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RESUMO 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que corresponde a Lei 12.305/2010, 

reconhece que resíduo sólido é reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor 

social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania como sendo um bem econômico e 

de valor social. As atividades econômicas que estão concentradas em centros urbanos são os 

comércios e os prestadores de serviços como os escritórios, gerando quantidades significativas 

diárias de resíduos de como papel, papelão, plástico e, em frequência menor, resíduos 

eletrônicos. As técnicas metodológicas contemplaram três focos, pesquisa em fontes secundárias, 

visitas técnicas às entidades envolvidas com a gestão de resíduos sólidos no município de Niterói 

e trabalho de campo. Pontos como a ausência de divulgação dos projetos de coleta seletiva e 

cooperativas, falta de recursos e leis que regulamente o trabalho realizado pelos catadores de 

ruas e cooperativas, os comércios e prestadores acharem uma boa ideia a implantação da coleta 

seletiva, mas poucos têm interesse em realizá-la em seu ambiente de trabalho, são alguns dos 

pontos para a cadeia de reciclagem no município não ser um ciclo fechado.  

Essa pesquisa tem o escopo de realizar um diagnóstico e analisar se os aspectos da gestão 

integrada de resíduos sólidos no bairro do Centro no município de Niterói estão adequados para a 

cadeia de reciclagem dos materiais em áreas onde se concentram estabelecimentos de prestação 

de serviços (com foco nos escritórios) e comércios (não incluindo matéria orgânica).  

 

Palavras-chave: Prestadores de Serviços e Comércios, Coleta seletiva, Reciclagem, Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos.  
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ABSTRACT 

 

The Brazilian National Police on Solid Waste (PNRS), corresponding to Law 

12.305/2010, recognizes that solid waste is reusable and recyclable as an economic good and 

social value, job generator and income and citizenship promoter as an economic good and social 

value. The economic activities are concentrated in urban centers are the trades and service 

providers such as offices, generating significant amounts of daily waste such as paper, 

cardboard, plastic, and less often, electronic waste. The methodological techniques contemplated 

three focuses, research on secondary sources, technical visits to the entities involved in the 

management of solid waste in the city of Niterói and fieldwork. Points as the lack of 

dissemination of selective collection projects and cooperatives, lack of resources and laws that 

regulate the work carried out by street collectors and cooperatives, businesses and providers thin 

a good idea to implementation of selective collection but few are interested in holding it in your 

work environment are some of the points for the recycling chain in the city is not a closed cycle.  

 This research has the scope to make a diagnosis and analyze the aspects of integrated 

solid waste management in Niterói Downtown, Rio de Janeiro are suitable for materials 

recycling chain in areas where they are concentrated establishments providing services (focusing 

on offices) and trades (not including organic matter). 

 

Keywords: Service Providers and Trades, Selective Collection, Recycling, Integrated Solid 

Waste Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

  O mundo vem passando por intensas transformações e somos nós, seres humanos, os 

responsáveis por dada modificação no meio ambiente. O marco histórico dessa 

transformação é a Revolução Industrial, que colaborou para os avanços e inovações 

tecnológicas e permitiu a produção de bens de consumo para atender à crescente população 

urbana. De acordo com Grippi (2001) fatores como o crescimento acelerado das cidades e as 

mudanças do modo de consumir vem gerando um lixo muito diferente do que era produzido 

há 40 anos. Atualmente a concentração de resíduos sólidos nos centros urbanos têm se 

tornado um dos maiores problemas de poluição e baseia-se na tríade: consumo, recurso e 

resíduos. A crescente necessidade de consumo acarreta um aumento na utilização dos 

recursos naturais e gera, por sua vez, um maior descarte de resíduos no meio ambiente 

(SILVA et al., 2014). 

 A disposição final dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no Brasil avançou bastante 

depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela lei nº 12.305/2010. 

No entanto, ainda há muito que fazer para erradicarmos a disposição de resíduos e rejeitos 

em vazadouros a céu aberto. Em 2013, 50,25% dos municípios participantes do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento – Resíduos Sólidos (SNIS-RS) destinavam seus 

resíduos em aterros sanitários, 17,0% em aterros controlados, 11,03% em lixões, 2,07% em 

unidades de triagem, 0,02% em unidades de compostagem e 19,6% sem informação (SNIS, 

2014). 

 As atividades econômicas que abrangem prestação de serviços, como os escritórios, e 

comércios geram diariamente quantidade significativa de resíduos de papel e, em frequência 

menor, resíduos eletrônicos. Contudo, as políticas públicas de coleta seletiva e reciclagem 

no Brasil, de uma forma geral, ainda são muito precárias, de modo que muitos desses 

resíduos são dispostos em vazadouros a céu aberto ou aterros, ou seja, são tratados como 

“lixo” sem se atentar para seu reaproveitamento. 

A percepção das pessoas sobre a utilidade dos resíduos sólidos praticamente não 

existe. Apenas uma minoria reconhece seu valor econômico agregado. Segundo Mucelin e 

Bellini (2008) no estudo realizado na cidade de Medianeira, região oeste do Paraná, com 88 

profissionais, entre eles, comerciantes, dentistas, médicos, professores, estudantes 

universitários, políticos e donas de casa, sobre a percepção desses atores sociais para o lixo, 

para a maioria o “lixo” era algo sem utilidade, geralmente, vinculado à sujeira, imundície e 
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ao mau cheiro. A minoria dos entrevistados considerou o lixo como um conjunto de 

materiais com valor econômico agregado.  

 Por muito tempo o gerenciamento de RSU era visto pelas prefeituras como o 

afastamento do lixo, material indesejado que no máximo poderia receber algum tratamento 

manual ou mecânico para no final ser disposto em aterros.  No entanto, o gerenciamento 

integrado é muito mais que um desafio técnico, devido à necessidade de estimular a 

participação efetiva de todos no sistema, com o incentivo a reduzir o descarte, a não sujar as 

ruas, reaproveitar e/ou levar os materiais para a reciclagem antes de encaminhá-los à coleta 

convencional. Essas atitudes contribuiriam significativamente para a redução dos custos do 

sistema, além de proteger e melhorar o ambiente.   

A empresa responsável pela limpeza urbana na cidade de Niterói é a Companhia de 

Limpeza de Niterói – CLIN. De acordo informações apontadas por Perez, Amorim e Franz 

(2015) a CLIN coleta diariamente na cidade 750 toneladas de resíduos sólidos urbanos, os 

quais são encaminhados para Central de Tratamento de Resíduos (CTR) Alcântara, situado 

na cidade de São Gonçalo. Desse total, a maior parte dos materiais destinados ao aterro é 

inorgânica (plásticos, papéis, vidro e metais), que poderiam ser encaminhados para a 

reciclagem e gerar renda e trabalho para os catadores, além de preservar o meio ambiente. 

Segundo o Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Niterói (CLIN, 2012), os percentuais 

dos resíduos sólidos urbanos coletados no município (levando em conta a produção de 700 

t/dia) são de 55,12% de resíduos domiciliares, 21,43% de resíduos públicos, 13,69% de 

resíduos da construção civil, 8,56% de resíduos comerciais, 1,14 de coleta seletiva e 0,06% 

de resíduos dos serviços de saúde.  

Resultados de Franz et al. (2009) mostraram que a maior geração anual per capita 

de resíduos sólidos (0,373 t/hab) em 2000 correspondeu  à área que apresenta maior 

concentração de imóveis comerciais e de prestação de serviços (Área de Planejamento 1, 

que inclui o centro da cidade). A composição dos resíduos gerados em centros urbanos, 

onde se concentram as atividades comerciais e de prestadores de serviços, em sua maioria é 

de resíduos recicláveis, tais como, papel, papelão, plástico e orgânico. De acordo com 

CEMPRE (2014), o papel ondulado e o papel de escritório correspondem a 46% do peso 

dos resíduos na coleta seletiva municipal (pesquisa efetuada em 766 municípios brasileiros). 

Isso indica a existência de grande potencialidade de coletar uma quantidade significativa de 

papel e papelão em áreas dos centros urbanos. Analisar a reciclagem para uma área que 

produz uma grande quantidade de papel e papelão atenua a exploração de matéria-prima 
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(celulose) e pode aumentar a vida útil dos aterros (através da diminuição dos resíduos 

dispostos). 

A concepção de cadeia produtiva pressupõe um sistema integrado com um fim 

determinado, onde cada elo da cadeia formará seu objetivo geral. Admite-se que esses 

objetivos sejam a produção de bens ou serviços aos seus consumidores finais (Hiwatashi, 

1998). Neste sentido, o presente trabalho pretende contribuir para a melhoria da eficiência 

na gestão integrada dos resíduos sólidos do PMRS de Niterói, no sentido em que o tema 

“reciclagem de RSU/cadeia de reciclagem” promove a significativa redução dos resíduos 

sólidos que comumente seriam encaminhados ao aterro sanitário de São Gonçalo CTR 

Alcântara.     

A intenção é que este trabalho sirva de base para todos os municípios que tenham em 

seus centros urbanos as atividades econômicas como os comércios e os prestadores de 

serviços, a fim de contribuir para a redução dos resíduos sólidos encaminhado à coleta 

convencional. Pois são cada vez mais raras as áreas metropolitanas disponíveis para aterros 

(cujos empreendimentos demandam grandes áreas situadas fora do perímetro urbano das 

cidades), no qual muitas das vezes, na ausência destas áreas, são sacrificados os limites das 

Unidades de Conservação (UC’s) e Áreas de Preservação Permanente (APP), desviando-se 

dos objetivos de criação destes/as, e ferindo princípios constitucionais.   
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1.1. Área de Estudo e Aspectos Relevantes do Município 

Localizado no Estado do Rio de Janeiro, Niterói possui uma população estimada em 

496.696 habitantes e área territorial de 133.916 km². (IBGE, 2015). A Figura 1 mostra o 

mapa de abrangência do município e suas respectivas regiões, no total de cinco. O Quadro 1 

faz relação com os bairros no município por região.   

 

 

Figura 1 - Mapa de Niterói e suas respectivas regiões 

Fonte: Adaptado (2016) de Prefeitura de Niterói (2013)  

Quadro 1 - Bairros por região 

Região 
Nº de 

bairros 

Áreas 

no mapa 
Bairros 

Praias da 

Baía 
21 

Área 5 Charitas, Jurujuba, São Francisco;  

Área 10 Santa Rosa, Vital Brazil, Cachoeira, Viradouro;  

Área 11 Cubango, Pé Pequeno, Fátima; 

Área 12 Centro, Morro do Estado;  

Área 13 São Domingos, Ingá, Gragoatá, Boa Viagem;  

Área 14 Ponta D'Areia, Santana, Ilha da Conceição, São Lourenço; 

Área 15 Icaraí;  

Norte 8 

Área 7 Engenhoca, Tenente Jardim;  

Área 8 Baldeador, Santa Barbara, Caramujo, Viçoso Jardim; 

Área 16 Barreto;  

Área 17 Fonseca; 

Oceânica 11 

Área 1 Itaipu, Itacoatiara, Maravista;  

Área 2 Camboinhas, Cafubá, Santo Antônio, Jacaré;  

Área 3 Engenho do Mato, Serra Grande;  

Área 18 Piratininga, Jardim Imbuí; 

Pendotiba 7 
Área 6 Badu, Sapê, Matapaca, Cantagalo;  

Área 9 Maceió, Largo da Batalha, Ititioca; 

Leste 5 Área 4 Muriqui, Rio do Ouro, V. Progresso, Várzea das Moças, M. Paula.  

TOTAL 52   

Fonte: Adapta 2016 
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  O bairro do Centro, objeto do estudo de caso, está localizado na Região Praias da 

Baía, na área 12 junto com o bairro do Morro do Estado (Figura e Quadro 1). O centro 

representa um importante pólo comercial do município com inúmeros edifícios com 

atividade de prestação de serviços como agências bancárias, escritórios, consultórios, 

estabelecimentos comerciais, entre outros. Segundo o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, 

a cidade de Niterói é um dos importantes centros financeiros, comerciais e industriais do Rio 

de Janeiro e pela proximidade com a capital atraiu novos investimentos nos setores 

imobiliário e comercial (CLIN, 2012).   

A mobilidade espacial da cidade é influenciada pelas regiões metropolitanas 

vizinhas, isso porque um grande número de pessoas passa ou vai à Niterói a trabalho. Isso é 

denominado migração pendular, a população flutuante da cidade de Niterói. Essa passagem 

e estada diária de pessoas contribuem para a geração de resíduos sólidos urbanos. E em 

cidades que ocorrem o mesmo fenômeno, deve-se levar em conta essa migração pendular à 

estimativa populacional, pois pode comprometer o dimensionamento dos projetos de 

limpeza dos logradouros, de coleta e de tratamento dos resíduos gerados (CLIN, 2012).   

Niterói foi a primeira cidade no Brasil, em abril de 1985, a implantar um projeto de 

coleta seletiva sistemática e documentado, no bairro de São Francisco. No entanto, o projeto 

não foi coordenado pela prefeitura. A iniciativa veio da parceria entre a Universidade 

Federal Fluminense - UFF e o Centro Comunitário de São Francisco – CCSF, representativo 

da associação de moradores local. O projeto contava com apoio financeiro do governo 

alemão, para a instalação física do projeto. Já o governo canadense contribuía 

financeiramente para a compra de equipamentos e a AMBEV fornecia uma ajuda 

operacional, ao repassar uma verba mensal do programa de Reciclagem (PEREZ, AMORIM 

E FRANZ, 2015). Segundo o idealizador dessa iniciativa, Emilio Eigenheer (1992), a ideia 

era desenvolver com a parceira da comunidade, do setor público e privado, um trabalho de 

recuperação de matérias-primas do lixo doméstico. Esse projeto se mantém até os dias atuais 

e tem um importante papel para disseminar e discutir a prática da coleta seletiva para a 

reciclagem no território nacional (EINGENHEER, 2015).  

Segundo o Código de Limpeza Urbana do município (ANEXO 1), instituído pela lei 

nº 2685 de 30 de dezembro de 2009, é de competência da CLIN, coletar, transportar, dar 

tratamento e destino final aos resíduos sólidos de origem domiciliar, de material de 

varredura, limpeza de logradouros públicos e limpeza de praias; e em aterros ou usinas de 

tratamento (Art. 4º incisos I,II e III). Niterói ocupa a terceira posição de maior geradora de 
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resíduos sólidos no Estado do Rio de Janeiro (CLIN, 2012). Segundo a CLIN (2012), o 

volume de resíduos sólidos gerados em 2011, foi de 700 toneladas diárias, que foram 

levadas ao desativado aterro controlado Morro do Céu. A regularidade da coleta e varrição 

no município está associada às características dos bairros, como por exemplo, locais com 

intenso comércio e movimentação de pessoas (Perez, Xavier e Franz, 2015). Segundo CLIN 

(2015), a coleta no Centro é feita diariamente no período da noite a partir das 20 horas. 
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1.2. Objetivos da Pesquisa 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

Elaborar um diagnóstico quanto aos aspectos de gestão de resíduos sólidos no bairro 

do Centro no município de Niterói estão adequados para a cadeia de reciclagem dos 

materiais nas áreas onde se concentram estabelecimentos de prestação de serviços e 

comércios.  

1.2.2. Objetivo Específico 

 

 Avaliar a gestão de resíduos sólidos no município de Niterói por análise documental e 

dados secundários.  

 Identificar as entidades no bairro do Centro de Niterói envolvidas com a gestão de 

resíduos sólidos. 

 Elaborar um estudo de caso quanto ao tipo, volume ou peso dos resíduos gerados e o 

conhecimento dos prestadores de serviços e comércios, a partir da aplicação de 

formulários. 
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1.3.  Estrutura do Estudo e Resumo das Etapas de Pesquisa 

O primeiro capítulo contempla a Introdução, ele foi construído com base no 

referencial teórico pesquisado anteriormente, que norteou todo o desenvolvimento do 

capítulo. Nele, se encontra um resumo do conteúdo das principais obras consultadas para a 

fundamentação teórica da pesquisa e assim contextualizar o leitor com o assunto abordado. 

Este se divide em: Área de estudo; Objetivos da Pesquisa; e Estrutura do Estudo. 

No segundo capítulo, o Referencial Teórico, expõe de forma sistemática o resumo 

dos conteúdos pesquisados previamente para formação e enriquecimento teórico do trabalho. 

Nele estão contidos os principais conceitos que permeiam a temática dos resíduos sólidos, 

este capítulo discute os conceitos de: Gestão e Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos Urbanos no Brasil; Aspectos da Reciclagem e Logística Reversa em Escala 

Nacional; E-lixo ou Lixo Eletro-Eletrônico; Alternativas na Gestão de Resíduos sob o 

Enfoque do Catador e das Cooperativas de Reciclagem. Traçando parâmetros críticos entre 

as ideias expostas entre obras já consolidadas.  

O terceiro capítulo, a Metodologia da Pesquisa, foi estruturado com base na 

experiência de trabalho e aplicação da pesquisa ao objeto de estudo. A partir da análise das 

entidades visitadas e dos escritórios e comércios visitados, puderam-se determinar as 

técnicas metodológicas que serão aplicadas e discutidas no penúltimo capítulo (Resultados). 

Este se subdivide em: Primeiro foco: Pesquisa bibliográfica; Segundo foco: Visitas 

Técnicas; Terceiro Tópico: Trabalho de Campo; e Pontos Abordados nos Formulários.   

Os Resultados encontra-se no quarto capítulo, nele toda construção textual foi 

baseada nos resultados obtidos com a metodologia para avaliar a cadeia de gestão de 

resíduos sólidos no bairro do centro. Após a aplicação dos três focos metodológicos e a 

necessidade da análise dos resultados conduz os conteúdos deste capítulo, que se subdivide 

em: Diagnóstico Inicial do Centro; Resultados dos formulários aplicados nos Escritórios; 

Resultados dos formulários aplicados nos Comércios; Pontos relevantes dos prestadores de 

serviços e comércios; e Matriz diagnóstica.   

No capítulo 5 são feitas as Recomendações e Proposição de Soluções, para 

contemplar o diagnóstico da cadeia de reciclagem.  

A Conclusão do trabalho, capítulo 6, foi construída baseada nos resultados obtidos 

com a pesquisa, a partir dessas informações esse capítulo aborda a percepção da autora. Nela 

acontece a análise da relevância do estudo e algumas recomendações para que se feche o 

ciclo de reciclagem.   
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E LEGISLAÇÕES  

 

A problemática do crescimento exponencial do lixo, nos centro urbanos, está 

associada ao forte processo de industrialização e ao crescimento populacional. Grippi (2001) 

afirma que o processo de industrialização trouxe naturalmente materiais a serem descartados 

e que o crescimento populacional proporcionou o aumento no consumo de materiais 

descartáveis gerando cada vez mais lixo a serem descartados. E ainda completa que “só fato 

do homem existir traz consigo a existência do lixo” (GRIPPI, 2001. Pág.20). Pois, no 

período da Pré-História o lixo gerado pelos homens (nômades) era composto por animais 

mortos e restos de frutos, resíduos estes que se reintegrava aos ciclos naturais, 

disponibilizando os nutrientes que vão alimentar outras formas de vida. Mas, com o 

processo de industrialização o lixo gerado pelos homens passou a ter outra característica, 

além da presença dos materiais orgânicos geram-se também os materiais inorgânicos, com 

presença marcante de materiais descartáveis. 

 Rodrigues e Cavinatto (2003), afirmam que o homem passou a viver na era dos 

descartáveis, onde, os produtos são inutilizados e descartados cada vez mais rápidos. A 

sociedade moderna se acostumou aos produtos descartáveis e como consequência ao 

consumismo desenfreado, a produção de lixo nos centro urbano tornou-se um problema para 

os gestores municipais (BROLLO E SILVA, 2001). A problemática que envolve a questão 

dos resíduos sólidos gerados hoje está relacionada: com a quantidade gerada, os tipos de 

resíduos produzidos, e principalmente, com a gestão e o gerenciamento desses resíduos.   

O que hoje abordamos como resíduos sólidos antes eram denominados como “lixo”, 

apesar de normalmente serem tratados como termos sinônimos. Segundo Calderoni (1998), 

o conceito de lixo e de resíduo pode variar conforme a época e o lugar, dependendo de 

fatores jurídicos, econômicos, ambientais, sociais e tecnológicos. Para Franz (2011), o 

“lixo” pode ser considerado como um rejeito das atividades humanas que a sociedade 

desperdiça por considerar indesejável, inútil e desprovido de valor econômico.  

Hoje os termos possuem significados distintos e mais concretos, no contexto da 

PNRS, não reconhece em seu texto o termo “lixo” o que foi substituído pela palavra 

“rejeitos”. Em seu art. 3º (inciso XVI), os resíduos sólidos são definidos como “material, 

substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja 

destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados, 

sólido ou semissólido [...]”. Também no artigo 3º (Inciso XV), os rejeitos são entendidos 

como “resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 
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recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 

apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada”.  

 Apesar dos resíduos sólidos serem reconhecidos como todos os materiais resultantes 

das atividades humanas e que o mesmo podem ser aproveitado nos processos de reutilização, 

reciclagem ou como fontes energéticas
1
, no entanto os mesmos são tratados como rejeitos e 

são encaminhados aos aterros sem antes o seu aproveitamento econômico ou energético.   

 O processo de industrialização e a urbanização no Brasil ocorreram de maneira 

rápida em reflexo das políticas desenvolvimentistas
2
, nesse processo uma série de regras de 

proteção ao meio ambiente e ao cidadão foi desrespeitada ou negligenciada, os espaços 

urbanos também não receberam a devida atenção junta ao processo de industrialização que 

estimulava o consumo e como consequência a geração de lixo (LEAL et. al., 2008). Até a 

aprovação da PNRS, o Brasil não possuía uma lei específica que cobrasse a elaboração de 

Planos de Resíduos Sólidos em nível federal. Com a ausência de um marco regulatório, a 

forma como se deu a ocupação do território brasileiro, aliado ao processo de transformação 

da sociedade contemporânea, trouxeram inúmeros problemas ambientais com o descarte 

inadequado dos resíduos sólidos. De acordo com Calderoni (1998), o acelerado processo de 

transformação da sociedade contemporânea apresenta consequências ambientais 

significativas, as quais apenas recentemente têm sido objeto de maior atenção por parte dos 

governantes e da sociedade em geral. Mucelin e Bellini (2008) destacam os impactos 

negativos associados aos resíduos gerados nos centros urbanos e dispostos inadequadamente 

em fundos de vale, às margens de ruas ou cursos d’água, essas práticas podem provocar a 

contaminação de corpos d‘água, assoreamento, enchentes, proliferação de vetores 

transmissores de doenças, poluição visual, mau cheiro e contaminação do ambiente. 

