhões, com a 

diferença de ser estacionário, permitindo a compactação dos resíduos no próprio 

local. Os compactadores estacionários podem ser transportados por poliguindastes 

ou sistemas rollonroll off, sendo acoplados num caminhão para transporte e 

posterior disposição final (RIBEIRO, 2017). 

Possui como vantagens: baixo custo operacional, higiene ambiental, fácil 

manutenção, baixo nível de ruído, inibição do odor e propagação de insetos e 

roedores. 

 

Figura 12 – Modelo de compactador de lixo 

Fonte: Nova Osasco, 2015 
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Tabela 1 – Dimensões dos compactadores 

 

Fonte: Nova Osasco, 2015 

3.3.1.4. Coletores Semi Enterrados 

Estes são contêineres de grande porte, com volume que varia de 3 a 5m³, e se 

destacam por serem enterrados no solo, e assim não ocupando um espaço 

significativo. Possuem 2,7 metros de altura, onde 1,6 metros ficam enterrados no 

solo e somente 1,1 metros ficam aparentes. Segundo Brito (2002) o corpo do 

Contêiner é feito em PEAD e internamente ele dispõe de dois sacos plásticos, um 

de polipropileno reforçado, que permite a abertura de sua parte inferior, e cuja 

finalidade é para servir como suporte para o saco plástico descartável, e outro de 

PVC, que receberá os resíduos lançados pela população. 

Os resíduos são lançados no contêiner através de uma abertura circular, de 50 

cm de diâmetro, com tampa que permite que o contêiner seja trancado evitando a 

retirada dos resíduos por catadores. A tampa de abertura possui um batente traseiro 

que obriga o contêiner, quando não há a disposição de resíduos pela população, 

manter-se permanentemente fechado, evitando a entrada de água de chuva, de 

vetores e a propagação de odores (BRITO, 2002). 

Os Coletores Semi-Enterrados, também conhecidos como “Molok’s”, possuem 

boas condições estéticas, visto que o acabamento dado a ele é de boa qualidade, 

gerando um produto resistente, sem incômodos visuais, que não exala odor e 

consequentemente com a diminuição das restrições para a instalação destes, 

relacionadas a reclamações de moradores. Há a necessidade de se verificar o local 

para a instalação destes, para que não haja interferências com caixas ou tubulações 

enterradas (CARIJÓ, 2016). 
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Figura 13 – Modelo de “Molok” – Coletor semi enterrado. 

Fonte: Brito, 2002 

Para a remoção dos resíduos acondicionados nesses contêineres, procede-se 

com a abertura da tampa do coletor semi-enterrado e a retirada do saco de 

polipropileno (com o saco descartável dentro) por meio de um guindaste do tipo 

Munck e devidamente posicionado, é aberta a parte inferior do saco de polipropileno 

e assim despejando o saco plástico sobre a carroceria de um caminhão basculante 

comum. Após esse processo, o saco de polipropileno é devolvido para dentro do 

contêiner e é colocado em seu interior um novo saco plástico descartável. 

A operação de retirada dos resíduos do contêiner enterrado exige que a 

instalação do contêiner seja feita em locais sem a presença de aéreas de 

iluminação e de telefonia, tendo uma altura livre de 7 metros em relação ao solo (2,2 

m da altura da caçamba + 2,7m da altura dos sacos plásticos + 1,1m das correntes 

de fixação + 1,0m para movimentação livre do Munck) (BRITO, 2002). 

O tempo para a coleta total dos resíduos no contêiner enterrado é de 

aproximadamente 15 minutos. 
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Figura 14 – Esquema de retirado dos resíduos do Molok 

Fonte: Brito, 2002 

3.4. Experiências de Manejo de Resíduos em Comunidade 

3.4.1. Morro Chápeu Mangueira, Leme/RJ 

Nessa comunidade foram substituídos 10 contêineres de 360 litros cada um, 

que se encontrava em má conservação e havia coleta duas vezes ao dia por um 

caminhão compactador, pelo contêiner enterrado Molok de 5m³. A troca desses 

coletores de resíduos na comunidade foi motivada pelos odores desagradáveis que 

os contêineres exalavam por estarem destampados, pelo manejo irregular para 

triagem dos resíduos pelas pessoas, pelo constante derrame dos resíduos no solo 

espalhados por cães e outros animais, além de propiciar abrigo e alimento para 

vetores como ratos, mosquitos e moscas (BRITO, 2002). 

Antes da implantação do sistema Molok na região, foram estudados todos os 

terrenos possíveis para sua instalação, visto que existem algumas restrições 

técnicas que a impossibilitam como a presença de caixas e tubulações aterradas e 

redes aéreas de iluminação e telefonia que impossibilitam a operação de coleta dos 

resíduos (CARIJÓ, 2016). 

Segundo Brito (2002) o local escolhido para a instalação do contêiner enterrado 

permitia todas as manobras do veículo e o uso livre do Munck para a realização da 

coleta. Foi estipulada a coleta sendo feita em dias alternados, atendendo assim às 

necessidades da comunidade e reduzindo nove coletas por semana, que se explica 

pela compactação natural dos resíduos no interior do contêiner enterrado, devido à 

sua altura elevada. 

Após 60 dias de testes na região, foi constatada uma melhora significativa nas 
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condições sanitárias da comunidade, erradicando a presença de vetores, da 

catação de resíduos e da geração de odores, visto que os contêineres ficam 

completamente isolados do ambiente externo. Também não foram feitas 

reclamações pelos moradores da comunidade em relação a ruídos, visto que 

durante a coleta dos resíduos pelo caminhão é feita de forma silenciosa (BRITO, 

2002). 

Como um aspecto negativo do projeto, foi constatada a presença de chorume 

no interior do contêiner, causada pelo lançamento de resíduos perfurocortantes que 

acarretou na ruptura do saco plástico, a remoção deste foi feita através de uma 

bomba de sucção, lançando chorume diretamente na rede de esgoto (BRITO, 

2002). 

Em vistas gerais, por se tratar de uma comunidade pequena, a simples troca 

dos coletores da comunidade e o aumento no volume destes, solucionou o 

problema na gestão de resíduos na região.  

Hoje, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro (2011), a COMLURB atua na 

comunidade realizando a coleta porta a porta com um veículo motorizado de 

pequeno porte, o triciclo, dispondo os resíduos coletados no contêiner enterrado 

instalado anteriormente na região. 

Em 2011 foi instalado um Ecoponto na comunidade pelo projeto de 

sustentabilidade Light Recicla, onde neste são cadastrados os moradores da 

comunidade e a partir da entrega de materiais recicláveis neste local, os 

contribuintes recebem desconto na conta de luz (RECICLOTECA,2013). 

3.4.2. Comunidade Parque das Missões, Duque de Caxias/RJ. 

Nessa comunidade foi realizado um modelo de gestão participativa dos 

resíduos sólidos urbanos, com a participação dos moradores da comunidade e da 

ONG TETO. Esse modelo de gestão, segundo TETO (2016) visa realizar uma 

atividade na comunidade com a participação de moradores e de voluntários, 

buscando levantar e priorizar os maiores problemas enfrentados pelas pessoas que 

vivem no local, através de uma torrente de ideias onde cada morador tem que 

fornecer e explicar, de acordo com a sua percepção da comunidade, quais as 

necessidades e oportunidades comunitárias. 
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Em primeiro momento foram realizados eventos na comunidade visando à 

conscientização sobre o tema lixo, a busca pelo engajamento da comunidade para a 

solução do problema e o total conhecimento da gestão de resíduos na comunidade, 

bem como os aspectos que devem ser melhorados. 

Dentre os objetivos específicos do projeto, estavam a instalação de um sistema 

de coleta e descarte de lixo dentro da comunidade, baseado na demanda apontada 

pelos moradores, onde este visava a ampliação do número de caçambas existentes 

em locais onde se concentram uma grande quantidade de moradores e 

consequentemente de resíduos gerados diariamente. Além disso o projeto teve 

como objetivo realizar a separação da fração úmida e seca, facilitando o trabalho 

dos catadores locais e o processo de separação de matéria-prima para a 

compostagem, além de recuperar as hortas iniciadas em eventos anteriores e 

vislumbrar a implantação de uma nova horta de maior porte (TETO, 2016). 

A fim de atingir todos os objetivos traçados para a comunidade, o projeto visava 

a criação de eventos e materiais voltados para a conscientização e educação 

ambiental, visando romper o estigma entre os moradores, mostrando que outro 

cenário é possível (TETO, 2016). 

Foi realizado um mutirão de limpeza com os próprios moradores da 

comunidade, visando limpar todos os pontos de lixão presentes nela, e 

posteriormente foi instalado quatorze lixeiras na comunidade, sete de 120 litros e 

sete de 240 litros, todas essas fixadas em pedaços de madeiras, com correntes e 

cadeados, evitando assim que haja o espalhamento dos resíduos por animais. 

Foram instaladas duas lixeiras em cada ponto, uma para resíduos secos 

(recicláveis) e outra para resíduos úmidos (DENIZ, 2016). 

