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RESUMO 

 

 

PALERMO, Vinícius Pinheiro. Contribuições para a construção de políticas públicas 
direcionadas à redução do lixo marinho em enseadas urbanas: estudo de caso na 
microbacia contribuinte do Canal de São Francisco e da Enseada de Jurujuba – 
Niterói/ RJ. 2014. 132 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 

 

Fonte de riquezas supostamente inesgotáveis, os oceanos e as zonas 
costeiras há muito tempo servem de depósito para todo tipo de resíduo produzido 
pelo homem, desde águas residuais a todo tipo de resíduos sólidos descartados 
inadequadamente e que acabam por originar o lixo marinho. A Baía de Guanabara é 
um reflexo histórico dessas ações mal geridas em terra e que acabam refletidas em 
seu espelho d’água. O presente estudo procura fazer uma analise sobre as origens 
do lixo marinho na Enseada de Jurujuba, localizada na Baía de Guanabara, e seu 
principal canal de drenagem, o Canal de São Francisco (CSF), com ênfase ao 
descarte de resíduos nas comunidades localizadas a montante do canal. Apresenta 
também uma avaliação da experiência de projetos de intervenção e prevenção à 
geração do lixo marinho, com destaque a um projeto de coleta de lixo flutuante com 
uso de embarcação, bem como a iniciativa da Prefeitura de Niterói em um Projeto de 
Gestão Integrada de Resíduos no alto da bacia contribuinte ao CSF. O trabalho foi 
estruturado através de observações de campo, entrevistas, analise de relatórios dos 
projetos envolvidos, bem como consulta a sites e blogs relacionados ao assunto. O 
fato de resíduos sólidos terminarem em um corpo hídrico torna sua retirada e 
destinação adequadas muito mais complicadas do que em terra, evidenciando a 
complexidade do lixo marinho. Os resultados apontam para a necessidade de mais 
estudos nas áreas periféricas, que abrangem a maior parte da população, com vista 
à integração de politicas públicas no planejamento de ações por bacias ou 
microbacias hidrográficas e como forma de prevenção à geração do lixo marinho e 
melhora da qualidade de vida dessas populações. 

  

Palavras Chave: Lixo flutuante. Lixo marinho. Baía de Guanabara. Microbacia. 

Gestão integrada de resíduos. Comunidades. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

PALERMO, Vinícius Pinheiro. Contributions to public policy for a reduction of marine 

floating litter in urban coves: a case study in the microwatershed of Sâo Francisco 

channel - Niterói/RJ. RJ. 2014. 132 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Ambiental) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 

 

Supposedly inexhaustible source of wealth, the oceans and coastal zones 
have long serve as a deposit for all types of waste produced by man, from 
wastewater to all types of solid waste disposed improperly, which eventually lead 
marine debris. Guanabara Bay is a historical result of these actions mismanaged on 
land and end up reflected in its water mirror. This study seeks to make an analysis of 
the origins of marine debris in Jurujuba Inlet, located in Guanabara Bay, and its main 
drainage channel, the Canal de São Francisco (CSF), with emphasis on waste 
disposal in communities located upstream channel. It also presents a review of the 
experience from intervention and prevention projects for the generation of marine 
debris, especially a project to collect floating debris with the use of a specific vessel, 
and the initiative by the Municipality of Niterói in a Project of Integrated Waste 
Management above of the tributary basin of the CSF. The work was structured 
through field observations, interviews, review of project reports involved, as well as 
consultation to websites and blogs related to the subject. The fact that solid waste 
ending in a water body makes its removal and proper disposal much more 
complicated than on land, showing the complexity of marine debris. The results point 
to the need for more studies in suburban areas, which cover the majority of the 
population, with the integration of public policies for action planning for river basins or 
watersheds and in order to prevent the generation of marine debris and to improve 
the quality of life of these populations . 

 

Keywords: Marine Debris. Guanabara Bay. Inlet. Watershed. Integrated Waste 

Management. Communities. Public Policy 
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INTRODUÇÃO 
 

Fonte de riquezas supostamente inesgotáveis, os oceanos e as zonas 

costeiras há muito tempo servem de depósito para todo tipo de resíduo produzido 

pelo homem, desde águas residuais (esgoto sanitário) e efluentes industriais a todo 

tipo de resíduos sólidos descartados inadequadamente e que acabam por originar o 

lixo marinho (COE, 1997; ARAUJO, 2003; BAPTISTA, 2011).  Entre os fatores que 

podem influenciar a geração de lixo marinho estão o número de habitantes, o 

descarte inadequado de resíduos, além da eficiência dos serviços públicos na 

gestão de resíduos sólidos (ARAUJO, 2003).    

Segundo projeções do PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente), a pressão sobre os oceanos tende a aumentar. Estima-se que um quinto 

da população mundial já vive em áreas costeiras. Em 2030 cerca de cinco bilhões de 

pessoas viverão em cidades a menos de 100 quilômetros do mar (UNEP, 2009).  

O atual estilo de vida das populações que se concentram nos grandes centros 

urbanos pode ser um dos principais responsáveis pela crescente degradação dos 

oceanos. Enquanto a natureza é eficiente na reciclagem de seus resíduos, o homem 

continua acumulando lixo. No Brasil, segundo dados do IBGE (2010) e ABRELPE 

(2012), o aumento da geração de resíduos sólidos urbanos anualmente é maior que 

o crescimento da população. Consequentemente, devido à ineficiência dos serviços 

públicos de coleta em áreas periféricas e de baixa renda, somados à baixa taxa de 

reaproveitamento e reciclagem, intensifica-se o seu descarte inadequado. Os 

resíduos mal descartados podem chegar facilmente à rede hidrográfica, carreados 

por ventos e/ou enxurradas e em seguida desaguarem em algum ambiente costeiro.   

Uma vez nos ambientes marinhos e costeiros, estes resíduos podem causar 

danos significativos à biota, principalmente aos animais, seja pelo emalhe 

(emaranhado ou embolado), ingestão direta ou pela introdução de espécies exóticas 

transportadas pelo lixo flutuante. Também são comuns os prejuízos econômicos e 

estéticos causados às atividades humanas, além dos riscos à saúde pública. 

A Baía de Guanabara (BG), uma das maiores baías do litoral brasileiro, com 

uma área total de 346 km2 e uma bacia hidrográfica contribuinte ocupando cerca de 

4000 km2, recebe por meio de 35 rios principais uma grande carga poluidora de 
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efluentes domésticos brutos ou parcialmente tratados e resíduos mal descartados da 

população que vive em seu entorno, sem citar o aporte de efluentes industriais 

(PINHEIRO, 2005). 

Este histórico portão de entrada da cidade do Rio de Janeiro, que já foi capital 

de um Império e por décadas capital do país (AMADOR, 1997), acompanhou todo 

desenvolvimento industrial e urbano em seu entorno, desde uma população que não 

ultrapassava 50 mil habitantes, pouco antes da chegada da família real ao Brasil, no 

inicio do século XIX, aos dias de hoje, com cerca de 11 milhões de pessoas segundo 

CENSO (2010) vivendo nos 15 municípios que fazem parte da bacia hidrográfica da 

Baía de Guanabara (AMADOR, 1997).  

Nas primeiras décadas do séc. XX a população da cidade do Rio de Janeiro 

girava em torno de um milhão de habitantes (PINHEIRO, 2005). Na época a cultura 

de utilização predatória da natureza, praticada desde os tempos da colonização e 

fortemente arraigada nos hábitos da população, como lançamento de esgotos e 

dejetos em geral nos rios e córregos que acabavam por desaguar na BG, não era 

motivo de preocupação nem para o poder público e nem para a sociedade 

(PINHEIRO, 2005). Pode ser que a carga poluidora nela lançada neste período 

ainda estivesse dentro do limite de s ua capacidade natural de autodepuração.  

 Até então o processo de urbanização ainda não havia intensificado as obras 

de canalização e retificação de rios e córregos, crescente nas décadas de 1930 e 

1940 e que contribuíram diretamente na aceleração do assoreamento e redução do 

seu espelho d’água (PINHEIRO, 2005). As posteriores grandes obras de aterro, 

como a Ilha do Fundão, o Aeroporto Internacional, o Aterro do Flamengo, entre 

outras interferiram diretamente na capacidade de renovação e circulação de suas 

águas (PINHEIRO, 2005). 

A partir de meados do século XX, período marcado pelo acelerado 

desenvolvimento industrial do eixo Rio – São Paulo, intensificou-se a ocupação da 

população no entorno da BG, entretanto desacompanhado de um planejamento 

urbano (AMADOR, 1997; PINHEIRO, 2005; COELHO, 2007), o que inclui o 

saneamento básico, com a necessidade de infraestrutura para recolher, tratar e 

destinar adequadamente os resíduos sólidos e efluentes produzidos pela maior parte 

da população, que procurava áreas periféricas para residir. Esta defasagem se deu 
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principalmente nessas áreas periféricas que mais cresceram demograficamente 

(PINHEIRO, 2005). 

Somados a este acelerado aumento da população, desacompanhado do 

desenvolvimento de uma infraestrutura básica e de uma educação pública de 

qualidade, surge, a partir da década de 70, uma crescente produção de produtos 

plásticos sintéticos, que são leves, flexíveis, resistentes e de baixo custo 

(BAPTISTA, 2011). O resultado não poderia ser outro senão uma crescente geração 

de resíduos que acabam sem uma destinação adequada e sendo facilmente 

carreados por rios, córregos, canais ou galerias pluviais durante as chuvas e 

escoados para o grande sumidouro que acabou se tornando a Baía de Guanabara. 

No inicio da década de 1990 foi lançado o Programa de Despoluição da Baía 

de Guanabara (PDBG) com o apoio financeiro do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e do Japan Bank for International Cooperation (JBIC) e 

concebido para elevar as condições sanitárias e ambientais da Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro, com impacto positivo na qualidade de vida da população local, 

tendo como via de consequência a despoluição da Baía de Guanabara e áreas 

adjacentes (CEDAE, 2014). 

Passados cerca de 20 anos com um montante investido em torno de R$ 1,7 

bilhões, que incluiu atrasos, investimentos inacabados em grandes estações de 

tratamento de esgoto e sem ligação com a rede coletora, , os resultados são 

refletidos nos dias de hoje (CEDAE, 2014). Segundo o INEA, estima-se que 350 

toneladas/dia de esgoto sejam despejados e 70% ainda não é tratado (GE, 2013). A 

própria CEDAE (Companhia Estadual de Água e Esgoto) admitiu a ineficácia do que 

foi feito até 2006, assumindo desperdício de investimento público, sem que 

houvesse um planejamento claro de ampliação da rede de coleta (GE, 2013) 

A partir de 2007 e dentro do contexto para receber os jogos 

PANAMERICANOS DE 2007, onde a BG seria o local para as competições náuticas, 

o Governo do Estado do Rio de Janeiro criou o programa conhecido como Projeto 

Ecobarreira, colocando barreiras flutuantes em pontos estratégicos de alguns rios, 

ou seja, em locais próximos às desembocaduras para conter os resíduos sólidos mal 

descartados e que acabam nos rios, córregos e canais de drenagem (COELHO, 

2007). 
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Segundo Franz (2011), o Projeto Ecobarreira trouxe alguns resultados 

positivos na contenção do lixo flutuante retido na foz dos rios, entretanto evidenciou 

que seria fundamental que estivesse integrado ao cerne do problema a montante 

dos rios com um planejamento efetivo de ações de prevenção para reduzir a 

geração de lixo flutuante, o que incluiria implementação de politicas públicas no 

âmbito de gestão dos recursos hídricos, gerenciamento costeiro, gestão integrada 

de resíduos sólidos e educação ambiental. 

Em um esforço para cumprir as metas prometidas de despoluição da Baía de 

Guanabara para os Jogos Olímpicos de 2016, em 2011 o Governo RJ incluiu no 

plano estratégico da Olimpíada – Rio 2016, o Projeto Ecobarreira 2016, que tem 

como compromisso reduzir a poluição, removendo e reciclando o lixo flutuante de 

rios, baías e lagoas do Estado com a expansão das ecobareiras a 26 unidades até 

2016 (PGERJ, 2011). 

Em 2013, e novamente em um esforço para cumprir as metas prometidas de 

despoluição, o Governo do Estado do Rio de Janeiro lança o Projeto Guanabara 

Limpa, que inclui 12 ações de intervenção desde a instalação de Unidades de 

Tratamento de Rios na foz de rios que desaguam na BG até o lançamento de dez 

barcos, chamados de Ecobarcos, para coleta de lixo flutuante no espelho d’água da 

BG (PGL, 2014). 

Como uma forma de contribuir no planejamento de projetos de intervenção e 

prevenção à geração do lixo marinho flutuante em enseadas urbanas, o presente 

trabalho procura fazer uma analise de projetos que ocorreram e de outros que ainda 

operam na área de influência da Enseada de Jurujuba, localizada no município de 

Niterói e dentro da Baía de Guanabara.  Apresenta também uma análise da iniciativa 

da Prefeitura de Niterói em um programa piloto de despoluição, por meio de um 

recorte sobre a proposta de uma gestão integrada de resíduos na área da 

microbacia hidrográfica contribuinte ao Canal de São Francisco (CSF), principal 

canal de drenagem urbana que desagua na Enseada de Jurujuba. 

O trabalho apresenta também um diagnóstico do descarte de resíduos nas 

comunidades localizadas no alto da bacia contribuinte ao CSF e apresenta 

proposições de ações na gestão integrada de resíduos nessas comunidades. Um 

conjunto de ações preventivas à geração do lixo marinho que tenha como destino o 
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CSF e a Enseada de Jurujuba. Este estudo pode contribuir no planejamento de 

ações em programas de despoluição, principalmente do lixo marinho. 

Importante ressaltar que as origens difusas e variadas do lixo marinho, 

associadas ao fato de que, uma vez no mar, sua retirada e destinação adequadas 

tornam-se muito mais complicadas do que em terra, fazem do lixo marinho um 

problema amplo e complexo. Lidar com esta questão é um desafio que precisa 

considerar além da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que é essencial, a 

ampliação e divulgação do conhecimento técnico-científico sobre o assunto, o 

desenvolvimento de sistemas de monitoramento e a elaboração e implementação de 

políticas públicas relacionadas, permeando também mudanças nos padrões culturais 

da sociedade de consumo na qual estamos inseridos. 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar projetos realizados e em andamento com vistas à redução do Lixo 

Marinho na Enseada de Jurujuba e propor ações de intervenção na gestão integrada 

de resíduos sólidos na sua principal microbacia contribuinte - Canal de São 

Francisco. 