  

  

                                            
1 No aproveitamento como fonte energética os resíduos sólidos geram energia a partir da queima do biogás, no 

caso o Metano (CH4) (Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento – PNUD e Ministério do Meio 
Ambiente).   
2 Políticas desenvolvimentistas são políticas econômicas baseada na meta de crescimento da produção 

industrial e da infraestrutura, com participação ativa do estado, como base da economia e o consequente 

aumento do consumo (LEAL et. al., 2008).  
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2.1. Gestão e Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil  

O processo de urbanização e o adensamento das cidades brasileiras ao longo do 

tempo potencializaram os impactos gerados pela má gestão e gerenciamento dos resíduos 

sólidos. Entretanto, com o avanço da ciência, houve a compreensão da necessidade de 

estruturação da gestão e do o gerenciamento de resíduos sólidos, já que os resíduos tem 

relação direta com os problemas ambientais, como por exemplo, a poluição dos recursos 

naturais (solo, água e ar) e a saúde humana, e ter como objetivo a busca pela melhoria da 

qualidade ambiental e elevação da segurança sanitária do homem (PEDROSA E 

NISHIWAK 2013).  

No Brasil a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos começaram no século 

XIX, onde o primeiro serviço sistemático de limpeza urbana foi iniciado na cidade de São 

Sebastião do Rio de Janeiro, que era a capital do Império. Essa gestão veio por meio do 

Decreto nº 3024 (assinado pelo imperador D. Pedro II), o qual aprovava o contrato de 

limpeza e irrigação da cidade, que foi executado por Aleixo Gary e mais tarde por Luciano 

Francisco Gary (LIMA, 2002). No entanto, esse decreto só abordava o afastamento dos 

resíduos gerados na cidade, o destino final para os resíduos coletados era a Ilha de Sapucaia. 

Esta foi o primeiro grande vazadouro a céu aberto
3
 distante do núcleo urbano, criado em 

1865. A ilha tinha 440mil metros quadrados estava localizada na Baía de Guanabara e foi 

considerada a grande solução para os problemas com o lixo, principalmente após o 

crescimento população em 1870 (MACHADO, 2012).  

Em 1992 na cidade do Rio de janeiro ocorreu a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável, também conhecida como Rio-92 ou 

ECO-92, o principal escopo da Conferência foi buscar meios através de políticas públicas e 

acordos internacionais que permitissem o desenvolvimento socioeconômico aliado à 

preservação do meio ambiente (SILVA, 2014). A Agenda 21 foi criada para assegurar 

realização dos compromissos assumidos pelos participantes da RIO-92 (CNUMAD,1995). 

Dentre os compromissos firmados na Conferência o manejo dos resíduos sólidos se 

encontrava entre as questões mais importantes para se alcançar o desenvolvimento 

sustentável e ambientalmente saudável, assim discorre o texto da resolução: 

O manejo ambientalmente saudável desses resíduos deve ir além do 
simples depósito ou aproveitamento por métodos seguros dos resíduos 

gerados e buscar resolver a causa fundamental do problema, procurando 

                                            
3 Vazadouro a céu aberto ou popularmente chamado de “lixão” é uma forma inadequada de disposição final de 

resíduos sólidos, caracterizada pela disposição do resíduo diretamente sobre o solo, sem qualquer medida de 

proteção ao meio ambiente ou à saúde pública (CEMPRE, 2000). 
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mudar os padrões não sustentáveis de produção e consumo. Isso implica na 
utilização do conceito de manejo integrado do ciclo vital, o qual apresenta 

oportunidade única de conciliar o desenvolvimento com a proteção do 

meio ambiente (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento – CNUMAD. Cap. 21, págs. 341e 342). 

 

O gerenciamento dos resíduos sólidos por muitos anos se baseou historicamente na 

coleta e afastamentos dos resíduos, haja vista que no início os impactos ambientais eram 

imperceptíveis e desprezados, mas com a continuidade do modelo de desenvolvimento 

aliado à expansão dos centros urbanos, ficou evidente a necessidade de intervenção a fim de 

preservar o meio ambiente. Neste contexto, em janeiro de 2007, foi sancionada a Lei 

Federal, nº 11.445/2007, tida como o marco regulatório do saneamento básico no Brasil, 

estabelecendo pela primeira vez diretriz e orientações para os Municípios e Estados e do 

setor privado na prestação e operação dos serviços de saneamento básico (BARROS et al., 

2007 apud FERREIRA e FERREIRA, 2014). Segundo o art.3º o saneamento básico é o 

conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: abastecimento público de 

água potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos; e 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

Demorou muito para a criação de uma Política em Resíduos Sólidos no Brasil, porém 

em 12 de agosto de 2010 foi homologada a Lei 12.305/2010, um marco legal para a 

problemática dos resíduos sólidos. Entre os objetivos desta lei o art. 7º (inciso II) estabelece 

a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem 

como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e resíduos sólidos produzidos 

por toda a sociedade brasileira. A lei institui instrumentos, diretrizes, metas e ações a serem 

adotadas pelo governo federal para alcançar esse objetivo, isoladamente ou em cooperação 

com Estados, municípios e particulares (SEBRAE, 2012).  

Segundo Pedrosa e Nishiwak (2013) a PNRS deu novo rumo à Gestão dos Resíduos 

Sólidos, chama a todos a responsabilidade para solução dos problemas gerados pelos 

resíduos, ela impõe metas e obrigações para os municípios. Espera-se com isso minimizar os 

estragos gerados pela má Gestão dos Resíduos Sólidos no Brasil.  

A lei ainda estabeleceu um prazo para os municípios se adequarem as novas 

exigências da disposição ambientalmente adequada dos rejeitos. De acordo com ABRELPE 

(2014), os municípios brasileiros tiveram até 2014 para estabelecer a disposição 

ambientalmente adequada dos rejeitos, o que significa viabilizar ações de aproveitamento e 

recuperação dos resíduos e encaminhamento da parcela de rejeitos a aterros sanitários, 

cessando o uso de lixões e aterros controlados. 
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A PNRS em seu artigo art. 3º define (inciso XI) define gestão integrada de resíduos 

sólidos como 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”. Ao incluir a palavra 

integrada na gestão de resíduos sólidos a lei incorpora conceitos modernos de gestão onde 

todos os geradores são responsáveis, ou seja, todos participam da chamada responsabilidade 

compartilhada para a gestão dos resíduos sólidos. A PNRS oficializou a responsabilidade 

compartilhada de toda a sociedade na gestão dos resíduos sólidos urbanos e a cada setor 

foram atribuídos diferentes papéis a fim de solucionar ou mitigar os problemas relacionados 

aos resíduos sólidos (MMA).  

CEMPRE (2000) conceitua o gerenciamento integrado do lixo municipal como o 

conjunto articulações de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que 

uma administração municipal desenvolve, para coletar, segregar, tratar e dispor o lixo de sua 

cidade. Já a PNRS (artº3, inciso X) conceitua o gerenciamento de resíduos sólidos como: 

“Conjuntos de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos [...]”. Para o IBAM (2001) 

gerenciamento deve ser seguido da palavra integrado, isso porque o envolvimento dos 

diferentes órgãos, da administração pública e da sociedade civil tem papéis importantes na 

limpeza urbana, na coleta, no tratamento e disposição ambientalmente correta dos resíduos 

sólidos urbanos, levando em consideração os geradores de resíduos, o tipo e a quantidade em 

volume produzida por cada um.  

De acordo com Oliveira e Pasqual (1998) o gerenciamento dos RSU passa por um 

sistema que envolve todas as fases desde a geração, coleta, tratamento e disposição final. 

Mas, para que o sistema de gerenciamento possa ser integrado é necessário que envolva e 

conheça quem são os geradores, no processo da coleta se faz necessário incluir a coleta 

seletiva, por sua vez, o processo de tratamento e/ou aproveitamento dos resíduos coletados 

tanto na coleta seletiva quanto na coleta domiciliar incluir os processos de segregação, 

reutilização reciclagem, compostagem e por último a incineração, esses processos todos para 

que ao final do gerenciamento integrado para que apenas os rejeitos sejam dispostos em 

aterros, assim mostra a Figura 2.  
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Figura 2 - Sistema de Gerenciamento e Sistema de Gerenciamento Integrado. 

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA e PASQUAL (1998) 

 

Por sistema entende-se um conjunto de partes que interligados visam atingir a 

determinados objetivos, de acordo com um planejamento elaborado, com fundamentação 

teórica metodológica. Tal sistema deve ser estruturado de modo a descrever, explicar e ou 

dirigir o funcionamento para o qual tenha sido criado (MUCELIN, CUNHA e PEREIRA, 

2001).  

A hierarquia imposta pela PNRS (art.7, inciso II) estabelece que em primeiro lugar 

deve-se a não geração, ou seja, prevenir a geração de resíduos. Em segundo, a redução, 

quando não é possível evitar a geração de resíduos, deve-se reduzir o volume dos mesmos. E 

em terceiro, a reutilização, processo em que se utiliza o mesmo material mais de uma vez, 

sem sua transformação biológica, física ou fisioquímica. Por fim, a reciclagem, pois o que 

não pode ser reutilizado deve ser destinado à reciclagem, nesse processo os materiais têm 

suas propriedades físicas, biológica e fisioquímica alteradas. 

 Mesmo com a evolução na legislação em como realizar da melhor forma a gestão e o 

gerenciamento dos resíduos sólidos os municípios ainda encontram enormes desafios para 

de fato cumprir com todos os requisitos da lei, isso devido ao fato de que cada município 

teve suas peculiaridades no desenvolvimento, Eigenheer (2009) afirma que no Brasil há 

dificuldades pra se estabelecer um panorama amplo para a gestão e o gerenciamento dos 
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resíduos sólidos isso porque o Brasil é um país continental que se desenvolveu de forma 

muito desigual.  

 Segundo Segantini (2010), os desafios atuais a serem enfrentados pelos gestores 

públicos são: o aumento do volume de resíduos; manejo dos diferentes tipos/classes de 

resíduos gerados – composição dos resíduos que está a cada vez mais diferenciada; resíduos 

jogados/deixados nas vias públicas; restrição no trânsito para a circulação de caminhões; e 

destinação final.  Um dos primeiros passos para os gestores públicos poderem implantar 

uma gestão e gerenciamento de resíduos sólidos adequado é conhecendo todas as fontes 

geradoras de resíduos sólidos em seu município. Soares e Mahler (2012) discorre que o 

conhecimento das características dos resíduos sólidos é de suma importância para a 

definição de estratégias, para a gestão e o gerenciamento adequado, sendo ferramenta 

essencial para uma política eficiente de sua coleta, reciclagem, destinação e tratamento.    
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2.2. Aspectos da Reciclagem em Escala Nacional  

Com a acelerada produção de resíduos sólidos nos centros urbanos, os gestores 

municipais vêm enfrentando grandes dificuldades quanto à gestão e o gerenciamento e assim 

efetivar a destino ambientalmente correto dos resíduos sólidos e dos rejeitos. A quantidade 

de resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil, no ano de 2014, correspondeu ao valor 

aproximado de 215 mil toneladas dia, correspondendo ao índice de geração per capita de 1,1 

kg de resíduos, para uma população estimada em 203 milhões de habitantes (ABRELPE, 

2014), a maior parte desses resíduos constitui os chamados materiais inorgânicos
4
, cujo 

destino final foi: aterros sanitários
5
, aterros controlados

6
 e “lixões” (vazadouros a céu 

aberto). Para Franz (2011), questões como a escassez de áreas para disposição final e a 

composição de materiais cada vez mais variada, correspondem a estímulos potenciais para 

pesquisas em coleta seletiva e reciclagem. 

Em face desse problema, se buscou soluções para se atenuar a geração e a quantidade 

dos resíduos que são dispostos nos diferentes tipos de destinação adotada. Para isso, a PNRS 

em seu art. 6º (inciso XIII), reconhece que “resíduo sólido é reutilizável e reciclável como 

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

De acordo com Magera (2005), a problemática dos milhões de toneladas de resíduos sólidos 

produzidas pelos grandes centros urbanos espalhados pelo mundo à reciclagem se torna um 

das alternativas para dar a esses resíduos um destino ambientalmente correto, sendo ela uma 

alternativa social e econômica. Grippi (2001) afirma que a reciclagem é uma atividade 

econômica que deve ser encarada como um dos elementos dentro de um conjunto de 

soluções ambientais para se enfrentar a problemática da geração e gerenciamento dos 

resíduos sólidos e que está não pode ser vista como a principal solução.  

Segundo a PNRS (art. 3º, inciso) a reciclagem é o “processo de transformação dos 

resíduos sólidos que envolvem a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou 

biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos [...]”. Outras 

definições encontradas nas literaturas incluem além da definição supracitada, acrescentam os 

                                            
4 “Os resíduos inorgânicos são principalmente, as embalagens dos produtos de uso doméstico. Entre os 
materiais que compõe as embalagens, os mais comuns são papéis, vidros, metais e plásticos” (HIWATASHI, 

1998. Pág. 19).  
5 Local para a disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos. Antes de iniciarem suas atividades o terreno é 

preparado previamente com o nivelamento de terra e com o selamento da base com argila e mantas de PVC 

(Caderno de Educação Ambiental – HAZTEC, 2014).  
6 “O aterro controlado é outra forma de deposição de resíduo, tendo como único cuidado a cobertura dos 

resíduos com uma camada de solo ao final da jornada diária de trabalho com o objetivo de reduzir a 

proliferação de vetores de doenças” (ZANTA e FERREIRA, 2003. Pág.2). 
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caminhos: separação dos resíduos sólidos pelos cidadãos, a coleta seletiva, triagem e 

preparação (enfardamento) do material recolhido em que esses resíduos passam até a sua 

transformação na indústria.   

Antes de se implantar programas de reciclagem os gestores municipais têm que 

avaliar os quais os caminhos devem seguir para a segregação e coleta dos materiais. 

Consoante com CEMPRE (2000, pág.81), “antes de um município decidir se vai estimular 

ou implantar a segregação de materiais, visando a sua reciclagem, é importante verificar se 

existe mercado para esses materiais (vende ou doações)”. Segundo Grippi (2001), os 

caminhos para a separação desses resíduos são simples, porém importante para implantar um 

programa de reciclagem. O primeiro é a separação dos materiais na fonte geradora e com 

posterior coleta, realizada pela prefeitura e envio às usinas ou aos locais de triagem, ou a 

coleta dos materiais sem a separação na fonte geradora, nesta etapa as cooperativas que 

fazem a separação dos materiais.  

Rodrigues e Cavinatto (2003) discutem em seu trabalho, que os projetos de 

reciclagem em países como Japão, Estados Unidos e no continente Europeu, tiveram início 

na década de 1950, e hoje são tradicionais, contando com a participação da população. E no 

Brasil, a reciclagem é uma atividade recente e somente agora estão surgindo mais pesquisa 

sobre o tema e as pessoas estão se conscientizando sobre os benefícios acarretados por ela. 

Para Magera (2003) os integrantes da cadeia de reciclagem no Brasil são os catadores, os 

sucateiros e as indústrias.   

As estimativas de reciclagem para o Brasil, no ano de 2012, são de 97,9% das latas 

de alumínio, 44,7% de papel, 58,9% de plástico (PET), nas edições consultadas não foram 

divulgados os índices do setor de vidro, entretanto, em 2008, a taxa de recuperação do vidro 

foi de 47,0% (ABRELPE, 2013). Muitos desses resíduos só foram recuperados pela 

atividade dos catadores de materiais recicláveis de rua, e graças a eles que se reciclam quase 

80% das latas de alumínio, 34% de vidro, 33% de papel, 20% de aço e 20% dos plásticos, 

resíduos estes que são coletados diariamente nas ruas, depositados nos aterros sanitários, 

“lixões” ou são levados às cooperativas de materiais recicláveis (CALDERONI, 1998).  

Para Magera (2005) o desenvolvimento sustentável ocasionado pela reciclagem é 

um dos maiores benefícios que ela oferece, visto que proporciona a economia dos recursos 

naturais e reintegra no ciclo produtivo o material que viraria “lixo”.  Já Calderoni (1998) 

expõe que com a reciclagem os benefícios envolvem um conjunto inter-relacionado de 

dimensões, tais quais, econômicas, tecnológica, ambiental, institucional, demográfica, 

social, espacial. E são esses pontos que ressaltam a importância de se instalar programas de 
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reciclagem de resíduos sólidos em centros urbanos, onde a sociedade, como um todo, ganha 

inúmeros benefícios.  

2.1. Logística Reversa e E-lixo ou Resíduos Eletroeletrônicos 

Com os avanços tecnológicos a quantidade dos resíduos eletrônicos passa a ser 

evidente e de difícil gestão. Conforme Ferreira, Silva e Galdino (2010), a crescente produção 

de produtos eletrônicos e a obsolescência programada dos mesmos aumentaram e muito o 

descarte de resíduos eletrônicos, sendo denominado como E-lixo.  O E-lixo é um termo 

usado para cobrir quase todos os tipos de equipamentos eletroeletrônicos, como TVs, 

computadores, telefones celulares, produtos de linha branca e outros itens com componentes 

elétricos (StEP, 2010). Ao passo que os produtos se tornavam ultrapassados e pouco 

resistentes estes passam a comporem esse novo tipo de “lixo”.   

No Brasil, por ano são gerados 1,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico o 

equivalente a 7,0 kg de E-lixo por habitante (E-waste, 2012). Panorama preocupante, pois 

pouco se recupera desses resíduos, por não termos a tecnologia para a reciclagem por 

completo dos aparelhos eletrônico. A destinação final desses resíduos também é um grande 

problema enfrentado, pois os riscos de contaminação são maiores devido à presença de 

componentes químicos. Os  Resíduos de produtos eletrônicos e seus componentes 

necessitam ser retornados no contexto de um sistema de logística reversa, segundo art. 33 

da PNRS, independentes do serviço público de limpeza urbana. 

A Logística Reversa surge como alternativa aos resíduos com alta carga de 

substâncias tóxicas e aos bens duráveis que dando não dados o destino ambientalmente 

correto liberam substâncias tóxicas que podem poluir regiões inteiras. Segundo Mattos et al. 

(2008), a exemplo do lixo eletrônico, quando são coletados pela coleta comum, as 

substâncias químicas presentes neles, tais como, como mercúrio, cádmio, arsênio, cobre, 

chumbo e alumínio, penetram no solo e nos lençóis freáticos contaminando plantas e 

animais por meio da água, e contaminam também os seres humanos pela ingestão dessa água 

contaminada e pelos alimentos.  

E por outro lado ela surge para tornar os fabricantes responsáveis também pelas 

embalagens e produtos pós-consumo, ou seja, eles são responsáveis pelo ciclo de vida dos 

produtos, que antes eram desprezados no sistema de logística direta
7
. Além de estruturarem 

                                            
7
 “Logística direta é o processo de gerenciar estrategicamente na empresa a aquisição, movimentação e 

armazenagem de matéria-prima, peças, produtos acabados e demais materiais, além dos fluxos de informação 

recíprocos, através da organização de seus canais de marketing, tornando possível maximização das 

lucratividades presentes e futuras através do atendimento dos pedidos dos clientes” (CRISTOPHER, 1997 apud 
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um plano de logística reversa, onde o principal objetivo é o reaproveitamento dos resíduos 

em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou o descarte correto de suas embalagens. A 

PNRS define logística reversa da seguinte maneira:  

 

Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em 

seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada (Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei nº 12.305/2010. Art.3º, inciso 

XII).  

 

Nem todas as empresas são obrigadas a implantarem sistemas de logística reversa. A 

PNRS, em seu artº 33, estabelece os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

que são obrigados a estruturarem e efetivarem os sistemas de logística reversa de forma 

independente dos seguintes produtos: embalagem e resíduos de agrotóxicos, pilhas e 

baterias, pneus, óleo lubrificantes, seu resíduos e embalagens, lapadas fluorescentes, e 

produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

Stock (2001) define logística reversa no meio empresarial como sendo o retorno dos 

produtos, redução na fonte, reciclagem, a substituição de materiais, a reutilização de 

materiais, disposição ambientalmente correta dos resíduos, a renovação, reparação e 

remanufatura. 

Para Guarnieri (2011), no atual contexto de propagação do desenvolvimento 

sustentável, as empresas assumem um papel muito importante ao instalarem programas de 

logística reversa para o retorno dos resíduos pós-venda e pós-consumo ao ambiente de 

negócio e/ou produtivo, pois não basta apenas dispor os resíduos em aterros sanitários, 

controlados ou “lixões”, é necessária a revalorização desses resíduos, já que estes podem ser 

inseridos no processo produtivo das empresas, e elas só têm a ganhar, pois gera retorno 

econômico e ao mesmo tempo ambiental ecológico.  Mas, segundo Carlos (2008) a logística 

reversa não gera um retorno econômico tão grande para a empresa, isso porque o retrocesso 

dos produtos pós-consumo gera custos para as empresas.   

Na análise do ciclo de vida dos produtos Tibben-Lembke (2002) e Brito et al. (2002), 

abordam a importância ainda na fase de desenvolvimento dos produtos, serem levado em 

consideração como se dará o descarte, o resgate e o reaproveitamento de peças do produto 

pós-consumo. Por tempos a avaliação do ciclo de vida dos produtos ficou conhecida pela 

expressão do “Berço à Cova” (do inglês Cradle to Grave), ou seja, o berço significa o 

                                                                                                                                      
GUARNIERI, 2011). Guarnieri (2011, pág. 32), simplifica o termo como sendo o “fluxo nos quais os produtos 

saem dos fornecedores e são direcionados até os diversos clientes”.   
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nascedouro dos insumos primários mediante a extração dos recursos naturais e cova o 

descarte final dos resíduos pós-consumo (BARBIERI, 2004 apud GUARNIERI, 2011). 