 

Figura 15 – Lixeiras instaladas pela ONG TETO na comunidade 

Fonte: ONG TETO, 2016 
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Após a instalação destes coletores, em reunião com a comunidade ficou 

estabelecido que cada ponto onde foram colocadas as lixeiras teriam um morador 

responsável por esta, ficando com ele a chave para o destrancamento do coletor, 

visto que para o transporte dos coletores até o ponto de disposição principal, onde o 

caminhão poliguindaste tem acesso, seria feito a partir de um revezamento entre os 

moradores mais próximos. Há princípio, o projeto visava a instalação de duas 

caçambas metálicas no início da comunidade, porém os moradores próximos e o 

comércio local vetaram a ideia, e assim foram instalados mais coletores e a 

dinâmica de coleta no interior da comunidade consistia em levar as lixeiras para o 

local de coleta do caminhão e depois buscar as mesmas(DENIZ, 2016). 

Foram criadas também composteiras na região para disposição dos resíduos 

orgânicos, a partir da capacitação de alguns moradores e voluntários para que estes 

operem corretamente as composteiras. A terra adubada produzida pelas 

composteiras deve atender à horta comunitária (DENIZ, 2016). 

 

Figura 16 – Área revitalizada pela ONG TETO na comunidade 

Fonte: TETO, 2016 

O Projeto foi avaliado como positivo pela comunidade em geral, havendo alguns 

problemas em relação a separação correta dos resíduos e no trancamento das 

lixeiras. Segundo DENIZ (2016), o Projeto de gerenciamento de resíduos na 

comunidade Parque das Missões representou uma tentativa de se iniciar o diálogo e 

a busca por soluções comunitárias para o problema do lixo. Apesar de alguns 

avanços, muito ainda precisa ser feito. Os maiores problemas ainda estão 

relacionados ao total descaso do poder público na prestação de serviços para a 

comunidade, que ainda carece de muita infraestrutura urbana para alcançar 

patamares aceitáveis de saneamento básico. Outra questão é a dificuldade de se 
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alcançar plena mobilização social para tentar diminuir os problemas locais. 

3.4.3. Morro do Mocotó, Florianópolis/SC 

Esse projeto foi realizado no ano de 1986, nesta região onde não havia 

nenhuma coleta de resíduos, gerando assim diversos problemas de ordem sanitária 

na região. O morro é localizado no centro de Florianópolis, e é resultado de uma 

ocupação irregular iniciada em 1900. 

 

Figura 17 – Área do Morro do Mocotó em Florianópolis 

Fonte: Poder Judiciário de Santa Catarina, 2017 

O serviço de coleta prestado na região consistia apenas a colocação de uma 

caixa do tipo “Brooks” na base do morro, cabendo aos moradores se locomoverem 

para dispor os resíduos nestas. Segundo Marius (2015), a maior parte dos resíduos 

eram jogados pela janela das cozinhas, possibilitando a proliferação de vetores de 

contaminação, com as consequências inerentes de comprometimento da saúde 

pública, assim como o entupimento dos canais de drenagem no próprio morro, como 

das canalizações nas áreas planas da cidade, provocando alagamentos.  

A partir do apoio da associação de moradores da região, foram elaboradas 

medidas a serem tomadas na região para a melhoria na gestão dos resíduos. Em 

primeiro momento foi montada uma pequena equipe de educação ambiental, 

divulgando pela comunidade a importância de uma gestão adequada de resíduos 

sólidos na comunidade. Além disso, foram contratados três garis para atuar na 

coleta dos resíduos dentro da comunidade e na limpeza dos becos e vielas destas. 

Os três garis contratados são moradores da própria comunidade e estes utilizavam 

balaios como instrumento de coleta dos resíduos, devido à existência de muitas 

escadarias no morro. 
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Figura 18 – Balaios de coleta de resíduos 

Fonte: COMCAP, 1990 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do Projeto possibilitou a 

participação ativa da representação comunitária nas reuniões da “Comissão de 

Saneamento”, nas atividades de sensibilização da comunidade e na própria 

implantação do sistema de triagem e de coleta seletiva de resíduos sólidos. Partiu 

de um dos garis a sugestão da denominação do projeto – Viva Melhor. 

(MARIUS,2015) 

Diferentemente do que se pensava, a quantidade de matéria orgânica foi bem 

pouca, visto que os moradores das comunidades utilizavam os resíduos orgânicos 

para alimentar os seus animais. A partir da venda dos recicláveis coletados, 30% 

eram utilizados para o pagamento dos garis e os outros 70% eram destinados à 

comunidade, gerando assim ganhos econômicos, ambientais e de saúde pública na 

comunidade. 
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4. DIAGNÓSTICO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS NA COMUNIDADE DO 

PREVENTÓRIO, NITERÓI/RJ 

 

 

Figura 19 – Morro do Preventório, Niterói, Rio de Janeiro 

Fonte: Seminário Instrumentos Notáveis de Intervenção Urbana, 2013. 

A comunidade do Preventório fica localizada no bairro de Charitas, na cidade de 

Niterói. Segundo dados do Seminário Instrumentos Notáveis de Intervenção Urbana 

(2013) ela possui 7.720 habitantes distribuídos em 1884 residências e ocupa uma 

área de 313.000 m². Porém, De acordo com o número de cadastrados na 

associação de moradores, hoje o número de moradores na comunidade é de cerca 

de 17.000 pessoas. Esse dado mostra um grande crescimento na região nos últimos 

cinco anos. 

Amplamente ocupada e de forma desordenada, o morro é predisposto a 

deslizamentos. A comunidade do Preventório é a maior comunidade de Niterói 

considerada baixa renda (LEITE, 2005). 

A comunidade começou a se formar no ano de 1851 a partir da construção do 

hospital da enseada de Jurujuba, localizado na praia de Charitas, que servia para o 

tratamento de doentes de febre amarela, cólera e varíola. Em 1909, com a febre 

amarela em declínio, o hospital passou a se chamar Preventório Paula Cândido, 

onde ficavam crianças que precisavam se prevenir da tuberculose. 

Com o passar dos anos, os funcionários do Hospital começaram a construir 

casas no entorno dele, a fim de reduzir o deslocamento para o trabalho. Seguindo o 
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exemplo, em seguida os parentes dos funcionários e a comunidade de pescadores 

da região também foram ocupando a região. Conforme o tempo foi passando e a 

migração no país aumentando cada vez mais, a comunidade do Preventório 

também foi ocupada por pessoas de outros estados do Brasil, como Ceará, Espírito 

Santo, Minas Gerais, Alagoas e Bahia (WERHS, 2002). 

O bairro onde está situado o morro do Preventório é marcado por uma grande 

contradição cultural e econômica, visto que ao lado dela estão presentes 

condomínios e prédios luxuosos na orla da praia, habitados por uma população de 

alto poder aquisitivo. Segundo dados do Censo do IBGE (2010), a população da 

comunidade do preventório compreende setores censitários de 0 a 2 salários 

mínimos, e o seu entorno compreende os setores censitários de 10 a 20 salários 

mínimos. 

 

Figura 20 – Setores censitários da Comunidade do Preventório 

Fonte: Leal, 2019 

No que diz respeito às características socioeconômicas da região, há a 

presença de pequenos setores privados na comunidade, como mercados, padarias, 

locadoras de filme, salões de beleza e bares. No início de 2018 foi inaugurada uma 

unidade municipal de educação infantil (UMEI), se juntando à maternidade, dois 

postos de saúde e o médico de família já existente na região. É uma comunidade 

constituída por uma população de baixa renda e carece ainda de infraestrutura. 

Segundo Leite (2005), a comunidade é caracterizada pela presença de um 

poder paralelo relacionada ao tráfico de drogas, que influenciam diretamente no dia 

a dia dos moradores da comunidade.  
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A comunidade do preventório se encontra no 7° Distrito de Limpeza Urbana, 

como é mostrada essa divisão na Figura 20, para o planejamento na gestão de 

resíduos sólidos no município de Niterói. 

 

Figura 21 – Distritos de Limpeza Urbana da Cidade de Niteroí, Rio de Janeiro 

Fonte: CLIN, 2015 

Conforme informado pela associação de moradores da comunidade, para 

estimar a quantidade de resíduos domésticos gerados na comunidade foi definida a 

população de 17.000 habitantes, com base em 1 kg/hab/dia (WEB RESOL, 2017). 

Foi utilizado o peso específico de 800 kg/m³ para resíduos de favela, como define o 

Sr Mauro Wanderley Lima, gerente de projetos de resíduos especiais da Comlurb, 

para o cálculo do volume necessário para acondicionamento em um dia. Os 

resultados estão explícitos na Tabela 2. 

Tabela 2 – Estimativa de Geração de Resíduos na Comunidade do Preventório 

 

Os acessos de entrada para a comunidade se dão pelas ruas: Santa Candida, 

Dr Leitão e Quatorze de Abril, como mostra a Figura 22. 
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Figura 22 – Acessos à comunidade do Preventório 

 

 

Figura 23 – Acesso à comunidade do Preventório pela rua 14 de Abril 

Atualmente, os moradores da comunidade do Preventório dispõem seus 

resíduos em cinco caçambas metálicas de 5 m³ de volume, sendo três localizadas 

na rua Primeiro de Abril e duas na rua Doutor João Leitão, e em quatrobombonas 

cilíndricas localizadas na rua Santa Candida. Além disso, há a presença de cinco 

garis comunitários no Preventório atuando na limpeza das vielas, recolhendo e 

dispondo na caçamba mais próxima. O caminho percorrido pelo caminhão 

compactador, que realiza a coleta dos resíduos gerados na comunidade está 

explicita em vermelho na Figura 24. 
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Figura 24 – Rota percorrida pelo caminhão compactador ao recolher os resíduos da 

comunidade do Preventório 

Durante a visita na comunidade foi constatada a má conservação dos coletores 

presentes nela e uma grande quantidade de resíduos espalhados em seu entorno. 