 

1.1.1 Objetivos Específicos  

 

 

 Avaliar as ações de projetos de coleta, monitoramento e prevenção à 

geração de lixo marinho flutuante realizados na área de influencia da enseada de 

Jurujuba e sua microbacia contribuinte -  Canal de São Francisco. 

 Identificar o descarte de resíduos nas comunidades inseridas na 

microbacia contribuinte do Canal de São Francisco. 

 Avaliar o Projeto de Gestão Integrada de Resíduos da Prefeitura de 

Niterói nas comunidades inseridas na microbacia contribuinte do Canal de São 

Francisco e propor ações de intervenção;  
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1.2 Organização do Trabalho 

 

O trabalho foi dividido em seis capítulos, incluindo a introdução e as 

considerações finais. O capítulo dois faz um apanhado geral nos conceitos sobre lixo 

marinho como uma revisão bibliográfica sobre o assunto, incluindo as principais 

abordagens como os impactos à biota e socioeconômicos, além das suas origens 

marinha e terrestre. Adotou-se esse termo “lixo marinho” como uma tradução dos 

termos “marine debris” (Inglês americano) e “marine litter” (Inglês internacional) 

utilizados nos artigos pesquisados. Ainda como parte do capítulo de revisão 

bibliográfica é apresentada uma descrição da área de estudo, o Canal de São 

Francisco (CSF), principal microbacia hidrográfica contribuinte à Enseada de 

Jurujuba. Inclui também uma caracterização socioambiental das comunidades 

localizadas a montante do CSF.  

O capitulo três aborda a metodologia utilizada no estudo com ênfase aos 

levantamentos de campo e pesquisa dos projetos já realizados na área de estudo.  

O capítulo quatro apresenta os projetos de monitoramento, coleta e prevenção à 

geração do lixo marinho flutuante que ocorreram e ainda operam na área de 

influencia da Enseada de Jurujuba, com destaque para o Projeto Águas Limpas que 

utiliza uma embarcação para coleta de lixo flutuante e que também deu origem a 

subprojetos de prevenção. Além desses projetos, descreve também a iniciativa da 

Prefeitura de Niterói com o Programa de Despoluição da Enseada de Jurujuba, com 

destaque para a proposta de uma Gestão Integrada de Resíduos para o alto da 

bacia contribuinte ao CSF. 

O capítulo cinco destaca uma análise sobre cada um dos projetos 

apresentados no capítulo quatro. Inclui um levantamento sobre o descarte de 

resíduos sólidos nas comunidades inseridas na bacia contribuinte ao CSF, bem 

como apresenta uma analise critica sobre a proposta de Gestão Integrada de 

Resíduos (GIR) levantada pela Prefeitura de Niterói para a localidade. Para fechar 

são sugeridas ações para contribuir com a proposta de GIR da Prefeitura.   

Nas Considerações Finais além do fechamento sobre todo o estudo, é 

enfatizada a necessidade de mais estudos com a mesma abordagem como uma 

forma de estimular politicas públicas de prevenção à geração do lixo marinho.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

2.1 LIXO MARINHO, SEUS IMPACTOS E SUAS ORIGENS.  

 

Fonte de riquezas incalculáveis, os oceanos cobrem dois terços da superfície 

terrestre e há muito tempo recebem uma infinidade de resíduos produzidos e mal 

geridos pelo homem, desde efluentes líquidos sanitários e industriais até as mais 

diversas classes de resíduos sólidos como inertes (plásticos, vidros, metais) e 

perigosos (radioativos e tóxicos). 

O lixo marinho é todo e qualquer material sintético produzido pelo homem, 

que de alguma forma, direta ou indiretamente, se acumula nos oceanos ou região 

costeira. O que inclui enseadas costeiras, praias, restingas, estuários e costões 

rochosos (UNEP, 2009). Segundo Sheavly (2005) o lixo marinho é um dos 

problemas de poluição que mais afeta os oceanos. 

Existem inúmeras fontes de lixo marinho que podem ser originadas de 

atividades tanto em terra como no mar. Fontes terrestres incluem lixo 

inadequadamente coletado e descartado, perdas na fabricação de plásticos, lixões 

próximos a corpos hídricos, além de rios, córregos e canais de águas pluviais. Nas 

fontes baseadas no mar, os resíduos incluem apetrechos de pesca, lixo proveniente 

de navios, barcos de lazer, além das plataformas de perfuração e exploração de 

petróleo em alto mar (ALLSOPP, 2006). 

Dados da COMLURB, Companhia de Limpeza Urbana da Cidade do Rio de 

Janeiro, maior cidade litorânea do Brasil, revelam que o lixo domiciliar per capita 

(média anual) variou de 681 g/hab.dia em 2005 para 794 g/hab.dia em 2011, um 

incremento de 16,59% em relação a 2005. A população, segundo projeções do IPP 

(Instituto Pereira Passos) e dados da Fundação IBGE, aumentou apenas 1,68% 

neste mesmo período (COMLURB, 2013).  

EM 2011, 29,9% do lixo total foi depositado, pela própria população, nas 

avenidas, ruas e praças (COMLURB, 2013). É o chamado “Lixo Público”. São cerca 

de 1,14 milhões de toneladas por ano, embora a COMLURB disponha de um serviço 

de remoção gratuita de bens móveis e inservíveis, justamente para evitar que estes 

resíduos sejam descartados nas ruas (COMLURB, 2013). 
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Em 2012, como ocorre desde 1995, o Centro de Pesquisas da COMLURB 

verificou que apenas três elementos correspondem a 88,41% do lixo domiciliar: 

matéria orgânica putrescível (53,28% do total, em peso); plástico (19,14 % do total, 

em peso) e papel (15,99 % do total, em peso). O restante (cerca de 11,59%) é 

constituído de vidro, metal e material inerte (COMLURB, 2013). 

A elevada porcentagem de plásticos encontrada no lixo domiciliar não é de se 

espantar. Nos últimos 30, 40 anos houve um intenso aumento de produtos plásticos 

sintéticos que trouxeram muitas facilidades ao homem, por possuírem as 

características de leveza, resistência, flexibilidade e principalmente baixo custo 

(SHEAVLY, 2005). Ao mesmo tempo foi se desenvolvendo uma cultura dos 

descartáveis, que por serem de baixo custo, resistentes e leves, facilitam a logística 

de escoamento da produção, mas, consequentemente, aumentam a geração de 

resíduos de plástico. De alguma forma, em parte ou na integra, desde embalagens 

para conservar e proteger alimentos e bebidas até qualquer bem de consumo 

(produto industrializado), podem conter plásticos sintéticos. 

Em 2008 o consumo mundial de plásticos sintéticos foi estimado em 260 

milhões de toneladas, destes, 10% podem acabar nos oceanos (LYTLE, 2011). As 

mesmas características que trouxeram facilidades, como resistência, durabilidade e 

principalmente baixo custo geraram como consequência uma crescente geração de 

resíduos persistentes. Plásticos sintéticos fazem parte de 60 a 80% de todo lixo 

marinho encontrado (DERRAIK, 2002). 

A crescente produção de plásticos sintéticos não foi acompanhada em termos 

de suas consequências quanto à destinação final. Uma vez que chegue à superfície 

do mar, metade dos resíduos de plástico pode flutuar e viajar pelas correntes 

marinhas por milhares de quilômetros e consequentemente se espalharam por todos 

os oceanos (DERRAIK 2002; SHEAVLY, 2005). Outros materiais como, vidro, metal, 

alguns tipos de plástico (tal como PVC, ABS, HDPE, PS-não expandido e de nylon) 

e os restos de borracha tendem a afundar (ALLSOPP, 2006). 

O plástico é geralmente um material durável e resistente aos processos de 

degradação naturais. Consequentemente, não se decompõe facilmente no ambiente 

marinho. Ainda não se tem certeza por quanto tempo os materiais de plástico 

permanecem em sua forma original (ERIKSSONE, 2003). Entretanto, alguns itens de 
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plásticos podem se fragmentar em pedaços cada vez menores ao longo do tempo. 

Na superfície do mar este processo pode ocorrer devido à ação das ondas, da 

oxidação e dos raios ultravioleta e próximo à costa ele pode se quebrar em pedaços 

menores, devido à fricção em rochas e sedimentos arenosos (ERIKSSONE, 2003). 

O lixo marinho é encontrado em todos os oceanos do mundo, não só em 

regiões densamente povoadas, mas também em lugares remotos, muito longe de 

fontes óbvias e de qualquer atividade humana (DERRAIK 2002; ALLSOPP 2006; 

UNEP 2009).  

Segundo relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 

“Marine Litter: A Global Challenge” (Lixo Marinho: Desafio Global), de 2009, o lixo 

marinho gera impactos ambientais, econômicos e à saúde humana, representando 

um desafio complexo de múltiplas dimensões com significativas implicações a todo o 

ambiente marinho (UNEP, 2009). 

 

2.1.1 Origens do Lixo Marinho 

 

As origens do lixo marinho são apontadas e divididas em duas fontes: 

terrestre e marinha (COSTA, 2003; SHEAVLY, 2005; ALLSOPP, 2006; UNEP, 2009; 

LYTLE, 2011;). Dessas fontes, vários estudos e inclusive relatórios realizados pelo 

PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), dentro do grupo de 

especialistas em poluição marinha, estimam que cerca de 80% de todo o lixo 

marinho seja originário de fontes terrestres e o restante, 20%, de atividades 

diretamente relacionadas com o ambiente marinho (ALLSOPP 2006; DERRAIK 

2002; UNEP 2009). 

 

2.1.1.1 Fontes de origem marinha 

 

Todos os tipos de barcos, navios e plataformas industriais offshore são fontes 

potenciais de lixo marinho. Os resíduos podem atingir o mar por uma perda 

acidental, lançamento de forma indiscriminada ou descarte ilegal. Eles também 

podem ser o resultado de práticas inadequadas da eliminação de resíduos no 



25 

 

 

 

passado, mas que ainda refletem nos dias de hoje (SHEAVLY, 2005). Fontes de 

origem marinha incluem: 

 Pesca comercial e fazendas marinhas: 

 Pescadores geram lixo marinho quando não conseguem recuperar os apetrechos 

de pesca ou mesmo quando o descartam diretamente junto com outros tipos de lixo. 

Os resíduos resultantes da pesca incluem redes, linhas e cordas, cintas, caixas de 

iscas, sacos, redes de emalhar ou de arrasto, além de lixo doméstico (SHEAVLY, 

2005). 

 Barcos de lazer e pesca amadora: 

 O lixo, como sacolas e restos de embalagens de alimento, pode cair acidentalmente 

pelo movimento do barco ou pelo vento, ou ainda ser lançado diretamente no mar. 

 Navios de transporte, militares e de pesquisa: 

Lixo de navios pode ser acidentalmente ou deliberadamente lançado no mar. Navios 

de grande porte, com muitos tripulantes, transportam suprimentos por vários meses 

e geram resíduos sólidos diariamente e que podem acabar como lixo marinho, se 

não forem protegidos e armazenados corretamente (SHEAVLY, 2005). 

 Plataformas de perfuração e exploração de Petróleo e Gas: 

Atividades em plataformas de petróleo e gás podem gerar resíduos que podem 

acidentalmente atingir o meio marinho, incluindo capacetes, luvas, tambores de 

armazenamento, materiais de pesquisa e resíduos domésticos. 

 Eventos Naturais : 

Intempéries, tempestades fortes, mares revoltos também podem causar uma perda 

acidental de resíduos ou a própria carga de navios e outras estruturas no mar. Esse 

material pode ser perdido devido a uma segurança inadequada de equipamentos e 

cargas (USEPA, 2013). 

A Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios – 

MARPOL 73/78, que é uma das mais importantes convenções ambientais 

internacionais, foi criada com o intuito de minimizar a poluição dos mares (CCA-IMO, 

2013). Seu objeto declarado é a preservação do meio marinho através da completa 

eliminação da poluição por óleo e outras substâncias danosas, dentre elas resíduos 

sólidos, oriundos de navios, bem como a minimização da descarga acidental 

daquelas substâncias no ar e no meio ambiente marinho (CCA-IMO, 2013). 
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A Convenção MARPOL 73/78, entrou em vigor em 1983 e, no Brasil, um dos 

países signatários, foi promulgada em 1998 (CCA-IMO, 2013). Todos os navios 

embandeirados em países que são signatários da Convenção MARPOL 73/78 

(Figura 2.1) estão sujeitos às suas necessidades, independentemente de onde 

naveguem. As nações membro são responsáveis pelas embarcações registradas em 

suas respectivas nacionalidades. 

 

 

 
Figura 2.1 Em verde, países signatários da MARPOL 73/78 
Fonte:http://en.wikipedia.org/wiki/File:MARPOL_73-78_signatories.png (Abril 2008) 

 

 

O ANEXO V dessa convenção é especifico para o lixo das embarcações – 

“Regras para a prevenção da poluição por lixo dos navios”. Destaque para a 

proibição do lançamento de todo o tipo de plástico no mar. Segue cópia do trecho 

em destaque: 

“(a) é proibido o lançamento no mar de todos os tipos de plásticos, inclusive, 

mas não restringindo-se a estes, cabos sintéticos, redes de pesca sintéticas, 

sacos plásticos para lixo e cinzas de incineradores provenientes de produtos 

plásticos que possam conter resíduos tóxicos ou de metais pesados;” 

Fonte: Comissão Coordenadora dos Assuntos da Organização Marítima 

Internacional(CCA-IMO) 

https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/MARPOL_Anexo5-

05AGO.pdf 
 

 

https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/MARPOL_Anexo5-05AGO.pdf
https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/MARPOL_Anexo5-05AGO.pdf
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2.1.1.2 Fontes de origem terrestre 

 

O ambiente marinho naturalmente é o destino final da maior parte das águas 

que correm pela superfície terrestre, uma vez que se encontra no nível referencial 

zero de altitude. A principal fonte do lixo marinho é a terrestre, estimada em 80%, ou 

seja, o resíduo sólido destinado inadequadamente em terra firme, que direta ou 

indiretamente acabou se acumulando no ambiente marinho é lixo marinho de origem 

terrestre (SHEAVLY, 2005). Pode ter sido lançado diretamente em ambientes 

costeiros ou carreado pelas águas ou pelo vento e terminar no mar. Fontes de 

origem terrestre incluem: 

 

 Frequentadores das praias (turismo): 

Os banhistas podem descuidadamente deixar seu lixo no litoral, o que inclui 

embalagens de alimentos, recipientes de bebidas, pontas de cigarro e brinquedos de 

praia de plástico. Pescadores em costões rochosos e praias podem deixar para trás 

as artes de pesca (USEPA, 1992; SHEAVLY, 2005). 