Segundo Guarnieri (2011) no conceito do “Berço à Cova” o destino final dos produtos pós-

consumo é a incineração ou a disposição em um aterro sanitário, ou seja, a cova é o destino 

comum para todos os produtos e materiais, o que torna esse modelo ultrapassado, por não 

possibilitar a revalorização e reinserção dos resíduos nos processos produtivos e/ou de 

negócio.        

 Para o desafio do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade nos negócios, 

McDonough e Braungart (2002 apud GUARNIERI, 2011) criam o conceito de ciclo de vida 

que visa superar estes problemas e propõe uma solução inovadora, com o modelo do Berço 

ao Berço (Cradle to Cradle). Nele os autores propõe que os projetos dos produtos e dos 

processos produtivos sejam feitos de forma a possibilitar que todos os materiais utilizados 

para a fabricação do produto final, após o seu descarte sejam totalmente reutilizadas em 

novos produtos e processos produtivos, estendendo a vida útil desses bens (GUARNIERI, 

2011).  

Alguns autores discutem a questão da logística reversa ser ou não considerada como 

uma das atividades da reciclagem. Tibben-Lembke (2002), diz que o canal de utilizado por 

empresas recicladoras especializadas não constitui o mesmo fluxo reverso de produtos que 

as empresa, e o canal realizado por ela é o denominado canal normal.   Já Brito et al. (2002), 

afirmam que a coleta e reciclagem dos resíduos sólidos é o processo da  logística reversa.   
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2.3. Alternativas na Gestão de Resíduos sob o Enfoque do Catador e das 

Cooperativas de Reciclagem 

Por mais que se reconheça o trabalho dos catadores de materiais recicláveis como 

alternativa para a gestão dos resíduos sólidos urbanos, eles ainda não possuem o devido 

reconhecimento. A atuação dos catadores na coleta seletiva tem grande importância para 

abastecimento do mercado de materiais recicláveis, sendo um suporte para as indústrias 

recicladoras. De acordo com Eigenheer (2015), em sua pesquisa de avaliação da coleta 

seletiva no bairro de São Francisco, ele supõe que o catador informal, não cooperativado, 

desprende ainda hoje um importante papel no suporte as indústrias de reciclagem no país.  

Magera (2003) denomina os catadores como “agentes ecológicos” e que os mesmos 

estão presentes em 37% das capitais brasileiras e em 68% das cidades com mais de 50 mil 

habitantes, segundo o autor é no lixo gerado nos centros urbanos que os “agentes 

ecológicos” resgatam parte dos resíduos aproveitáveis, o qual muitas das vezes, acaba tendo 

duplo valor: o de troca (com a venda aos sucateiros) e o valor de uso e ainda destaca que é 

com o seu trabalho que tem início todo um processo de reciclagem de lixo no Brasil. 

A rotina que os catadores levam diariamente é exaustiva, muitas das vezes os 

catadores ultrapassam doze horas ininterruptas de trabalho em condições precárias, sem 

terem acesso à seguridade social do mundo do trabalho (MAGERA, 2003). Os catadores 

separam do lixo uma quantidade que seja suficiente de material reciclável para vender, o 

comércio desses materiais recicláveis entre os catadores e empresa, geralmente passa pela 

mediação dos sucateiros, chamados também de atravessadores (MEDEIROS E MACÊDO, 

2006). Magera (2003) afirma muitas das vezes esses catadores são explorados pelos 

sucateiros (donos dos depósitos de lixo) que pagam um valor simbólico insuficiente que lhe 

assegure uma sobrevivência ou em troca dos materiais recicláveis dão bebidas alcoólicas. 

Segundo Medeiros e Macêdo (2006), os catadores ganham de 2 a 5 reais por um dia de 

trabalho e essa variação depende da quantidade e do tipo de material que recolhem.  

 Visando melhores condições de trabalho, em 1980, os catadores começaram a se 

organizar em cooperativas ou associações para buscar o reconhecimento da atividade de 

“catação” como uma atividade profissional. Em 1990, foram promovidos encontros e 

reuniões em vários locais do país, com o apoio de instituições não governamentais, para se 

discutir a regulamentação do trabalho dos catadores. O “Primeiro Congresso Nacional de 

Catadores de Materiais Recicláveis e a Primeira Marcha da População de Rua” ocorreram 

em 2001, com a incorporação de novos parceiros (MAGERA, 2003).  O reconhecimento 
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como categoria profissional, foi oficializado em 2001, na CBO – Classificação Brasileira de 

Ocupações, como “Trabalhadores da coleta e seleção de materiais recicláveis”, com o 

código 5192. Além de reconhecerem o trabalho do “Catador de material reciclável” (código 

5192-05), reconhece também o trabalho do “Selecionador de materiais recicláveis” (código 

5192-10) e o trabalho do “Operador de prensa de material reciclável” (código 5192-15). Eles 

classificam a atividade de trabalho, como sendo, pessoas responsáveis por coletar material 

reciclável e reaproveitável, separar e vender.  

De acordo com Magera (2003) mesmo os catadores formando associações e 

cooperativas, para fugirem da exploração econômica, esta continua, pois as indústrias 

recicladoras exigem grandes volumes de materiais recicláveis para negociarem a compra dos 

materiais segregados, a partir disso, a figura do sucateiro passa a intervir também nas 

cooperativas, por possuírem muito mais tempo no mercado e serem financiados pela própria 

indústria recicladora.  

O valor em que essas cooperativas passam seus materiais para os sucateiros é muito 

abaixo do que aquele pago no mercado. Os aspectos que levam as cooperativas a venderem 

seus materiais por um preço muito inferior aos que o mercado compra, é pelo pouco espaço 

físico das cooperativas e a ausência de um capital de giro, pois no final do mês necessitam 

distribuir rendimentos a seus cooperativados para sobreviver (MAGERA, 2003). Em estudo 

com cooperativas no estado de São Paulo, Magera (2003) levantou dados de preço de 

venda/compra dos produtos recicláveis que mais têm representação no faturamento mensal 

das cooperativas, o Quadro 2 mostra a evolução dos valores quando os materiais  passam das 

mão do catador/cooperativas até a indústria final são vendidos repassados, nela fica claro 

que o lucro do processo de reciclagem fica com o sucateiro.  

 

Quadro 2 - Análise de preço de mercado dos produtos recicláveis 

Produtos reciclados 

pelas cooperativas 

Catadores/cooperativ

as para 1º 

intermediário 

(sucateiro) 

Sucateiro para 2º 

intermediário 

(indústria) 

Diferença em percentagem 

do preço do 1º preço para 

o intermediário 

Latinha de alumínio R$ 2,00/kg R$ 3,00/kg 50% 

PET R$ 0,36/kg R$ 0,50/kg 39% 

Plástico misto R$ 0,22/kg R$ 0,38/kg 73% 

Plástico duro R$ 0,13/kg R$ 0,22/kg 69% 

Papelão R$ 0,11/kg R$ 0,20/kg 82% 

Papel R$ 0,09/kg R$ 0,18/kg 100% 

Vidro branco R$ 0,08/kg R$ 0,15/kg 87% 

Vidro colorido R$ 0,06/kg R$ 0,14/kg 133% 

Ferro R$ 0,03/kg R$ 0,07/kg 133% 

Fonte: Magera, 2003. 
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    O atual problema enfrentado hoje pelos catadores está em reconhecer seu direito 

às condições dignas de trabalho e de vida para além da perspectiva estrita da sobrevivência 

(MIURA, 2004). Outro problema enfrentado pelos catadores é descrito por Souza, Paula e 

Souza-Pinto (2012) como sendo a dificuldade desses profissionais começarem a se organizar 

em cooperativas é o apoio ainda precário dos setores público e privado da sociedade civil. 

Entretanto, os catadores vêm lentamente se organizando em cooperativas e 

associações, visando a melhor condição de trabalho. Segundo Medeiros e Macêdo (2006, 

pág. 66), “as cooperativas de catadores podem desenvolver diferentes ações, visando 

enfrentar fatores que interferem no processo de negociação de materiais recicláveis, 

possibilitando competitividade através do aumento da oferta de materiais recicláveis num 

volume maior que garanta negociação de preços”.   

As cooperativas de reciclagem e os catadores de materiais recicláveis desempenham 

um importante trabalho nos canais reversos de produtos pós-consumo para os municípios, 

trazendo benefícios sociais, econômicos e ambientais por meio da agregação de valor aos 

materiais recicláveis recolhidos, entretanto são pouco valorizados e são os que menos se 

beneficiam dessa atividade. Segundo Cempre (2000), um programa de gestão de resíduos 

sólidos urbanos deve contemplar o trabalho destes indivíduos, mesmo que não haja apoio 

direto.  
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Para alcançar o objetivo geral e os objetivos específicos propostos no presente 

trabalho, às técnicas metodológicas utilizadas neste trabalho contemplaram três focos (itens 

3.1, 3.2 e 3.3) para elaborar o estudo de caso, assim mostra a Figura 3. Para que este trabalho 

contemple o diagnóstico o capítulo 5 abordará as recomendações e proposições de soluções.  

 

Figura 3 – Estrutura da Metodologia e os Focos utilizados para o Estudo de Caso 

 

Fonte: A autora. 

 

Através das informações obtidas nos três focos propostos, foi possível obter um 

panorama local da gestão de resíduos sólidos, identificar as entidades envolvidas com a 

coleta seletiva e por fim avaliar as dificuldades a serem enfrentadas para se reciclar os 

resíduos gerados no bairro do Centro, que por sua vez possui uma enorme quantidade de 

comércio e prestadores de serviços. Segundo Assad e Avila (2001) os serviços ofertados 

pelos prestadores de serviços estão cada vez mais presente na vida econômica e social das 

pessoas, sendo o setor à peça fundamental no processo de crescimento global e correspondeu 

a um dos líderes na expansão econômica da década de 2000. 

  

ESTUDO 
DE CASO 

1º Foco: 
Pesquisa 

Bibliográfica  

2º Foco: 
Visitas 

Técnicas 

3º Foco: 
Trabalho de 

Campo  
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3.1. Primeiro Foco: Pesquisa Bibliográfica 

O primeiro foco consistiu na análise e consulta acerca dos dados secundários 

relacionados à coleta seletiva no município de Niterói, com enfoque nos materiais 

recicláveis gerados nos prestadores de serviços e comércios. Nesse foco, o estudo seguiu a 

abordagem exploratória, partindo da aquisição de informações através dos bancos de dados 

disponibilizados na web por instituições relacionadas às políticas governamentais, como o 

Sistema de Informação de Saneamento (SNIS) e o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Além disso, buscaram-se dados disponíveis na internet da Prefeitura 

Municipal de Niterói e da empresa responsável pela coleta e destinação ambientalmente 

correta de resíduos sólidos no município, Companhia Municipal de Limpeza Urbana de 

Niterói – CLIN. 

3.2. Segundo Foco: Visitas Técnicas  

O segundo foco baseou-se em visitas técnicas, que foram realizadas por um grupo de 

pessoa, no qual faço parte, cujo nome ainda está em discussão. Esse grupo surgiu para 

buscar informações sobre logística e gestão dos resíduos recicláveis (incluindo aspectos 

relacionados a catadores, cooperativados ou não), valores de mercado e formas de 

comercialização, tendo como primeiro foco o município de Niterói. As seguintes visitas 

técnicas foram realizadas: a) de Coleta Seletiva do programa RECICLIN da empresa CLIN; 

b) posto de entrega voluntária da empresa AMPLA, cujo Projeto é o Consciência EcoAmpla, 

que tem parceria com a CLIN.; c) Cooperativa de Catadores de Niterói (COOPCANIT), 

sendo uma visita no setor “Cooperativa de Materiais Reciclados” e outra na “Cooperativa de 

Eletrônicos”.  

 

3.3. Terceiro Foco: Trabalho de Campo 

Nesta etapa realizou-se um trabalho de campo para avaliar os comércios e 

prestadores de serviços no município, com a aplicação de  formulário para a análise dos 

resultados da pesquisa e, proposição de soluções às não-conformidades observadas.  

Antes de se realizar o terceiro foco metodológico da pesquisa, buscaram-se locais no 

Centro de Niterói com concentração de escritórios, para isso utilizou-se de dois sites de 

busca (Nikitiguia.com e Apontador.com), onde disponibiliza os endereços dos escritórios de 

contabilidade e de consultoria cadastrados. A partir das informações obtidas, pode-se 
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concluir que a maior parte dos escritórios está localizada em edifícios na Av. Ernani do 

Amaral Peixoto escritórios. Despois da averiguação foram selecionados cinco edifícios para 

trabalho de campo, entretanto somente dois deles participaram da pesquisa (um somente 

comercial e outro residencial e comercial), essa parte da pesquisa tem o caráter quali-

quantitativa. Nos edifícios foram realizadas reuniões com os respectivos síndicos, com o 

intuito de conhecer o gerenciamento dos resíduos sólidos. Posterior às reuniões, foram 

realizadas visitas aos escritórios, onde cada um foi convidado a participar do preenchimento 

do Formulário sobre Caracterização, Conhecimento e Descarte de Resíduos Sólidos de 

Prestadores de Serviços (APÊNDICE 1).  

A metodologia utilizada para selecionar os comércios foi à observação participante, 

Lapassade (2001) aponta que esta metodologia designa o trabalho de campo no seu 

conjunto, desde a chegada do investigador ao campo de pesquisa, quando inicia negociações 

para conseguir acesso a este e se continua numa visita prévia, com o reconhecimento do 

espaço ou campo de observação. Com isso, os comércios estabelecidos no bairro do Centro 

foram selecionados e convidados para participarem das entrevistas com a aplicação do 

Formulário sobre Caracterização, Conhecimento e Descarte de Resíduos Sólidos de 

Comércios (APÊNDICE 2), as entrevistas foram realizadas nos dias 22 de junho, 4 de julho 

e 7 de julho de 2016. O item 3.4 descreve os pontos que foram abordados no formulário.  

3.4. Pontos Abordados nos Formulários Aplicados  

As primeiras questões abordadas no Formulário sobre Caracterização, 

Conhecimento e Descarte de Resíduos Sólidos de Prestadores de Serviços corresponde aos 

dados do entrevistado e do escritório. As seguintes questões do Diagnóstico visa caracterizar 

o escritório (tipo do escritório, área, quantidade e volume médio de lixeiras e as principais 

atividades desenvolvidas) e os resíduos gerados (caracteriza-los e quantifica-los). O item 

Conhecimento tem o objetivo de averiguar conhecimento do entrevistado para resíduos 

sólidos e para coleta seletiva. Já no ponto três (Aceitação do projeto) avalia os seguintes 

itens: se entrevistado acha uma boa ideia, má ideia ou não se interessa pela implantação da 

coleta seletiva no edifício; qual seria o destino (doação, comercialização, permuta ou outros) 

dos materiais recicláveis coletados no edifício; o interesse do entrevistado por campanhas de 

educação ambiental, se o escritório participaria da coleta seletiva e por fim se o entrevistado 

realiza a coleta seletiva em casa.  

Já o Formulário de Caracterização, Conhecimento e Descarte de Resíduos Sólidos 

do Comércio, apresenta-se com um total de 13 questões, as primeiras questões possuem a 



27 
 

finalidade de identificação do entrevistado e identificar atividade em que esse comércio se 

enquadra, as perguntas seguintes (1 ao 4) possuem a finalidade de avaliar o conhecimento 

dos entrevistados para os resíduos sólidos, a etapa posterior busca caracterizar o tipo de 

resíduos mais gerado, quantificar e informar-se da frequência do descarte dos resíduos 

gerados pelo empreendimento (perguntas do 5 ao 8), a pergunta da questão 11 relaciona-se 

com a percepção do individuo para o lixo, a questão 12 busca avaliar a aceitação da proposta 

de implantação da coleta seletiva no centro de Niterói e por fim (pergunta 13) avalia se o 

entrevistado tem o interesse de receber o resultado da pesquisa.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este capítulo retrata as informações obtidas com a pesquisa bibliográfica, visitas 

técnicas e trabalho de campo. As entrevistas com os síndicos, com os escritórios e 

comércios, juntamente com as visitas técnicas realizadas nos projetos de coleta seletiva no 

município de Niterói, possibilitaram realizar o diagnóstico quanto à cadeia de resíduos 

sólidos gerados nas áreas onde se concentram estabelecimentos de prestação de serviços e 

comércios. Os resultados são apresentados nas seguintes seções: 4.1 (Diagnóstico Inicial do 

Centro), 4.2 (Resultados dos Formulários Aplicados nos Escritórios), 4.3 (Resultados dos 

Formulários Aplicados nos Comércios), 4.4 (Diagnóstico Qualitativo dos Geradores), 4.5 

(Diagnóstico do Gerenciamento de Resíduos Sólidos pela Gestão da Cadeia).  

4.1. Diagnóstico Inicial do Centro 

Durante o período do trabalho com a metodologia observação participante e a análise 

em fontes bibliográfica foi possível realizar um diagnóstico inicial no bairro do Centro, 

nesse diagnóstico serão abordados os pontos sobre a estrutura de gerenciamento de resíduos 

sólidos no bairro.   

4.1.1. Estruturas do Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Centro  

Para o diagnóstico da estrutura de gerenciamento de RSU foi formulada uma matriz 

(Figura 4) foram realizadas visitas in situ nas ruas do bairro do Centro, limítrofes aos locais 

escolhidos para realizar as entrevistas com os comércios e escritórios, com o intuito de entender 

a dinâmica do local, entender como é realizada o descarte de resíduos pelos geradores, tais 

observações foram pontuadas na matriz diagnóstica das estruturas de gerenciamento. As cores 

são os indicativos de presente (verde), parcial (amarelo) e ausente (vermelho).  
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Figura 4 - Matriz Diagnóstica das Estruturas de Gerenciamento 
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As características dos resíduos gerados no Centro são em sua maioria das principais 

atividades econômicas desenvolvidas no bairro, como os comércios e prestadores de 

serviços (escritórios, bancos, imobiliárias e outros), além dos resíduos gerados pelas 

residências. Os resíduos são deixados nas calçadas perto das vias sempre no período da noite 

sem um horário fixo para o descarte, observa-se o hábito de dispor os resíduos de forma 

amontoada como mostra a Figura 5. No geral os comércios e edifícios separam parcialmente 

os resíduos, separando apenas as embalagens de papelão dos outros resíduos considerados 

como rejeitos em sacos pretos.   

 

Figura 5 – Resíduos amontoados nas calças  
Fonte: própria, 2015 

As ruas visitadas têm uma grande movimentação de pessoas que passam diariamente 

e a forma em esses resíduos são dispostos nas calçadas propicia que mais resíduos sejam 

jogados no local pelos transeuntes, além de dificultarem o trabalho do catador e do coletor, 

assim evidência a Figura 6.  
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Figura 6 – Resíduos jogados pelos transeuntes  

Fonte: própria, 2015 

 

Destaca-se que às vezes a quantidade de sacos de lixo e de caixas de papelão 

dispostos de forma amontoada atrapalham os pedestres de alcançarem as lixeiras, como 

mostra a Figura 7. Esse tipo de atitude só colabora com a dispersão dos resíduos nas 

calçadas, muitas das vezes impedindo o trânsito do pedestre e dificultando a coleta.   

 
Figura 7 – Resíduos amontoados em frente às lixeiras 

Fonte: própria, 2015 
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A coleta e transporte dos RSU, segundo o Plano Municipal de Resíduos Sólidos de 

Niterói (PMRS) no bairro do Centro é realizado diariamente no período da noite, o tipo de 

veículo utilizado para a coleta e o transporte desses materiais são os veículos coletores 

compactadores, não foi observado à presença de nenhum outro tipo de veículo para a coleta 

diferenciada desses resíduos.   

A composição dos resíduos depositados próximos às vias, em sua maioria, é de 

papelão, plásticos (copos, garrafas e outros), e o papel branco. A presença de catadores de 

materiais nas ruas do Centro mostra a potencialidade de se instalar projetos de coleta seletiva 

específicos para os comércios e prestadores de serviços e que englobe tanto as ruas do bairro 

do Centro quanto os edifícios, não foi observado à presença de catadores que trabalham sob 

o regime de cooperados nas ruas do Centro.  

 Observou-se a presença de três tipos de catadores, um é o catador individual com o 

carrinho, conhecido popularmente como “Burro sem rabo” (como mostra a Figura 8), o 

outro tipo de catador observado foi “Trecheiro” são os que andam pelas ruas mexem nas 

lixeiras e nos sacos com lixo à procura de latas de refrigerantes, garrafas plásticas e outros 

materiais e o último tipo de catador autônomo que realiza a coleta dos materiais recicláveis 

(papel, papelão e plástico) em grupos num carro tipo “Kombi” adaptado uma carroceria 

(como mostra a Figura 9), nenhum deles trabalham por regime de cooperativados. 

 

 

Figura 8 – Catador e o carrinho “Burro sem rabo”  
Fonte: própria, 2015 
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Figura 9 – “Kombi” utilizada para a coleta dos materiais recicláveis  

Fonte: própria, 2015 

  

No PMRS de Niterói, o município é responsável por dispor e dar manutenção as 

“lixeiras do tipo papeleira” em pontos de grande fluxo de pedestre, notou-se a constante 

presença desse tipo de lixeira nas ruas visitadas. Já os contenedores plásticos para 

armazenamento dos resíduos sólidos gerados não estiveram presente nas áreas visitadas, de 

acordo com o PMRS de Niterói, em bairros de maior padrão aquisitivo os geradores 

(grandes condomínios, comércio em geral, edifícios, indústrias e residências) são 

responsáveis por adquirirem o equipamento, bem como aderir à coleta seletiva. É de 

responsabilidade da CLIN juntamente com a concessionária de contenedores a instalação de 

contenedores de 240 litros a 1200 litros em locais próximos a comunidades carentes e 

localidades de menor padrão aquisitivo, para o devido acondicionamento dos resíduos 

sólidos gerados nesses locais.  

O serviço de limpeza de logradouro público, varrição manual no Centro ocorre 

diariamente (de segunda a sábado) (PMRS de Niterói, 2012). Dada à observação das ruas 

constatou a presença do sistema de varrição.    