Muitos moradores relataram que o atual sistema de acondicionamento dos resíduos 

já se encontra ultrapassado. Com o passar dos anos e a cada vez maior ocupação 

na comunidade, a volumetria ocupada para o acondicionamento dos resíduos 

sólidos gerados na comunidade ultrapassou a capacidade de acomodação destes 

nas caçambas e bombonas, que foram introduzidas na comunidade no ano de 1995. 

Na rua Primeiro de Abril há duas caçambas metálicas, como mostrado na figura 

27, onde o caminhão compactador realiza a coleta uma vez por dia, geralmente na 

parte da manhã. Em dias de fortes chuvas, quando o caminhão compactador não 

consegue acesso à comunidade, os moradores relataram que as caçambas 

transbordam e os resíduos vão para a encosta localizada atrás das caçambas 

localizadas nas ruas: Primeiro de Abril e na Travessa Bela Vista. 
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Figura 25 – Caçambas na rua Primeiro de Abril 

 

Figura 26 – Situação do lixo localizado na encosta atrás das caçambas instaladas na rua 

Primeiro de Abril 

Na rua Doutor João Leitão, onde há duas caçambas metálicas instaladas, a 

situação é parecida com a da rua Primeiro de Abril, com um grande volume de 

resíduos no entorno dos coletores. A coleta nessa área é feita duas vezes por dia, 

uma no período da manhã e outra no período noturno, o que se justifica pela maior 

facilidade de acesso nessa região quando comparada a rua Primeiro de Abril, por 

esta estar localizada em uma área plana. 
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Figura 27 – Caçambas de lixo na rua Dr. João Leitão 

A situação é crítica na rua Santa Candida. Nessa região os resíduos são 

acondicionados em quatro bombonas cilíndricas, localizadas em um local onde o 

trabalho dos garis, em relação ao despejo dos resíduos no caminhão compactador, 

é dificultado. Na rápida visita a este local foi constatado um forte odor nessa região 

e a presença de mosquitos e cachorros no entorno das bombonas, se alimentando 

do lixo que transborda destas em consequência do não recolhimento e da falta de 

espaço para o acondicionamento dos resíduos gerados nessa área.  

 

Figura 28 – Bombonas cilíndricas na rua Santa Candida 

Em visita à comunidade, foram verificados todos os pontos de disposição 

inadequada de resíduos sólidos, com a presença de um morador da comunidade 

guiando os pontos onde são despejados incorretamente os resíduos. A Figura 31 

pontua no mapa da comunidade todos os locais de disposição inadequada dos 

resíduos encontrados durante a visita. A Tabela 3 apresenta um breve resumo 

sobre a situação de cada ponto de disposição inadequada. 
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Figura 29 – Locais de disposição inadequada do lixo na comunidade do Preventório 

Fonte: Sistema de Gestão da Geoinformação de Niterói, 2018 

Tabela 3 – Status do ponto de disposição na comunidade do Preventório 

 

Fonte: O autor, 2019 

Destaca-se a grande presença de resíduos de construção civil (entulho), 

dispostos incorretamente na comunidade. Foi informado que existe uma empresa 

construtura dentro da comunidade, e que ela esporadicamente realiza o transporte 

dos resíduos de construção civil dos moradores, levando para as partes baixas da 

comunidade. Quando não feito o transporte, os resíduos vão para os pontos 7, 8 e 

9, localizadas nas partes mais altas da comunidade. 

Como relatado pelos moradores, foi verificada a grande quantidade de resíduos 

em encostas, em consequência do transbordamento dos resíduos na caçamba 

metálica. De quatro em quatro meses é feita a limpeza das encostas pelos “Garis 

Alpinistas”, que utilizam equipamentos de rapel para auxílio e proteção durante a 
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operação. A Figura 32 mostra a atuação desses trabalhadores em locais de difícil 

acesso. 

 

Figura 30 – “Garis Alpinistas” trabalhando nas encostas 

Fonte: O Globo, 2018 

É fatídico que os problemas de incêndio no entorno da comunidade também 

estão relacionados à disposição inadequada de resíduos sólidos, o que atrelado ao 

solo de pouca profundidade (neossoloslitólicos), e capim colonião (vegetação 

sensível ao déficit hídrico), fazem com que aumente vertiginosamente a 

probabilidade de ocorrência de incêndios conforme pode ser notado na Figura 31, a 

partir da disponibilização dos pontos de incendio próximos a comunidade do 

Preventório, pela Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 

Sustentabilidade de Niterói. Importante acrescentar que estes incêndios ocorrem no 

interior do Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT), limítrofe a Comunidade e 

classificado como Unidade de Proteção Integral pelo Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC). 
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Figura 31 – Comunidade do Preventório com indicação dos limites do PARNIT e 

indicações dos casos de incêndio registrados em 2014. 

Fonte: Leal, 2019 

A partir da realidade apresentada, fica constatada que se faz necessária uma 

mudança significativa na gestão dos resíduos na comunidade do Preventório, a fim 

de evitar o despejo indevido de resíduos nas encostas e em terrenos baldios, 

melhorando a logística dos resíduos dentro da comunidade, evitando uma 

locomoção significativa dos moradores para dispor seus resíduos, e seu 

acondicionamento, de modo que não haja transbordamento para as encostas, que 

os resíduos sejam dispostos a céu aberto e que não sejam constatados mais casos 

de incêncio na região. 
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5. ANÁLISE E PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA O GERENCIAMENTO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NA COMUNIDADE DO 

PREVENTÓRIO 

Diante da análise de diferentes experiências referentes ao gerenciamento de 

resíduos sólidos em comunidades de baixa renda, como descrito no capítulo 3, o 

presente projeto buscou a melhor solução possivel para atuação na comunidade do 

Preventório. Para isso, foi elaborado previamente um roteiro para o planejamento e 

a operação da coleta dos resíduos na comunidade, onde constavam os seguintes 

passos: 

1. Delimitar as áreas a serem atendidas; 

2. Estimar a população atendida; 

3. Estimar a geração de resíduos; 

4. Levantar as características topográficas e as condições de acesso; 

5. Definir o método de coleta e o tipo de recipiente a ser utilizado para o 

acondicionamento dos resíduos; 

6. Demarcar os pontos de confinamento do lixo; 

7. Estabelecer formas de comunicação com a comunidade com o objetivo 

de mobilizá-la para uma efetiva participação no cotidiano da limpeza da 

comunidade; 

8. Estabelecer padrões e indicadores para controle da qualidade dos 

serviços prestados; 

5.1. Estimativa de Geração de Resíduos por área da comunidade e 

dimensionamento dos novos coletores principais 

Foi realizado o dimensionamento da quantidade de resíduos gerados em cada 

ponto de coleta mostrado anteriormente, a fim de confrontar com a estrutura 

presente na comunidade (Figuras 32 a 35). Visto que houve um crescimento 

significativo da população local desde o período em que os coletores foram 

instalados, concluiu-se que eram insuficientes para atender a demanda atual. Para 

tal, foram analisados dados como: 
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• Número de residências em cada sub-região. 

• Número de pessoas em cada sub-região.  

• Quantidade de resíduos gerados em cada sub-região. 

• Volume necessário para o acondicionamento dos resíduos em cada sub-

região. 

 

 

Figura 32 – Sub-região 1 

 

Figura 33 – Sub-região 2 

 

Figura 34 – Sub-região 3 

 

Figura 35 – Sub-região 4 

Foram contabilizadas 1884 habitações na comunidade, e partindo do dado de 

que a comunidade do Preventório possui 17.000 habitantes, foi estabelecido o 

parâmetro de 9,02 habitantes/moradia para o cálculo do número de habitantes por 

sub-região. 9,02 habitantes/moradia representa um número elevado se comparado 

a moradias das classes média e alta da sociedade, porém reflete a realidade em 

comunidades de baixa renda, visto que há grande presença de habitações com dois 

ou três andares, onde nestas vivem duas, três ou até quatro famílias.  

O número de residências, moradores e a quantidade de resíduos gerados por 
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dia, em cada sub-região, esta expressa na Tabela 4. 

Tabela 4 – Quantitativo de Residências, Moradores e Resíduos Gerados por Sub-região 

Sub-região 1 Sub-Região 2 Sub-Região 3 Sub-Região 4 

378 residências. 529 residências. 614 residências. 364 residências. 

3410 moradores. 4772 moradores. 5539 moradores. 3283 moradores. 

3410 kg p/ dia. 4772 kg p/ dia. 5539 kg p/ dia. 3283 kg p/ dia. 

 

A partir da estimativa dos resíduos gerados em cada uma das quatro sub-

regiões, foi calculado o volume necessário para o acondicionamento em cada ponto. 

Não foi possível a realização de um estudo gravimétrico dos resíduos gerados na 

comunidade do Preventório, sendo assim foram utilizados os dados de um estudo 

gravimétrico realizado pela Comlurb, nos anos de 1999 e 2005. Esse estudo 

confronta a porcentagem dos resíduos orgânicos (putrescíveis) gerados em locais 

de alto poder aquisitivo, como o Leblon e a área de planejamento (AP) 2.1, onde 

esta corresponde á área mais nobre da cidade, com a de locais de baixa renda per 

capita, como a favela da rocinha e a área de planejamento 5.3. 