 Aterros ou vazadouros próximos a recursos hídricos e região costeira: 

O escoamento das águas da chuva, bem como o vento em aterros e vazadouros 

(lixões) que estão localizados em áreas costeiras ou perto de rios, podem carrear 

lixo para o ambiente marinho. O lixo também pode acidentalmente terminar no 

ambiente marinho durante sua coleta ou transporte. O despejo ilegal de resíduos 

industriais em águas costeiras e marinhas é outra fonte de lixo marinho (USEPA, 

1992; SHEAVLY, 2005). 

 Atividades Industriais (pellets): 

Os produtos industriais podem se tornar lixo marinho quando inadequadamente 

destinados em terra ou acidentalmente perdidos durante o transporte terrestre ou em 

instalações portuárias (USEPA, 1992). Um exemplo são os pequenos grânulos de 

resina de plástico (pellets), cerca de 2-6 mm de diâmetro, que são a matéria prima 

para a fabricação de produtos de plástico (DERRAIK, 2002). Sua presença tem sido 

relatada na maioria dos oceanos do mundo e são encontrados até mesmo em áreas 

mais remotas e não industriais no Sudoeste do Pacífico como, Tonga, Rarotonga e 

Fiji (DERRAIK, 2002). Embora os pellets de plástico sejam uma das formas menos 
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visíveis de poluição de plástico, tornaram-se onipresentes nas águas oceânicas, nos 

sedimentos marinhos e nas praias (LYTLE, 2011). 

 Esgoto Doméstico: 

Microesferas de polietileno utilizadas como esfoliantes em alguns cosméticos e 

abrasivos em pastas de dente, além de fibras de tecidos sintéticos acabam 

escoados durante a lavagem e quando direcionadas a uma Estação de Tratamento 

de Esgotos não são eliminados, sendo lançados junto com o efluente tratado em 

algum corpo hídrico e consequentemente podendo atingir o mar (LESLIE, 2011). 

 Drenagem urbana, rios e córregos: 

Vários artigos e levantamentos realizados pelo PNUMA e a Agencia de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) apontam que as principais fontes indiretas 

de lixo marinho são os córregos, rios e drenagem urbana (USEPA, 1992 e 2013; 

UNEP, 2005 e 2009). O lixo doméstico em locais carentes de uma eficiente gestão 

integrada de resíduos pode ser lançado diretamente em córregos e/ou canais de 

drenagem. Uma simples chuva pode realizar a limpeza superficial de ruas, 

carreando todo tipo de lixo doméstico abandonado em logradouros públicos, 

inclusive o deixado para a coleta domiciliar. Este acaba direcionado à drenagem 

urbana e/ou para algum rio, córrego que deságue no mar. Desta forma, até mesmo 

cidades localizadas muito afastadas de qualquer ambiente marinho podem contribuir 

com a geração de lixo marinho. 

 

2.1.2 Impactos do Lixo Marinho 

 

 

Considerando-se ser muito lenta a degradação da maioria dos materiais, 

principalmente os de plástico, no ambiente marinho, a contínua geração de lixo 

resultará em um aumento gradual de lixo no ambiente marinho e costeiro. Esta 

tendência negativa tem sido confirmada por certo número de estudos e pesquisas 

em várias regiões do mundo (UNEP, 2005). 

O lixo marinho pode gerar uma diversidade de impactos ambientais, 

econômicos e sociais. Os tipos principais de danos diretos à vida marinha são 

ocasionados pela ingestão direta e/ou emalhe de algum tipo de resíduo (SHEAVLY, 
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2005). Cientistas estimam que, globalmente, mais de 1 milhão de aves e 100 mil 

mamíferos marinhos e tartarugas marinhas morrem anualmente por essas causas 

(UNEP, 2005). 

Cada vez mais se acredita que os resíduos de plástico sejam uma fonte de 

Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs). Pedaços de plásticos flutuantes podem 

ser levados pelas correntes marinhas e transportar espécies invasoras entre 

diferentes ambientes marinhos. Os pedaços de plásticos nos oceanos podem se 

fragmentar em pedaços tão pequenos como grãos de areia. Estes microscópicos 

fragmentos (cerca de 20µm de diâmetro) foram identificados em sedimentos 

marinhos e em águas oceânicas (ALLSOPP 2006; UNEP 2009). As consequências 

desta contaminação ainda não são profundamente conhecidas, porém são 

potencialmente perigosas para a vida marinha.  

Resíduos hospitalares e sanitários, também encontrados no ambiente 

marinho, constituem um perigo para a saúde e podem ferir gravemente pessoas. 

Todos os anos, o lixo marinho gera grandes custos econômicos e prejuízos para as 

pessoas e comunidades em todo o mundo, destruindo a beleza do mar e da zona 

costeira (UNEP, 2005). 

 

2.1.2.1 Impactos à Biota  

 

Os impactos à biota podem ocorrer por emalhe (emaranhados em objetos), 

por ingestão ou por introdução de espécies exóticas transportadas por corpos 

flutuantes. 

Apetrechos de pesca, como redes de arrasto, linha, anzol e armadilhas 

abandonados no mar ou corpo hídrico, podem atuar na morte de peixes, crustáceos, 

mamíferos e tartarugas através do emalhe e ou ingestão de linhas e anzóis. A pesca 

fantasma é de grande preocupação para a conservação dos organismos marinhos, 

tanto quanto em relação às perdas econômicas para a atividade pesqueira 

(SHEAVLY, 2005). 

As embalagens e produtos plásticos flexíveis, lançadas em corpos hídricos 

podem ser ingeridos, aprisionar ou deformar espécies marinhas, bem como 

transportar espécies exóticas. 
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 Emaranhados:  

Os restos de objetos mais comuns que podem embolar, sufocar e/ou 

emaranhar, prejudicando ou até mesmo matando mamíferos marinhos, tartarugas e 

aves marinhas, são os resíduos de apetrechos de pesca, como redes, cabos, linhas, 

além de engradados de bebidas, diferentes embalagens e sacolas plásticas 

(ALLSOPP, 2006).   

Uma vez emaranhado, um animal pode vir a morrer por sufocamento, 

afogamento ou estrangulamento. O animal quando emaranhado pode reduzir sua 

habilidade e agilidade para se alimentar e ou fugir de predadores, podendo falecer 

por fraqueza, inanição ou fácil predação (US EPA, 1992). 

Outro exemplo característico é o de embalagens e produtos plásticos flexíveis 

que acabam tendo o formato de anéis. Filhotes de tartarugas, mamíferos marinhos, 

além de peixes e crustáceos podem acidentalmente ter esse objeto preso ao corpo e 

à medida que crescem acabam deformados ou mesmo estrangulados pelo formato 

limitado do objeto (DERRAIK, 2002). 

 Ingestão: 

Muitas espécies de aves, mamíferos e tartarugas marinhas podem confundir 

detritos plásticos com o alimento ou indiretamente se alimentarem de algum 

organismo que ingeriu ou fixou-se em detritos. Inúmeros tipos de itens de plástico 

podem ser ingeridos por organismos marinhos, incluindo fragmentos de plástico, 

sacolas e esferas de plástico (pellets), que são a matéria prima na indústria dos 

plásticos (ALLSOPP, 2006) 

Em alguns casos os detritos poderão passar através do intestino, sem 

prejudicar o animal, mas em outros, podem se alojar em sua garganta ou trato 

digestivo, o que pode levar à fome ou desnutrição, se o trato digestivo for bloqueado 

(US EPA, 1992). Além disso, os restos podem se acumular no intestino e dar uma 

falsa sensação de saciedade, fazendo com que o animal pare de comer e 

lentamente morra por inanição, ou como uma presa fácil a outros predadores (US 

EPA, 1992). A ingestão de objetos pontiagudos pode danificar o intestino, resultar 

em infecções, dor ou morte (SHEAVLY, 2005). 

Em estudos sobre tartarugas marinhas mortas, foram encontrados detritos 

plásticos em 79,6% das tartarugas que foram examinadas na região do 
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Mediterrâneo Ocidental, 60,5% das tartarugas no Brasil e 56% de tartarugas na 

Flórida (ALLSOPP, 2006).  

Detritos de plástico podem ser ingeridos diretamente por aves marinhas ao 

confundirem-se com uma presa (alimento), ou indiretamente através do resíduo que 

foi ingerido pela própria presa e não digerido (DERRAIK, 2002). Aves adultas podem 

alimentar seus filhotes por regurgitação e repassar o detrito plástico ingerido. O lixo 

marinho ingerido por aves marinhas inclui, principalmente, plásticos granulados e 

fragmentos de plástico quebrados a partir de itens maiores. Há evidências de que as 

aves marinhas podem se alimentar seletivamente de restos de plástico, ingerindo 

formas ou cores, enquanto confundindo-as com presas específicas (DERRAIK, 

2002). 

Muitos estudos sobre a ingestão de resíduos marinhos têm sido realizados 

em tartarugas e aves marinhas, já em peixes e outros organismos, que também 

podem ser afetados, são bem menos estudados (UNEP, 2009). Entretanto, um 

grande número de estudos têm mostrado que tanto fragmentos pequenos como 

micropartículas de plástico são encontrados na superfície das águas, como também 

agregados ao sedimento no solo marinho (UNEP, 2005).  

É sabido que o plástico é um material resistente, durável e não biodegradável, 

porém pode ser quebrado e fragmentado pela luz, através da ação de raios UV (ultra 

violeta), em fragmentos cada vez menores (LYTLE, 2011). O processo de 

fotodegradação continua a descer até ao nível molecular, contudo o plástico 

continua a ser um polímero. Não importa quão pequeno, ele sempre será de 

plástico, ou seja, ele não é absorvido ou alterado por processos naturais. No mar, o 

processo de fragmentação do plástico ocorre, também, devido à ação das ondas, 

areia, e oxidação (LYTLE, 2011). 

Outras fontes de micro plásticos são os pellets, pequenas pastilhas mais ou 

menos achatadas, que variam entre 2 a 5 mm de diâmetro utilizados como matéria 

prima na indústria para confecção de produtos de plástico (recipientes, garrafas, 

etc), bem como fibras de tecidos sintéticos, além de cosméticos esfoliantes e pastas 

de dente que utilizam microesferas de polietileno como abrasivos (LESLIE, 2011) 

Esses detritos de plástico fragmentado, atingindo tamanho microscópico ao 

longo do tempo, permanecem em toda parte e tornam-se impossíveis de serem 
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coletados. Eles podem ser encontrados em organismos filtradores como mexilhões, 

cracas, poliquetas, anfípodes e o plâncton, base da cadeia alimentar marinha 

(LYTLE, 2011). 

O plástico na água também tem a capacidade de absorver compostos tóxicos 

hidrofóbicos como, por exemplo, o Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT), Bifenis 

Policlorados (PCBs), Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (PAHs), entre outros e 

podem se acumular de 100.000 a 1.000.000 de vezes em relação aos níveis 

encontrados na água do mar (MATO et al., 2001). Muitos desses poluentes, como 

PCBs e DDT, são conhecidos disruptores endócrinos e tóxicos no desenvolvimento 

dos organismos (MATO et al., 2001). Estas substâncias podem acumular-se em 

tecidos e consequentemente passarem para a cadeia alimentar (ALLSOPP, 2006). 

Todos os produtos químicos têm muitas fontes não pontuais para o ambiente 

marinho. Isso torna difícil determinar as contribuições destes poluentes aos 

organismos marinhos. O potencial de transferência de produtos químicos em toda a 

cadeia alimentar e as implicações para a bioacumulação com os seres humanos são 

muito difíceis de serem dimensionados (UNEP, 2009). 

 

 Introdução de espécies exóticas: 

As atividades humanas resultaram na transferência de muitas espécies de 

seus habitats nativos para regiões onde não são nativas. A introdução de espécies 

não-nativas em outro habitat é chamada de invasão biológica ou introdução de 

espécies exóticas. Os impactos das invasões biológicas podem ser devastadores 

para o ecossistema em questão (ALLSOPP, 2006). A introdução de espécies 

exóticas representa uma das maiores ameaças à biodiversidade global (BARNES, 

2002). 

Detritos flutuantes naturais como algas marinhas flutuantes, troncos, folhas ou 

sementes de plantas sempre forneceram uma espécie de "balsa" como meio de 

transporte para determinadas espécies marinhas. No entanto, a introdução 

crescente de grandes quantidades de detritos de plástico no ambiente marinho ao 

longo dos últimos cinquenta anos aumentou enormemente a quantidade de objetos 

flutuantes (“balsas”) e, consequentemente, a possibilidade de uma maior dispersão 
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de organismos marinhos. O que representa um aumento potencial na introdução de 

espécies exóticas (BARNES, 2005).  

 

2.1.2.2 Impactos Econômicos e Sociais  

 

Todos os anos, o lixo marinho implica em grandes custos econômicos e 

prejuízos para as pessoas e comunidades em todo o mundo. Modifica e destrói a 

beleza do mar e da zona costeira (UNEP, 2005). 

Acúmulos de resíduos sólidos favorecem o desenvolvimento de 

microrganismos, como fungos, vírus e bactérias, que causam doenças humanas 

como, micoses, hepatite e tétano; ou abrigam vetores de doenças, como moscas, 

baratas e ratos. A poluição no ambiente marinho também afeta diretamente 

comunidades tradicionais, como os pescadores artesanais. Suas reclamações mais 

comuns são a presença de plásticos e outros materiais nas redes e linhas de pesca, 

além de lesões individuais e perda de equipamentos (COSTA, 2003). 

Os impactos econômicos e sociais do lixo marinho podem ser agrupados em 

categorias gerais. Estes incluem danos à pesca, barcos e artes de pesca, 

contaminação das praias, contaminação de portos comerciais e marinas, além do 

obstáculo à navegação, danificação de hélices, lemes e eixos de transmissão, bem 

como do bloqueio na entrada de água para refrigeração de motores em diferentes 

tipos de embarcações (UNEP, 2005). 