  Os projetos de coleta seletiva visitados no município são: RECICLIN e 

ECOAMPLA e a cooperativa é a Cooperativa de Catadores de Niterói (abordados no 

subitem 4.1.2.).   
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4.1.2.  Os Projetos de Coleta Seletivas e Cooperativos no Município 

No andamento do projeto realizou-se uma pesquisa sobre os projetos de coleta 

seletivos e cooperativas no município, como sendo pontos para doação ou troca dos 

materiais recicláveis, levando em consideração as questões de logística para coleta desses 

materiais gerados buscou-se os projetos de coleta seletiva, Posto de Coleta Voluntária – 

PEV e cooperativa mais próxima possíveis dos geradores. Constata-se que foram 

selecionadas três entidades envolvidas com a gestão de resíduos sólidos no município, de 

acordo com a localidade, sendo dois projetos de coleta seletiva e uma cooperativa, como 

mostra o Quadro 3.  

Quadro 3 – Os Projetos de Coleta Seletiva e Cooperativa estudados 

ENTIDADE VISITADA OBJETIVO PONTOS IMPORTANTES  

CLIN 

Conhecer o “Projeto 

RECICLIN de Coleta 

Seletiva” 

“Possui um cadastro, para realizar a coleta 

seletiva; Nesse cadastro, não consta nenhum 

comércio ou prédio comercial, apesar de 

aceitarem.” 1 

AMPLA 

Conhecer o “Projeto 

Consciência 

EcoAmpla” 

“Possui empresas cadastradas ao programa, 

entretanto nenhum edifício comercial, 

escritório ou comércios.” ³ 

COOPCANIT 

Conhecer os setores 

de “Materiais 

Reciclados” e 

“Eletrônicos” 

“Só buscariam os resíduos no local, caso seja 

em quantidade considerável, pois se embute 

ao valor dos materiais o gasto com o 

deslocamento do veículo.” 
2
 

Fonte das informações: 1 – Perez, Amorim e Franz (2015); 2 – Perez, Soares e Franz (2015); 3 -  

Comunicação oral  - Ampla. 

 

O projeto desenvolvido pela CLIN é nomeado como Projeto RECICLIN de coleta 

seletiva que consiste em coletar os resíduos sólidos recicláveis gerados em todos os 52 

bairros do município de Niterói. Para isso o sistema funciona por meio de um cadastro onde 

o contribuinte realiza o cadastro (ligando para a empresa ou por meio do e-mail), a coleta é 

realizada porta a porta em horário e dia estabelecido pela CLIN. Segundo Perez, Amorim e 

Franz (2015), nenhum comércio ou prédios comercial participa do projeto. A sede da 
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empresa está localizada no endereço da Rua Indígena, 72, São Lourenço – Niterói – RJ. Os 

resíduos coletados são: papelão, papel, plástico, óleo de cozinha, eletrônicos, metal e vidro.  

O Projeto Consciência EcoAmpla é realizado em dez municípios (Niterói, São 

Gonçalo, Magé, Maricá, Araruama, São Pedro da Aldeia, Búzios, Petrópolis, Mangaratiba e 

Cordeiro), a empresa responsável pelo projeto é a Concessionária de Distribuição de 

Energia Elétrica – AMPLA. No município de Niterói o posto de coleta de resíduos está 

localizado na Rua São Sebastião, 12 – Ingá. O projeto consiste na troca de materiais 

recicláveis por desconto na conta de luz, cada material reciclável tem um valor que 

acompanha o preço de mercados dos materiais recicláveis, ao levar o material até um dos 

postos de coleta é feito na hora um cadastro do cliente e os materiais são pesados. O posto 

de coleta de Niterói, já possui algumas empresas cadastradas ao programa, entretanto não 

possuem nenhum edifício comercial, escritório ou comércios. 

A Cooperativa de Catadores de Niterói – COOPCANIT é uma das cooperativas em 

que a CLIN destina os materiais coletados com a coleta seletiva porta a porta. A cooperativa 

é a única na cidade que atua com quatro tipos de resíduos, de acordo com Perez, Soares e 

Franz (2015), a cooperativa se divide em quatro setores, segundo o material a ser reciclado, 

que são: setor de “Materiais Reciclados”, setor de “Resíduos Orgânicos”, setor de 

“Eletrônicos” e o setor de “Óleo”. O setor de materiais recicláveis está localizado na Rua 

Padre Anchieta, 72 – Centro, lá eles recebem/aceitam doações de resíduos sólidos, posterior 

ao recebimento dos resíduos os cooperados separam os materiais segundo sua composição e 

depois prensam os materiais, pesam e vendem. A COOPCANIT é a única cooperativa no 

município a trabalhar também com resíduos eletrônicos essa sede está localizado na Avenida 

Carlos Ermelindo Marins no bairro de Jurujuba. Segundo Perez, Soares e Franz (2015), a 

cooperativa só buscaria os resíduos no local, caso seja em quantidade considerável, pois se 

embute ao valor dos materiais o gasto com o deslocamento do veículo. 
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4.2. Resultados dos Formulários Aplicados nos Escritórios 

O critério utilizado para a escolha dos edifícios com a finalidade do estudo de caso são 

aqueles que apresentem mais de 10 escritórios, serão priorizados os edifícios que forem somente 

comerciais, entretanto caso estes não queiram participar da pesquisa se optará por edifícios 

mistos (com atividades prestadoras de serviços e residências). Foram selecionados cinco 

edifícios para a apresentação do projeto. Entre os dias 8 de dezembro de 2014 e o dia 19 de 

janeiro de 2015, foram realizadas visitas aos cincos edifícios a fim de conhecer o tipo, como 

mostra o Quadro 4, além de entrar em contato com os síndicos para avaliar o interesse dele em 

implantar um projeto de coleta seletiva no local.  

Quadro 4 – Relação dos edifícios selecionados para a pesquisa 

ENDEREÇO SIGLAS 
QNT. APROXIMADA DE 

ESCRITÓRIOS 

TIPO DO 

EDIFÍCIO 

Avenida Ernani 

do Amaral 

Peixoto 

V 11 escritórios Misto 

W 14 escritórios Comercial 

X 14 escritórios Misto 

Y 14 escritórios Comercial 

Z 15 escritórios Comercial 

 

Apenas dois edifícios mostraram interesse em participar da pesquisa, são eles o Edifício 

X e o Edifício Y, com esses foram realizadas entrevistas semiestruturadas. Inicialmente foi 

apresentado o objetivo do projeto e depois foram realizadas as entrevistas com os síndicos (em 

dias diferentes), onde o objetivo foi conhecer a gestão dos resíduos sólidos, sua respectiva 

destinação, bem como a visão deles para o quantitativo total dos resíduos descartados, ao final 

foram mencionados os benefícios em que o edifício teria caso implantasse um sistema de gestão 

dos resíduos sólidos. 
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4.2.1. Aspectos Gerais de Gestão de Resíduos Sólidos nos Edifícios Selecionados 

 

Como os escritórios estão localizados em edifícios, para essa etapa foi muito importante o 

contato com os síndicos para avaliar/conhecer a gestão dos resíduos gerados pelas salas, como é 

feito o descarte e com que frequência. Foi estudada uma amostra constituída de dois edifícios, 

sendo um comercial e residencial (Edifício X) e outro somente comercial (Edifício Y). Os 

edifícios estudados são representativos quanto às características dos edifícios encontrados nos 

centros urbanos. Destaca-se que os resultados dos dois edifícios foram analisados em conjunto 

no tratamento de dados, mas salientando algumas diferenças entre eles. 

No Edifício X, 20% dos imóveis são residenciais e 80% correspondem a consultórios e 

escritórios. Neste, a reunião com o síndico (denominado neste trabalho como “R.B.”) foi 

realizada a no dia 8 de dezembro de 2014 e as entrevistas com os escritórios nos dias 31 de 

março e 02 de abril de 2015. Por se tratar de um edifício antigo e que antes era apenas 

residencial cada sala possui de 50 m² a 100 m² os mesmo compostos por cozinha, banheiro e 

cômodos de recepção. A coleta dos resíduos infectantes no edifício é feita por uma empresa 

contratada, duas vezes na semana cumprindo com as normas previstas na legislação. Os resíduos 

produzidos nas residências e nos escritórios são encaminhados por um sistema denominado pelo 

síndico “R.B.” como “Boca de Lobo”, o sistema corresponde a uma abertura no corredor do 

edifício ligada a um duto em que os resíduos, por gravidade, são conduzidos até um cômodo 

onde são armazenados. “R.B.” relatou que já tentou fechar esse sistema, mas os moradores 

pediram a abertura do sistema, que funciona até os dias atuais. O descarte dos resíduos pelo 

edifício é feito três vezes na semana (segunda-feira, quarta-feira e sexta feira) no período da 

noite, entre às 18:00 e às 19:00 horas, onde um responsável pela limpeza do edifício coloca os 

resíduos armazenados em um saco preto de 100 litros e deixa na calçada para a coleta realizada 

pelo agente municipal.  

O Edifício Y, onde a reunião e as entrevistas com os escritórios foram realizadas no dia 19 

de janeiro de 2015 com o síndico denominado neste trabalho de “J.B”. Este edifício é somente 

comercial, possuindo doze andares com 227 salas onde 40% são utilizados pelos próprios 

proprietários, 40% são alugadas e outros 20% são salas fechadas. Entre as atividades prestadoras 

de serviço no edifício as que se destacam são os escritórios, consultórios dentários e consultórios 

médicos. A coleta dos resíduos no edifício é realizada manualmente, de segunda-feira a sábado, 

dois responsáveis pela coleta passam de sala em sala em cada andar para levar os resíduos até um 

depósito momentâneo no térreo, geralmente essa coleta é realizada na parte da tarde entre 

14horas e 15horas. Segundo J.B. o prédio apresenta um duto que na época de sua construção era 



38 
 

 

usado para coleta de lixo no andar (assim como o Edifício Y). Esse sistema não é mais usado, 

pois foi planejado para uma quantidade e composição de resíduos muito distintos dos dias atuais, 

o que provocava o entupimento os dutos quando o lixo era jogado. Os resíduos perigosos (Classe 

I, segundo classificação NBR 10004/2004), gerados pelos consultórios dentários e médicos, são 

destinados a uma coleta diferenciada segundo a legislação vigente, sendo o gerador responsável 

por pagar por essa coleta diferenciada, realizada duas vezes na semana. Segundo “J.B.”, o 

edifício descarta diariamente dois sacos de lixo de 200L cada, o mesmo ainda relatou que a 

maior parte destes resíduos é composta por papel, eletrônicos e em menor quantidade de resíduos 

de construção civil.  

É importante ressaltar que houve resistências na participação da pesquisa e no repasse de 

informações por parte dos escritórios. Por isso, no Edifício Y foram entrevistados cinco 

escritórios num total de 14. Já no Edifício X, oito escritórios participaram da entrevista num total 

de 14.  
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4.2.2.  Dados Gerais dos Escritórios e dos Entrevistados 

Dos 13 escritórios entrevistados 54% deles foram do tipo escritório de advocacia, 

seguindo vem os tipos de escritórios de contabilidade e o escritório misto de contabilidade e 

advocacia, os dois com 15% e com 8% escritórios de uma empreiteira de obras e o escritório 

misto de advocacia e administração. Como pode ser observado no Gráfico 1.   

Gráfico 1 – Natureza dos escritórios 

 
 

Nos escritórios do Edifício X, compostos em sua maioria por escritórios de contabilidade 

e de advocacia, cada sala possui em média 80m². Constata-se que esse edifício foi projetado 

apenas para residências, mas os antigos donos decidiram alugar para fins comerciais e por isso, a 

área de cada sala deste edifício são maiores quando comparados com o Edifício Y, com área 

média de salas com 15,14m². Os escritórios entrevistados do Edifício Y são principalmente 

compostos por escritórios de advocacia. Outra característica a ser destacada no Edifício X é o 

dato de possui também uma cozinha (além das divisões das salas e a do banheiro citados), já o 

Edifício Y possui apenas sala e banheiro.  

Quanto ao número de funcionários nos escritórios entrevistados no Centro obteve-se que 

a maior parte dos escritórios possui de 1 a 3 funcionários, correspondente a porcentagem de 

46%, em seguida com 39% os escritórios que apresentaram mais de 5 funcionários e por fim com 

15% os escritórios com de 3 a 5  funcionários, como mostra o Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Quantidade de funcionários 

 

Dos entrevistados 46% dos respondentes foram de advogados, em seguida com 23% dos 

entrevistados com o cargo de secretária, em seguida com 8% cada, os cargos de assistente 

financeiro administrativo e auxiliar de escritório fiscal respectivamente, por fim com 15% o 

cargo de auxiliar administrativo. Não foi selecionada uma pessoa específica para ser 

entrevistada, pois se considera que todos dentro do escritório são importantes para o sucesso do 

projeto no edifício. Assim mostra o Gráfico 3.  

Gráfico 3 – Cargo dos entrevistados 
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Dos 13 prestadores de serviços comercial entrevistados no bairro do Centro, 54% dos 

entrevistados foram do sexo masculina e 46% dos respondentes foram do sexo feminino, assim 

mostra o Gráfico 4.  

Gráfico 4 – Gênero dos entrevistados 

 

Em relação ao grau de escolaridade dos entrevistados (do total de 13), obteve-se que a 

maior parte dos entrevistados possui o ensino superior, o que corresponde a 62%, como mostra o 

Gráfico 5, em seguida vem o ensino médio completo com 23% e com 15% os entrevistados que 

possuem, nenhum dos entrevistados apresentaram os graus de escolaridade médio completo, 

fundamental incompleto e superior incompleto (Gráfico 5). Segundo Rodrigues e Leite (2008), o 

grau de escolaridades elevado dos entrevistados é extremamente importante para futuras 

campanhas de educação ambiental, pois os mesmos já dispõem de informações que facilita a 

compreensão das vantagens e necessidades da coleta seletiva e da aplicação do projeto. 

Gráfico 5 – Grau de escolaridade dos entrevistados 
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4.2.3. Conhecimento dos Escritórios Entrevistados  

  Quando indagados sobre o que eles entendiam por resíduos sólidos, constata-se que 31% 

dos entrevistados associaram os resíduos sólidos com o seu tipo, ou seja, a composição dos 

materiais (papel, plástico, metal e outros), em seguida com 23% os que associaram resíduos 

sólidos ao lixo ou dejetos, para eles resíduos sólidos são os materiais não tem mais nenhuma 

utilidade para o homem, seguindo com 16% os que relacionaram os resíduos sólidos com os 

materiais que demoram a se decompor no meio ambiente, prosseguindo com 15% os que 

disseram que os resíduos sólidos são aqueles materiais que podem ser reutilizados ou reciclados, 

outros 15% não responderam à questão, assim podemos observar no Gráfico 6.   

Gráfico 6 – Conhecimento sobre Resíduos Sólidos 

 

A respeito da coleta seletiva constatou-se que 31% dos entrevistados a relacionaram 

como sendo a separação dos materiais segundo sua composição, prosseguindo com 23% os 

entrevistados que relacionaram a coleta seletiva com a coleta dos resíduos selecionados na fonte 

geradora, assim retrata o Gráfico 7, seguindo com 15% os que disseram que o ato da coleta 

seletiva é a separação do lixo, 8% dos entrevistados disseram que a coleta seletiva é o 

aproveitamento do lixo em outras indústrias e outros 23% não responderam a questão (Gráfico 

7). Por meio deste resultado, conclui-se que os entrevistados possuem conhecimento a respeito 

da coleta seletiva, entretanto poucos a realizam, por não conhecerem os locais onde destinar os 

resíduos ou por não existir a coleta no município onde reside.  
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Gráfico 7 – Conhecimento sobre Coleta Seletiva 

 

 

4.2.4. Caracterização e Quantificação dos Resíduos Sólidos Gerados  

Levando em consideração que o peso do metro quadrado do papel branco A4 é de 75g, 

então o peso de uma resma (500 folhas) é em média 2,3 kg. A geração semanal dos escritórios, 

em folhas, no Edifício X foi de 9.666, onde o máximo foi 5.000 e o mínimo 166, sendo o peso 

total de geração corresponde a 44,5 kg. No Edifício Y a geração foi de 1.414 folhas de papel 

branco, resultando num peso líquido de 6.7 kg, tendo como máximo a geração de 500 folhas e o 

mínimo de 83 folhas. O peso da geração semanal de papel branco pelos 13 escritórios 

entrevistados é de 51.2 kg brutos (arquivados e direcionados para coleta convencional). Nos 

meses de dezembro a abril (período de imposto de renda) alguns escritórios dobram a quantidade 

de papel utilizado e o peso total de geração de papel por escritórios. Outro fator importante, 

devido à maioria dos escritórios serem de advocacia, eles arquivam alguns processos por 

determinando tempo, entretanto, quando esse prazo termina o destino do papel branco é a coleta 

convencional. O Quadro 5 mostra a geração bruta de papel por quantidade e por peso e expõe as 

atividades exercidas em cada um deles. 
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Quadro 5 – Geração Bruta de Papel e Atividades Exercidas por Escritório 

ESCRITÓRIOS  
CONSUMO 

(FOLHA/SEMANA) 
PESO (kg) ATIVIDADES EXERCIDAS  

E1 1.500 6,9 
Contabilidade, Assessoria e 

Administração 

EDIFÍCIO 

X 

E2 1.000 4,6 Administração 

E3 166 0,8 Administração e Assessoria 

E4 2.000 9,2 Advocacia 

E5 5.000 23,0 Contabilidade e Advocacia 

TOTAL Ʃ = 9.666 Ʃ = 44,5  

E6 250 1,2 Advocacia 

EDIFÍCIO  

Y 

E7 83 0,4 Contabilidade 

E8 166 0,8 Advocacia 

E9 83 0,4 Assessoria 

E10 83 0,4 Contabilidade e Advocacia 

E11 166 0,8 Contabilidade e Advocacia 

E12 83 0,4 Advocacia 

E13 500 2,3 Advocacia 

TOTAL Ʃ = 1.414 Ʃ = 6,7  

TOTAL Ʃ = 11.080 Ʃ = 51,2  

  

A quantidade de pessoas que trabalham nos escritórios contribui para uma maior geração 

de resíduos. No Edifício X, que possui a maior geração de papel branco, 80% dos escritórios têm 

mais de cinco trabalhadores e apenas 20% têm de três a cinco trabalhadores. Enquanto que no 

Edifício Y, tendo a menor geração de papel, 87% dos seus escritórios têm de um a três escritórios 

e 13% apresentam de três a cinco trabalhadores.    

Quando indagados se eles conheciam os projetos de coleta seletiva no município, os 

respondentes do Edifício X não conheciam nenhum programa de coleta no município. No 

Edifício Y, mais da metade dos entrevistados conheciam o projeto da Ampla e o da CLIN, 

entretanto nenhum deles mostrou interesse em participar, até mesmo por acreditarem que a 

quantidade de resíduos que produzem não é tão grande. De fato, apenas um escritório, 

dependendo do seu porte, pode gerar pouco resíduo, mas se juntar todos os escritórios no edifício 

essa quantidade pode passar a ser muito relevante, quando aumento mais as escalas e juntando 

todos os edifícios presente no bairro do Centro que tenham escritórios essa quantidade 

aumentaria ainda mais. Todas as pessoas têm deveres como cidadãos e se quiserem modificar o 

meio onde vivem é necessário que ocorra o envolvimento nas questões ambientais.  
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Segundo Perez, Soares e Franz (2015), o valor médio comercializado pela cooperativa 

por quilograma do papel branco é de R$0,30.  Se fizermos as contas do peso total de papel 

gerado pelos 13 escritórios, eles deixaram de ganhar R$15,36, valor este que poderia ser 

investido no edifício. Ou se optar pelo desconto na conta de luz, Projeto Consciência EcoAmpla, 

onde o valor pelo quilograma de papel branco é de R$0,10 resultando num desconto para o 

edifício de R$5,12. 

Outro material reciclável descrito pelos entrevistados foi o plástico, os mesmos utilizam 

de copos plásticos descartáveis e garrafas d’água. O copo descartável passou a ser consumido 

pelos escritórios, pelo fato do mesmo, ser prático, higiênico e ter baixo preço. Segundo Perez, 

Soares e Franz (2015), o copo descartável não é comercializado pela COOPCANIT, pois 

normalmente está sujo e talvez contaminado pela pessoa que o utilizou, o que leva à diminuição 

do seu valor para venda ou não são aceitos pelas empresas recicladoras. Já a garrafa PET, a 

cooperativa COOPCANIT comercializa. O plástico hoje é um problema ambiental, muitos deles 

são “desviados” do seu destino adequado, alcançando o sistema de drenagem, rios e por fim 

oceanos. Segundo Franz (2011), o oceano se tornou um repositório do lixo proveniente das mais 

diversas fontes, plástico, metal, madeira de construção e vidro são um dos materiais mais 

encontrados, porém o plástico pela sua quantidade e pelos seus possíveis danos à fauna marinha 

vem sendo considerado como uma questão ambiental emergencial e preocupante.    