Segundo BOSCOV (2008) a composição gravimétrica dos resíduos varia de 

região para região, de acordo com a alimentação, a forma de se vestir, o nível 

educacional da população, a atividade econômica, o desenvolvimento econômico e 

o clima. A partir dessas variantes, é marcante a diferença da quantidade de 

resíduos orgânicos gerados nas regiões de alto e baixo poder aquisitivo, como 

mostra a Tabela 5. 

  



 

63 

 

Tabela 5 – Estudo Gravimétrico realizado em locais de baixo e alto poder aquisitivo 

 

Fonte: Lamare Neto (2004) 

A partir da análise do estudo gravimétrico da tabela 6, foi estimado para o 

presente projeto, o percentual de 65% de resíduos orgânicos e 35% de resíduos 

recicláveis. Assim encontrando os valores da fração orgânica e reciclável, conforme 

mostra a Tabela 6. 

Tabela 6 – Proporção de Resíduos Orgânicos e Recicláveis. 

Fração Sub-região 1 Sub-região 2 Sub-região 3 Sub-região 4 

Orgânica 2217 kg 3101 kg 3600 kg 2134 kg 

Reciclável 1193 kg 1671 kg 1939 kg 1149 kg 

 

O presente projeto sugere trocar as caçambas metálicas presentes na 

comunidade por coletores fechados e semienterrados, explicitados no item 3.3.1.4, 

que serão utilizados para acondicionar as frações orgânicas e recicláveis, 

previamente separadas e dispostas diretamente pelos moradores da comunidade. 

A escolha para a instalação dos coletores semienterrados em substituição das 

caçambas metálicas presentes na comunidade, se justifica pela capacidade de 

armazenamento de um grande volume de resíduos, ocupando uma área menor, 

bem como a coibição de proliferação de insetos, ratos e outros vetores, oriundos 

dos resíduos anteriormente espalhados no entorno das caçambas metálicas.  

A utilização de dois ou mais contentores semienterrados possibilita a separação 

dos resíduos orgânicos dos recicláveis, e o acondicionamento destes por maior 

tempo, proporcionando grande economia, uma vez que a coleta pode ser feita com 
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menor frequência. Isso gera economia de combustível e mão de obra, além da 

redução da emissão de gases tóxicos na atmosfera por parte dos caminhões 

coletores além de aumentar significantemente o volume de resíduos recicláveis da 

comunidade. Cabe mencionar que cada coletor semienterrado equivale a 40 

contentores de 240 litros, e apesar de possuírem alto valor, sua vida-útil pode 

chegar a até 20 anos.  

Para o dimensionamento do volume necessário para o acondicionamento da 

parcela orgânica e reciclável em cada sub-região, foi disponibilizada uma tabela 

referente ao peso específico de diferentes tipos de resíduos, em estudo realizado 

pelo gerente de projetos de resíduos especiais da Comlurb, o Sr. Mauro Wanderley 

de Lima. 

Tabela 7 – Peso específico dos principais tipos de resíduos 

Tipo de Resíduo Peso Específico (Kg/m³) 

Resíduo Domiciliar 180 a 220 

Resíduo de Logradouro 220 

Resíduo de Praia Aberta 450 

Resíduo de Praia Fechada 650 

Resíduo de Praia-Coco 350 à 400 

Resíduo de Favela 800 

Resíduo de Feira Livre 270 

Entulho 1200 à 1280 

Raspagem 1000 

Lixo Hospitalar 50 

Fonte: LIMA (2019) 

A partir da estimativa de geração para cada sub-região e o peso específico para 

cada tipo de resíduo, foi possível calcular o volume estimado necessário para o 

acondicionamento das frações orgânica e reciclável nas quatro sub-regiões. Foi 
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considerado o peso específico da fração orgânica em 270 kg/m³, sendo este peso 

específico referente à parcela dos resíduos de feira livre, e da fração reciclável em 

200 kg/m³, referente a uma estimativa baseada na parcela dos resíduos 

domiciliares. No processo de acondicionamento dos resíduos dentro do coletor 

semienterrado há uma compactação natural dos resíduos orgânicos, devido a altura 

do coletor, onde estes irão ter seu peso específico dobrado, ficando assim 540 

kg/m³. Assim será necessário para o acondicionamento em cada região. 

 

Tabela 8 – Volume necessário para acondicionamento de resíduos. 

Fração Sub-Região 1 Sub-Região 2 Sub-Região 3 Sub-Região 4 

Orgânica 4,10 m³ 5,74 m³ 6,66 m³ 4 m³ 

Reciclável 6 m³ 8,3 m³ 9,7 m³ 5,8 m³ 

 

Vale ressaltar que um aspecto relevante percebido nas sub-regiões 2, 3 e 4 foi 

à quantidade de entulho e restos de obra descartados. Muito pouco explorada, a 

reciclagem de resíduos de construção civil é uma alternativa ao descarte 

inadequado destes materiais. Visando abranger também esses resíduos, será 

necessária a instalação de caçambas metálicas com tampa para a disposição 

desses materiais em pontos já determinados. 

 

 

Figura 36 – Caçamba metálica estacionária com tampa 

Fonte: Monticuco, 2013 

A intenção é alterar minimamente a rotina de descarte dos moradores. 

Investindo em equipamentos mais práticos e modernos, é possível operacionalizar a 
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separação e a coleta de forma realmente efetiva. Com isso, concluiu-se sobre a 

demanda da comunidade, onde os equipamentos a serem instalados estão 

demonstrados na Tabela 9, podendo haver a instalação de novos contentores, caso 

haja demanda, de acordo com o funcionamento do sistema. 

Tabela 9 – Quantidade de equipamentos para cada região 

Tipologia Sub-Região 1 Sub-Região 2 Sub-Região 3 Sub-Região 4 

Orgânico 
1 contentor 

(5 m³) 

1 contentor 

(5 m³) 

2 contentores  

(3 m³ e 5m³) 

1 contentor 

(5 m³) 

Reciclável 
2 contentores 

(3 e 5m³) 

2 contentores 

(5 m³) 
2 contentores(5 m³) 

1 contentor 

(5 m³) 

Entulho - 
1 caçamba 

(5 m³) 

1 caçamba 

(5 m³) 

1 caçamba 

(5 m³) 

 

 

Figura 37 – Modelo de implantação do coletor semienterrado na região 3. 
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Figura 38 – Modelo de implantação do coletor semienterrado na região 3. 

5.2. Coleta Interna 

Como pode ser observado na Figura 26, o caminhão compactador que realiza a 

coleta dos resíduos na região, não tem acesso a grande parte da comunidade por 

consequência da configuração urbana do local. Dessa forma, uma alternativa 

encontrada para a realização da coleta na comunidade, seria através da utilização 

de quadricíclos, com tração 4x4, acoplados a carretas do tipo “fazendinha” (Figuras 

39 e 40). A opção por quadriciclos se deu pelo fato dos mesmos terem se mostrado 

mais seguros e estáveis que motocicletas, quando associados a grandes cargas, e 

por estes conseguirem acesso a partes mais afastadas da comunidade, evitando 

assim a disposição inadequada de resíduos em terrenos baldios e encostas 

presentes nestas regiões.  

O modelo do quadriciclo escolhido para a realização da coleta é o Outlander 

570, que possui uma capacidade de reboque de 590 kg, tração 4x4, 570 cilindradas, 

1,24 metros de altura e 1,16 metros de largura. 
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Figura 39 – QuadricicloOutlander 570 

Fonte: Can-AM, 2019 

 

 

Figura 40 – Carreta Fazendinha 

Fonte: Rei das carretinhas, 2019 

A carreta que será utilizada para a realização da coleta na comunidade, deverá 

ter as dimensões de 2,00 por 1,30 metros, assim podendo transportar até quatro 

contenedores, de 240 litros, por viagem. Os contenedores serão instalados nas 

partes mais altas da comunidade, em pontos apontados pelo senhor Hugo, 

presidente da associação de moradores, e discutidos com alguns moradores da 

comunidade. Os pontos escolhidos estão explícitos na Figura 41.  
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Figura 41 – Pontos de acumulação para coleta interna 

A escolha dos pontos de acumulação de resíduos se justifica por serem locais 

em que o quadriciclo consegue total acesso, por serem locais de despejo 

inadequado de resíduos já estabelecidos na comunidade, como é o caso dos pontos 

8, 9 e 10, e por possuirem uma área livre para a instalação dos contenedores.  

Em um primeiro momento serão instalados quatro contenedores de 240 litros 

em cada ponto, sendo um verde para resíduos secos (Figura 42) e um marrom para 

resíduos orgânicos (Figura 43), onde estes serão transportados na carreta, 

devidamente amarrados e presos nesta, e dispostos no contêiner principal (semi 

enterrado). Os contenedores serão instalados de acordo com a Figura 17, fixados 

em pedaços de madeira e presos nestes por cadeados e correntes, onde apenas o 

trabalhador responsável pela coleta terá a chave e fará a troca dos coletores cheios 

pelos vazios a cada viagem. 