O lixo flutuante causa transtornos ao transporte hidroviário. De acordo com a 

concessionária CCR Barcas que transporta passageiros na Baía de Guanabara – 

Rio de Janeiro, os danos provocados pelos resíduos implicam em gastos anuais de 

R$ 2,3 milhões com limpeza, equipes de mergulho, substituição de filtros, pintura, 

energia e manutenção (ALENCAR, 2013). Por causa do problema, em 2012, as 

barcas foram levadas 215 vezes ao estaleiro para serem consertadas — o número 

corresponde a 25% do total de reparos (ALENCAR, 2013). Esses resíduos afetam 

principalmente o sistema de refrigeração dos motores das embarcações  

As perdas econômicas na indústria do turismo devido ao lixo marinho também 

podem ser grandes. Na Suécia, estima-se que o acúmulo de lixo na praia reduz o 
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turismo em até 5%, o que, na pior das hipóteses, equivale à perda anual de cerca de 

£ 15 milhões (US$ 30,03 milhões) (TEM BRINK et al 2009). 

A limpeza de praias é uma prática comum no mundo todo e gera custos para 

os governos locais. A limpeza do lixo marinho de outras vias navegáveis é 

igualmente dispendiosa. O custo estimado para remover eficazmente lixo dos 

córregos de águas residuais da África do Sul é de cerca de US$ 279 milhões por 

ano e no Reino Unido os custos para as autoridades portuárias coletarem os 

resíduos flutuantes pode chegar a £ 15.000 (US$ 30,025) por ano (TEM BRINK et al 

2009). 

Segundo UNEP (2009), é muito difícil quantificar os custos associados aos 

impactos ambientais nos ecossistemas e organismos marinhos provocados pelo lixo 

marinho, mas estes não devem ser negligenciados dos custos econômicos totais. 

 

2.2 MICROBACIA CONTRIBUINTE AO CANAL DE SÃO FRANCISCO  E 

ENSEADA  DE JURUJUBA. 
 

O Canal de São Francisco, antigo Rio Santo Antônio, deságua na Baía de 

Guanabara, fazendo parte de sua macrobacia hidrográfica. A bacia do antigo Rio 

Santo Antônio, desde a nascente até sua foz junto ao mar, pertencia à região do 

Saco de São Francisco (SOARES, 2002).  

Toda a região vizinha à área do antigo rio Santo Antônio, que está inserida no 

Saco de São Francisco, era chamada de Fazenda do Saco e foi desmembrada 

diversas vezes desde a distribuição das sesmarias por Estácio de Sá (WERDER et 

al, 2003). Ao longo destes desmembramentos, na década de 1940, a prefeitura 

autorizou loteamentos, dos quais surgiu aos poucos a região da Grota do Surucucu, 

hoje uma das comunidades que compõe a região. Essa localidade teve sua 

ocupação mais intensa nos anos de 1950, quando as residências eram erguidas em 

terrenos de posse (WERDER et al, 2003). 

O atual Canal de São Francisco foi retificado na década de 1930. Nos dados 

da antiga Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA), sua bacia 

hidrográfica cobre uma área de 4,76km2, sendo o comprimento do canal de 4,45km e 

a extensão total de drenagem de 6,45km (WERDER et al, 2003). 
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Ainda hoje, observa-se que prevalece a classificação realizada em 1992 pela 

antiga Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Niterói (SUMA), a qual 

classificou o Canal de São Francisco como uma vala de esgoto a céu aberto, ou 

seja, o volume de água é mantido pelo volume de esgoto doméstico e águas pluviais 

(SUMA/PMN, 1992). 

O volume atual do canal é baixo tendo em vista a ocupação desordenada das 

encostas, que induz processos de desmatamento e poluição na área de cabeceira 

dos rios e nascentes. Porém, o antigo rio Santo Antônio, em sua parte mais baixa, 

próximo à foz, era bastante caudaloso. Em períodos de chuva, as enxurradas 

carregavam os travessões de madeira colocados para servir como ponte. Em 1829 

foi construída a primeira ponte de madeira para a travessia de pessoas (SOARES, 

2002). 

Como consequência da força das águas, somados a uma ocupação 

desordenada em áreas de risco, com a anuência do poder público, incluindo 

drenagens próximo a instáveis blocos rochosos, além do despejo inadequado do 

lixo, as chuvas torrenciais de abril de 2010 provocaram desastres na cidade de 

Niterói, especialmente nas localidades que fazem parte da microbacia do canal de 

São Francisco (CSF), com destaque para a Grota do Surucucu, que sofreram com 

grandes deslizamentos que  provocaram 17 mortes e 700 pessoas desabrigadas 

(PLATONOW, 2010). 

 

2.2.1 Características Socioambientais.  

 

Administrativamente a microbacia contribuinte do CSF estaria incluída em 

parte de três bairros de Niterói: Cachoeira, Largo da Batalha e Maceió (Figura 2.2). 

Para este estudo foi estabelecida uma área de abrangência dentro da microbacia 

(Figura 2.3), incluindo divisões administrativas utilizadas pelo Programa Médico de 

Família, bem como setores censitários do IBGE no Censo 2010.  
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Figura 2.2 Adaptação do mapa de divisão político administrativa do Município de Niterói, 
com destaque para os três bairros; Largo da Batalha, Maceió e Cachoeira. Fonte: Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Controle Urbano 2007. 

 

 

Segundo dados do Censo 2010 para os setores localizados dentro da 

microbacia (Figura 2.3), a população é de cerca de 6100 pessoas, dados bem 

próximos ao levantamento do Programa Médico de Família (PMF), o qual faz o 

registro de todos os moradores que recebem atendimento (IBGE, 2010).  
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Figura 2.3 Destaque em vermelho, área estabelecida neste estudo para representar a 
microbacia contribuinte do canal de São Francisco (destacada em azul). Fonte: adaptado 
Google Earth 2013 

 

 

Segundo estudo realizado pelo Instituto de Geociências da UFF em 2003, 

foram verificados, na microbacia, 4 eixos principais de drenagem e 5 sub-bacias 

(WERDER et al, 2003). Dentro da área determinada (Figura 2.4) apresentam-se 3 

principais eixos de drenagem sendo: (1) Grota do Surucucu, (2) Igrejinha, (3) Albino 

Pereira (Figura 2.4)  

(1) Grota do Surucucu: compreende o trecho entre a estrada Francisco da 

Cruz Nunes até a ponte velha, onde se encontra com outro córrego vindo da 

comunidade da Igrejinha.  

(2) Igrejinha: Trecho correspondente ao divisor de água coincidente com a 

estrada Alarico de Souza, próximo ao Largo da Batalha, até a ponte velha da 

estrada General Castro Guimarães. 

(3) Albino Pereira: Trecho corresponde a união dos córregos da Grota e da 

Igrejinha até a junção com o Canal de São Francisco. Após o encontro, o córrego 

passa sob a ponte velha, percorre um pequeno trecho encachoeirado e assume um 

percurso com baixa declividade. A partir desse ponto o córrego foi canalizado, 
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fluindo sobre uma planície e desaguando no CSF e recebe outros afluentes que 

foram canalizados para drenagem. 

 
Figura 2.4 Detalhe das sub-bacias contribuintes ao canal de São Francisco. Fonte: adaptado 
Google Earth 2013 

 

 

Todos esses trechos encontram-se com uma ocupação irregular muito 

próxima ao corpo d’água e a ausência de vegetação ciliar, o que provoca forte 

deposição de material arenoso, além da retenção de resíduos sólidos abandonados 

em trechos próximo ao córrego, favorecendo a inundações nos períodos de chuva.  

Neste mesmo estudo realizado em 2003, foi indicada a presença de 17 fontes 

naturais, sendo duas em destaque, as quais, até 2001, eram utilizadas como fontes 

de água que abasteciam regularmente as comunidades locais (WERDER et al, 

2003). Com a implantação em 2001 do abastecimento de água encanada pela 

concessionária Águas de Niterói, que contemplou todas as comunidades desta 

microbacia, essas fontes passaram a desuso e encontram-se fortemente ameaçadas 

pelas ações antrópicas  (WERDER et al, 2003). 
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Quanto às águas servidas, a situação observada em 2013 é similar à descrita 

dez anos atrás pelo estudo do Instituto de Geociências da UFF, quando foi relatado 

que a concessionária Águas de Niterói reconheceram a deficiência quando se trata 

da rede coletora de esgoto em comunidades de baixa renda pela inexistência, 

precariedade da rede ou ligação à drenagem pluvial. Na época justificado pela 

dificuldade de se implementar redes coletoras por vários motivos, os quais 

destacam: ocupação desordenada, terrenos com configuração topográfica 

agressiva, acúmulo de lixo, situação fundiária irregular dos moradores e carência de 

rede pluvial (WERDER et al, 2003). 

 Nesse mesmo estudo ressaltam que as vias hídricas coincidem, 

rigorosamente, com os principais eixos de drenagem pluvial da região, superpondo 

recursos hídricos, águas pluviais e esgoto sanitário (WERDER et al, 2003). A 

facilidade de escoamento desse conjunto fica condicionada às condições do leito 

dos córregos.  

Numa região onde as declividades das vertentes variam de cerca de 25o a 

quase 70o e a maioria das encostas apresenta inclinação próxima a 50o, é favorecida 

a alta velocidade de escoamento superficial das águas (runoff) (WERDER et al, 

2003). O que facilita o carregamento do lixo de outras áreas e de material 

sedimentar para o leito do córrego, obstruindo o seu escoamento, propiciando 

alagamentos e intensificando a erosão (desmoronamentos e deslocamentos de 

terra). 

O tipo de esgotamento da região na maior parte dos trechos segue o “Sistema 

Unitário”, no qual as águas pluviais e as águas residuais e de infiltração são 

conduzidas numa mesma canalização ou galeria com o destino no canal de São 

Francisco, mesmo em alguns trechos onde há uma rede de esgoto especifica o 

destino também é o canal. 

Na parte plana do canal, já no bairro de São Francisco, foi implementado, em 

2003, um processo de tomada de tempo seco, onde essas águas servidas são 

retidas e bombeadas para a Estação de Tratamento de Icaraí, porém apenas no 

período seco e sem chuvas. Durante período chuvoso, o canal centraliza toda essa 

drenagem da microbacia, carreando inclusive resíduos sólidos abandonados nas 
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ruas e localidades para escoa-los na enseada de Jurujuba – Baía de Guanabara 

(WERDER et al, 2003). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

O trabalho foi estruturado através de observações de campo, entrevistas 

abertas e semi-estruturadas com base nos conceitos de Boni e Quaresma (2005), 

analise de relatórios de atividades dos projetos envolvidos na área de estudo, bem 

como consulta a sites e blogs relacionados aos mesmos. Realizou-se também uma 

pesquisa bibliográfica e uma consulta complementar no Estudo Socioambiental 

especifico sobre a microbacia contribuinte do Canal de São Francisco realizado pelo 

Instituto de Geociências da UFF, em 2003.    

Informações complementares para descrição socioambiental da microbacia 

foram obtidas no Estudo realizado pelo Instituto de Geociências da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), em 2003, e intitulado Estudo Socioambiental da 

Microbacia Contribuinte do Canal de São Francisco (Antigo Rio Santo Antônio – 

Niterói, RJ), disponibilizado na revista Mundo & Vida Alternativas em estudos 

ambientais – Ano 4 (no2)Niterói, 2003.  

Definiram-se projetos de prevenção à geração de lixo marinho flutuante nas 

enseadas de Jurujuba e Icaraí, área de influência do Canal de São Francisco, para 

serem analisados. Pela facilidade de acesso às informações e abrangência, foram 

analisados três projetos: Projeto Niterói Águas Limpas, realizado em 2006; Projeto 

Baía de Guanabara e o Projeto Águas Limpas, ambos iniciados em 2010.  

As informações do Projeto Niterói Águas Limpas, de monitoramento do lixo 

flutuante na Enseada de Icaraí e que teve a duração de três meses no ano de 2006, 

foram retiradas do relatório final de atividades, o qual foi cedido pelo Instituto Rumo 

Náutico / Projeto Grael (IRN/PG), responsável pela implementação e coordenação 

do mesmo. 

Para o Projeto Baía de Guanabara foram acessadas informações públicas 

que são disponibilizadas no site oficial do projeto - 

http://www.projetobaiadeguanabara.com.br/. 

Com relação ao Projeto Águas Limpas, especifico na coleta e prevenção da 

geração do lixo marinho, foram obtidas informações e dados através de todos os 
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relatórios de atividades mensais e monitoramento ambiental, abrangendo o período 

de março de 2010 a dezembro de 2013, também cedidos pelo IRN/PG, além de 

relatos, figuras e fotos disponibilizadas publicamente no site/blog do projeto - 

http://projetoaguaslimpas.blogspot.com.br/, bem como relatos da experiência 

empírica do próprio autor no apoio à coordenação desse projeto desde o seu inicio.   

As atividades de prevenção do Projeto Águas Limpas geraram três 

subprojetos: Águas Limpas nas Escolas, Ecobarreira e ECOmAGENTE, que também 

foram consultados nos relatórios mensais e no site/blog. Para o caso especifico do 

Projeto ECOmAGENTE, além dos relatórios mensais, outras informações, imagens e 

fotos de acesso público foram obtidas no blog do projeto - 

http://ecomagentegrota.blogspot.com.br/ .    

Durante o período de atividades do Projeto ECOmAGENTE, entre abril e 

dezembro de 2013, que contou com a participação de Agentes de Saúde e 

Zoonoses que atuam na região, bem como de alguns moradores e lideranças 

comunitárias, foi possível realizar entrevistas abertas e semi-estruturadas sobre a 

temática do descarte de resíduos e os locais de maior concentração nas 

comunidades de abrangência do estudo. 

Para identificar o descarte de resíduos nas comunidades de ocupação 

desordenada inseridas na microbacia contribuinte ao Canal de São Francisco, foram 

realizadas observações de campo com registros fotográficos contando com o auxilio 

de agentes de Saúde do Programa Médico de Família e Zoonoses, que atuam na 

região e são familiarizados com os locais onde há concentração de focos de lixo, 

bem como com as áreas de risco devido à insegurança gerada pelo movimento de 

pessoas armadas presente nas comunidades. 