Através das entrevistas concluímos que os escritórios também geram outro tipo de 

resíduo, o resíduo eletrônico ou lixo eletrônico. Quando perguntados sobre a periodicidade em 

que os aparelhos eletrônicos no escritório são trocados, exceto o cartucho de tinta que apresenta 

periodicidade de troca em dias, os outros eletrônicos são descartados com no mínimo um ano de 

uso, como mostra o Quadro 6. A média de troca dos cartuchos em sete escritórios é de 33 dias, 

sendo que nos outros seis escritórios utilizam um modelo de impressora com tinta toner. A 

média de troca dos seis escritórios que possuem notebook (Escritórios E1, E5, E8, E11, E12 e 

E13, apresentados no Quadro 6) foi de 5 anos já o tempo médio do computador de mesa (tipo 

desktop) dos seis escritórios (E6, E8 e E10 ao E13 – Quadro 6) foi de 4 anos, os Escritórios E3 e 

E7, não fizeram trocas do eletrônico em questão. Ressalta-se que alguns escritórios possuem 

tanto notebook quanto o computador de mesa (Escritórios E8, e E10 a E13), os escritórios sem 

informações são os que possuem apenas um dos dois eletrônicos. O tempo médio de troca do 

mouse de 2 anos, os outros escritórios não fizeram troca do equipamento. E o tempo médio 

aproximado de troca dos aparelhos eletrônicos impressora e telefone foram 5 anos e 4 anos 

respectivamente. 
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Quadro 6 – Periodicidade de troca dos eletrônicos 

ESCRITÓRIOS 
CARTUCHO DE 

TINTAS 
NOTEBOOK MOUSE 

COMPUTADOR 

DE MESA 
IMPRESSORA TELEFONE 

E1 
15 dias 2 anos 1 ano - Não houve troca 1 ano 

E2 
30 dias Não houve troca Não houve troca - Não houve troca Não houve troca 

E3 
30dias - Não houve troca Não houve troca Não houve troca Não houve troca 

E4 
30 dias 

Não houve 
troca 

Não houve troca - Não houve troca Não houve troca 

E5 
5 dias 5 anos 1 ano - 5 anos 5 anos 

E6 
- - 2 anos 3 anos 3 anos Não houve troca 

E7 
- - 3 anos Não houve troca Não houve troca Não houve troca 

E8 
- 10 anos 3 anos 4 anos 3 anos 3 anos 

E9 
- 

Não houve 

troca 
Não houve troca - Não houve troca Não houve troca 

E10 
30 dias 

Não houve 
troca 

Não houve troca 3 anos 8 anos Não houve troca 

E11 
- 5anos 3 anos 6 anos Não houve troca Não houve troca 

E12 
90 dias 4 anos 2 anos 4 anos 7 anos 7 anos 

E13 
- 6 anos Não houve troca 6 anos 3 anos 3 anos 

Nota: os itens tracejados significam que o escritório não possui o equipamento. 
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Quando perguntados sobre o destino final dos antigos aparelhos, alguns responderam 

que armazenavam no próprio escritório até decidir o que fazer, outros armazenavam e depois 

doavam. E outros responderam que levaram para a coleta convencional. Muitos dos 

entrevistados não sabiam que esses materiais podem ser reciclados e desconhecia o trabalho 

da COOPCANIT de coleta de resíduos eletrônicos na cidade. Os projetos de coleta de 

resíduos eletrônicos no município não são amplamente divulgados, isso devido à ausência de 

logística, de pessoas qualificadas para manusear os equipamentos eletrônicos e a falta de 

incentivos a programas com esse viés.  

4.2.5.  Aceitação da Proposta Futura de Coleta Seletiva no Edifício 

O interesse dos entrevistados é um dos pontos mais importante para a validação de 

uma proposta futura de implantação do projeto de coleta seletiva em edifícios comerciais e 

mistos, isso porque avaliamos também o quanto os entrevistados estão interessados em 

participarem da coleta seletiva já que para um projeto consistente e uniforme de coleta 

seletiva é importante o comprometimento de todos os envolvidos na geração dos resíduos 

sólidos. A maior parte dos escritórios entrevistados, 92%, a proposta de implantação da 

coleta seletiva no edifício foi bem aceita. Para os outros 8% a implantação é indiferente, em 

razão da indisponibilidade de tempo, descrença do processo de coleta seletiva e bem como a 

mesma não proporcionar ganho econômico tampouco alguma outra vantagem para o 

escritório, como mostra o Gráfico 8). Esses dados demonstram que a proposta da coleta 

seletiva no edifício, é vista pela maior parte dos escritórios (92%) como sendo um 

investimento, resultando em benefícios socioambientais.  

Gráfico 8 – Aceitação da proposta de implantação da coleta seletiva nos edifícios 
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Em relação à pergunta sobre o destino final dos materiais provenientes da coleta 

seletiva, maioria dos entrevistados com 54%, respondeu que preferem doar os materiais 

coletados para cooperativas locais, seguindo com 31% os entrevistados que preferem trocar 

os resíduos por desconto na conta de luz (Programa realizado pela Ampla) e 7% preferiam 

que o material fosse vendido para usinas de reciclagem, com a possibilidade de futuramente 

gerar renda para o edifício realizar algumas melhorias em suas instalações, por fim 8% 

responderam que o destino poderia ser para reciclagem, sem especificar outros detalhes, os 

dados são apresentados no Gráfico 9.  

Gráfico 9 – Destino final dos resíduos proveniente da coleta seletiva 

 

Quando perguntados se eles gostariam que o edifício tivesse campanhas de educação 

ambiental com a temática “coleta seletiva” e “resíduos sólidos”, 92% disseram que 

gostariam que o edifício tivesse campanhas de educação ambiental enquanto 8% não 

possuem interesse, assim mostra o Gráfico 10. Esse resultado mostra que a maior dos 

entrevistados está disposta a mudarem o seu olhar e o destino final dos resíduos gerados. 

Segundo Soares, Salgueiro e Gazineu (2007), para o sucesso de programas de sensibilização 

da sociedade em relação a resíduos sólidos a educação ambiental se faz fundamental, pois é 

através das atividades educativas que a sociedade vai desenvolver uma consciência crítica 

em relação ao meio ambiente, gerando comprometimento e responsabilidade para as ações 

de saneamento e saúde.  
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Gráfico 10 – Gostaria que o edifício fizesse campanhas de educação ambiental 

 
 

 

 Outra questão feita aos entrevistados é se o escritório participaria do processo de 

coleta seletiva com a separação dos resíduos sólidos gerados com 46% disseram que 

participaria e com a mesma porcentagem de 46% disseram que o escritório não participaria e 

outros 8% responderam que talvez participasse, assim mostra o Gráfico 11.  

 
Gráfico 11 – Participaria do processo da coleta seletiva 

 

Questionou-se também se os entrevistados separam os resíduos em casa, 54% dos 

entrevistados relataram que não separam os resíduos pelo fato de não haver coleta seletiva 

em seu bairro, outros relatam que não a realiza por falta de tempo, 46% disseram que 

realizam a coleta seletiva, alguns relataram que só separam parcialmente os resíduos (tais 

como, óleo de cozinha e eletrônicos), outros disseram que a realiza por completo, separando 
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o lixo seco do lixo úmido os doam (não especificaram para quem vai à doação), como 

mostra o Gráfico 12.  

Gráfico 12 – Faz a separação dos resíduos em casa 

 

 

Quando perguntamos aos entrevistados sobre o interesse pelo resultados das 

entrevistas por email 92% disseram que queriam receber os resultados e apenas 8% disseram 

que não queriam os resultados, as porcentagens são dadas no Gráfico 13. 

Gráfico 13 – Tem interesse em receber os resultados das entrevistas 
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4.3. Resultados dos Formulários Aplicados nos Comércios 

 

O bairro do Centro foi escolhido como estudo de caso devido a grande presença de 

comércios e prestadores de serviços, além de ser classificado como um bairro comercial e 

possui uma coleta de resíduos sólidos diferenciada. (PEREZ; AMORIM e FRANZ, B, 

2015). Para obtenção dos resultados do presente estudo, foram realizadas em três dias (22 de 

junho, 04 de julho e 07 de julho de 2016) entrevistas com os comércios no bairro do Centro, 

a fim de ter a maior quantidade de estabelecimento comercial participante das entrevistas. 

No total foram entrevistados 24 estabelecimentos comerciais ao longo do bairro do Centro, 

sendo realizada 9 entrevista no dia 22 de junho de 2016, 10 entrevistas no dia 4 de julho de 

2016 e outras 5 entrevistas no dia 7 de julho de 2016. Ressalta-se que 12 comércios 

selecionados não participaram da entrevista, assim mostra o Quadro 7.  

Quadro 7 – Estabelecimentos comerciais que não participaram da entrevista 

SEGUIMENTOS QUANTIDADE  

Loja mista de calçados e vestuário 1 

Perfumaria 1 

Loja de utilidades e brinquedos 1 

Loja de artigos de festa 1 

Lojas de vestuários 2 

Papelaria 1 

Óticas 2 

Loja de calçados 1 

Hortifrúti 1 

Pet Shop 1 

 

Neste estudo não foram selecionados os comércios dentro de galerias ou shopping, 

pois possuem um sistema de coleta dos resíduos particular e também não foram selecionados 

estabelecimentos do tipo lanchonete, redes de fast-food, açougue e restaurantes, por 

prevalecer o tipo de resíduos orgânicos.   
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4.3.1. Dados Gerais dos Comércios e dos Entrevistados  

Dos 24 comércios selecionados na área de estudo foram entrevistados: quatro lojas 

de Vestuário (V), três Drogarias (D), três lojas de Calçados ©, duas lojas de Papelaria (PP), 

dois Supermercados (S), duas lojas de Utilidades Domésticas (UD), uma loja de 

Descartáveis e Doceira (DD), uma Loja de Informática (LI), uma loja de Produtos 

Importados (PI), uma loja de Perfumaria (LP), uma loja de departamento (LD), uma Ótica 

(OT), uma loja de Eletrodomésticos e Eletrônicos (EE) e um loja de Decoração de Interiores 

(DI).  

Não foi selecionada uma pessoa específica para ser entrevistada, pois um dos nossos 

objetivos com as entrevistas e a aplicação dos formulários é saber se os funcionários são ou 

já foram orientados quanto à gestão dos resíduos sólidos, seja pela empresa responsável pela 

coleta no município ou uma pessoa dentro do estabelecimento comercial passou alguma 

informação. Isso porque se as empresas (comércio e a empresa responsável pela coleta 

comum) tem algum respaldo pelos resíduos gerados no município, elas deveriam trabalhar 

juntas com o treinamento de todos os funcionários dentro do estabelecimento comercial e a 

empresa responsável pela coleta de resíduos daria alguma orientação para os comércios para 

a melhor gestão dos resíduos sólidos. Entre os respondentes dos comércios selecionados 

estão: gerentes, perfumista, vendedor, encarregado, dono, farmacêutico, supervisor de 

vendas, auxiliar de escritório, sócio, assistente comercial, operador de supermercado e 

supervisor de estoque.  

Dos 24 estabelecimentos comerciais entrevistados no bairro do Centro 54% do sexo 

masculino e 46% dos respondentes foram do sexo feminino, assim mostra o Gráfico 14.  

Gráfico 14: Gênero dos entrevistados no Centro 
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A faixa etária dos entrevistados que teve a maior representatividade foi de 29 a 39 

anos, com 42%, seguindo com 21% a faixa etária de 40 a 50 anos, com 17% a faixa etária de 

18 a 28, e por fim com 12% e 8% as faixas etárias 51 a 61 e acima de 61 anos 

respectivamente, o que pode ser observado no Gráfico 15. Segundo Mohr e Schall (1992) a 

educação ambiental e a educação em saúde para jovens e adultos, é de suma importância 

para preservação do meio ambiente e que as atividades desenvolvidas devem ser 

estruturadas de acordo com cada situação em particular.        

Gráfico 15 – Faixa etária dos entrevistados no comércio do Centro 

 

Em relação ao grau de escolaridade dos entrevistados (do total de 24), obteve-se que 

a maior parte dos entrevistados possui o ensino médio completo, o que corresponde a 62%, 

como podemos observar no Gráfico 16, em seguida vêm os ensinos superior completo e 

incompleto com 17% e 13% respectivamente e com 4% o ensino fundamental completo e 

médio incompleto nesta mesma ordem (Gráfico 16), nenhum dos entrevistados teve o grau 

de instrução fundamental incompleto.  
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Gráfico 16 – Grau de escolaridade dos entrevistados no Centro 

 

Outra pergunta feita aos entrevistados foi o município em que eles residem, 

constatam-se que 42% dos entrevistados residem no município de São Gonçalo, 38% no 

município de Niterói, 8% no município de Itaboraí e por fim com 4% os residentes dos 

municípios do Rio de Janeiro, Caxias e Mesquita, na devia ordem, conforme mostra o 

Gráfico 17.   

Gráfico 17 – Município de residência 

 

Ao perguntarmos sobre a quantidade de empregados dentro do estabelecimento 

comercial, temos um parâmetro da dimensão local, pois quanto maior o quantitativo de 

funcionários maior foi o tamanho da loja. O quantitativo de funcionários nos comércios 

entrevistados no Centro obteve-se que a maior parte dos comércios entrevistados possuem 

de 1 a 15 funcionários, o que corresponde a 58%, em seguida com 17% os comércios 

apresentaram de 16 a 20 funcionários, na sequência com 13% comércios de 31 a 45 
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funcionários e por fim com 8% e 4% os comércios com funcionários de 46 a 60 e de 61 a 70, 

como mostra o Gráfico 18. Constata-se que a maior parte dos comércios entrevistados no 

bairro do Centro é de pequeno a médio porte.   

Gráfico 18 – Número de funcionários na empresa no Centro 

 

 

4.3.2. Conhecimento dos Entrevistados 

 

Quando os entrevistados (do total de 24) do comércio do Centro foram indagados 

sobre o que eles entendiam por resíduos sólidos, verificou-se que 29% dos entrevistados 

relacionaram resíduos sólidos, com todo material descartado pela sociedade depois que não 

existe mais nenhuma utilidade para as pessoas, em seguida 25% dos entrevistados 

relacionaram resíduos sólidos com a composição do material (como por exemplo, papel, 

vidro e outros), 21% dos entrevistados não souberam responder a pergunta, outros 17% 

associaram resíduos sólidos ao lixo, ou seja, material que não tem mais nenhum uso e por 

fim 8% dos entrevistados relacionaram o tempo de decomposição que os resíduos sólidos 

levam para desaparecer do meio ambiente, assim mostra o Gráfico 19.  Com essa pergunta, 

pode-se perceber que a maior parte dos entrevistados tem algum conhecimento sobre 

resíduos sólidos, mesmo que não seja o conceito descrito pela PNRS. Entretanto, nota-se 

que 21% de não respondentes para a questão representa uma porcentagem muito relevante e 

que há necessidade de projeto de educação ambiental e de campanhas de conscientização da 

população e em especial nos estabelecimentos comerciais.  
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Gráfico 19 – Conhecimento sobre Resíduos Sólidos 

 

 

A respeito da coleta seletiva constatou-se que 29% dos entrevistados responderam 

que a coletada seletiva é o ato de separar os resíduos antes de 56escarta-los, 17% dos 

entrevistados a relacionaram como sendo a coleta convencional realizada diariamente pela 

empresa CLIN, com a mesma porcentagem de 17% os entrevistados relacionaram a coleta 

seletiva com as lixeiras coloridas para separar os resíduos sólidos segundo sua composição 

com a cor das lixeiras, 12% dos entrevistados relacionaram a coleta seletiva com materiais 

que podem ser aproveitados novamente, 4% dos entrevistados responderam que a coleta 

seletiva é uma coleta diferenciada da coleta convencional, onde os materiais são 

previamente separados na fonte geradora antes de serem coletados e por fim 21% dos 

entrevistados não responderam como mostra o Gráfico 20. Por meio deste resultado, 

conclui-se que os entrevistados tem conhecimento sobre os processos da coleta seletiva 

separadamente e não do conjunto de procedimentos para que ocorra ela, a PNRS em seu artº 

3 (inciso V) define a coleta seletiva de resíduos sólidos como sendo uma coleta de resíduos 

previamente segregado, na fonte geradora, conforme sua constituição ou composição. Outro 

ponto relevante que se pode notar com essa pergunta é que os entrevistados possuem 

dificuldade em diferenciar a coleta convencional que é realizada todos os dias pela CLIN da 

coleta seletiva, isso porque eles não foram orientados ou conhecem e os programas de coleta 

seletiva dentro do município ou até mesmo a inexistência de projetos desse viés em seus 

municípios.   
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Gráfico 20 – Conhecimento sobre Coleta Seletiva 

 
 

 

Ao indagarmos sobre o conhecimento dos entrevistados para reciclagem e 

reutilização dos resíduos sólidos, constata-se que 37% dos entrevistados responderam que a 

reutilização e a reciclagem dos resíduos é um processo pelo qual se reaproveita os materiais 

para outro fim, assim mostra o Gráfico 21,  29% disseram que no processo de reciclagem os 

materiais sofrem uma transformação em que modifica o material que era antes já no 

processo de  reutilização é a utilização dos materiais para um outro fim, 13% relacionaram a 

reciclagem e reutilização com materiais que podem ser reciclado, 8% dos entrevistados, 

relacionaram os termos com o processo de transforação dos materiais antigo em novos e por 

fim 13% dos entrevistados não responderam a pergunta (Gráfico 21). Juntamente com essa 

questão perguntamos aos entrevistados se eles veem ou sabem a diferença entre a 

reutilização e a reciclagem dos resíduos sólidos, constata-se que 58% dos entrevistados 

disseram que não viam diferença entre um e outro, sendo eles sinônimos, 29% disseram que 

os dois processos são diferentes e outros 13% não responderam a pergunta.  
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Gráfico 21 – Conhecimento sobre reciclagem e reutilização 

 

 

Outra questão levantada no formulário é se os entrevistados conheciam ou já tinha 

ouvido falar dos projetos de coleta seletiva ou das cooperativas de materiais recicláveis no 

município, segundo mostra o Gráfico 22, 83% dos entrevistados não conhecem e nunca 

ouviram falar dos projetos de coleta seletiva ou cooprativas de materiais recicláveis no 

município, sendo que desse total de respondentes que nunca ouviram falar 29% moram no 

município, seguindo com 13% os entrevistados que já ouviram falar que no município têm 

projetos de coleta seletiva e cooperativas de catadores, entretanto não sabem o nome e nem 

participam e por fim 4% responderam que conhece o projeto de coleta seletiva realizado pela 

CLIN e a Cooperativa de Catadores de Niterói – COOPCANIT (Gráfico 22).  Esses número 

são representativos do quão pouco que se é divulgado os trabalho de coleta seletiva e as 

cooperativas de materiais recicláveis no município.    
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Gráfico 22 – Conhecimento dos projetos de coleta seletiva ou cooperativa 

 

 

Outro ponto relevante da pesquisa é relacionada com a empresa que realiza a coleta 

de resíduos no município, como a maior parte dos estabelecimentos são de pequeno a médio 

porte os resíduos gerados por eles são coletados pela CLIN. Nessa questão procurou-se 

saber se a CLIN já deu alguma orientação quanto ao descarte dos resíduos dos comércios 

localizados no bairro do Centro e constatou-se que 71% dos estaelecimentos não receberam 

nenhuma orientação da CLIN e apenas 29% recebeu alguma orientação, segundo relato dos 

entrevistados quem fez a orientação foi um funcionário que realiza a coleta, o “Gari”, a 

orientação que foi passada para os funcionários do comércio foi quanto ao horário para 

colocar os resíduos na calçada perto do estabelecimento, assim mostra o Gráfico 23. Os 

estabelecimentos em que pagam para coletarem os resíduos a empresa que coleta orienta que 

esses resíduos fiquem armazenados no estabelecimento até a sua retirada, não deixando nas 

calçadas como na coleta convencional.  
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Gráfico 23 – Já recebeu alguma orientação da empresa que realiza a coleta dos 

resíduos sólidos 

 

 

Outra pergunta realizada foi se a empresa orinta ou já orientou os funcionários em 

quais os procedimentos devem ser tomados para o descarte dos resíduos sólidos, contata-se 

que 67% dos comércios não deu nenhum tipo de orientação para os seus funcionários, como 

pode ser observado no Gráfico 24 e somente 33% dos estabelecimentos comerciais deu 

alguma orientação para os seus funcionário quanto ao horário do descarte dos resíduos ou 

para armazenar os resíduos sólidos em um detrminado lugar na empresa, essa orientação só 

foi feita por causa da aplicação de multa para os comércios que descartarem seus resíduos 

fora do horário estabelecido pela empresa de coleta municipal de resíduos sólidos, segundo 

o Código de Limpeza Urbana em seu art. 5º (inciso I), são responsáveis pelo cumprimento 

do Código todos os geradores de resíduos sólidos, cabendo a eles “a obrigação de dispor os 

resíduos sólidos em locais, horários e formas de acondicionamento adequado, seguindo as 

normas emitidas pela CLIN”. Em alguns comércio que fazem a coleta e a separação dos 

resíduos sólidos para a posterior venda dos materiais treina uma pessoa específica para a 

gestão dos resíduos gerados.  
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Gráfico 24 – A empresa orienta seus funcionário na hora do descarte de resíduos 

 

4.3.3. Caracterização e Quantificação dos Resíduos Sólidos Gerados 

Nesta etapa, a caracterização de resíduos sólidos gerados nos comércios foi obtida 

por meio das perguntas “Quais os materiais recicláveis são gerados em maior quantidade 

pelo comércio?” e “Qual o peso ou volume desse resíduo gerado?”. Os resultados dispostos 

nessa seção relacionam as respostas dadas por todos os entrevistados com a observação, 

como não tivemos abertura nos comércios para a pesagem e verificação dos resíduos 

gerados além de outros empecilhos, a quantificação dos resíduos nos comércios do Centro 

não seguiu um padrão fixo, apesar de todas as bibliografias serem baseadas em um tipo de 

unidade para a quantificação, por isso em alguns casos vamos utilizar de unidades de caixas 

produzidas, fardos de materiais (material prensado e amarrado aos montes), em outros por 

volume ou em peso. Entretanto, os entrevistados tem um papel muito importante para a 

implantação de um projeto de coleta seletiva no centro e que a visão deles para com os 

resíduos gerados é muito importante para a caracterização e quantificação, os resultados 

estão dispostos nos Quadros 8 e 9.  

Foram realizadas entrevistas com três diferentes drogarias, onde são devidamente 

nomeadas como D1, D2 e D3. As três drogarias geram em suas atividades papel/papelão e 

plásticos de embalagens, somente a drogaria D3 respondeu que só gera papel/papelão, duas 

drogarias (D1 e D2) geram diariamente 2 sacos de 200 litros com os resíduos pessoais dos 

funcionários misturados com os plásticos das embalagens de mercadorias e geram também 5 

caixas de papelão (D1) e 1 pilha com mais ou menos 10 caixas de papelão (D2), a drogaria 

D3 gera a cada 3 dias um saco de 200 litros com papel/papelão misturados com os resíduos 

gerados dos funcionários. As drogarias D1 e D2 separam somente o papelão dos outros 
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materiais gerados no estabelecimento. Essas quantidades de resíduos gerados estão 

relacionadas com o tamanho do estabelecimento e a quantidades de produtos que chegam à 

loja. Os resíduos recicláveis gerados por eles são depositados nas calçadas e depois 

coletados pela empresa responsável pela coleta de resíduos no município CLIN, segundo as 

Drogarias D2 e D3 a coleta é realizada todos os dias da semana no período da noite, a 

drogaria D1 não soube informar o horário da coleta (Quadro 8).   