  

Figura 42 – Contentor 240L – 

Reciclável 

Fonte: Lojas Baiana, 2018 

Figura 43 – Contentor 240L – 

Orgânico 

Fonte: Lojas Baiana, 2018 
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Serão necessários três quadriciclos e três carretas para a realização da coleta 

interna na região, sendo um quadriciclo responsável pela coleta e alimentação dos 

coletores principais das sub-regiões 1 e 2, outro responsável apenas pela sub-

região 3 e o ultimo pela sub-região 4. De acordo com o funcionamento do sistema, 

poderão ser alocados mais contenedores nos pontos onde tiverem maior disposição 

de resíduos e demanda de viagens, evitando assim a formação de vazadouros 

nestes locais. 

5.3. Galpão de Reciclagem e Horta Comunitária 

Diante da necessidade de ocupar os locais onde antes era depositado lixo, 

cogitou-se implantar espaços de convivência e uso público com parque infantil e 

horta comunitária. Entretanto, durante uma visita a comunidade, o presidente da 

associação de moradores informou que a Comunidade do Preventório já conta com 

uma horta gerenciada por moradores, em um antigo ponto de disposição 

inadequada de lixo, e que atende parte da população do local. Nesse contexto, o 

foco seria oferecer maior estrutura para o desenvolvimento dessa importante 

iniciativa. 

O projeto pretende ainda estimular a instalação de uma cooperativa de 

reciclagem onde serão destinados os resíduos recicláveis gerados na comunidade. 

A área escolhida para a construção do galpão é um terreno público municipal, 

compreende 329 m² e fica ao lado de um terminal rodoviário, tendo acesso para a 

entrada e descarga dos resíduos pelo caminhão. 

 

 

Figura 44 – Localização da horta comunitária e do galpão de reciclagem 
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Figura 45 – Área do galpão de reciclagem 

Quando mencionado durante visita ao local, o plano da implementação da 

cooperativa de recicláveis foi prontamente aceito pelo presidente da Associação de 

Moradores do Preventório com a justificativa de inclusão social e de engajar ainda 

mais a população na questão da separação e disposição adequada dos resíduos. 

A cooperativa de reciclagem desenvolverá o processo de separação dos 

materiais e irá colocá-los em latões ou bags. O material separado será prensado, 

compactando o material em grandes quantidades, e vendido para empresas 

recicladoras, que utilizarão esse material em seu ciclo produtivo. 

5.4. Treinamento e Participação da Comunidade 

O treinamento e a conscientização da população consistem em uma questão 

determinante para que o projeto alcance exito. Essas ações buscam mudar hábitos, 

transformar a situação da comunidade e proporcionar uma melhor qualidade de vida 

para que os moradores se sintam responsáveis em conter a poluição urbana, a 

degradação ambiental e os efeitos das mudanças climáticas. 

Através de palestras educativas na escola, ensinando a correta separação dos 

resíduos, mutirões de limpeza em pontos de lixão, visitas ao Parque Natural 

Municipal de Niterói (PARNIT), ações na CLIN, plantio de mudas e distribuição de 

lixeiras para separação domiciliar, os moradores vivênciam situações que ocorrem a 

sua volta e enxergam em cada uma delas possibilidade de melhorar as condições 

ambientais do local onde estão inseridos. 
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Segundo DENIZ (2016) a gestão participativa traz a implantação de importantes 

princípios de gestão pública intersetoriais associados à participação popular e o 

compartilhamento do poder. Para que o presente projeto obtenha êxito, é 

necessário o empoderamento da comunidade no mesmo, participando diretamente 

do modelo de gestão de resíduos sólidos, seja no processo de separação da fração 

orgânica e reciclável, na disposição adequada ou na solução de eventuais 

problemas, da maneira mais satisfatória e pacífica. 

 O objetivo é envolver a comunidade em um projeto de reciclagem local, a 

partir da separação dos resíduos na fonte, disposição adequada nos coletores 

principais, coleta e destinação da fração reciclável para alimentar a cooperativa, 

onde nesta, os responsáveis pela triagem, valoração e venda serão moradores da 

própria comunidade. Além do projeto de reciclagem também é proposta a 

participação dos moradores na manutenção de uma horta comunitária, agregadora 

do conceito de educação ambiental e economia criativa e solidária. 

O presente projeto tem como objetivo principal fomentar a sensação de 

pertencimento, ou seja, se sentir acolhido e parte do contexto onde está inserido. 

Ter ciência do seu papel e da importância dele como protagonista de seu próprio 

meio. 

5.5. Arranjo Institucional e Cronagrama de Ações 

Para implementação do projeto haverá articulação entre a Companhia de 

Limpeza Urbana de Niterói (CLIN), Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos 

e Sustentabilidade (SMARHS), Associação de Moradores do Preventório e o 

Colégio Brasil França (CIEP 449). Na tabela 6 são indicadas as atribuições de cada 

entidade e/ou órgão. 

Tabela 10 – Entidade e/ou órgãos envolvidos no projeto 

Entidade Órgãos administrativos Atribuições 

Prefeitura 

Municipal de 

Niterói (PMN) 

Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hídricos e Sustentabilidade 

(SMARHS) 

Responsável pelo apoio das atividades de 

educação ambiental na escola e no 

desenvolvimento de hortas urbanas na comunidade. 
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Entidade Órgãos administrativos Atribuições 

 

Companhia de 

Limpeza Urbana de Niterói 

(CLIN) 

Responsável pela limpeza urbana e destinação 

final dos resíduos sólidos produzidos na 

comunidade. Instalação e manuseio dos novos 

coletores, uso dos quadriciclos com carreta para 

coleta interna. Apoio nas ações de educação 

ambiental. 

CIEP 449 

Leonel de 

Moura Brizola  

Brasil-França 

- 

Será utilizado o espaço da escola para 

educação ambiental, com conscientização dos 

alunos, não apenas por palestras, mas também por 

atividades na escola e na comunidade que apliquem 

os saberes aprendidos. Como o desenvolvimento 

de hortas e o descarte dos materiais nos lugares 

adequados. 

Associação de 

Moradores 
- 

Responsável pelo apoio no cultivo e 

manutenção da horta pela comunidade, 

comunicação da comunidade com a CLIN e o 

SMARHS, e do descarte adequado dos resíduos 

sólidos. 

 

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

coletores e consequentemente da coleta dos resíduos sólidos. Para tanto serão 

utilizados quadriciclos acoplados a carretas. Serão alocados garis nas áreas 

próximas aos pontos de coleta de forma a orientar a população sobre o descarte 

regular de cada tipo de resíduo.  

De forma paralela serão realizadas palestras pela CLIN e SMARHS no CIEP 

449, buscando a conscientização dos moradores da comunidade. Há objetivo da 

CLIN e da SMARHS de criar espaços na escola ou na comunidade onde os alunos 

possam aplicar os saberes aprendidos.  

A Associação de Moradores já cuida de uma pequena horta na comunidade e 

tem o desejo de expandir. Foram relatadas algumas dificuldades em relação a 

equipamentos para o desenvolvimento da atividade, assim o projeto visa 

instrumentalizar o aumento dessa prática na comunidade, diminuindo áreas que 
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antes eram depósitos de lixo. 

O cronograma de ações referente à melhoria do sistema de coleta, as ações de 

educação ambiental e iniciativas em prol da comunidade, está explicita na Tabela 

11. 

Tabela 11 – Cronograma de ações 

 

5.6. Estimativa de Custo 

O projeto em questão se trata de um macroprojeto, onde são executados 

microprojetos de forma concomitante. Desse modo, seus custos podem ser 

estimados da seguinte maneira: 
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Tabela 12 – Estimativa de custos 

 

 

Tabela 13 – Total de Custos 

 

Tabela 14 – Total de custos do projeto com reserva de contingencia 
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Tabela 15 – Contrapartida não financeira 

 

5.7. Resultados Potenciais 

No presente trabalho foram dimensionados novos coletores, onde a partir da 

separação dos resíduos em secos e úmidos pelos moradores, estes acondicionarão 

essas duas parcelas. Para a comunidade do Preventório, contabilizando as quatro 

subregiões, foi encontrada a necessidade de instalação de equipamentos para o 

acondicionamento de 20,5 m³ para resíduos orgânicos e 29,8 m³ para resíduos 

recicláveis.  

A fim de evitar o despejo inadequado em terrenos baldios e encostas, foi 

proposta uma coleta interna com uso de quadriciclosaclopados a carretas, para a 

realização da coleta em pontos de acumulação pré-estabelecidos em contato com 

os moradores e membros da associação de moradores. Para a realização da coleta 

é indicado o uso de três quadriciclos, um para cada acesso da comunidade. Cada 

viagem realizada transporta quatro contenedores de 240 litros, sendo assim 960 

litros no total, o equivalente a 0,96 m³. Considerando o peso específico dos resíduos 

domésticos acondicionados nos contenedores de 200 kg/m³, cada viagem 

transporta um peso estimado de 192 kg. Considerando o parâmetro de nove 

moradores por habitação, evidenciado no item 5.1, e que cada morador gera um kilo 

por dia, cada viagem transportará o equivalente gerado por 21 moradias. 

Considerando a quantidade de residências próximas, num raio de 300 metros, de 

até 100 moradias, serão necessárias no máximo cinco viagens diárias por ponto de 

acumulação. 