Para o desenvolvimento de mapas e figuras temáticas foram utilizadas 

imagens de satélite e ferramentas do Google Earth Software, somadas as imagens 

registradas com auxilio do Google Maps e View Nx2 – Nikon, GPS embutido na 

câmera fotográfica modelo Nikon Coolpix AW100, observações de campo e relatos 

do Blog do Projeto ECOmAGENTE. Os dados e informações sobre a população 

foram obtidos pelo Programa Médico de Família que também disponibilizou os 

dados de todos os setores censitários da cidade de Niterói do Censo 2010 - IBGE.   

http://projetoaguaslimpas.blogspot.com.br/
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Para analisar a proposta da Prefeitura de Niterói de ampliação do sistema de 

coleta de resíduos e que faz parte do Programa de Gestão Integrada de Resíduos 

(PGIR) no alto da bacia contribuinte à enseada de Jurujuba, utilizou-se do mapa 

esquemático elaborado pela ECONIT, empresa que presta serviços a CLIN 

(Companhia de Limpeza de Niterói) e que é responsável pelo plano de coleta na 

região, bem como entrevistas com a coordenadora do PGIR, além de consultas no 

site oficial da Prefeitura de Niterói e no blog do Vice-Prefeito.  
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4 PROJETOS DE MONITORAMENTO, COLETA E PREVENÇÃO AO 

LIXO MARINHO FLUTUANTE PARA A ENSEADA DE JURUJUBA 
 

O presente capítulo apresenta projetos de monitoramento, coleta e prevenção 

à geração do lixo marinho que ocorreram e ainda estão em andamento na área de 

influência da Enseada de Jurujuba, com destaque à contribuição do autor em sua 

experiência no apoio a coordenação do Projeto Águas Limpas, que utiliza uma 

embarcação para coleta de lixo flutuante e promove ações de prevenção que 

incluem campanhas em escolas, uma proposta de ecobarreira no CSF, além de um 

projeto de mobilização social, ECOmAGENTE, nas comunidades à montante do 

CSF.   

O capítulo encerra com uma descrição do Programa Enseada Limpa, 

elaborado pela nova gestão da prefeitura de Niterói que tomou posse no inicio de 

2013, o qual inclui ações de intervenção na área de influência da Enseada de 

Jurujuba, com ênfase ao Projeto de Gestão Integrada de Resíduos para as 

comunidades localizadas no alto da bacia contribuinte ao CSF.  

Uma análise de cada um desses projetos é apresentada em detalhes no 

capitulo 5. 

 

4.1 Projeto Niterói Águas Limpas   
 

 

O Projeto foi idealizado pelo Instituto Rumo Náutico – Projeto Grael (IRN-PG), 

em parceria com o Instituto de Geociências da UFF - Pró-Reitoria de Extensão, com 

o Laboratório de Meteorologia da UFRJ, com o Instituto Baía de Guanabara (IBG) e 

contou com o patrocínio da CLIN (Companhia de Limpeza de Niterói) e da Águas de 

Niterói (Concessionária de Águas e Esgoto de Niterói), além do apoio da equipe do 

Brasil 1 (equipe brasileira a participar do Volvo Ocean Race) (BORGES, 2006). 

Visou a coleta de dados através de monitoramento, por observações visuais, 

do lixo flutuante que chega pela Baía de Guanabara às praias de Boa Viagem, das 

Flechas e Icaraí – Niterói/RJ ( 
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Figura 4.1), e sua integração aos dados de amplitude de marés, direção e 

intensidade dos ventos, bem como pluviosidade, durante e nos dias anteriores às 

observações (BORGES, 2006). 

 

 

 
Figura 4.1 Imagem de satélite (Google earth) com destaque para Baía de Guanabara. 1. 

Praia de Boa Viagem; 2. Praia das Flechas e Praia de Icaraí. Fonte: Adaptado do Google 

Earth 2012. 

 

 

Os dados foram coletados durante três meses de monitoramento (período 

entre 15 de maio e 14 agosto de 2006) e posteriormente analisados, com o objetivo 

de compreender a dinâmica desses resíduos sólidos e subsidiar uma proposta para 

o seu recolhimento antes que chegassem às praias. 

A metodologia de trabalho adotada consistiu na observação direta da 

dinâmica do lixo flutuante através de sete estações de observação distribuídas entre 

a Av. Litorânea, em frente ao Instituto de Geociências, e o início da praia das 

Flechas. Sendo quatro estações ligadas à equipe baseada no MAC (Museu de Arte 

Contemporânea) e outras três ao Instituto de Geociências da UFF. A Figura 4.2 

apresenta o “croqui” das estações e quadrantes de observação.  

Em planilha própria (ANEXO I) eram anotados os dados meteorológicos 

referentes às condições do tempo, direção e velocidade do vento, temperatura, além 
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das observações das manchas de lixo flutuante, do quadrante onde se localizavam, 

da forma (circular, estriada e sem forma definida), do volume estimado (concentrada 

ou dispersa) e do tamanho estimado (grande ou pequena).  

 

 

Figura 4.2 Croqui das estações e quadrantes de observação 
Legenda: G1: Estação base IGeo 1 ; G2: Estação base IGeo 2 ; G3: Estação base IGeo 3 M1: 
Estação base MAC 1 ; M2: Estação base MAC 2 ; M3: Estação base MAC 3 M4: Estação base MAC 
4. Fonte: (BORGES, 2006) 

 

 

Os dados referentes à pluviometria foram levantados junto ao site do Sistema 

Alerta Rio (www.rio.rj.gov.br/alertario) da Prefeitura do Rio de Janeiro, para as 

estações da Ilha do Governador (IGov) e da Urca. A primeira por estar mais próxima 

ao fundo da baía de Guanabara e a segunda por estar mais próxima aos pontos de 

monitoramento do lixo flutuante. 

Os dados de maré foram consultados no site da Marinha do Brasil, Diretoria 

de Hidrografia e Navegação (DHN), no endereço eletrônico www.mar.mil.br/dhn, 

referentes à previsão da variação diária da maré (Tábua de Maré) para o Porto do 

Rio de Janeiro, válido para a Baía de Guanabara. As informações de pluviometria e 
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maré tiveram como objetivo tentar estabelecer um padrão de previsibilidade de 

maior acúmulo de lixo flutuante. 

Antes de iniciarem o monitoramento, ocorreram reuniões e mini-cursos de 

capacitação para toda equipe de campo, composta por 33 jovens, alunos do Projeto 

Grael, além de cinco estagiários, estudantes de graduação dos cursos de Geografia 

e Biologia da UFF (BORGES, 2006). 

4.2 Projeto BG – Baía de Guanabara 

 

 

O Projeto Baía de Guanabara teve inicio em maio de 2010, em uma parceria 

entre a BG Brasil, Prooceano, Laboratório de Modelagem de Processos Marinhos e 

Atmosféricos (LAMMA e LANCE/UFRJ) e o Instituto Rumo Náutico/Projeto Grael. 

Trata-se de um estudo das correntes da Baía de Guanabara a partir da realização 

de campanhas com o lançamento de derivadores oceânicos, que emitem sinais via 

satélite, com informações referentes à sua localização (latitude e longitude), 

temperatura e velocidade (PBG, 2014). 

A partir de 2011, um mini CTD começou a ser utilizado na campanha 

semanal, coletando dados de temperatura e salinidade em diferentes profundidades. 

As informações são processadas em modelos matemáticos de dispersão de óleo e 

disponibilizadas em um banco de dados, com uma previsibilidade de até 60h quanto 

à direção e intensidade das correntes para cada hora do dia, através do site oficial 

do projeto (Figura 4.3) - (http://www.projetobaiadeguanabara.com.br).   

O Projeto foi concebido como uma ferramenta para simples visualização 

quanto à direção e intensidade das correntes na Baía de Guanabara, com o objetivo 

de ser utilizado para subsidiar programas de limpeza e despoluição da Baía de 

Guanabara, a exemplo de incidentes com vazamento de óleo, bem como no auxilio 

às competições náuticas (PBG, 2014). 

http://www.projetobaiadeguanabara.com.br/


48 

 

 

 

 
Figura 4.3 Página do Projeto BG com a visualização da previsão de correntes superficiais na 
Baía de Guanabara. Fonte: site do Projeto BG - 
http://www.projetobaiadeguanabara.com.br/previsao.php 
 

 

4.3 Projeto Águas Limpas  
 

 

A proposta do Projeto Águas Limpas surgiu logo após o Projeto Niterói Águas 

Limpas (PNAL), ocorrido em 2006 e relatado no item 4.1, o qual monitorou, através 

de observações diárias ao longo de três meses, o comportamento do lixo flutuante 

na enseada de Icaraí, Baía de Guanabara – RJ. 

Por meio de conclusões empíricas do PNAL surgiu a proposta de utilizar um 

barco para a coleta do lixo flutuante que se acumulava na enseada de Icaraí e 

arredores. Na época, a direção da concessionária de água e esgoto de Niterói - 

Águas de Niterói - patrocinadora do Projeto Niterói Águas Limpas, especulava que 

uma embarcação poderia contribuir bastante para a retirada do lixo flutuante das 

águas da Enseada de Icaraí e Jurujuba, melhorando a percepção de uma enseada 

com águas limpas.  

Para viabilização deste novo Projeto contou-se com a interveniência do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com o qual a concessionária firmou 

um Termo de Ajuste de Conduta – TAC, e que permitiu o financiamento para 

aquisição da embarcação.  

http://www.projetobaiadeguanabara.com.br/previsao.php
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O TAC relaciona-se a uma ação jurídica da Águas de Niterói quanto a 

ilegalidade da retenção do ICMS sobre a água canalizada, praticada no Estado do 

Rio de Janeiro desde 1995. Com esta ação, o imposto arrecadado passou a ser 

depositado em juízo, até dezembro de 2004, quando foi definitivamente suspensa 

sua cobrança. Neste período o montante depositado em juízo já atingia 45 milhões 

de reais (RIGHETTO et al 2011). 

A partir de janeiro de 2007 estes valores começaram a ser devolvidos aos 

clientes. Os valores não reclamados pelos beneficiários não localizados geraram um 

resíduo de 1,5 milhões de reais, os quais, de acordo com o TAC citado, deveriam 

ser aplicados em Projetos Ambientais. Desta verba viabilizou-se o Projeto Águas 

Limpas (RIGHETTO et al 2011). 

Os recursos foram liberados no mesmo período em que uma empresa 

francesa, ECOCEANE, especializada em embarcações para coleta de lixo flutuante 

e óleos (hidrocarbonetos) em águas abrigadas, como rios, marinas e enseadas, 

apresentava seu portfólio a empresas, órgãos e instituições como operadoras de 

Petróleo, Governo do Estado RJ e prefeituras. 

Por se tratar de uma embarcação especializada e aparentemente com muitas 

inovações que contribuiriam na eficiência da coleta e sem comparações com os 

modelos nacionais, a direção da concessionária decidiu adquirir o modelo “Cataglop 

Light”, indicado pelo representante da ECOCEANE como melhor custo beneficio 

para ser utilizado nas águas abrigadas das Enseadas de Icaraí e Jurujuba. As 

características especificas da embarcação são apresentados na Tabela 4.1 e Figura 

4.4.  

Com o processo de aquisição da embarcação em andamento, onde os custos 

totais de aquisição e importação atingiram cerca de €$200.000,00 (Euros), a direção 

da concessionária propôs ao Instituto Rumo Náutico/Projeto Grael(IRN/PG), que 

desenvolvesse um projeto-piloto no qual o Instituto seria responsável pela operação 

da embarcação nas enseadas de Jurujuba e Icaraí (Figura 4.5), pelo período 

experimental de, no mínimo, um ano. 
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Tabela 4.1Características da embarcação Cataglop Light. Fonte: Manual  Cataglop Light - 
ECOCEANE 

Comprimento 7m 
Largura 2,3m 

Calado 1m 

Peso Vazio 1400kg 

Propulsão 50cv 

Consumo médio de gasolina 7L/h 

Velocidade de Trabalho (operação de limpeza) até 1,5nos 

Velocidade de cruzeiro 8nos (15km/h) 

Capacidade de armazenar líquidos (óleo com água) 1000L 

Armazenamento Resíduos Sólidos 500kg 

Carga útil 500kg c/ 2 trip 

 
 

 

 
Figura 4.4 Desenho representativo da vista lateral da embarcação Cataglop Light. Fonte: 
Manual  Cataglop Light - ECOCEANE. 
 

 

No texto do projeto, dentro do item objetivos específicos, constam: a limpeza 

direta de resíduos sólidos; utilização de estudos matemáticos referentes à 

previsibilidade do fluxo de resíduos sólidos em águas da Baía de Guanabara, no 

município de Niterói; promoção da construção do espírito crítico com relação à 

problemática do lixo; identificação de fontes de geração de lixo   e encaminhamento 

da informação aos responsáveis pelo controle; fomento à educação ambiental no 

tocante ao controle do lixo. 
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Quanto a recursos humanos, a proposta do projeto inicialmente contava com: 

um coordenador geral; um assessor náutico, responsável pelo estabelecimento das 

rotinas de limpeza, manutenção e operação da embarcação; um supervisor, 

responsável pelo monitoramento da logística da operação, gestão de pessoal, 

emissão de relatórios e monitoramento de metas; um profissional de apoio, 

responsável pela limpeza da embarcação, suporte à manutenção e operações na 

rampa; um profissional de mecânica, responsável pela manutenção e formação de 

profissionais em mecânica e dois operadores da embarcação, devidamente 

registrados como Moço de Convés.  

O orçamento para o primeiro ano do projeto foi estimado em cerca de 

R$190.000,00. A formalização do contrato de patrocínio entre a concessionária 

Águas de Niterói e o IRN/PG para o início das atividades do Projeto Águas Limpas 

ocorreu em março de 2010.  

Para o desembarque e destinação final dos resíduos coletados pela 

embarcação foram estabelecidas parcerias com a Companhia de Limpeza de Niterói 

– CLIN, para ser responsável pela destinação final e com o Clube Naval de Charitas 

para servir de base operacional para guardar o barco até que fosse providenciada 

uma estrutura básica na sede do IRN/PG, assim como o local para o desembarque 

dos resíduos. 

Oficialmente as operações com a embarcação foram iniciadas em agosto de 

2010. No período de maio a agosto aconteceram os treinamentos para capacitação 

dos operadores no manuseio do barco (Figura 4.6) e verificação dos detalhes 

operacionais, de segurança, manutenção preventiva, logística para o desembarque 

dos resíduos coletados, bem como, de toda a regularização junto a Capitania dos 

Portos para a autorização e documentação da embarcação para operar nas águas 

da Baía de Guanabara.  

As atividades de operação de coleta de lixo flutuante pela embarcação foram 

planejadas para ocorrerem todos os dias. Entre as funções dos operadores consta o 

preenchimento de uma planilha na qual seriam anotados observações e dados sobre 

as operações diárias, tais como: pluviosidade do dia anterior, condições do mar, 

tempo de operação da embarcação, transparência da água (uso do disco de 
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Secchi), pesagem diária de todo o material coletado e uma analise visual dos 

diferentes materiais coletados. 