As três lojas de calçados entrevistadas disseram que geram os materiais recicláveis 

papel/papelão e plástico com descarte de segunda a sábado. A loja de calçado CF não soube 

informar a quantidade de resíduos sólidos gerados, não soube dizer à empresa que faz a 

coleta desses resíduos gerados e nem o horário em que ela e realizada. Já as lojas de 

calçados CA1 e CA2 disseram que geram 10 sacos de 200 litros (CA1), sendo que em 7 

sacos eles colocam o papel/papelão picados e os outros  3 sacos são de resíduos gerados 

pelos funcionário misturado com plásticos, segundo o estabelecimento CA2 um saco de 60L 

com todos os resíduos gerados no estabelecimento misturados (Quadro 8). As duas lojas 

CA1 e CA2 responderam que a empresa responsável pela coleta é a CLIN, mas somente a 

loja CA1 soube informar o horário da coleta realiza no período da noite.  

Também foram entrevistados dois supermercados no Centro. Os dois mercados 

geram de segunda a sábado papel/papelão, plástico e orgânico, entretanto os resíduos 

orgânicos não foram contabilizados neste trabalho, o entrevistado do supermercado S2 

relatou que às vezes gera o tipo de material reciclável vidro, e orienta seus funcionários a 

separarem esse material para uma posterior coleta. O Supermercado S1 gera 20 fardos de 

papel/papelão e plástico (Quadro 8), o supermercado possui um espaço próprio com prensa e 

bags com os materiais gerados, levando em consideração que o peso de um fardo de 

papel/papelão varia de 300 kg a 400 kg
8
 o estabelecimento gera em torno de 6.000 kg de 

material reciclável. Já o supermercado S2 gera 800 kg de resíduos sólidos, no total os dois 

comércios geram mais ou menos 6.800 kg de resíduos sólidos. Os dois supermercados 

comercializam os materiais gerados para uma empresa recicladora e possui outra empresa 

para coletar os outros resíduos gerados, no S1 eles pagam a uma empresa privada para fazer 

a coleta total dos outros materiais e outros resíduos gerados pelo supermercado S2, são 

coletados pela CLIN, na coleta convencional. Sobre o horário de coleta o supermercado S1 

não soube informar os horários e o S2 só soube responder o horário em que a CLIN realiza a 

coleta convencional (Quadro 8). 

                                            
8
 Peso estabelecido segundo informado no site da JBR Maquinas 

<http://www.jbrmaquinas.com.br/produtos3.php > 
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As quatro lojas de vestuários entrevistadas disseram que geram de segunda a sábado 

papel/papelão, mas as lojas nomeadas com as siglas VA1, VA2 e VF gera além do tipo de 

material papel/papelão o plástico. Os entrevistados das lojas VM e VA2 não souberam 

informar a quantidade gerada, porém relataram que gera bastante resíduos, a loja VA1 

informou que gera 300 kg de papel/papelão e plástico, já a loja VF relatou que não gera 

tanto resíduos, apenas duas sacolas de supermercado. As lojas VM e VF não souberam 

responder qual o agente que realiza a coleta dos resíduos (Quadro 8), o VA1 relatou que 

vende o papelão para uma empresa recicladora que passa na loja duas vezes na semana a 

CLIN recolhe deles os rejeitos que as vezes são misturados com pedaços de papéis e 

plástico, uma empresa privada que faz a coleta do VA2. As lojas VM, VA1 e VF 

informaram que a coleta convencional é realizada à noite, o VA1 não soube informar o 

horário que a empresa recicladora recolhe os papelões na loja, a loja VA2 não soube 

informar o horário em que a empresa privada realiza a coleta. As lojas relataram que os 

resíduos são gerados de acordo com a mudança de coleção ou quando chega mercadoria.  

As duas papelarias (PP1 e PP2) entrevistadas tiveram em comum a geração de 

papel/papelão de segunda a sábado. A papelaria PP1 gera 1pilha de papelão com mais ou 

menos 10 papelões, esses resíduos são separados dos demais resíduos e colocados 

separadamente na calçada, segundo o relato do entrevistado o estabelecimento faz assim que 

é para o catador de rua pegar o material, a coleta dos outros rejeitos misturados com um 

pouco de papel é realizada pela CLIN no horário da noite. A papelaria PP2 não sou informar 

a quantidade de materiais recicláveis gerados no estabelecimento, mas informou que a 

empresa que realiza a coleta é CLIN à noite (Quadro 9). A quantidade de resíduos gerados 

nas duas papelarias aumenta com o período de volta às aulas, entre janeiro e fevereiro.  

Os estabelecimentos comerciais UD1 e UD2 geram de segunda a sábado o material 

reciclado do tipo papel/papelão e plástico. A loja UD1 gera nos seis dias da semana em que 

a loja fica aberta 100 kg dos dois materiais juntos (Quadro 9), esses resíduos são coletados 

por uma empresa recicladora que compra esse material, segundo o entrevistado a empresa 

Ito Estoril de Papeis passa de uma a duas vezes no mês no estabelecimento, os rejeitos que 

vão para a coleta convencional é o equivalente a uma sacola de 50 litros nos seis dias, o 

entrevistado não soube informar os horários em que as duas coletas são realizadas. A loja 

UD2 segundo o entrevistado gera cinco sacos de 100 litros nos seis dias da semana (Quadro 

9), todo o papelão que chega com as mercadorias retornam para a sede e lá eles reutilizam o 

material, nos sacos que vão para a coleta convencional são misturados os papeis e plásticos 
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com os rejeitos da loja, o entrevistado não soube informar à empresa que realiza a coleta 

convencional, mas informou que a coleta é noturna.   

O outro estabelecimento comercial entrevistado foi a Loja de Departamentos (LD), 

segundo o entrevistado a loja gera papel/papelão e plástico, o comércio é classificado como 

grande gerador, produzindo por dia 10 fardos de papel/papelão e plástico (Quadro 9), 

levando em conta que o peso do fardo de papel/papelão varia entre 300 kg a 400 kg
9
, o peso 

estimado dos resíduos gerados por este comércio varia de 3000 kg/dia a 4000 kg. O 

responsável pela coleta desses resíduos é uma empresa privada de coleta de resíduos que 

passa seis dias da semana, o entrevistado não soube informar o horário da coleta. O 

quantitativo de resíduos gerados pelo comércio varia de acordo com os períodos festivos.  

O seguimento loja de informática LI gera em seu estabelecimeto o material reciclável 

papel, a quantidade gerada de segunda a sábado é de uma sacola do tipo de supermercado e a 

empresa que realiza a coleta é a CLIN no período da noite (Quadro 9).  O comércio do tipo 

distribuidor de doces (DD) gera por dia (segunda a sábado) de 3 a 5 caixas de papelão e uma 

sacola do tipo supermercado com plásticos de embalagens, papéis e rejeitos todos 

misturados, segundo o entrevistado devido ao tamanho do comércio ser pequeno e não ter 

um local para armazenar os resíduos ele descarta na calçada separadamente o papelão 

sempre que chega material, já a sacola é depositada no período da noite que é o horário da 

coleta convencional realizada pela CLIN (Quadro 9), ele comenta que quando deixa os 

papelões na calçada logo um catador passa e coleta o material. 

O seguimento comercial perfumaria gera o material reciclável papel/papelão de 

segunda e sábado e a coleta é realizada no período da noite (Quadro 9). A ótica (OT) gera de 

segunda a sábado 1 saco de 30 litros com papel as vezes papelão e plástico que são 

encaminhados para a coleta convencional (Quadro 9). O seguimento Eletrodoméstico e 

Eletrônico (EE) gera os resíduos papel e plástico, segundo o entrevistado o estabelecimento 

não gera papelão e nem isopor, pois todos os equipamentos são vendidos para os clientes 

com o papelão e ou com o isopor, e pra eles esses resíduos passam a ser de responsabilidade 

do cliente e não deles, a quantidade gerada equivale a um saco de 30 litros com os rejeitos 

dos comércios (Quadro 9), os papeis e plásticos misturados que vão para a coleta 

convencional de segunda a sábado, sendo eles coletados no período da noite. Os três 

estabelecimentos (PF, OT e EE) não souberam informar o nome da empresa que realiza a 

coleta convencional dos resíduos gerados por elas. Por fim o estabelecimento Decoração de 

                                            
9
 Segundo a empresa JBR Máquinas  
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interiores, denominada com a sigla DI, gera o tipo de resíduo papel/papelão, segundo o 

entrevistado o papelão que a loja gera é doado para outras lojas no entorno que pedem, já o 

papel é misturados com os outros rejeitos da loja o equivalente a uma sacola de 60 litros de 

segunda a sábado, esses resíduos são depositados no período da noite para a coleta realizada 

pela CLIN (Quadro 9).  
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Quadro 8 – Resíduos sólidos gerados nos comércios do Centro 1/2 

 

SEGUIMENTOS SIGLAS 

TIPOS DE 

MATERIAL 

GERADO 

QUANTIDADE 
PERIODICIDADE 

DO DESCARTE 

EMPRESA 

QUE FAZ A 

COLETA 

HORÁRIO DA 

COLETA 

Drogaria 

D1 
Papel/Papelão e 

Plástico 
5 caixas  

1 saco de 200L 
Segunda a Sábado CLIN Não soube informar 

D2 
Papel/Papelão e 

Plástico 

1 pilha  

1 saco de 200L 
Segunda a Sábado CLIN Noturna 

D3 Papel/Papelão 3 sacos de 200L 
Duas vezes na 

semana 
CLIN Noturna 

Loja de Calçados 

CF 
Papel/Papelão e 

Plástico 

Não soube 

informar 
Segunda a Sábado 

Não soube 

informar 
Não soube informar 

CA1 
Papel/Papelão e 

Plástico 
10 sacos 200L Segunda a Sábado CLIN Noturna 

CA2 
Papel/Papelão e 

Plástico 
1 saco 60L Segunda a Sábado CLIN Não soube informar 

Supermercado 

S1 
Papel/Papelão e 

Plástico 
20 fardos Segunda a Sábado Empresa privada Não soube informar 

S2 
Papel/Papelão e 

Plástico 
800kg  Segunda a Sábado 

Empresa 

recicladora e 
CLIN 

Noturna 

Vestuário 

VM Papel/Papelão Não informado Segunda  a Sábado 
Não soube 

informar 
Noturna 

VA1 
Papel/Papelão e 

Plástico 
300kg Segunda a Sábado 

Empresa 
recicladora e 

CLIN 

Noturna 

VA2 
Papel/papelão e 

Plástico 
Não informado Segunda  a Sábado Empresa Privada Não soube informar 

VF 
Papel/Papelão e 

Plástico 

2 sacos de 

mercado 
Segunda  a Sábado 

Não soube 

informar 
Noturna 



67 
 

 

Quadro 9 – Resíduos sólidos gerados nos comércios do Centro 2/2 

 

SEGUIMENTOS SIGLA 

TIPOS DE 

MATERIAL 

GERADO 

QUANTIDADE 

PERIODICIDAD

E DO 

DESCARTE 

EMPRESA 

QUE FAZ A 

COLETA 

HORÁRIO DA 

COLETA 

Papelaria 

 

PP1 
Papel/Papelão 1 pilha Segunda  a Sábado CLIN Noturna 

PP2 Papel/Papelão Não informado Segunda  a Sábado CLIN Noturna 

Utilidade Doméstica 

UD1 
Papel/Papalão e  

Plástico 
67 Kg Segunda a Sábado 

Empresa 
recicladora e 

CLIN 

Não soube 

informar 

UD2 
Papel/Papelão  e 

Plástico 
5 sacolas de 100L Segunda a Sábado 

Não soube 

informar 
Noturna 

Loja de Departamento LD 
Papel/Papelão e 

Plástico 
10 fardos/dia Segunda a Sábado Empresa Privada 

Não soube 

informar 

Loja de Produtos 

Importados 
PI 

Papel/Papelão e 

Plástico 
3 sacos de 200L 

Três vezes na 

semana 
CLIN Noturna 

Loja de Informática LI Papel 
1 sacola de 

mercado 
Segunda a Sábado CLIN Notuna 

Distribuidora de doces DD 
Papel/Papelão e 

Plástico 

3 a 5 caixas por 

dia e 1 scola de 
supermercado 

Segunda a Sábado 
Não soube 

informar 

Não soube 

informar 

Perfumaria PF Papel/Papelão 50 caixas Segunda  a Sábado 
Não soube 

informar 
Noturna 

Ótica OT 
Papel/Papelão e 

Plástico 
1 saco 30L Segunda  a Sábado 

Não soube 
informar 

Não soube 
informar 

Eletrodomésico e 

Eletrônico 
EE Papel e Plástico 1 saco 30L Segunda  a Sábado 

Não soube 

informar 
Noturna 

Decoração de Interiores DI Papel/Papelão 1 saco 60L Segunda  a Sábado CLIN Noturna 
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4.3.4. Percepção e Aceitação dos Entrevistados 

A pergunta sobre a percepção conduziu o entrevistado trazer a memória de um 

lugar em que ele frequenta ou apenas já observou em que o lixo local lhe trouxe algum 

tipo de incômodo ou insatisfação. Essa pergunta vai além dos objetivos propostos, pois 

além de caracterizar e quantificar os resíduos sólidos é fundamental saber se as inter-

relações e as condutas do homem para com os resíduos gerados. Segundo Lopes (2012), 

o estudo da percepção ambiental fundamenta-se pela importância que ela representa na 

compreensão das inter-relações entre o ser humano e o ambiente, suas expectativas e 

condutas. Desta maneira 87% dos entrevistados demonstraram algum tipo de incomodo 

com o lixo presente em alguns lugares, como mostra o Gráfico 25. Em muitas respostas 

os entrevistados diziam que os resíduos jogados nas ruas dos municípios de Niterói e 

São Gonçalo, os resíduos deixados nas praias, os resíduos deixados pelos feirantes e 

pelos moradores nas Praças do município de São Gonçalo (Venda da Cruz e Praça do 

Sacramento), a lixeira do prédio, um local dentro do próprio estabelecimento comercial 

com o acumulo de lixo, os lixos deixados nas calçadas do Centro de Niterói e que são 

espalhados pelos catadores de rua. Desse modo, uma percentagem significativa dos 

entrevistados no Centro, disseram haver algum lugar em que o lixo presente lhes traga 

alguma insatisfação ou incômodo, apenas 13% dos entrevistados disseram há nenhum 

lugar em o lixo presente lhes traga algum incômodo (Gráficos 25). Conforme Melazo 

(2005) discute, os fatores que tornam cada percepção distinta estão relacionados às 

diferentes personalidades, à idade, às experiências, aos aspectos socioambientais, a 

educação e a herança biológica. 
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Gráfico 25 – Existe algum lugar que o lixo presente lhe traga algum incômodo 

 

A maior parte dos comércios entrevistados, depois de explicado os conceitos de 

resíduos sólidos e coleta seletiva, avaliaram a ideia da implantação da coleta seletiva no 

bairro como uma boa ideia, sendo bem aceita por 83% dos entrevistados, para os outros 

17% a implantação é indiferente, em razão de não querem participar por descrença do 

processo de coleta seletiva e que a proposta tiraria o sustento dos catadores de rua. 

Nenhum dos entrevistados avaliou a proposta como sendo uma má ideia, as 

porcentagens podem ser observadas no Gráfico 26.  

Gráfico 26 – Aceitação da proposta de coleta seletiva no bairro do Centro 

 

87% 
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Não

83% 

0% 
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IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NO 

BAIRRO DO CENTRO 

Boa Ideia

Má ideia

Não se interessa
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Quando perguntamos aos entrevistados sobre o interesse pelo resultados das 

entrevistas por email, buscou-se avaliar também com essa indagação o interesse em 

participar do processo que envolve a coleta seletiva, isso por que a mesma não tem 

andamento sem o envolvimento de todos os atores envolvidos. Quando os 67% dos 

entrevistados disseram que gostaria de receber os resultados por email vemos a real 

abertura para com o projeto, já os outros 33% que não despertaram interesse pelo 

resultados das entrevistas vemos que não estão dispostos à mudanças nas atitudes e nos 

seus costumes, pois a coleta seletiva é uma quebra de uma “cultura” de jogar lixo no 

chão, em terreno baldios e nos rios. As porcentagens são dadas no Gráfico 27. 

Gráfico 27 – Interesse em receber os resultados das entrevistas 

 

  

67% 

33% 
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Sim

Não
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4.4. Diagnóstico Qualitativo dos Geradores Sobre a Cadeia de Reciclagem 

 

Este subitem retrata as informações mais relevantes dos dois tipos 

estabelecimentos entrevistadas, incluindo a entrevista realizada com os síndicos dos 

respectivos edifícios estudados. A matriz diagnóstica qualitativa (Figura 10) foi 

realizada segundo as questões respondidas pelos entrevistados no formulário. A relação 

para o diagnóstico é feita por três categorias: conhecimento dos geradores para os 

termos resíduos sólidos, coleta seletiva, reciclagem e reutilização, o conhecimento dos 

projetos de coleta seletiva e cooperativas no município e por fim se eles conhecem a(s) 

empresas que faz a coleta dos resíduos; em seguida as perguntas sobre o conhecimento 

dos entrevistados sobre os resíduos recicláveis mais gerados pelo estabelecimento e se o 

entrevistado soube quantificar os resíduos gerados; as questões sobre proatividade dos 

geradores avaliam se o estabelecimento separa os resíduos sólidos, a disposição do 

entrevistado para responder, a percepção do entrevistado para algum lugar em que o lixo 

presente lhe traga algum incômodo e o interesse em receber o resultado das entrevistas.  

Nas duas primeiras colunas (figura 10) as cores representam: conhecimento (verde), 

conhecimento parcial (amarelo) e desconhecimento (vermelha), a última coluna a cor 

verde representa sim, a amarela parcial e a vermelha representa não.   

Ressalta-se que uma parte desta pesquisa foi realizada no ano de 2014 para o 

projeto PIBIC e outra no período de 2016. Em consequência, algumas informações nas 

entrevistas realizadas com os comércios não são apresentadas na figura 10 quanto aos 

escritórios e aos edifícios. Como são resultados importantes para o diagnóstico da 

cadeia de reciclagem no Centro, mesmo com algumas questões ausentes, foram 

utilizados os dois resultados no trabalho. Para essas perguntas ausentes foram utilizadas 

a cor branca “sem resposta” (Figura 10). 
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Figura 10 – Matriz qualitativa dos geradores 
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No total foram entrevistados 37 estabelecimentos (escritórios e prestadores de 

serviços). Os entrevistados do escritório tiveram maior porcentagem no grau de 

instrução quanto a Ensino Superior Completo, enquanto que nos comércios o grau de 

instrução que teve maior porcentagem foi o Ensino Médio Completo. Os comércios 

entrevistados tiveram maior porcentagem quanto ao número de funcionários, com de 1 a 

5 funcionários. Já nos escritórios, por serem menor porte, a maior porcentagem 

corresponde a escritórios com 1 a 3 funcionários. Os dois tipos de estabelecimentos 

entrevistados tiveram as mesmas porcentagem para quanto ao gênero das pessoas que 

participaram da entrevista, sendo que 54% dos entrevistados foram do sexo masculino e 

46% do sexo feminino.  

Quanto às questões que visam avaliar o conhecimento, a respostas das mesmas 

indica que os entrevistados tem algum conhecimento sobre o que seriam os termos 

“resíduos sólidos” e “coleta seletiva”, entretanto, uma pequena porcentagem dos 

entrevistados ainda relacionam resíduos sólidos com o “lixo” /dejetos e a coleta seletiva, 

por sua vez, como a coleta convencional realizada pela CLIN. A pergunta sobre o 

conhecimento dos entrevistados dos comércios para o que seria reciclagem e 

reutilização, constatou que os entrevistados apresentam conhecimento parcial sobre os 

termos, entretanto muitos afirmam que os termos são sinônimos. A maioria dos 

entrevistados tanto dos comércios quanto dos prestadores de serviços não conheciam os 

projetos de coleta seletiva ou cooperativa de materiais de recicláveis no município. 

Metade dos entrevistados dos comércios não conhecia a empresa que realiza a coleta 

dos resíduos gerados no estabelecimento, tanto a coleta convencional quanto a empresa 

que coleta os resíduos recicláveis.  

Ao avaliarmos o conhecimento dos entrevistados para os materiais recicláveis 

mais gerados no estabelecimento, contata-se que todos os entrevistados (escritórios, 

comércios e edifícios) sabem que tipo de material é gerado, já na hora de quantificar os 

resíduos, somente os estabelecimentos que separam e vende os materiais souberam 

quantificar os materiais, mesmo os entrevistados não dando uma certeza da quantidade 

gerada nessa questão o que mais contou foram se eles reconhecem que o 

estabelecimento é um grande gerador de resíduos.  

As questões sobre a proatividade dos geradores visa identificar o interesse em 

realizar a coleta seletiva e se os escritórios, comércios e edifícios já têm o hábito de 

separarem os resíduos. O armazenamento dos resíduos dos estabelecimentos utilizam 

sacos pretos de 100 ou 200 litros, sendo que cada um deste utiliza uma parte da calçada 
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perto da via para depositar diariamente os sacos e as caixas de papelão separadas. Nos 

escritórios os resíduos de papel, plástico e às vezes de materiais eletrônicos, são 

misturados com os rejeitos gerados, na coleta do edifício os resíduos são todos 

misturados das atividades presente e no final são colocados em sacos maiores e depois 

são deixados nas calçadas para a coleta convencional. Já nos comércios eles só separam 

o papelão dos outros resíduos (papel e plástico), que são misturados com os rejeitos e 

colocados nos sacos pretos para a coleta convencional. Segundo relato dos entrevistados 

eles separam o papelão do resto dos resíduos por causa dos catadores de rua que 

coletam os papelões deixados. A segunda questão é referente ao interesse dos 

entrevistados ao responderem as perguntas do formulário, os entrevistados dos 

escritórios e comércios uma boa parte deles por não mostrarem interesse na pesquisa 

não tiveram tanta boa disposição, já nos edifícios os síndicos entrevistados tiveram boa 

disposição em responder as perguntas. Quando perguntado se eles acham uma “boa 

ideia” a implantação da coleta seletiva, tanto nos edifícios quanto no bairro do Centro a 

maioria dos respondentes dos escritórios e comércios classificou como sendo. Destaca-

se que somente os edifícios não demonstraram interesse pela implantação, sendo que os 

motivos elencados por eles quanto a não implementação da coleta seletiva no edifício, 

seriam os custos que geraria e por acreditarem que “as pessoas” não vão se 

interessariam em participar. A maior parte dos respondentes dos comércios e dos 

escritórios interessou-se por receber o resultado da pesquisa por Email, somente os 

síndicos entrevistados dos edifícios não quiseram os resultados da pesquisa.  