A partir da metodologia aplicada para o dimensionamento dos novos coletores a 

serem instalados na comunidade, a necessidade de uso de veículo de pequeno 

portepara a realização da coleta interna, a pré-definição dos pontos de acumulação 

para a locação dos contentores de 240 litros e as ações de educação ambiental e 

inserção dos moradores da comunidade no sistema de gestão de resíduos sólidos 
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local, são previstos resultados futuros explícitos na Tabela 16. 

Tabela 16 – Resultados Potenciais 

Resultados Público 

Objetivos 

Específicos do 

Projeto 

Meios de Verificação 

Melhoria nas 

condições de 

salubridade 

Beneficiários/Comunidade Diminuir pragas e 

vetores; Eliminação 

de odores causados 

pela destinação 

inadequada dos 

resíduos sólidos 

- Quantidade de pontos 

de descarte irregular 

- Entrevistas não 

estruturadas com 

moradores 

- Entrevistas não 

estuturadas com os 

médicos de familia 

 

Apropriação das 

práticas e 

tecnologias por 

parte da 

comunidade 

Beneficiários/Comunidade Emponderar a 

sociedade; 

Desenvolvimento 

do conhecimento 

tecnológico; 

Aplicação dos 

saberes ambientais 

na escola e na 

comunidade 

- Número de Hortas 

Comunitárias 

- Quantidade de objetos 

feitos a partir de material 

reciclável na escola 

- Número de pessoas 

envolvidas na cooperativa 

Melhoria da 

infraestrutura na 

comunidade 

Comunidade Melhorar os 

espaços de 

convivência com 

instalação de novos 

equipamentos 

urbanos, como: 

Bancos, 

contenedores, 

Molok´s e hortas 

comunitárias 

- Quantidade de bancos 

instalados 

- Quantidade de 

contenedores instalados 

- Quantidade de Molok´s 

instalados 

- Quantidade de hortas 

instaladas 

Melhoria da 

consciência 

Comunidade Oferecer subsídio 

para a 

- Número de alunos 



 

78 

 

Resultados Público 

Objetivos 

Específicos do 

Projeto 

Meios de Verificação 

socioambiental potencialização da 

comunidade como 

protagonista do 

desenvolvimento 

sutentável; 

Orientação pelos 

garis para a 

comunidade sobre 

a destinação 

correta dos 

resíduos; 

Realização de 

palestras no 

entorno das escolas 

da comunidade 

treinados 

- Número de adultos 

treinados para a 

cooperativa 

- Número de adultos 

orientados pelos garis em 

média por dia 

- Número de queimadas 

no PARNIT 

- Número de mudas 

plantadas no PARNIT 

- Aumento na percepção 

e frequência ao PARNIT 

Melhoria nas 

condições de 

renda 

Beneficiários/Comunidade Inclusão social a 

partir da separação 

da fração reciclável 

gerada na 

comunidade e 

destinação para a 

cooperativa, para 

posterior venda 

- Renda média gerada na 

cooperativa 

Melhoria na 

geração de 

alimentos 

Beneficiários/Comunidade Criação de hortas 

comunitárias em 

antigas áreas de 

lixão 

- Quantidade de hortaliça 

colhida 

Melhoria da coleta 

de resíduos 

sólidos 

Comunidade/CLIN Redução do 

descarte irregular; 

Melhora do manejo 

e direcionamento 

dos materiais 

- Registro fotográfico do 

“antes” e “depois” dos 

pontos onde hoje há 

descarte irregular de 

resíduo sólido 

Mudanças de Beneficiários/Comunidade Descarte correto - Número de moradores 
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Resultados Público 

Objetivos 

Específicos do 

Projeto 

Meios de Verificação 

Hábitos dos resíduos; 

Promoção do 

empoderamento 

comunitário através 

da criação da 

cooperativa e horta 

comunitária; 

Convivência social 

em espaços 

transformados em 

áreas de lazer 

envolvidos diretamente 

na cooperativa 

- Quantidade de lixo 

úmido e seco separado 

- Quantidade de hortas 

instaladas na comunidade 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A gestão tradicional de resíduos sólidos urbanos engloba a coleta, tratamento e 

a disposição final adequada dos resíduos sólidos e deve atender 100% das 

moradias, de modo social e ambientalmente satisfatório, utilizando os meios mais 

econômicos possíveis. O setor público deve difundir os conceitos introduzidos na 

PNRS/10 entre a população e o setor produtivo, buscando diminuir a quantidade de 

resíduos gerados, buscar alternativas de reaproveitamento e reciclagem, e 

consequentemente diminuir os gastos com a gestão dos resíduos sólidos urbanos. 

Em comunidades de baixa renda a atuação das companhias de limpeza urbana, 

no que se refere à coleta dos resíduos, é limitada em consequência das 

características geográficas dessas regiões, das ocupações desordenadas e sem 

planejamento, das poucas vias carroçaveis e do poder paralelo instaurado na 

maioria das comunidades. Esse fato faz com que os moradores dessas 

áreaspercorram um caminho extenso até as vias principais, onde estão instalados 

os coletores, para disposição dos seus resíduos ou simplesmente disponham seus 

resíduos em terrenos baldios, encostas ou na rua. 

Portanto, é necessário um estudo de cada comunidade de baixa renda, 

buscando alternativas que se adequem com as características geográficas dela e 



 

80 

 

solucionem a gestão de resíduos sólidos na região, em relação à dinâmica de coleta 

em vias não trafegáveis e um dimensionamento correto para o acondicionamento 

dos resíduos gerados diariamente. Para estudos futuros, é interessante diagnosticar 

a faixa etária da população da comunidade, buscando assim uma estimativa de 

geração e tipologia de resíduo gerado mais adequado a comunidade em questão. 

Além disso é necessário avaliar o recipiente adequado, dentro do coletor 

semienterrado, que irá absorver os resíduos dispostos, visto que com o uso dos 

sacos plásticos há a possibilidade de estes rasgarem com a disposição de resíduos 

perfurocortantes.  

Aliado ao estudo da região e a busca por alternativas de coleta dos resíduos, se 

fazem necessárias ações de educação ambiental com os moradores da 

comunidade, visando o engajamento destes para a solução do problema de gestão 

de resíduos sólidos local, e inseri-los como participantes da mesma. 

  



 

81 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. Brasília, 2011. 

 

ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. Brasília, 2017. 

 

ALERJ, Fórum Permanente de Desenvolvimento Do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro, 2012. 

 

ALMEIDA, Marco Antônio. Modelo de Gestão de Resíduos Sólidos em Belo 
Horizonte. Programa Gestão Pública e Cidadania, Belo Horizonte: ED FGV, nº 66, 
1996. 57 p. 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10004, Dispõe Sobre 
a Classificação Dos Resíduos Sólidos. Rio de Janeiro, 2004. 71 p. 

 

AZEVEDO, Bruno. Análise e Proposta de Diretrizes para um Sistema Logístico 
de Recolha e Beneficiamento dos Resíduos Sólidos Para Áreas de Favela em 
Sintonia com os Preceitos da GrSCM. Rio de Janeiro, 2010. 133 f. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia de Produção) – Departamento de Engenharia Industrial, 
Pontifícia UniversidadeCatólica, Rio de Janeiro, Março de 2010. 

 

BAGNATI, Marius. Programa Beija-Flor de Tratamento Descentralizado de 
Resíduos em Florianópolis-SC. In: BundesministeriumfürBildungundForschung. 
Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos Urbanos – Transferência de experiência 
entre Brasil e Alemanha. Florianópolis: Ed. ANS e V. Braunschweig, 2015. Cap 3, p. 
419-434. 

 

BELO HORIZONTE. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
da Cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte, 2017. 325 p. 

 

BOSCOV, Maria Eugênia. Geotecnia Ambiental. São Paulo: Oficina de textos, 
2008. 81 p. 

 

BRASIL, Lei n° 12305, de 2 de agosto de 2010. Alteração da Lei nº 
9.605/98,institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Publicado no D.O.U em 03 
de agosto de 2010. 

 



 

82 

 

BRASIL, Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a Educação 
Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Publicado no D.O.U 
em 28 de abril de 1999. 

 

BRASIL, Lei nº 11.445,de 5 de Janeiro de 2007.Estabelece as Diretrizes 
Nacionais Para o Saneamento Básico e Para a Política Federal de Saneamento 
Básico. Publicado no D.O.U em 8 de janeiro de 2007. 

 

BRASIL, Resolução CONAMA Nº 258, de 26 de Agosto de 1999. Determina 
que as Empresas Fabricantes e as Importadoras de Pneumáticos Ficam Obrigadas 
a Coletar e Dar Destinação Final Ambientalmente Adequada aos Pneus Insersíveis. 
Publicada no D.O.U em 2 de dezembro de 1999. 

 

BRITO, João Carlos. Coleta de Lixo em Comunidades de Baixa Renda – A 
Nova Experiência da COMLURB. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 22. , 2002, Rio de Janeiro, IBAM – 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal,16 p, III-203. 

 

CARIJÓ, RENATA DE SOUZA. Análise e Proposta de uma Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos: O Estudo de Caso da Comunidade Babilônia. Rio de 
Janeiro, 2016. 144 f. Dissertação (Mestrado em Planejamento Energético), - 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 

 

CAN-AM. Outlander 570 2019. Disponível em <https://br.brp.com/off-
road/atv/outlander/outlander-570.html> Acessado em 03 de Março de 2019. 