 

 
Figura 4.5 Figura esquemática para localização da área de cobertura nas enseadas de 
Jurujuba e Icaraí na Baía de Guanabara – RJ para a operação da embarcação. Adaptação 
das imagens do Google Earth 2012. 
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Figura 4.6 Embarcação Cataglop Light no treinamento com os operadores. Foto: Vinícius 
Palermo. 
 

 

Os dados de pluviosidade do dia anterior eram consultados no site do Alerta 

Rio – (http://www.sistema-alerta-rio.com.br/) para as estações Urca e Ilha do 

Governador. As condições do mar eram anotadas de acordo com a experiência e 

observação empírica dos operadores. O tempo de operação foi determinado através 

do horimetro da embarcação, utilizado para medir o tempo, em horas, que o motor 

da embarcação permanece em funcionamento.  

Para os dados de transparência da água, ou zona fótica, que teriam a função 

de auxiliar na analise da influência dos canais de drenagem urbana, durante e após 

chuvas no aporte de resíduos para a enseada, utilizou-se de um disco de Secchi 

(equipamento manual para medir a transparência de corpos de água). As medições 

eram realizadas em cinco pontos estabelecidos dentro da área de atuação e em 

pontos estratégicos nas saídas de drenagem urbana (Figura 4.7).  

A pesagem diária de todo o material coletado era realizada através do 

dinamômetro digital da marca MICRO-DIN com capacidade para até 500kg. 

Baseado nas observações dos resíduos coletados pelos operadores estimava-se 

sua porcentagem em três categorias, matéria orgânica (restos de vegetação e etc), 

plásticos e outros (sucatas, etc).  
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Figura 4.7 Localização dos cinco pontos (P0 a P4) para coleta de dados com auxilio do 
disco de secchi. 

 

 

Outra linha de atuação do Projeto Águas Limpas foi o da promoção de uma 

educação critica em relação à problemática do lixo marinho através de campanhas 

em atividades de sensibilização ambiental e prevenção à geração do lixo marinho.  

Nos primeiros dois anos do Projeto, período entre junho de 2010 e julho de 

2012, essas ações foram direcionadas ao público de jovens e crianças que 

frequentavam os cursos oferecidos pelo Instituto Rumo Náutico/Projeto Grael 

(IRN/PG), atingindo cerca de trezentos alunos por semestre, segundo informação da 

secretaria IRN/PG. 

Durante esse período foram promovidas atividades pontuais, pelo menos uma 

vez por semestre, tais como: palestras, exposições e eventos educativos 

concomitantes com mutirões de limpeza (chamados de Gincana Ecológica), nos 

meses de junho e setembro de 2010, 2011 e 2012, em uma única praia, Praia do 

Morcego – Niterói, dentro da Baía de Guanabara (Figura 4.8). Todas as atividades 

foram divulgadas através do blog do Projeto Águas Limpas 

(http://projetoaguaslimpas.blogspot.com.br/), iniciado em junho de 2010.  

Uma das ações programada para o cotidiano das aulas englobava a própria 

gestão de resíduos na sede do IRN/PG, o qual envolvia funcionários, professores e 

principalmente alunos, com a meta de desenvolver novos hábitos, como a 

http://projetoaguaslimpas.blogspot.com.br/
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separação dos resíduos na fonte e os cuidados com os resíduos perigosos, o que 

culminou em um programa de coleta seletiva.  

Os resíduos do lanche dos alunos, cerca de 150 embalagens longa-vida de 

suco de fruta de 300ml consumidos diariamente, bem como caixas de papelão e 

plástico filme,  que eram destinados ao lixo comum, passaram a ser direcionados ao 

programa ECOAMPLA, promovido pela concessionária de Energia AMPLA que, em 

parceria com o IRN/PG, transformou a sede do Instituto em um posto móvel de PEV 

(Ponto de Entrega Voluntária), para funcionar uma vez por semana, possibilitando a 

troca por pequeno desconto na conta de luz da própria sede do Instituto (Figura 4.9). 

A partir de julho de 2012, com a motivação pela ampliação das ações 

preventivas à geração do lixo marinho, e aproveitando o tempo ocioso da 

embarcação durante sua manutenção, além da saída espontânea de um dos 

operadores, iniciou-se a elaboração e promoção de atividades educativas para fora 

da sede do IRN/PG. 

 

 
Figura 4.8 I Gincana Ecológica realizada em junho de 2010. Fonte: blog - 
http://projetoaguaslimpas.blogspot.com.br/ 

http://projetoaguaslimpas.blogspot.com.br/
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Figura 4.9 Cartaz sobre o PEV na sede do IRN/Projeto Grael. Fonte: blog - 
http://projetoaguaslimpas.blogspot.com.br/ 

 

 

Para tanto, utilizou-se dos recursos destinados ao pagamento de seis meses 

(julho a dezembro de 2012)  do salário do operador que pediu demissão, montante 

de R$7.600,00, e foi estabelecida uma parceria com outra instituição, Instituto 

Ambiente em Movimento (IAM), com o objetivo de desenvolver e implementar uma 

metodologia para  atingir diretamente o público infantil, crianças entre 3 e 11 anos, e 

indiretamente os adultos responsáveis pelas crianças, através de atividades em 

escolas públicas localizadas dentro da área de influência das enseadas de Jurujuba 

e Icaraí, durante o segundo semestre de 2012 (agosto a dezembro). 

A iniciativa recebeu o nome de Águas Limpas nas Escolas com a proposta de 

oferecer atividades ao longo de uma semana. No primeiro dia era apresentada uma 

peça de teatro para todos os alunos da escola, intitulada “O Sapo que Lavou o Pé”, 

utilizando-se de materiais e fatos cotidianos, da contação de histórias, do teatro de 

bonecos e da música para semear a visão sistêmica, bem como incitar o público a 

interagir na busca de soluções para a problemática (Figura 4.10).  

Além de entreter e educar, a peça contextualiza-se com o tema da exposição 

Águas Limpas, que permanecia na escola nos dias posteriores à apresentação da 

peça. Esta, com a intenção de proporcionar a experiência de uma aula dinâmica e 

interativa sobre a temática do lixo marinho, suas origens, impactos e reflexões 

cotidianas para reduzi-lo (Figura 4.11). 

A mediação da exposição tinha a duração de cerca de uma hora e fora 

organizada de forma a receber, no máximo, 25 crianças por sessão (Figura 4.12), 

http://projetoaguaslimpas.blogspot.com.br/
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permanecendo na escola até que fossem atingidos todos os alunos do ensino Infantil 

(3 a 6 anos) e/ou Fundamental I (7 a 11 anos). Todos os detalhes e fotos destas 

atividades encontram-se postados no Blog do Projeto Águas Limpas 

(http://projetoaguaslimpas.blogspot.com.br/).  

 

 
Figura 4.10 Apresentação da peça dentro das atividades do Projeto Águas Limpas nas 
Escolas. Fonte: blog - http://projetoaguaslimpas.blogspot.com.br/ 
 
 

 
Figura 4.11 Exposição Águas Limpas para alunos de uma Escola Municipal de Niterói. 
Fonte: blog - http://projetoaguaslimpas.blogspot.com.br/ 
 
 

 
Figura 4.12 Mediação da exposição sobre a temática do Lixo Marinho e ações de 
prevenção. Fonte: blog - http://projetoaguaslimpas.blogspot.com.br/ 

http://projetoaguaslimpas.blogspot.com.br/
http://projetoaguaslimpas.blogspot.com.br/
http://projetoaguaslimpas.blogspot.com.br/
http://projetoaguaslimpas.blogspot.com.br/
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4.4 Proposta de uma Ecobarreira 

 

 

A proposta para a realização de uma ecobarreira artesanal surgiu em 

novembro de 2011 a fim de testar novas formas de aumentar a eficiência na 

operação de coleta de resíduos pelo Projeto Águas Limpas. Logo foi pensado em 

uma adaptação das artes de pesca, utilizando-se de materiais resistentes e de baixo 

custo e já amplamente utilizados no meio marinho, como as redes de arrasto. 

O desenho inicial consistia em uma rede de arrasto para camarão, malha de 

10mm, facilmente encontrada no mercado de pesca. Foi adaptada, com auxilio de 

um pescador experiente na confecção de redes, para um formato de um retângulo 

com 21 metros de comprimento (três vezes o tamanho da embarcação) e um metro 

de largura. Desenvolveram-se conjuntos de três garrafas PET para manterem a rede 

um pouco acima da superfície e pequenos pesos de 400g, feitos de cimento, 

distribuídos a cada metro junto com canos de PVC para manterem a rede na vertical 

(Figura 4.13). 

 

 
Figura 4.13 Primeiro protótipo de rede para auxílio à coleta de resíduos flutuantes. Fonte: 
Relatório do Projeto Águas Limpas dezembro 2011. 

 

Após alguns testes com o protótipo da rede nas operações com a 

embarcação (Figura 4.14), constatou-se uma grande dificuldade para utiliza-la na 

coleta sem o auxilio de outra embarcação, de pequeno porte, apenas para direcionar 

a rede, uma vez que o Águas Limpas não tem a mesma mobilidade de uma 

embarcação de pequeno porte. Concluiu-se que haveria a necessidade de outra 
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embarcação, que poderia ser um pequeno bote, apenas para manter e direcionar a 

rede no auxílio à coleta. Foram realizados alguns testes com o auxílio de um bote, 

provando a necessidade do uso de duas embarcações, porém, não era viável, 

dentro do orçamento das operações, a utilização de outra embarcação, mesmo que 

de pequeno porte e apenas para auxiliar a coleta. 

 

 
Figura 4.14 Teste do protótipo na água durante operação com a embarcação. Fonte: 
Relatório do Projeto Águas Limpas novembro 2011. 

 

 

Com a experiência na confecção da rede, somada às observações empíricas 

do aporte de resíduos sólidos na saída do canal de São Francisco (CSF), principal 

canal de drenagem urbana que desagua na Enseada de Jurujuba, pensou-se em 

aproveita-la como uma Ecobarreira para reter os resíduos na saída do CSF, o que, 

diretamente, iria aumentar a eficiência da coleta.  

Foi elaborado um primeiro projeto que incluía relevância, local de instalação, 

materiais, custos, logística para coleta e consultas que seriam necessárias para 

autorizar a instalação (PALERMO, 2011). Como relevância foram incluídas algumas 

fotos, conforme a Figura 4.15 e Figura 4.16, para exemplificar uma grande 

quantidade de lixo drenado para a saída do CSF logo após uma forte chuva.  
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Figura 4.15 Saída do canal de São Francisco, durante maré baixa e após forte chuva. Fonte: 
blog - http://projetoaguaslimpas.blogspot.com.br/ 

 

 

 
Figura 4.16 Saído do canal de São Francisco. Acumulo de lixo após forte chuva. Fonte: blog 
- http://projetoaguaslimpas.blogspot.com.br/ 

 

 

O projeto apresentava uma série de fotos e imagens, representados na Erro! 

Fonte de referência não encontrada., para demonstrar os locais exatos onde seria 

instalada a ecobarreira, bem como o suposto comportamento da barreira no caso de 

maré vazante e enchente, além de apresentar um dispositivo de segurança para 

evitar o rompimento total da barreira durante chuvas torrenciais e forte vazão do 

canal. 

Este mesmo local do dispositivo de segurança funcionaria como uma espécie 

de porta, que poderia ser aberta, e as duas extremidades da ecobarreira fixadas ao 

barco (Águas Limpas) e o barco à poita para permitir a utilização do modo sucção 

mais eficiente na coleta dos resíduos. No caso de uma menor quantidade de 

http://projetoaguaslimpas.blogspot.com.br/
http://projetoaguaslimpas.blogspot.com.br/
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resíduos, o Águas Limpas poderia atuar com auxílio do puçá (passagua) por toda a 

extensão da ecobarreira (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 
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Figura 4.17 Figura esquemática com o local de instalação da ecobarreira na saída do Canal 
de São Francisco e seu suposto comportamento com a variação das marés. Adapatação de 
imagens do Google Earth Software (PALERMO, 2011) 
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 A sugestão de instalar próximo à saída do CSF foi devido ao forte 

assoreamento que há neste local, o que impediria a entrada da embarcação Águas 

Limpas para recolhimento dos resíduos durante a maré baixa.  O tamanho total 

estimado para esta ecobarreira foi de 75m, dividido em 55 e 20m. Ela seria 

confeccionada em rede de pesca grossa, com diâmetro de malha de 50mm, mesma 

utilizada em pesca de arrasto (PALERMO, 2011). 

A Tabela 4.2 apresenta os custos que foram levantados em dezembro de 

2011 para o material e mão de obra para a confecção dos 75m da ecobarreira 

artesanal. 

 

 

Tabela 4.2 Custos para a confecção da Ecobarreira artesanal. Fonte: Projeto para instalação 
de uma Ecobarreira na saída do CSF. Fonte: PALERMO, 2011. 

Ecobarreira – 75m  

Rede de pesca, malha grossa ( 100m); R$ 360,00 

Rede de pesca malha fina 9m (cobertura das garrafas); R$ 90,00 
Pesos de cimento (copo de 300mL); R$ 130,00 

Raio inox (hastes do peso) R$ 65,00 

Uma poita com cerca de 50kg R$ 160,00 

 2 Conjuntos com 3 garrafas PET para cada metro (450 garrafas); R$ 45,00 

Cabo forte para amarração (300m); R$ 220,00 
Boia flutuadora para fixar entre cada conjunto de garrafas (150); R$ 70,00 

Total material R$ 1.140,00 

Mão de obra confecção 75m da ecobarreira (R$180,00 por 5m) R$ 2.700,00 

Total Confecção 75m de ecobarreira R$ 3.840,00 

 

Seria utilizado o mesmo modelo do protótipo desenvolvido, um conjunto de 

garrafas PET como flutuador e barreira, pesos de cimento e canos de PVC para 

manter a rede na vertical. O trabalho de confecção seria realizado pelo mesmo 

pescador que auxiliou no desenvolvimento do protótipo. Como seria necessária uma 

grande quantidade de garrafas PET, cerca de 450 (quatrocentos e cinquenta), elas 

seriam adquiridas no centro de coleta seletiva do próprio bairro de São Francisco. 

A proposta envolveria a utilização da embarcação Águas Limpas para 

recolher o material retido na ecobarreira. Uma vez coletados, os resíduos seriam 

desembarcados no Praia Clube São Francisco (PCSF), vizinho à saída do canal e já 
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parceiro do Projeto Águas Limpas. Posteriormente seriam destinados pela CLIN 

junto com todos os resíduos gerados no próprio clube. 