O diagnóstico qualitativo do público de geradores dos recicláveis apresenta uma 

evolução na percepção de conhecimento e de proatividade sobre a cadeia de reciclagem, 

ainda que não haja nenhum tipo de Educação Ambiental sobre o tema, como mostra a 

Figura 11. Sabemos que se educarmos, teremos uma sociedade mais preparada para 

lidar com os recursos naturais finitos.    

 

 

Figura 11 – Diagnóstico qualitativo do público de geradores 
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4.5. Diagnóstico do Gerenciamento Integrado de RS pela Gestão da Cadeia 

 

Este item contempla a análise em conjunto da cadeia de reciclagem no bairro do 

Centro, bem como a avalição de alguns pontos da PMRS de Niterói. A base para 

estruturar e organizar os elementos dessa análise foi obtido com os três focos 

metodológicos para o estudo de caso. Esta etapa abordará os aspectos do gerenciamento 

integrado de resíduos sólidos para que ocorra a gestão integrada da cadeia dos resíduos 

gerados nos escritórios e comércios.  

As estruturas de gerenciamento, tais como, coleta convencional, lixeira do tipo 

papeleira, sistema de varrição, projetos de coleta seletiva e presença de cooperativas de 

catadores no município já estão bem consolidados, entretanto para que essa cadeia possa 

melhorar ainda mais e que os resíduos gerados nos comércios e escritórios possam ter 

uma destinação final ambientalmente adequada e também valorizar o catador não 

cooperado, já que este desprende um importante trabalho com a coleta e desvio de parte 

desses materiais dos aterros sanitários, são levantados alguns pontos no PMRS de 

Niterói bem como experiências de outras cidades brasileiras que podem ajudar a 

melhorar a gestão de resíduos gerados Centro (materiais secos).  

Ao avaliarmos no bairro a presença de veículos para a coleta separada dos 

resíduos utilizou-se o caso cidade de Pelotas, onde a Prefeitura com o Serviço 

Autônomo de Saneamento de Pelotas – SANEP implantou pequenos veículos adaptados 

para a coleta dos resíduos sólidos recicláveis nas ruas centro (Figura 12), possibilitando 

a passagem em locais mais apertados e em calçada mais largas. Estrutura como essas 

poderia ser aplicada no município e assim melhorar o gerenciamento dos resíduos 

sólidos, além de estimularem a autonomia dos catadores cooperativados ou não 

cooperativado.   
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Figura 12 – Veículo utilizado para a coleta dos materiais recicláveis.  

Fonte: Própria, 2016 

  

Já o Código de Limpeza Urbana de Niterói (art.7º, inciso II) reconhece os 

comércios e prestadores de serviços como unidades geradoras de resíduos, e em centros 

urbanos essas atividades são mais presentes, o poder público municipal deveria 

conhecer quem são esses geradores, quais os tipos de resíduos que eles geram, para 

assim dar o melhor destino final e implantar outras estruturas para o gerenciamento dos 

resíduos sólidos urbanos.  

Os projetos de coleta seletiva desenvolvidos no município desprende um 

importante papel no processo de gerenciamento integrado. Os dois projetos, um da 

AMPLA e outro da CLIN, recolhe resíduo como: papel, papelão, plástico, metal e óleo 

de cozinha e resíduos eletrônicos (coletados somente pela CLIN). No projeto da CLIN a 

coleta é feita porta a porta mediante a um cadastro prévio, já no projeto da AMPLA 

funciona como um ecoponto aonde os geradores vão até os pontos fazem um cadastro e 

de acordo com o peso e tipo de resíduos eles recebem um desconto na conta de luz. Os 

dois projetos aceitam a inscrição de comércios, prestadores de serviços e de edifícios 

comercial ou misto, mediante a separação prévia dos resíduos gerados. O único ponto 

negativo avaliado nos projetos é a falta de divulgação para os comércios, edifícios 

comerciais e prestadores de serviços. 

Já as cooperativas foram avaliadas como alternativa para a coleta/doação dos 

resíduos gerados. Segundo Moraes (2010) para as Prefeituras que não conseguiram 
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implantar ou que o não deu certa a coleta porta a porta, é necessária a valorização do 

trabalho das cooperativas, no que tange a triagem e transbordo dos resíduos sólidos 

recicláveis sendo elas uma alternativa para a gestão integrada de RSU. Segundo a 

avaliação realizada com a visita técnica a cooperativa em estudo, só buscaria os resíduos 

nas fontes geradoras caso a quantidade de resíduos supra com os gastos do 

deslocamento. Outros fatores como ausência de espaço físico, ausência de pessoas para 

trabalhar nas cooperativas, falta de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, 

dificuldade de acesso a projetos de financiamento, depósitos cheios de resíduos para a 

triagem, a existência do atravessador e a dependência de outras instituições para que as 

cooperativas possam dar continuidade à sua atuação no município são alguns dos pontos 

avaliados em que dificultam a gestão da própria cooperativa. O PMRS de Niterói 

aborda em sua Seção III (inciso I), a capacitação das cooperativas para sua autonomia 

emancipação, melhoria das condições de trabalhos, à ampliação das oportunidades de 

inclusão social e econômica e à expansão da coleta seletiva.  

Os catadores cooperativados segundo a organização da cooperativa não podem 

coletar materiais nas ruas. Por tanto, os atores observados nas ruas do centro não 

possuem nenhum vínculo com cooperativas no município. Os catadores observados 

foram os “catadores de rua”, segundo a análise do ciclo da reciclagem elaborada por 

Gonçalves (2003) os principais atores nessa cadeia são os consumidores, catadores ou 

cooperativas, o intermediário ou atravessador e a indústria, onde cada um desprende um 

papel importante para que o sistema possa ser alcançado.  Tantos os catadores de rua 

individual com carrinho (“Burro sem rabo”) quando o “Trecheiro” foi avaliado os 

seguintes aspectos, muitos deles são moradores de rua e realizam esse trabalho de coleta 

para a sua subsistência o outro fator marcante foi que a grande maioria desses catadores 

possui vícios com bebidas alcóolicas e/ou drogas. O PMRS de Niterói aborda a 

existência do catador no município e que estes cumpre um importante papel no resgate 

dos materiais. A ausência de leis e a falta de incentivo são uns dos problemas para a 

regulação do trabalho dos catadores e dar condições mais dignas a essas pessoas. 

Segundo Galbiati (2004), os catadores informais prestam um importante serviço para a 

sociedade com a coleta dos materiais recicláveis, e estes constitui um dos principais elos 

para a cadeia de reciclagem, porém é um dos elos mais frágeis da cadeia encontrando-se 

extremamente marginalizados, na maioria das cidades, tendo que coletar resíduos no 

lixo, por falta de segregação na fonte, e muitas das vezes vedem seus resíduos por 

preços muito inferior aos intermediários (vide o Quadro 2)  por não terem nenhum 
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poder de barganha. Para Castel (1998) pensando a crise da sociedade industrial destacou 

que o emprego, “suporte” por excelência no último século entrou em crise e com ele o 

princípio da autonomia. O emprego foi “suporte” até recentemente garantidor da 

inclusão social e por extensão de autonomia emancipadora. Mas, agora, diz Castel 

(1998), numa sociedade de “precariados” o emprego já não consegue mais incluir as 

pessoas e as coloca em situação de dependência socioeconômica.  

No diagnóstico qualitativo do conhecimento e proatividade dos geradores, as 

questões pertinentes ao conhecimento dos participantes mostraram que os mesmos 

possuem algum conhecimento sobre os termos (resíduos sólidos, coleta seletiva, 

reciclagem e reutilização), mesmo sem as campanhas de divulgação de educação 

ambiental abordadas na Seção II (nas estratégias de comunicação item b) do PMRS de 

Niterói. Entretanto para melhorar a visão dos geradores e estimular o processo de 

reciclagem se faz necessário essas campanhas de educação ambiental para os dois tipos 

de estabelecimentos. E que nessas atividades conste os projetos de coleta seletiva 

existentes, bem como a empresa que realiza a coleta convencional.  

É necessário também informações sobre os resíduos eletroeletrônicos, no estudo 

gerado em menor quantidade pelos escritórios, tais como, pontos de coleta, empresas 

divulgarem seus planos de logística reversa, qual o melhor destino para esses resíduos e 

a orientação que os mesmo não podem ser misturados com os outros resíduos gerados e 

levados para a coleta convencional.  Alguns dos comércios entrevistados, em geral os 

grandes geradores, já possuem um sistema de coleta dos seus materiais recicláveis e 

recebe pela venda desses materiais. Essa atitude mostra que não é só o poder público 

que tem obrigações e deveres com os resíduos gerados, o setor privado também e alguns 

já cumprem com os seus deveres.    

  Nas questões sobre proatividade, podemos perceber o quanto os geradores 

contribuíam para a gestão da cadeia, pois foi avaliado o real interesse deles em fazerem 

parte desse sistema e um dos pontos críticos para eles foi a falta de interesse em 

pesquisar sobre os projetos existentes e realizar voluntariamente a coleta de resíduos no 

seu estabelecimento, como exemplo, os comércios que já realizam a separação e venda 

dos resíduos gerados. 
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4.6. Pontos Críticos e Proposições de Soluções Pertinentes ao Fechamento da 

cadeia de Reciclagem  

 

Neste capítulo será realizado o levantamento dos pontos que se mostraram críticos 

ao fechamento da cadeia de reciclagem de RSU do Centro de Niterói ao gerenciamento 

integrado do sistema e quando possível propuser ações de melhoria (Quadro 10).  

 

Quadro 10 - Pontos críticos e recomendações para a cadeia de reciclagem 

CADEIA DE 

RECICLAGEM 
PONTOS CRÍTICOS  PROPOSIÇÕES PARA MELHORIA  

Geradores 

(estabelecimentos 

comerciais e 

prestadores de 

serviços) 

Conhecimento parcial dos conceitos 
Campanhas de educação ambiental para esses 

geradores; 

Para a empresa gestora, elaborar no PMRS de 

Niterói de forma mais destacadas a coleta 

seletiva dos resíduos gerados. 

Desinteresse em participar da 

pesquisa, receber os resultados e/ou 

participar do processo da coleta 

seletiva. 

Projetos de coleta 

seletiva  
Pouca divulgação dos projetos  

Ampliar a divulgação dos projetos de coleta 

seletiva 

Cooperativa 

COOPCANIT 

(“Materiais 

Recicláveis” e 

“Eletrônicos”) e 

Catadores 

Pouca divulgação do trabalho 

realizado pela cooperativa  

Realizar campanhas de divulgação do trabalho 

realizado pela cooperativa; 

Formação de parcerias com entidades 

municipais e privadas; 

Elaboração de leis para a regulamentação do 

trabalho desprendido por esses atores; 

Elaboração de projetos sociais em que incluam 

as cooperativas e os catadores 

Incluir de maneira clara no PMRS de Niterói 

 

Ausência de espaço para receber 

materiais nas 

Ausência de pessoas para 

trabalharem nas cooperativas  

Existência do “atravessador” 

Ausência de leis especifica para esses 

catadores  

Ausência de incentivos à atividade  

Ausência de projetos sociais de 

respaldo a esses trabalhadores 

 

Para os geradores os pontos que se mostraram críticos foram: conhecimento 

parcial dos conceitos e o desinteresse dos entrevistados. Entretanto, o ponto tido como o 

primordial para o não fechamento da cadeia de reciclagem foi o desinteresse dos 

geradores pela pesquisa (participar, receber os resultados e participar da coleta seletiva). 
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Segundo Lipovetsky (2007) a sociedade vive hoje num cosmo de consumo contínuo, 

dessincronizado e hiperindividualista. As proposições para esses pontos críticos são: 

realização de educação ambiental para esses geradores, segundo Rorato et. al (2014), a 

educação ambiental é capaz de despertar a cidadania e a responsabilidade ambiental na 

sociedade. O outro ponto proposto é que no PMRS de Niterói sejam abordados em 

capítulos específicos esses tipos de geradores, onde incluam as responsabilidades desses, 

o dever de participar e instalar a coleta seletiva – nesse caso para grandes geradores e 

para os edifícios - para os pequenos geradores incentivar a implantação da coleta seletiva 

nos estabelecimentos, bem como saber quem são esses geradores a quantidade e o tipo de 

resíduos gerados por eles.  

Já os projetos de coleta seletiva, este que foi avaliado como ponto forte da cadeia 

por receberem os resíduos desses geradores e por já serem projetos já consolidados e que 

funcionam até os dias atuais. O único ponto crítico avaliado, a ausência de uma maior 

divulgação dos projetos para a sociedade bem como para os geradores em estudo, para 

que isso se reverta sugere-se que amplie as campanhas de divulgação desses trabalhos.      

Os pontos críticos avaliados para cooperativas são os mesmo avaliados em muitos 

estudos em que aborde esse trabalho, a falta de divulgação do trabalho, a ausência de 

pessoas para trabalharem nas cooperativas, isso porque ainda se agrega ao trabalho tanto de 

catação quanto ao trabalha das cooperativas a visão de que este é um trabalho “inferior” e 

por muitas vezes são reconhecidos como o “lixo da cidade” isso por serem desprezados da 

mesma forma em que descartam o “lixo”. A cooperativa estudada mesmo que tenha 

diversas sedes trabalhando com vários tipos de materiais ainda não possui um sistema de 

autogestão, sendo essa lacuna preenchida com o papel do “atravessar” que por um lado dá 

suporte para a continuidade da cooperativa e também, por outro, ganha encima do trabalho 

dos cooperados, o que estimula ainda mais a dependência da cooperativa. Para Bortoli 

(2009) em estudo com outras cooperativas avaliou que a melhor metodologia para 

autogestão das cooperativas, levando em conta o acompanhamento e a avaliação do 

processo de organização para a geração de trabalho e renda para os cooperados sem 

estimular a dependência, e que está foi sustentada por dois pilares de ação, formação 

política e capacitação para o trabalho. Os catadores e as cooperativas desprendem de um 

importante trabalho para o resgate na cadeia de reciclagem dos materiais pós-consumo, 

mas é com o trabalho do catador de rua que parte dos resíduos gerados nos 

estabelecimentos comerciais e nos prestadores de serviços que são recuperados e inseridos 

na cadeia de reciclagem.  Apesar disso, estes ainda são tratados como o “lixo” da 
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sociedade, por isso para esses pontos críticos avaliados mesmo que não interfira muito na 

cadeia de reciclagem são de suma importância para melhorar o trabalho e por 

consequência, melhor a cadeia de reciclagem, são eles, campanhas de divulgação do 

trabalho das cooperativas, com o objetivo de mostrar à sociedade a importância deste 

trabalho bem como modificar toda uma visão de “subtrabalho”; formação de parcerias com 

entidades municipais e privadas, segundo Bortoli (2009) a formação de parcerias com 

entidades públicas e privadas é uma alternativa capaz de contribuir com a ampliação e a 

expansão das atividades de coleta; o incentivo e reconhecimento do trabalho realizado 

pelos catadores e pelas cooperativas com a criação de leis para a regulamentação do 

trabalho desprendido por esses atores; elaboração de projetos sociais em que incluam as 

cooperativas e os catadores, para trabalhar com todos os aspectos/problemas sociais 

(envolvimento com bebidas e/ou drogas e moradores de rua) em que envolva a atividades 

de catação.   
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 Os trezes escritórios entrevistados geram um total de 51,2 kg papel 

branco/semana. Essa quantidade é pouco relevante quando incluídos os gastos que uma 

cooperativa teria para retirar os resíduos da fonte geradora. Entretanto, se o edifício optar 

pela comercialização do papel branco, teria um ganho de R$ 15,36/semana que poderia 

ser um caixa, para compra de materiais de consumo diário ou realizar a festa de final de 

ano, por exemplo, como se costuma a ser feito no Brasil. Contudo, os entrevistados ainda 

não se identificam como geradores de resíduos recicláveis no ambiente de trabalho. 

Destaca-se que no Edifício Y os entrevistados possuem conhecimento sobre os projetos de 

coleta seletiva na cidade e mesmo assim não demonstraram interesse em participar. A 

separação de resíduos para coleta seletiva relaciona-se à cidadania e nesse contexto é 

necessário resgatá-la para que assim tenhamos um ambiente equilibrado e saudável.    

 Nos 24 comércios não foi possível quantificar o total gerados, mas a quantidade 

de materiais recicláveis gerados é de grande relevância. Em alguns comércios essa 

quantidade é tão grande que eles vedem para as indústrias recicladoras, desviando assim 

uma grande quantidade de resíduos que seriam coletados pela coleta convencional, 

obtendo um lucro com a venda destes materiais, além de não precisarem pagar por uma 

coleta diferenciada para os resíduos excedentes. A coleta seletiva se mostra muito viável 

quando nos deparamos com dados como esses, em comércios que não possui esse tipo de 

coleta acabam que gerando muito mais resíduos para serem coletados do que esses que 

possuem a coleta seletiva.  

 Os resíduos gerados pelos dois tipos de estabelecimento são em sua maioria de 

materiais recicláveis com maior predominância do papel branco, papelão, plásticos (PET 

(garrafas plásticas), PS (copos descartáveis) e PEAD (sacolas plásticas e de 

embalagens)), E-lixo (no caso específico dos escritórios) e rejeitos. A quantidade de 

resíduos gerados por esses estabelecimentos estão associados com eventos, como por 

exemplo, nos comércios, dependendo de tipo, no período de abril (evento da páscoa) os 

comércios geram muito mais papelão do que normalmente gera. Nos escritórios nos 

escritórios o evento condicionante é o período de imposto de renda geram muito mais 

papel do que nos outros meses. 

 O desinteresse dos entrevistados em querer mudar os seus hábitos e atitudes com 

relação à reciclagem (representativo com os escritórios e comércios que não participaram 

da pesquisa e os que participaram e não tiveram interesse em receber a pesquisa), ou seja, 
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o padrão de consumo prevalece sob a questão dos recursos naturais finitos e da 

sustentabilidade, consciência e responsabilidade ambiental. Para sermos uma sociedade 

sustentável devemos repensar e mudar. Estamos atrasados demais. Mudar, todos dizem 

que quer, mas realizar as mudanças, quase ninguém consegue. Essa situação não é 

somente um caso específico em Niterói, é quase que universal. Por mais que alguns 

autores supracitados falem de desenvolvimento sustentável este deve ser mudado para o 

desenvolvimento resiliente, já que não conseguimos mudar o padrão de consumo é 

necessário que nos adaptemos às vulnerabilidades socioambientais.  

 A implantação da coleta seletiva nas atividades de prestação de serviço e 

comércio deveria estar abordada de forma destacada no Código e Limpeza Urbana e no 

Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Niterói (PMRS). Dada à observação, constatou-

se que no Bairro do Centro são gerados todos os dias quantidades consideráveis de 

materiais recicláveis, tanto dos comércios quanto dos edifícios comerciais e mistos, que 

são dispostos de forma amontoada nas calçadas por longos períodos da noite, esperando a 

coleta convencional. Isso possibilita que as pessoas que passam pelas ruas dispersem 

esses resíduos, seja pelo catador que vai mexer no lixo e tirar o material que possa ser 

comercializado ou pelos pedestres, que jogam mais resíduos no amontoado. Por fim, é 

importante uma ênfase na gestão de resíduos destes geradores no PMRS de Niterói, que 

levaria à sua redução em relação ao que é destinado ao aterro e fortaleceria as 

cooperativas de materiais recicláveis.  

Alguns dos comércios entrevistados possuem uma coleta diferenciada para os 

resíduos excedentes (nesse contexto a coleta diferenciada pode ser por uma empresa 

recicladora que compra os resíduos ou aquela em que o gerador paga para retirarem), 

segundo o Parágrafo Primeiro do Código de Limpeza Urbana, são enquadrados como 

excedente os resíduos gerados mais que 120 litros por retirada dia, esses resíduos extras 

são de responsabilidade dos estabelecimentos que o produz, eles deverão providenciar, às 

suas expensas, o acondicionamento, a coleta, transporte, tratamento e destinação final, 

considerado lixo excedente/extraordinário. Em estabelecimentos comerciais que vedem 

seus resíduos para empresas recicladoras no final gera somente rejeitos que são coletados 

pela coleta convencional. Esses dados só mostram os benefícios que a coleta seletiva 

proporciona, com a retirada desses materiais da coleta convencional, dos aterros e 

geração de renda para o estabelecimento e para quem coleta. 

Em suma gestor não divulga/informa os projetos de coleta seletiva no município, 

mas os geradores também não se interessam em buscarem informações sobre os projetos 
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de coleta seletiva e as cooperativas de catadores para a doação ou “venda” dos materiais 

recicláveis gerados. Em análise os pontos que se mostraram críticos para o ciclo fechado 

do sistema integrado de gestão de RSU, ainda que a integração das suas etapas não seja 

percebida na atualidade como efetivamente integradas, são: Pouca divulgação dos 

projetos de coleta seletiva e das cooperativas existentes, a dificuldade de acesso a 

projetos de financiamento para as cooperativas, falta de galpões para acondicionar os 

resíduos coletados e de pessoas para trabalharem nas cooperativas, ausência de leis e 

incentivos para os catadores no geral, ausência de programa de educação ambiental com 

os dois tipos de geradores, são algumas das dificuldades encontradas.  