 

CLP – Centro de Liderança Pública. Como o Programa Lixão Zero Substituiu 
os Lixões do Rio de Janeiro por Aterros Sanitários, 2017. Disponível em 
<http://www.clp.org.br/Show/Como-o-Programa-Lixao-Zero-substituiu-os-
lixoes-do-Rio-de-Janeiro-por-aterros-sanitarios-
?=HcsggNlvPKucn6ca4iELzw==>Acessado em 05 de Novembro de 2018. 

 

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Aterros Sanitários, 
Aterros Controlados e Lixões: Entenda o Destino do Lixo no Paraná, 2017. 
Disponível em <https://cetesb.sp.gov.br/biogas/2017/08/01/aterros-sanitarios-
aterros-controlados-e-lixoes-entenda-o-destino-do-lixo-no-parana/>Acesso em 03 de 
Novembro de 2018. 

 

CLIN – Companhia de Limpeza Urbana de Niterói. Distritos de Limpeza. 
2015.Disponível em <http://www.clin.rj.gov.br/?a=distritos> Acesso em 02 de 
Dezembro de 2018. 

 

https://br.brp.com/off-road/atv/outlander/outlander-570.html
https://br.brp.com/off-road/atv/outlander/outlander-570.html
http://www.clp.org.br/Show/Como-o-Programa-Lixao-Zero-substituiu-os-lixoes-do-Rio-de-Janeiro-por-aterros-sanitarios-?=HcsggNlvPKucn6ca4iELzw==
http://www.clp.org.br/Show/Como-o-Programa-Lixao-Zero-substituiu-os-lixoes-do-Rio-de-Janeiro-por-aterros-sanitarios-?=HcsggNlvPKucn6ca4iELzw==
http://www.clp.org.br/Show/Como-o-Programa-Lixao-Zero-substituiu-os-lixoes-do-Rio-de-Janeiro-por-aterros-sanitarios-?=HcsggNlvPKucn6ca4iELzw==
https://cetesb.sp.gov.br/biogas/2017/08/01/aterros-sanitarios-aterros-controlados-e-lixoes-entenda-o-destino-do-lixo-no-parana/
https://cetesb.sp.gov.br/biogas/2017/08/01/aterros-sanitarios-aterros-controlados-e-lixoes-entenda-o-destino-do-lixo-no-parana/


 

83 

 

CEHAB – Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro. Intervenções 
em Favelas – Morro do Preventório. In: SEMINÁRIO INSTRUMENTOS 
NOTÁVEIS DE INTERVENÇÃO URBANA, 1., Mesa 05, 2013. Anais... Brasília: V 
Conferência Nacional das Cidades, 2013, p. 4-5. 

 

COMCAP – Companhia Melhoramentos da Capital.Arquivo de 
Fotos.Disponível em: <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/comcap/>. Acesso em 13 
de Novembro de 2018. 

 

CONNET, Paul. Reciclagem Popular. IN: SEMINÁRIO RESÌDUO ZERO NO 
BRASIL. 2014, São Paulo: Anais... Instituto Pólis, 2014. 

 

DENIZ, Ana Clara. A Gestão Participativa dos Resíduos Sólidos Urbanos 
nas Comunidades de Baixa Renda. Rio de Janeiro, 2016. 64 p. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Ambiental) – Curso de Engenharia 
Ambiental – Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, Fevereiro de 2016. 

 

 ECYCLE. O que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Disponível em 
<https://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-dia/3705-o-que-e-
politica-nacional-de-residuos-solidos-pnrs-urbanos-descartes-danos-saude-meio-
ambiente-qualidade-vida-reciclagem-consumo-instrumento-responsabilidade-
produto-metas-lixoes.html> Acessado em 02 de novembro de 2018. 

 

G1. Policia Civil Faz Operação no Morro do Preventório, em Niterói. 
Disponível em <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/04/policia-civil-faz-
operacao-no-morro-do-preventorio-em-niteroi.html> Acesso em 02 de Dezembro de 
2018. 

 

GONÇALVES, Pólita. A Reciclagem integradora de aspectos: ambientais, 
sociais e econômicos. Rio de Janeiro: Fase, DP&A editores, 2003. (Série econômica 
solidária, v.5) 

 

GOUVEIA, Nelson. Resíduos Sólidos Urbanos: Impactos Socioambientais e 
Perspectiva de Manejo Sustentável com Inclusão Social. In: Ciência & Saúde 
Coletiva. Rio de Janeiro, v. 17, n. 6, pp. 1503-1510, 2012. 

 

IBGE. Sinopse por Setores. 2010. Disponível em 
<https://censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/>Acesso em: 04 de Maio de 
2019. 

 

IPP – Instituto Pereira Passos. Conheça a atuação da COMLURB. Disponível 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/comcap/
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-dia/3705-o-que-e-politica-nacional-de-residuos-solidos-pnrs-urbanos-descartes-danos-saude-meio-ambiente-qualidade-vida-reciclagem-consumo-instrumento-responsabilidade-produto-metas-lixoes.html
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-dia/3705-o-que-e-politica-nacional-de-residuos-solidos-pnrs-urbanos-descartes-danos-saude-meio-ambiente-qualidade-vida-reciclagem-consumo-instrumento-responsabilidade-produto-metas-lixoes.html
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-dia/3705-o-que-e-politica-nacional-de-residuos-solidos-pnrs-urbanos-descartes-danos-saude-meio-ambiente-qualidade-vida-reciclagem-consumo-instrumento-responsabilidade-produto-metas-lixoes.html
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-dia/3705-o-que-e-politica-nacional-de-residuos-solidos-pnrs-urbanos-descartes-danos-saude-meio-ambiente-qualidade-vida-reciclagem-consumo-instrumento-responsabilidade-produto-metas-lixoes.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/04/policia-civil-faz-operacao-no-morro-do-preventorio-em-niteroi.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/04/policia-civil-faz-operacao-no-morro-do-preventorio-em-niteroi.html
https://censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/


 

84 

 

em: <http://www.rio.rj.gov.br/web/ipp/exibeconteudo?id=4677479>. Acesso em 11 
de Novembro de 2018. 

 

JARDIM, N. S. et al. Lixo Municipal: manual de gerenciamento integrado. 
São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), e Compromisso Empresarial 
para Reciclagem (CEMPRE), 278 p,1995. 

 

KALWANY. Community participation in Municipal solid waste management in 
informal settlements: Morogoro Municipality, Tanzania. Universityof Dar es Salaam, 
2009. 

 

LAMARE NETO, A. Resistência ao Cisalhamento de Resíduos Sólidos 
Urbanos e de Materiais Granulares. 2004, 109 f. Tese (Doutorado em Engenharia 
Civil) – Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia Civil, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004. 

 

LEAL, Thiago Santos. Mapas com indicações dos Limites do PARNIT, 
pontos de incêndio e Setores Censitários. Mensagem recebida por 
<bernardo@clin.rj.gov> Em: 05 maio. 2019. 

   

LEITE, Camila. Análises de uma Prática Mídia-Educadora Protagonizada 
por Jovens Moradores do Morro do Preventório. Rio de Janeiro, 2005. 162 p. 
Disertação(Mestrado em Educação) – Departamento de Educação do Centro de 
Teologia e Ciências Humanas – PontifíciaUniversidade Católica, Rio de Janeiro, 
Abril de 2005. 

 

LIMA, Mauro Wanderley. Pesos específicos dos principais tipos de 
resíduos. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por<bernardo@clin.rj.gov> 
Em: 12 jan. 2019. 

 

LOJAS BAIANA. Disponível em <https://www.lojasbaianas.com.br/contentor-2-
rodas> Acesso em 02 de Dezembro de 2018. 

 

MONGKOLNCHAIARUNYA, J. Implementing Waste Management Projects in 
an Effective Way in Cambodia, Lao PDR, Vietnam and Thailand, Asian Institute of 
Technology, 1999. 

 

MONTEIRO, José Henrique Penido et al. Manual de Gerenciamento 
Integrado de Resíduos Sólidos. Coordenação técnica Victor ZularZveibil. Rio de 
Janeiro: IBAM, 2001. 

 

mailto:bernardo@clin.rj.gov
mailto:bernardo@clin.rj.gov
https://www.lojasbaianas.com.br/contentor-2-rodas
https://www.lojasbaianas.com.br/contentor-2-rodas


 

85 

 

MONTICUCO, Deogledes. Considerações e Fotos de Caçamba 
Estacionária. In: Coleção Monticuco: Engenharia de Segurança e Meio Ambiente 
do Trabalho. Fascículo N° 15. São Paulo, 2014. 

 

NITERÓI. Plano Municipal de Resíduos Sólidos De Niterói. Niterói, 2012. 115 p. 

 

NOVA OSASCO. COMPACTADORA DE LIXO E GRANDE VOLUME DE 
RESÌDUOS. Disponível em <http://www.novaosasco.com.br/container-compactador-
de-residuos> Acesso em 10 de Novembro de 2018. 

 

OLVEIRA, Fernando; LOBATO, SÉRGIO. Programa Favela Limpa – Um 
Exercicio de Cidadania. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA 
SANITÁRIA E AMBIENTAL, 22. , 2004, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: 
Associação Basileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, VI-185, 2004.  