 

 

4.5 Projeto ECOmAGENTE 

 

 

Com a conclusão empírica que o CSF contribui diretamente com a descarga 

de resíduos durante e após chuvas fortes, tanto na Praia de São Francisco quanto 

na Enseada de Jurujuba, e que a microbacia contribuinte do CSF inclui algumas 

comunidades com ocupação desordenada, como a Grota do Surucucu, Igrejinha, 

Caramujo e Cachoeira,  logo pensou-se no que poderia ser feito para melhorar o 

descarte de lixo ou mesmo a coleta de resíduos nestas comunidades. O que 

diretamente iria reduzir o aporte de resíduos no CSF e que, somado a proposta da 

ecobarreira, poderia reduzir o aporte de resíduos na enseada de Jurujuba.  

Dentro deste contexto, e em conjunto com o IAM, já parceiros na 

implementação do Projeto Águas Limpas nas Escolas, e ainda aproveitando-se dos 

recursos que seriam destinados ao  mesmo operador da embarcação Águas Limpas 

que pediu demissão, montante de R$17.700,00 para o ano de 2013 (período de 

janeiro a dezembro de 2013), planejou-se desenvolver um projeto de mobilização 

social. 

O desenvolvimento desse projeto baseou-se na metodologia da publicação do 

Ministério das Cidades, intitulada: Caderno Metodológico Para Ações De Educação 

Ambiental e Mobilização Social em Saneamento (PEAMSS, 2009). Para auxiliar no 

desenvolvimento de atividades contextualizadas com o perfil da comunidade foram 

estudadas as informações apresentadas no artigo elaborado em 2003 pelo 

Programa de Pós Graduação em Ciência Ambiental da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), intitulado; Estudo Sócio Ambiental da Microbacia Contribuinte do 

Canal de São Francisco (Antigo Rio Santo Antônio) (WERDER et al, 2003).  

Pensou-se num curso de formação de agentes ambientais aberto à 

participação de moradores e/ou interessados para, futuramente, atuarem na 

comunidade. Desta forma, o planejamento inicial do projeto foi concebido para ser 

aplicado em duas fases sendo uma de instrumentalização e outra de 
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desenvolvimento de projetos, onde os próprios alunos iriam desenvolver ações e a 

equipe do curso seria responsável pela orientação.  

A primeira fase do curso de formação, denominado ECOmAGENTE, foi 

planejada para ocorrer em módulos, onde as aulas que foram chamadas de 

encontros ocorreriam uma vez por semana, nas manhãs de sábado. Os temas 

abordados nos módulos dividiram-se em:  

 Conceituação sobre lixo marinho (origens e impactos). Incluiria uma dinâmica 

para contextualizar com os problemas associados aos resíduos sólidos na 

comunidade;  

 Gestão Integrada de Resíduos;  

 Módulo prático com foco nos resíduos orgânicos, construção, usos e 

manutenção de composteiras domésticas e hortas caseiras;  

 Tratamento de esgoto (aeróbio e anaeróbio). Conceituação geral, formas de 

tratamento alternativas, como biodigestor, fossa séptica, canteiro bioséptico, 

além do banheiro seco compostavel;  

 Tecnologias ecológicas: banheiro seco, telhado verde, aproveitamento da 

água de chuva, aquecedor solar, agricultura urbana (horta caseira, pomar, 

mudas de árvores);  

 Ferramentas de educomunicação: uma analise critica das mídias e como 

podem ser usadas para divulgação de ações e mobilização social, além da 

construção de um blog;  

 Jogos educativos: construção de conceitos e aprendizados através do lúdico 

com jogos e atividades práticas para integração e motivação do grupo. 

Dentro dos módulos haveriam saídas de campo pela comunidade para 

contribuir com um olhar critico sobre problemas identificados na comunidade, bem 

como saídas externas para visitar o Aterro controlado do Morro do Céu, localizado 

na cidade de Niterói, o programa de coleta seletiva do bairro de São Francisco, 

próximo à escola, além de uma visita a uma Estação de Tratamento de Esgotos de 

Niterói. 

O curso de formação concentrou as ações e encontros no Colégio Estadual 

Duque de Caxias, localizado dentro da comunidade da Grota do Surucucu. Para 

anunciar o Projeto ECOmAGENTE e atrair moradores e interessados a participarem 
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dos encontros, foi proposto a apresentação de uma peça de teatro, aberta ao público 

e no próprio colégio (Figura 4.18). 

 

 
Figura 4.18 Apresentação da peça “Do início ao fim do mundo” no auditório do Colégio 
Estadual Duque de Caxias. Fonte: http://ecomagentegrota.blogspot.com.br/ 

 

 

A peça, intitulada “Do Início ao Fim do Mundo” utiliza-se do teatro mudo e da 

comédia para propor uma reflexão sobre a humanidade e sua relação com a 

natureza ao longo do tempo. O enredo conta com dois personagens caricatos, um 

homem primitivo e um menino dos dias atuais. Na interação do saber tradicional, 

passado de pai para filho, com os conhecimentos da modernidade, representados 

pelos personagens, são abordados temas como o surgimento da vida, processo 

civilizatório, tribalismo, escambo, recursos naturais, manipulação de massa e as 

possíveis soluções para as questões ambientais da atualidade. Após a peça, era 

informada a proposta do Projeto ECOmAGENTE como um curso aberto à 

participação de qualquer morador interessado.  

As apresentações ocorreram no turno da manhã, direcionadas somente aos 

alunos do colégio, e à noite para os alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos) 

e moradores da comunidade. Na plateia estavam presentes o presidente da 

associação de moradores da Grota do Surucucu, agentes de saúde e zoonoses que 

atuam na comunidade, bem como os alunos do EJA, todos moradores da 

comunidade (Grota, Caramujo e/ou Igrejinha). 

Os encontros tiveram inicio no final de abril de 2013 e foram planejados para 

ocorrerem apenas nas manhãs de sábado. Foi desenvolvido um blog para divulgar 

as ações do Projeto ECOmAGENTE, onde foram postados os relatos das atividades 

realizadas (http://ecomagentegrota.blogspot.com.br/). 

http://ecomagentegrota.blogspot.com.br/
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Nos encontros organizados com saídas de campo por dentro da comunidade, 

os agentes de saúde e zoonoses participantes e que conhecem bastante as vielas e 

ruas, tornaram-se os guias para apresentar os locais.   

Ao final da primeira fase, foi proposta a organização de uma Conferência 

Livre de Meio Ambiente, seguindo a metodologia difundida pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) como um instrumento da IV Conferência Nacional de Meio 

Ambiente, realizada ao longo do ano de 2013, cuja proposta teve como objetivo 

contribuir com a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com foco 

nos eixos: Produção e Consumo Sustentáveis, Redução de Impactos Ambientais, 

Geração de Emprego e Renda e Educação Ambiental. 

As vinte ações prioritárias definidas durante a conferência livre culminaram 

em um documento (ANEXO II) que foi encaminhado para o site oficial da IV 

Conferência Nacional, de acordo com a metodologia proposta pelo MMA para 

formalizar as conferências livres.  

Para dar continuidade à segunda fase do Projeto, aproveitou-se do 

documento gerado para auxiliar na definição de ações prioritárias que poderiam ser 

viabilizadas e implementadas sem depender de muitos recursos externos. 

Dentro dessas ações prioritárias, resolveu-se formar dois Grupos de Trabalho 

(GT): GT Plano para melhorar a coleta de Lixo na comunidade e GT Projetos 

Participativos para promover a viabilização das ações e, principalmente, com o 

objetivo de envolver e mobilizar mais moradores para participarem. 

Para o ano de 2014 estão previstos encontros mensais ou pelo menos 

bimestrais para apoio à manutenção dos Grupos de Trabalho e para maior 

envolvimento com alunos do colégio e moradores da região.  

 

 

4.6 Programa de Despoluição da Enseada de Jurujuba  

 

No inicio de 2013, foi anunciado, pelo Prefeito de Niterói, o Programa de 

Despoluição da Enseada de Jurujuba, denominado “Enseada Limpa”. Uma proposta 

que prevê e depende de ações integradas entre as secretarias do município, bem 
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como os serviços públicos de água e esgoto que estão sob a responsabilidade da 

concessionária Águas de Niterói (NITERÓI, 2013). 

Segundo o vice-prefeito, criador do programa, a proposta foi idealizada com 

um objetivo maior, o de servir como exemplo de possiblidade para despoluição da 

Baía de Guanabara e utilizando-se como experimento em uma região menor, ou 

seja, se for possível através de um trabalho integrado reduzir os impactos influentes 

da bacia hidrográfica contribuinte à enseada de Jurujuba, será possível despolui-la e 

replicar o programa a outras regiões.  

O Enseada Limpa tem como base territorial a bacia hidrográfica da Enseada 

de Jurujuba, que abrange os bairros de São Francisco, Charitas, Jurujuba, 

Cachoeira e parte do Largo da Batalha, incluindo as comunidades de ocupação 

desordenada como: Gavião, Jamelão, Grota, Igrejinha, Ponte Velha, Maceió, 

Preventório, Peixe Galo, Cascarejo e Salinas, entre outras. O programa visa a 

melhor qualidade das águas e do meio ambiente de modo geral e, sobretudo, a 

melhoria da qualidade de vida da população desses locais (NITERÓI, 2014) 

A Figura 4.19 apresenta a delimitação da área da bacia hidrográfica 

contribuinte à Enseada de Jurujuba.  Para a despoluição da Enseada, o projeto 

planejou ações em toda a bacia hidrográfica, com focos principais no saneamento, 

na prevenção do assoreamento, bem como da chegada do lixo às águas da 

Enseada (GRAEL, 2013). A grande preocupação foi apontada para o Canal de São 

Francisco, que como relatado no item 2.2, funciona como uma drenagem de esgoto 

das comunidades que vivem a montante do CSF. 

Apontado como o principal problema de poluição da Enseada de Jurujuba, o 

esgoto sem tratamento ainda chega às suas águas provenientes de deficiências de 

saneamento das comunidades, como Preventório, parte de Jurujuba, e da 

microbacia contribuinte ao CSF. Para resolver o problema da chegada de esgoto à 

Enseada de Jurujuba, a Prefeitura de Niterói priorizou investimentos, junto com a 

concessionária Águas de Niterói. Dentre eles se destaca uma parte, cerca de R$ 1,5 

milhões, aplicada na instalação de banheiros sanitários e/ou na conexão de outras 

instalações intradomiciliares, como cozinhas, além de pavimentações e drenagens 

na região da Grota do Surucucu (GRAEL, 2013). 
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Figura 4.19 Área da Bacia hidrográfica contribuinte a Enseada de Jurujuba destacado em 
vermelho. Fonte: Prefeitura de Niterói. 

 

 

Além destas ações, fazem parte das iniciativas de gestão ambiental a 

desinfestação de roedores, a limpeza periódica dos sedimentos no CSF (para 

permitir uma melhor drenagem e melhor funcionamento do sistema de captação de 

tempo seco próximo à ponte da Rua Tupinambás) e outras ações como: contenção 

de encostas, um Projeto de Gestão Integrada de Resíduos  (PGIR) nas 

comunidades, além de ações de governança, como a implantação do Comitê Gestor 

da Bacia Hidrográfica. (NITERÓI, 2014). 

Com objetivo da redução de erosão e aporte de sedimentos que chegam a 

enseada pelo Canal de São Francisco, em 2013, foram investidos cerca de R$ 3,8 

milhões em obras de contenção de encosta de 19 pontos críticos em sua bacia 

hidrográfica. Os recursos foram oriundos do PAC, de um contrato assinado em 

2006, no valor de R$ 9 milhões. No total, segundo a Prefeitura, mais de R$ 8 

milhões foram investidos na despoluição da Enseada de Jurujuba em 2013 

(NITERÓI, 2014). 
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Para sensibilizar os moradores quanto à correta destinação do lixo, bem como 

melhorar o sistema de coleta e consequentemente a qualidade de vida da 

população, além da redução do aporte de lixo para o CSF e enseada de Jurujuba, foi 

concebido um Programa de Gestão Integrada de Resíduos (PGIR) para o alto da 

bacia contribuinte ao CSF (Comunidades da Grota, Igrejinha, Jamelão e Gavião) 

(NITERÓI, 2014). 

 

4.6.1 Ações e propostas do PGIR  

 

Para um proposta de PGIR, a coordenação do Projeto Enseada Limpa, que 

está vinculada à vice prefeitura, precisou integrar secretarias municipais como: 

SECONSER (Secretária de Conservação), CLIN, Secretaria de Saúde através do 

Programa Médico de Família (PMF) e Vigilância Sanitária,  Secretaria de Assistência 

Social e Direitos Humanos, além da EMUSA (Empresa Municipal de Moradia 

Urbanização e Saneamento) e Secretaria de Meio Ambiente Recursos Hídricos e 

Sustentabilidade (NITERÓI, 2013).     

O objetivo seria a estruturação de uma equipe dedicada não somente a 

coletar os resíduos, mas também a trabalhar junto às famílias para combinar 

procedimentos na destinação dos resíduos sólidos e com a participação da 

SECONSER ampliar a logística de coleta.  

Segundo CASTRO (2014),  coordenadora do Projeto, um dos maiores 

desafios de um projeto de gestão integrada dentro de uma instituição pública é o de 

justamente planejar e efetivar ações integradas, as quais precisam envolver desde 

os secretários de governo a, principalmente, os funcionários que atuam no cotidiano 

das comunidades. Para isto, é preciso lidar com todos os vícios e padrões da 

administração pública que ainda prevalecem, onde o servidor público ou trabalhador 

de rua raramente tem contato com a hierarquia que planeja as ações e que na 

maioria das vezes não conhece a realidade cotidiana, suas dificuldades e limitações 

encontradas pelos trabalhadores de base (CASTRO, 2014).    

A proposta de iniciar o GIR nas comunidades do alto da bacia contribuinte ao 

CSF surgiu após uma serie de encontros e reuniões promovidos pela Prefeitura, nos 

quais participaram agentes de saúde do PMF que atuam no campo e diretamente 
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com as famílias das comunidades da área influente ao Programa Enseada Limpa. 

Nesses encontros eram apresentados diagnósticos ambientais das áreas de atuação 

(CASTRO, 2014).  