Para as cooperativas cria-se uma dependência de outras instituições para que a 

cooperativa possa dar continuidade. É notório o importante papel dos três tipos de 

catadores (catador individual, “Trecheiros” e o catador de rua) e das cooperativas, pois é 

com a atuação deles que a maior parte dos resíduos recicláveis gerados nos centros 

urbano é desviada da coleta convencional e passar a compor a cadeia de reciclagem.  

Por fim, a implantação da coleta seletiva no Bairro do Centro contribuiria para 

aumentar a vida útil dos aterros, melhorar os aspectos de salubridade e aspectos sócios 

econômicos que envolvem os catadores de materiais recicláveis, geraria lucro para o 

comércio e para os escritórios. Neste último aspecto, os escritórios poderiam se organizar 

a doação e/ou venda dos materiais recicláveis para cooperativa/catadores. Com isso, o 

gerenciamento de resíduos de classe II poderá também ter um destino diferenciado, 

adequado e de baixo custo para o município. 

 Sugere-se que o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, passe a ser 

integrado, com a elaboração e implantação de projetos juntamente com a população e os 

atores envolvidos, onde os projetos priorizem coleta seletiva e a reciclagem para uma 

correta gestão dos resíduos sólidos da cidade.  

Estudos mais detalhados da composição geral dos edifícios tantos mistos quanto 

comerciais, restaurantes, lanchonetes e redes de fastfoods, com o aproveitamento de 

outros materiais recicláveis ajudarão no alcance da sustentabilidade ambiental no Bairro 

do Centro. Ademais, trabalhos como estes podem ser levados ao conhecimento dos 

administradores públicos, constituindo um subsídio na implantação de um plano de 

gestão integrada de resíduos sólidos mais eficientes.  
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Código de Limpeza Urbana 

Alterada pela Lei nº 1588, de 16 de julho de 1997, pela Lei nº 1661, de 09 de junho de 

1998, Lei nº2297, de 06 de janeiro de 2006, Lei nº2366, de 18 de julho de 2006 e pela 

Lei nº 2685, de 30 de dezembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação: 

A Câmara Municipal de Niterói decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei. 

TÍTULO I 

DAS FINALIDADES E COMPETENCIAS 

Art 1º - Esta Lei institui o Código de Limpeza Urbana do Município de Niterói que regerá 
as atividades de limpeza urbana no Município. 

Parágrafo único - O serviço de limpeza urbana tem por finalidade dar o tratamento 
adequado aos resíduos sólidos gerados no Município. 

Art. 2º - Ao Presidente e aos servidores da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de 
Niterói compete cumprir e fazer cumprir as normas do presente Código. 

Art. 3º - Os serviços de limpeza pública são de competência da Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana de Niterói - CLIN, que poderá executá-los diretamente ou através de 
contratação e credenciamento de terceiros. 

Art. 4º - Compete à Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói coletar, 
transportar, dar tratamento e destinação final aos resíduos sólidos: 

I - de origem domiciliar; 

II - de material de varredura, limpeza de logradouros públicos e limpeza de praias; 

III - em aterros ou usinas de tratamento. 

Parágrafo Primeiro - O serviço de recolhimento da CLIN atenderá até 120 ( cento e vinte) 
litros de resíduos por retirada dia . As Unidades Geradoras referidas no parágrafo 1º do 
artigo 8º que produzirem resíduos além do volume acima, deverão providenciar, às suas 
expensas, o acondicionamento, a coleta, transporte, tratamento e destinação final, 
considerado lixo excedente/extraordinário. 

Parágrafo Segundo - Poderá a Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói 
proceder a remoção de: 

I - entulhos, terras e sobras de materiais de construção; 

II - folhagem e resíduos vegetais; 

III - resíduos pastosos de qualquer natureza; 

IV - lotes de mercadorias, medicamentos, gêneros alimentícios ou quaisquer outros 
condenados pela autoridade competente. 

Parágrafo Terceiro - A remoção a que se refere o parágrafo segundo deste artigo será 
remunerada, segundo tabelas elaboradas pela CLIN. 
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Parágrafo Quarto - Os resíduos sólidos relacionados nos incisos III e IV do parágrafo 
segundo deste artigo, somente serão removidos mediante pareceres técnicos emitidos por 
autoridades competentes, municipal, estadual ou federal. 

Parágrafo Quinto - Compete a Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói 
estabelecer normas técnicas, credenciamento de terceiros e valores para a realização 
dos serviços descritos neste artigo, realizados por terceiros. 

  

TÍTULO II 

DA RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO 

DESTE CÓDIGO E DA CLASSIFICAÇÃO 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

  

CAPÍTULO I 

DA RESPONSABILIDADE PELO 

CUMPRIMENTO DESTE CÓDIGO 

 

Art. 5º - São responsáveis pelo cumprimento deste Código todos aqueles que produzem 
resíduos sólidos e os executores dos serviços de 1impeza pública, cabendo: 

I - aos produtores, a obrigação de dispor os resíduos só1idos em locais, horários e formas 
de acondicionamento adequado, seguindo as normas emitidas pela CLIN. 

II - aos executores dos serviços de limpeza pública, varrer, coletar, transportar e dar 
destinação final aos resíduos sólidos, respeitadas as particularidades de cada operação. 
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CAPITULO II 

DA CLASSIFICAÇÃO 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Art. 6º - Os resíduos só1idos para fins do trabalho realizado pela Companhia Municipal 
de Limpeza Urbana de Niterói - CLIN são todos aqueles que podem ser recolhidos por pá 
manual e classificam-se em: 

I - Facilmente degradável - é o resíduo que se decompõe em pouco tempo; como os restos 
de comida, papéis e folhas. 

II - Inerte - é o resíduo que não está sujeito ao processo de decomposição espontânea em 
curto espaço de tempo, como os metais, vidros, plásticos, terras, pedras, borrachas, 
madeiras e couros. 

III - Perigoso - é o resíduo que apresenta características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, toxidade e também objetos ou suas partes que possam 
ocasionar riscos de perfuração ou cortes, como os produtos químicos, rejeitos industriais 
e de laboratórios, lâminas, vidros, pilhas e baterias. 

IV - Séptico - é o resíduo patogênico que possa gerar contaminação como os plasmas 
sanguíneos, agulhas, seringas, gazes e partes do corpo humano. 

 

TÍTULO III 

DAS UNIDADES GERADORAS 

Art. 7º - São Unidades Geradoras de resíduos sólidos todas as pessoas naturais e 
jurídicas: 

I - o cidadão; 

II - estabelecimentos residenciais; 

III - estabelecimentos de prestação de serviços ou de comercialização de mercadorias; 

IV - estabelecimentos industriais; 

V - estabelecimentos de serviços de saúde; 

VI - comércio itinerante e eventual; 

VII - órgãos públicos; 

VIII - igrejas, clubes, associações ou outras instituições. 

Parágrafo Único - Cada Unidade Geradora de resíduos sólidos fica obrigada a dar 
tratamento adequado e diferenciado à guarda, ao acondicionamento e à disposição para 
coleta do mesmo, de acordo com as normas definidas pela CLIN. 
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TITULO IV 

DAS OBRIGAÇÕES DAS UNIDADES 

GERADORAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Art. 8º - Os responsáveis pelas unidades geradoras de resíduos sólidos deverão 
providenciar, por meios próprios, os recipientes necessários ao acondicionamento dos 
resíduos sólidos produzidos. 

Parágrafo Primeiro - O recolhimento dos resíduos sólidos excedentes/extraordinários, 
referência ABNT 10004:2004 Classe II A e II B, cujas características são similares aos 
resíduos domésticos, não tóxicos, das unidades geradoras III, IV, V, VI, VII e VIII, do 
artigo 7º, deverá ser realizado através de empresa especializada em coleta e transporte 
de resíduos. 

Parágrafo Segundo - As unidades geradoras de resíduos ou seus prepostos, devidamente 
credenciados pela CLIN, que fizerem uso efetivo da infraestrutura de destinação final no 
município, se obrigam ao pagamento de acordo com a tabela de preços de resíduos 
sólidos elaborada pela CLIN, que será atualizada anualmente. Caso haja terceirização 
da destinação final dos resíduos, o valor a ser pago será através de livre negociação 
entre a prestadora de serviços e a gestora da destinação final, resguardados os direitos 
da CLIN, estabelecidos em norma própria. 

Art. 9º - O acondicionamento e a disposição dos resíduos para coleta residencial, 
deverão ser feitos em recipientes plásticos com tampa, de duas rodas, de 240 (duzentos e 
quarenta ) litros, na cor azul escuro, ou em sacos plásticos de 100 (cem) litros, na cor 
preta, em conformidade com a normas da ABNT, referência NBR 10004:2004 Classe II A 
e II B, cujas características são similares aos resíduos domésticos, não tóxicos e NBR 
9191:2002. 

Parágrafo Único - O acondicionamento e a disposição do resíduo sólido urbano para 
coleta comercial e outros afins, deverão ser feitos obrigatoriamente em recipiente 
plástico com tampa, de duas rodas, de 120 (cento e vinte) litros, de 240 (duzentos e 
quarenta) litros ou 1200 ( mil e duzentos) litros, na cor verde escuro, em conformidade 
com a normas da ABNT, referência NBR 10004:2004 Classe II A e II B, cujas 
características são similares aos resíduos domésticos, não tóxicos. Somente será 
permitido o uso de sacos plásticos, na cor preta, para eliminar o contato do resíduo com 
o recipiente plástico, referência ABNT- NBR 9191:2002. 

Art. 10º - Os veículos transportadores de materiais a granel ficam obrigados à utilização 
de cobertura e sistema de proteção. 

Art. 11º - Os veículos transportadores de resíduos pastosos ficam obrigados à utilizado de 
carrocerias estanques. 
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TÍTULO V 

DA FISCALIZAÇÃO, DAS INFRAÇÕES À 

LIMPEZA URBANA E DAS PENALIDADES 

 

CAPÍTULO I 

DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 12º - A fiscalização do disposto neste Código será efetuada pelos ocupantes de 
funções de Fiscal de Limpeza Urbana, Chefia e Assistentes da Inspetoria de Limpeza 
Urbana da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói. 

Parágrafo Primeiro - A Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói - CLIN 
exercerá a função fiscalizadora, no sentido de fazer cumprir os preceitos deste Código e 
das Normas que o complementem. 

Parágrafo Segundo - Os servidores investidos de função fiscalizadora deverão, 
observadas as formalidades legais, inspecionar, vistoriar, intimar, notificar e apreender, 
desde que relacionadas com a legislação específica e com este Código. 

Parágrafo Terceiro - Pelas infrações às disposições da legislação sobre a limpeza urbana, 
serão aplicadas multas de acordo com o Art. 14, às unidades geradores de resíduos 
sólidos, definidas no Art. 7°, deste Código. 

Parágrafo Quarto - Os Autos de Infração não tributários serão lavrados pelos 
agentes competentes. 

Parágrafo Quinto - Cabe à CLIN o recebimento das multas aplicadas, em decorrência da 
transgressão ou infringência deste Código. 

Parágrafo Sexto - O desrespeito ou desacato ao servidor no exercício de suas funções ou 
empecilho oposto à inspeção a que se refere o parágrafo anterior, sujeitará o infrator às 
multas previstas neste Código. 

Parágrafo Sétimo - Toda ação fiscal será precedida de notificação para que o infrator, em 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, proceda às medidas necessárias à retirada dos 
resíduos sólidos. 

 

CAPITULO II 

DAS INFRAÇÕES A LIMPEZA URBANA 

 

Art. 13º - Constitui infração à limpeza urbana: 

I - depositar, lançar ou atirar nos logradouros públicos resíduos sólidos de qualquer 
natureza; 

II - distribuir e/ou afixar em logradouros públicos propagandas, faixas, cartazes e/ou 
anúncios em locais que não estejam previamente autorizados e/ou licenciados, exceto 
campanhas eleitorais e de saúde pública; 
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III - deixar de fazer a limpeza de logradouros ou passeios públicos, após carga ou 
descarga de materiais; 

IV - usar equipamento de redução de resíduos sólidos em operação deficiente ou 
inoperante, em conformidade com os termos da Portaria 006/ 80-SMOSP; 

V - prejudicar, de qualquer maneira os serviços de limpeza do Município; 

VI - não manter em perfeito estado de limpeza os passeios públicos, terrenos cercados ou 
murados, edificados ou não; 

VII - a inobservância de qualquer das disposições contidas neste Código. 

Parágrafo Primeiro: Responderá pela infração quem, por ação ou omissão, lhe deu causa 
ou concorreu para sua prática ou dela se beneficiou. 

Parágrafo Segundo: Notificação é o processo pelo qual se dá conhecimento à parte de 
providência ou medida que a ela incumbe realizar no prazo determinado. 

 

CAPITULO III 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 14º - Pelas infrações às disposições deste Código, serão aplicadas multas de acordo 
com os incisos deste artigo. 

I - Por não utilizar recipientes próprios necessários ao acondicionamento dos resíduos 
sólidos, conforme o art. 8º multa de 45, 61 UFIR's; 

II - Por não condicionar os resíduos sólidos, conforme o artigo 9º 45,61 UFIR's ; 

III - Por não atender às determinações previstas no inciso I, do artigo 13: 456,10 UFIR's ; 

IV - Por não atender às determinações previstas no inciso II, artigo 13: 91,22 UFIR's; 

V - Por não atender às determinações previstas no inciso III, do artigo 13: 456,10 UFIR's; 

VI - Por não atender às determinações previstas no inciso IV, do artigo 13: 228,05 
UFIR's; 

VII - Por não atender às determinações previstas no inciso V, do artigo 13: 91,22 UFIR's: 

VIII - Por não atender às determinações previstas no inciso VI, do artigo 13: 228,05 
UFIR's: 

IX - Por não utilizar cobertura e sistema de proteção nos veículos transportadores de 
material a granel: 456,10 UFIR's 

X - Por não utilizar carrocerias estanques nos veículos transportadores de resíduos 
pastosos ou líquidos: 456,10 UFIR's. 

Art. 15º - Sem prejuízo das multas fiscais previstas no artigo anterior, fica obrigado o 
infrator a ressarcir à CLIN os custos operacionais de execução dos serviços, acrescidos de 
uma taxa de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços executados. 
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Parágrafo único: O não pagamento dos custos operacionais no prazo de 30 (trinta) dias 
implicará a remessa da despesa para inscrição da Dívida Ativa do Município. 

Art. 16º - O pagamento da multa não isenta o infrator,ficando o mesmo responsável pelos 
danos causados à limpeza pública e suas consequências. 

Parágrafo Primeiro: Após a lavratura do auto, o infrator deverá providenciar a remoção 
dos resíduos sólidos, no prazo de 24 (vinte quatro) horas. 

Parágrafo Segundo: O não pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias implicará a 
remessa do auto para inscrição na Dívida Ativa do Município, observado o procedimento 
recursal. 

Art. 17º - Na hipótese de o infrator estar em lugar desconhecido e/ou incerto, a 
notificação far-se-á por edital, com prazo de até 15 (quinze) dias, a partir da data de sua 
publicação, para cumprimento da obrigação, sob pena de recolhimento do material pela 
CLIN ou à sua ordem. 

Art. 18º - Persistindo a situação proibida ou vedada por este Código, serão lavrados novos 
autos de infração, a cada reincidência, aplicando-se a multa em dobro, progressivamente. 

Art. 19º - Recusando-se o infrator a assinar o auto de infração, será tal recusa averbada no 
mesmo, pela autoridade que o lavrar, publicando-se no orgão oficial do Município a 
notícia da autuação e da recusa. 

Art. 20º - No caso de apreensão, o bem apreendido ficará sob a responsabilidade da 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói. 

Parágrafo Primeiro: A devolução do bem apreendido dar-se-á após o pagamento das 
multas aplicadas e das taxas de transporte, depósito e guarda. 

Parágrafo Segundo: As taxas de depósito e guarda referidas no parágrafo anterior serão 
calculadas com base em 0,54 UFIR's, por metro quadrado diário de ocupação do bem, 
acrescido do custo de transporte, conforme tabela da EMOP. 

Parágrafo Terceiro: O bem apreendido não reclamado no prazo de 30 dias, será vendido 
pela CLIN, em leilão, ou terá a destinação por ela determinada, obedecidas as normas 
legais. 
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TÍTULO VI 

DA ESCRIVANINHA FISCAL, 

DOS RECURSOS E DO JULGAMENTO 

 

Art. 21º - Caberá à Escrivaninha Fiscal o recebimento das Intimações, Notificações, 
Autos de Infrações, Recursos e seus procedimentos. 

Art. 22º - O contribuinte, após o recebimento do Auto de Infração, poderá interpor 
recurso no prazo de 10 (dez) dias. 

Parágrafo Primeiro: O recurso em primeira instância será julgado pela Coordenadoria 
Jurídica. 

Parágrafo Segundo: O contribuinte poderá recorrer à Presidência da decisão de primeira 
instância, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de ciência da decisão. 

Art. 23º - Findo o prazo para interposição de recurso e, não tendo sido recolhida a multa 
e/ou ressarcidos os custos operacionais previstos no art. 15, será inscrito o débito em 
dívida ativa e encaminhado à Procuradoria para cobrança judicial. 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 24º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber. 

Art. 25º - Este Código entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 26º - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Lei 1324, de 27 de setembro de 1994 

A Câmara Municipal de Niterói decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O gerador de resíduo a ser transportado, obriga-se à: 

I. Fornecer ao transportador a característica do material; 

II. Informar ao transportador sobre eventuais riscos na operação; 

III. Exigir do transportador o uso de veículo e equipamento em boas condições 
operacionais e adequados a carga. 

Art. 2º - O transporte de resíduos sólidos por terceiros, classificados como entulhos, terra 
e sobra de materiais de construção, de origem de obras, reformas ou demolição na 
construção civil, será feito com prévia autorização da CLIN. 

Parágrafo Único - Somente poderão ser transportados os resíduos tratados "caput" deste 
artigo, com destinação diferente do Aterro do Morro do Céu, mediante autorização 
expressa do proprietário do imóvel objeto da destinação. 

Art. 3º - Os locais para deposição de detritos referidos no parágrafo único do artigo 
anterior, obedecerá os aspectos sanitários de postura municipal, de preservação de fundos 
de vales e sistemas naturais de drenagem. 

§ 1º - Fica estabelecida a competência da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente - 
SUMA, da Prefeitura de Niterói, para autorizar a deposição dos resíduos referidos no 
parágrafo único do artigo anterior. 

§ 2º - É obrigatório ao transportador portar em seu veículo durante o trajeto a autorização 
emitida pela SUMA. 

Art. 4º - Os prestadores do serviço de que trata a presente Lei ficam obrigados a 
cadastramento junto a CLIN, que se efetivará mediante requerimento do interessado, 
constando: 

I. Informações sobre o resíduo a transportar; 

II. Identificação do veículo, equipamento, proprietário e/ou responsável pelo 
transporte; 

III. Condições de cobertura e sistema de proteção contra derramamento de resíduos. 

§ 1º - Os veículos e equipamentos aprovados na vistoria técnica da CLIN terão 
autorização de transporte a ser fixada no parabrisa dianteiro, obrigatoriamente. 

§ 2º - Será de 02 (dois) anos o prazo de validade de autorização de transporte referido no 
parágrafo anterior. 

§ 3º - A autorização de transporte será revista pela CLIN quando persistir infrações a Lei 
Municipal 1212, de 22 de setembro de 1993. 

Art. 5º - O transporte de resíduos sólidos com utilização do sistema BROOKS, com 
caçamba escamoteável, obedecerá as disposições seguintes: 

I. Capacidade máxima de caçamba de 05 (cinco) metros cúbicos; 
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II. As caçambas devem ser estacionadas segundo as regras contidas no Código 
Nacional de Trânsito; 

III. A caçamba estacionada sobre o passeio do logradouro deverá manter um vão livre 
de no mínimo 1,00 (um metro), medido pela parte superior da caçamba, não 
ultrapassando o limite da calçada; 

IV. As caçambas, durante o período de estacionamento em vias ou logradouros 
públicos, devem permanecer cobertas de acordo com norma técnica da CLIN. 

§ 1º - Fica autorizada a colocação de caçamba na pista de rolamento dos logradouros 
dentro da faixa de estacionamento. 

§ 2º - A distância mínima entre a caçamba e a esquina mais próxima será de 10 (dez) 
metros. 

Art. 6º - A caçamba estacionária obedece ainda aos quesitos seguintes: 

I. Ser pintada em cores vivas e contrastantes com numeração; 

II. Prazo de estacionamento máximo de 72 (setenta e duas) horas; 

III. Colocação de somente 01 (uma) caçamba por vez, ressalvados casos de grandes 
quantidades de resíduos a serem retirados ou utilização simultânea por mais de 
um usuário e prédio multifamiliar, quando serão admitidas no máximo 2 (duas). 

Parágrafo Único - A não observância do disposto neste artigo sujeitará o infrator a multa 
de 456,10 UFIR's, bem como ao recolhimento da caçamba e ao pagamento das custas de 
remoção e depósito. 

Art. 7º - Nas vias preferenciais de pedestres os veículos transportadores dos resíduos 
tratados nesta Lei, somente poderão trafegar entre 22:00 e 06:00 horas, sendo o prazo 
previsto no inciso II do artigo anterior reduzido para 24 (vinte quatro) horas. 

Art. 8º - O estacionamento de caçambas nos corredores principais de tráfego somente se 
efetivará mediante parecer favorável da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos da Prefeitura Municipal de Niterói. 

Parágrafo Único - Compreende-se como "corredores principais de tráfego" vias que pela 
sua natureza não permitam estacionamento em ambos os lados. 

Art. 9º - Os infratores das disposições desta Lei ficam sujeitos às penalidades do Código 
de Limpeza Urbana de Niterói. 

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em 
contrário e as contidas na Lei Municipal 1212, de 22 de setembro de 1993, alterada pela 
Lei 1588, de 16 de julho de 1997. 

 

  



101 
 

 

8. APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1: Formulário sobre Caracterização, Conhecimento e Descarte de 

Resíduos Sólidos de Prestadores de Serviço 
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APÊNDICE 2: Formulário de Caracterização, Conhecimento e Descarte de Resíduos 

Sólidos do Comércio 

 

 
 