 

O GLOBO. “Alpinistas da Comlurb” passam horas por dia no alto de 
morros para retirar lixo de encostas. Disponível em 
<https://oglobo.globo.com/rio/alpinistas-da-comlurb-passam-horas-por-dia-no-alto-
de-morros-para-retirar-lixo-de-encostas-23044036> Acesso em 30 de Novembro de 
2018. 

 

PEREIRA, Ian. O Catador de Materiais Recicláveis Como Agente Para a 
Construção das Cidades Sustentáveis. São Paulo, 2012. 178 p. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Curso de Direito - Faculdades 
Integradas Rio Branco, São Paulo, 2012. 

 

PEREIRA, Suelen; CURI, Rosires. Modelos de Gestão Integrada dos Resíduos 
Sólidos Urbanos: A importância dos Catadores de Materiais Recicláveis no 
Processo de Gestão Ambiental. In: Gestão Sustentável dos Recursos Naturais: Uma 
Abordagem Participativa. 2013,Campina Grande. Anais... Campina Grande: 
EDUEPB, 2013. 

 

PEREIRA, Tatiana. Panorama da Política de Resíduos Sólidos no Estado do 
Rio de Janeiro: Entre a Norma, a Vontade Política e a Realidade. In: DIREITOS 
SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS, 2., 2014, Rio de Janeiro. Anais... Rio de 
Janeiro: Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, 2014, p. 491-
515. 

 

PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA. Pena de prisão para quadrilha 
que comandava tráfico no morro do Mocotó. Santa Catarina, 2017. 
Disponível<https://portal.tjsc.jus.br/web/sala-de-imprensa/noticias/visualizar/-
/asset_publisher/I22DU7evsBM8/content/pena-de-231-anos-de-prisao-para-
quadrilha-que-comandava-trafico-no-morro-do-

http://www.novaosasco.com.br/container-compactador-de-residuos
http://www.novaosasco.com.br/container-compactador-de-residuos
https://oglobo.globo.com/rio/alpinistas-da-comlurb-passam-horas-por-dia-no-alto-de-morros-para-retirar-lixo-de-encostas-23044036
https://oglobo.globo.com/rio/alpinistas-da-comlurb-passam-horas-por-dia-no-alto-de-morros-para-retirar-lixo-de-encostas-23044036
https://portal.tjsc.jus.br/web/sala-de-imprensa/noticias/visualizar/-/asset_publisher/I22DU7evsBM8/content/pena-de-231-anos-de-prisao-para-quadrilha-que-comandava-trafico-no-morro-do-mocoto;jsessionid=5FE8B9A1A8B244210BA03F92F61D6A40
https://portal.tjsc.jus.br/web/sala-de-imprensa/noticias/visualizar/-/asset_publisher/I22DU7evsBM8/content/pena-de-231-anos-de-prisao-para-quadrilha-que-comandava-trafico-no-morro-do-mocoto;jsessionid=5FE8B9A1A8B244210BA03F92F61D6A40
https://portal.tjsc.jus.br/web/sala-de-imprensa/noticias/visualizar/-/asset_publisher/I22DU7evsBM8/content/pena-de-231-anos-de-prisao-para-quadrilha-que-comandava-trafico-no-morro-do-mocoto;jsessionid=5FE8B9A1A8B244210BA03F92F61D6A40


 

86 

 

mocoto;jsessionid=5FE8B9A1A8B244210BA03F92F61D6A40> Acesso em 01 de 
Dezembro de 2018. 

 

PONTES, Fernanda. Niterói, IDH Alto e Favelas em Expansão. Disponível 
em:<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/394718/noticia.htm?sequen
ce=1> O Globo, Rio de Janeiro, 2005. Acessado em 18 de Novembro de 2018. 

 

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. Prefeitura do Rio Cria Soluções para 
manter a Limpeza das Comunidades. 2011.Disponivel em 
<http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?id=1821598> Acesso em 14 de 
novembro de 2018. 

 

RECICLOTECA. Light Recicla: Recicláveis + Ponto de Coleta = Desconto 
na Conta de Luz. 2013. Disponível em < http://www.recicloteca.org.br/coleta-
seletiva/light-recicla-reciclaveis-ponto-de-coleta-reducao-na-conta-de-luz/> 

 

RECNOWA. Recycle Not a Waste Initiative. Disponível 
em:<https://www.seed.uno/awards/all/recycle-not-a-waste-initiative-
recnowa.html>Acesso em 12 de novembro de 2018. 

 

REI DAS CARRETINHAS. Carretinhas em Destaque. Manutenção e compra 
de reboques.Disponível em: <http://www.reidascarretinhas.com.br/> Acesso em 03 
de Março de 2019. 

 

RIBEIRO, Rodrigo. Dimensionamento De um Coletor Compactador de 
Resíduos Sólidos Urbanos sobre Chassi. Rio de Janeiro, 2017. 116 p. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) – Curso de 
Engenharia Mecânica – Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, Fevereiro de 2017. 

 

RIO DE JANEIRO, Lei Nº 4191, de 30 de setembro de 2003. Dispõe sobre 
aPolitica Estadual de Resíduos Sólidos. Publicado no D.O.E em 2 de Outubro de 
2003. 

 

RIO DE JANEIRO, Decreto Nº 41084/07, de 21 de dezembro de 
2007.Regulamenta a Lei n° 4.191, que Dispõe Sobre a Política Estadual de 
Resíduos Sólidos. Publicada no D.O.E em  22 de dezembro de 2007. 

 

RIO DE JANEIRO, Lei nº 6.333/2012, em 15 de outubro de 2012.Autoriza o 
Poder Executivo à Participar do Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos 
da Baixada Fluminense, em Regime de Gestão Associada Executar os Serviços 
Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos. Publicada no D.O.E em 16 de Outubro de 

https://portal.tjsc.jus.br/web/sala-de-imprensa/noticias/visualizar/-/asset_publisher/I22DU7evsBM8/content/pena-de-231-anos-de-prisao-para-quadrilha-que-comandava-trafico-no-morro-do-mocoto;jsessionid=5FE8B9A1A8B244210BA03F92F61D6A40
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/394718/noticia.htm?sequence=1
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/394718/noticia.htm?sequence=1
http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?id=1821598
http://www.reidascarretinhas.com.br/


 

87 

 

2012. 

 

RIO DE JANEIRO, Lei n° 6.334/2012, em 15 de Outubro de 2012. Autoriza o 
Poder Executivo a Participar dos Seguintes Consórcios Doravantes Denominados: 
Lagos 1; Centro Sul 1; Sul Fluminense 2; Vale do Café; Noroeste; Serrana 1; 
Serrana 2; Para Todos, em Regime de Gestão Associada Executar os Serviços 
Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos. Publicada no D.O.E em 16 de Outubro de 
2012. 

 

RIO DE JANEIRO, Lei Nº 3.325, em 17 de dezembro de 1999.Institui a Política 
Estadual de Educação Ambiental, Cria o Programa Estadual de Educação 
Ambiental e Complementa a Lei Federal Nº 9.795/99. Publicada no D.O.E em 18 de 
dezembro de 1999. 

 

RIO DE JANEIRO. Plano Estadual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do 
Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2013. 69 p. 

 

SÂO PAULO. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da 
Cidade de São Paulo. São Paulo, 2014. 456 p. 

 

SCHUELER, Adrianaet al. Como Estão os Resíduos nas Favelas 
Cariocas?Separata de: Revista Brasileira de Gestão Urbana; Rio de Janeiro: 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, V. 10, n.1, pp. 213-23, Abril. 2018. 

 

SINIR. Acordos Setoriais. Disponível em <http://sinir.gov.br/logistica-
reversa/acordos-setoriais> Acesso em 14 de Julho de 2019. 

 

SOUSA, Fernando. Impactos Ambientais Resultantes do Descarte Final dos 
Resíduos Sólidos no Lixão do Município de São José de Piranhas - PB. 
Cajazeiras, 2015. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) 
– Curso de Geografia - Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, 2015. 

TETO. Diagnóstico do Parque das Missões. Rio de Janeiro, 2016. 

 

VALADARES, Patrícia. Lixoduto na Cidade de Salvador. Disponível em 
<http://lixoemrocagrande.blogspot.com/> Acesso em 12 de novembro de 2018. 

 

VALLE, Sheila. Pacto pelo Saneamento. Inea, Rio de Janeiro, 2016. 

 

VERDE, Geraldo. A Importância da Gestão Participativa. Minas Gerais, 2010. 
54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Filosofia) -  Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, 2010 

http://sinir.gov.br/logistica-reversa/acordos-setoriais
http://sinir.gov.br/logistica-reversa/acordos-setoriais
http://lixoemrocagrande.blogspot.com/


 

88 

 

WATERAID. Solid waste management in Nepal. Nepal, 2008. 

 

WEB RESOL. Manual Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Disponível em 
<http://www.resol.com.br/cartilha4/residuossolidos/residuossolidos_3.php> 

Acesso em 15 de Novembro de 2018. 

 

WERHS, Carlos. Capítulos da Memória Niteroiense. Niterói, 2012. 

 

WIRTH, Loliet al. A Política Nacional de Resíduos Sólidos e os Modelos de 
Gestão.Cap 9, Livro Catadores de Materiais Recicláveis: Um encontro nacional. 
IPEA, Brasília, 2016. 

 

http://www.resol.com.br/cartilha4/residuossolidos/residuossolidos_3.php