A esse diagnóstico somou-se os casos, na mesma região, de proliferação de 

ratos, que levaram a Prefeitura a realizar uma parceria com o INEA para a 

desinfestação de roedores. Tais fatores levaram a priorização da área de atuação do 

GIR nestas comunidades - Grota, Igrejinha, Jamelão e Gavião - incluídas na 

microbacia contribuinte do CSF(CASTRO, 2014). 

 

 

4.6.2 Novo sistema de coleta de resíduos proposto pela Prefeitura de 

Niterói  

 

A Figura 4.20 e o ANEXO III apresentam a proposta de um novo sistema de 

coleta desenvolvido pela CLIN e ECONIT. O Quadro 1 detalha uma adaptação da 

legenda do mapa para auxiliar na identificação da localização de novos coletores 

(Lixeiras) e caçambas, além do destaque às ruas principais com disponibilidade de 

coleta porta a porta.  

As áreas de difícil acesso à coleta regular por caminhão foram divididas para 

estabelecer uma coleta com auxílio de garis comunitários. Para as ruas estreitas 

planejaram a utilização de pequenos tratores ou carretas para a coleta das lixeiras 

(coletores de 200 a 1200L).  

No mapa (Figura 4.20), o contorno em preto delimita a área da microbacia 

contribuinte ao CSF. As ruas principais e trechos destacados em vermelho informam 

os locais onde há coleta domiciliar (porta a porta) às segundas, quartas e sextas, no 

horário diurno. Os trechos em azul escuro representam ruas estreitas e vielas onde 

não há acesso a caminhões de coleta, entretanto planejaram utilizar pequenos 

tratores. Em azul claro, destacou-se um trecho da Rua Ronaldo Gomes Menezes 

com acesso apenas para o caminhão poliguindaste coletar uma caçamba (número 

7) às terças, quintas e sábados, no horário diurno. Todos os pontos com pequeno 

hexágono representariam os novos containeres de 240L que seriam dispostos para 
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facilitar a coleta de rua e do gari comunitário que, segundo o mapa, passaria a atuar 

por setores. 

 

 
Figura 4.20 Mapa com a proposta do novo sistema de coleta para região da microbacia 
contribuinte do CSF. Fonte: Prefeitura de Niterói. 
 

 

 

Quadro 1 Adaptação da legenda do mapa desenvolvido pela ECONIT. Fonte: Prefeitura 

 

Indicação das caixas estacionárias de 5 m³. Todas as 14 caixas são coletadas pelo 

caminhão compactador (carro-caixa), de 2ª à sábado no horário diurno, com exceção 

da caixa nº 07, coletada pelo caminhão poliguindaste, às 3ª, 5ª e sábados no horário 

diurno. Estão localizadas nos seguintes pontos: 

 Caixa nº 01 – localizada na Rua Erli Forbici Garcia; 

 Caixas nº 02 à 05 – localizadas na Rua Doutor Albino Pereira; 

 Caixa nº 06 – localizada na Rua Esther Jacobson; 

 Caixa nº 07 – localizada na Travessa São Luís; 

 Caixas nº 08 e 09 – localizadas na Estrada General Castro Guimarães; 

 Caixa nº 10 – localizada na Avenida Rui Barbosa; 

 Caixas nº 11 à 14 – localizadas na Estrada Celso Peçanha. 

 

Indicação de ruas onde há acesso e é realizado a coleta domiciliar, através de 

caminhão compactador. Em toda a área destacada no mapa, a coleta é realizada 

todas as 2ª, 4ª e 6ª, no horário diurno.  
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Indicação da rua onde há acesso apenas para o caminhão poliguindaste. Neste 

trajeto, é coletado a caixa nº 07, às 3ª, 5ª e sábados no horário diurno. 

 

Indicação de ruas e vielas onde não há acesso à caminhões de coleta, apenas de 

veículos de pequeno porte e trator. 

 

Indicação de containeres de 240 litros. 

 

Indicação de container de 1.200 litros. 

 

Indicação das áreas que serão cobertas pelas equipes de garis comunitários. Foram 

definidas 07 áreas onde o acesso é somente de pedestres. Também foram definidos, 

em cada área, pontos para a implantação de novos containeres de 240 litros para o 

auxílio da equipe de garis comunitários. 

 

Indicação dos pontos à serem implantados novos containeres de 240 litros, para 

auxílio no despejo de lixo dos moradores e da equipe de garis comunitários. Estão 

localizadas nos seguintes pontos: 

 09 pontos em locais estratégicos por toda a Rua Ruth de Oliveira; 

 06 pontos na Rua Albino Pereira, sendo 01 na praça e 05 em vielas depois do 
ponto final do ônibus; 

 08 pontos em locais estratégicos por toda a Travessa São Luís; 

 03 pontos em locais estratégicos por toda a Rua São Judas Tadeu; 

 01 ponto na entrada da Rua Noemir Peixoto Menezes; 

 01 ponto no final da Rua Adolfino José Rodrigues; 

 02 pontos na Avenida Rui Barbosa; 

 04 pontos em locais estratégicos por toda a Rua São Luís; 

 01 ponto no final da Rua Pedra Branca; 

 02 pontos em uma viela com acesso pela Rua A; 

 10 pontos em locais estratégicos por toda a Estrada General Castro 
Guimarães, sendo 05 deles na Ponte Velha; 

 09 pontos em locais estratégicos na Estrada Celso Peçanha. 

 

Na semana anterior à data programada para o mutirão e marco de mudança 

no sistema de coleta, a RECICLIN, setor de coleta seletiva da CLIN, iniciou, no 

formato de teste, a coleta semanal (sextas-feiras de manhã) e porta à porta de 

materiais recicláveis na rua principal, Albino Pereira e trechos da Rua Ruth de 

Oliveira. Uma iniciativa para levar a cultura da coleta seletiva, testar a logística 

envolvida e auxiliar em uma analise dos materiais coletados, que são pesados na 

sede da CLIN no centro da cidade e depois encaminhados para a cooperativa de 

catadores localizada no Morro do Céu (PIRES, 2014). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Este capítulo procura apresentar uma discussão sobre cada um dos projetos 

apresentados no Capítulo 4, com uma abordagem sobre seus objetivos e resultados. 

Procurou-se dar ênfase a uma avaliação dos resultados do Projeto Águas Limpas 

(Item 4.3) baseando-se na experiência empírica do autor, que atuou no apoio à 

coordenação desse projeto, incluindo a eficiência do uso de uma embarcação para a 

coleta de lixo flutuante, bem como as suas ações de prevenção que originaram 

outros dois projetos: Proposta de uma Ecobarreira (Item 4.4) e o Projeto 

ECOmAGENTE (Item 4.5). 

Inclui também os resultados sobre a identificação do descarte de resíduos 

sólidos nas comunidades inseridas na bacia contribuinte ao Canal de São Francisco, 

em um comparativo com um estudo realizado no ano de 2003. 

Para finalizar é exposta uma analise critica sobre o Projeto de Gestão 

Integrada de Resíduos (PGIR), apresentado pela Prefeitura de Niterói (Item 4.6.2). 

Dentro dessa analise foram levantadas proposições para contribuir com o PGIR.  

 

5.1 Análise do Projeto Niterói Águas Limpas  

 

 

Segundo BORGES (2006), para análise dos dados foram consideradas 

apenas duas estações, MAC e IGeo, por cobrirem uma área de observação maior, 

além de abranger a região costeira monitorada. 

Para cada período de observação, manhã ou tarde, de cada uma das bases, 

analisou-se a presença ou ausência de manchas de lixo. O total de observações das 

duas estações, IGEO e MAC, somaram-se com as informações diárias de amplitude 

de maré e pluviometria, considerando o total pluviométrico do dia. Os dados das 

avistagens diárias somadas à pluviometria e amplitude da maré foi compilado em 

uma planilha, como exemplificado na Figura 5.1, referente aos dados do mês de 

maio de 2006. 
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Figura 5.1 Representação da planilha com a compilação dos dados de avistagem, 
pluviosidade e amplitude da maré. Exemplo da planilha do mês de maio. Fonte: (BORGES, 
2006) 
 

 

A partir desta nova planilha, que inclui os dados de pluviosidade e amplitude 

da maré, desenvolveram-se gráficos para facilitar a visualização do cruzamento dos 

dados. A Figura 5.2 apresenta o modelo de gráfico com o cruzamento dos dados de 

amplitude de maré do mês de maio.  

No relatório, BORGES (2006) esclarece que não houve uma relação 

observada nos gráficos de cada um dos meses do monitoramento (maio, junho, julho 

e agosto de 2006), entre ocorrência de chuvas e predominância de lixo. Cita ainda 

que nos dias em que houve grande incidência de chuva não foi possível realizar a 

observação de campo, o que, em princípio, poderia apontar alguma relação entre 

pluviosidade e lixo.  

Entretanto, em dias ou períodos sem incidência de chuva relata que foi 

possível observar presença de lixo em quantidade maior ou igual a 50% das 

observações diárias. O que poderia estar relacionado ao volume de chuva que tenha 

caído nas bacias hidrográficas contribuintes a Baía de Guanabara nos dias 

anteriores as observações, porém que não foi possível uma comparação em 

maiores detalhes. Os dados de pluviosidade restringiram-se as estações Urca e Ilha 

do Governador.    
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Figura 5.2 representação do gráfico sobre a relação entre Avistagem de Lixo pela Manhã e 
Amplitude da Maré – Mês de maio. Fonte: (BORGES, 2006) 

   

 

Quanto à amplitude de maré, relata que nos gráficos de cada um dos meses 

monitorados não identificou uma relação com a quantidade de avistagens de lixo.  

Na conclusão do relatório são apresentados os seguintes tópicos:  

 Com os parâmetros utilizados não há possibilidade de previsibilidade de 

maior ou menor acúmulo de lixo flutuante nas praias da Boa Viagem e 

Flechas, no Ingá; 

 Em 92,1% dos dias de monitoramento houve avistagem de lixo flutuante em 

mais da metade das observações feitas; 

 A maior quantidade de observações com lixo flutuante ocorreu na Base MAC, 

tanto pela manhã, quanto pela tarde; 

 As observações das equipes de campo indicaram o deslocamento prioritário 

do lixo no sentido Forte do Gragoatá-Ilha da Boa Viagem, Ilha da Boa 

Viagem-MAC e MAC-Praia das Flechas; 

 Na praia da Boa Viagem há tendência de concentração de lixo sob a ponte de 

acesso à ilha, sendo que na maré alta este lixo ultrapassa a faixa de areia, 

deslocando-se em direção ao MAC; 
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 Em toda extensão monitorada há tendência de distribuição do lixo flutuante de 

maneira mais uniforme, próximo à costa; 

 Informações obtidas durante o período de trabalho (mas não confirmadas) 

indicam que ocorre concentração de lixo na praia do Gragoatá. Possivelmente 

o mesmo lixo que se desloca em direção à praia das Flechas. 

 

Os dados gerados ao longo dos três meses de monitoramento e 

apresentados no relatório final não propiciam uma compilação para interpretar a 

realidade, uma vez que são todos dados momentâneos e pontuais e ainda incluem 

uma subjetividade na observação das manchas de lixo flutuante. Outro fator que 

dificultou para uma análise mais precisa foi o tempo de monitoramento, de apenas 

três meses, além da dificuldade de observação nos dias de chuva e ressaca.  

Entretanto, concluiu-se empiricamente que há uma tendência do lixo flutuante 

do canal principal da Baía de Guanabara terminar na praia do Gragoatá e/ou seguir 

paralelo à costa para entrar na Enseada de Icaraí podendo terminar nas Praias da 

Boa Viagem, Flechas e Icaraí (Figura 4.1).  

Este programa deveria incluir a dinâmica de circulação das correntes de maré 

nos locais de observação e a influência da intensidade e direção do vento sobre 

essas correntes. Dados que poderiam enriquecer uma proposta de previsibilidade, 

porém tornando-a mais complexa.  

O projeto proporcionou uma forte sensibilização a todos os jovens que 

participaram do monitoramento. Contou com o envolvimento de 33 alunos do Projeto 

Grael e cinco estagiários, estudantes universitários. Por isso acabou contribuindo 

muito mais como um programa educativo e de sensibilização do que como um 

projeto de monitoramento e geração de dados. 

Os alunos participantes receberam bolsa auxílio por cada hora monitorada, 

além de passagens de ida e volta para o deslocamento até a área de 

monitoramento. Ao estagiário bolsista foi oferecida uma bolsa auxílio. A equipe 

contou também com uma coordenação coletiva de uma geógrafa do Instituto de 

Geociências da UFF e um biólogo coordenador das atividades ambientais do 

IRN/Projeto Grael. O custo total do projeto segundo BORGES (2006) foi cerca de 

R$31.500,00 (valor baseado no ano de 2006). 
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5.2 Análise do Projeto BG – Baía de Guanabara 

 

As imagens da Figura 5.3 à Figura 5.7 representam um recorte da previsão de 

correntes, disponibilizado no site do Projeto BG, com destaque para a região das 

enseadas de Icaraí, Jurujuba e o canal principal da Baía de Guanabara, nos 

momentos de maior intensidade da preamar (maré alta), baixa-mar (maré baixa) e 

mudança na direção das correntes, durante a maré de sizígia (maior amplitude de 

maré), ou seja, maior intensidade. 

Neste recorte para as Enseadas de Jurujuba e Icaraí, o modelo não apresenta 

uma influência de correntes superficiais do canal central da Baía de Guanabara com 

a Enseada de Jurujuba, como se a enseada estivesse isolada da interferência do 

canal central da Baía de Guanabara (Figura 5.4 à Figura 5.7). Essas conclusões 

influenciaram na tomada de decisão da Prefeitura de Niterói quanto à elaboração do 

Programa de Despoluição da Enseada de Jurujuba, apresentado no item 4.6. 

Até o momento ainda não foi realizado um estudo, com observações in situ, 

para integrar aos dados do modelo e utilizá-lo na previsão do comportamento dos 

resíduos flutuantes na Baía de Guanabara.  

 

 
Figura 5.3 Recorte com destaque para Enseada de Icaraí e Jurujuba a direita da imagem e 
do Canal central da Baía de Guanabara. Fonte: site do Projeto BG - 
http://www.projetobaiadeguanabara.com.br/previsao.php 

 

http://www.projetobaiadeguanabara.com.br/previsao.php


79 

 

 

 

 
Figura 5.4 Recorte com a previsão da corrente, durante o fluxo de maré enchente (preamar) 
do dia 30/11/13 as 01h00min. Fonte: site do Projeto BG - 
http://www.projetobaiadeguanabara.com.br/previsao.php 
 

 

 

 
Figura 5.5 Recorte com a previsão da corrente, durante momento de mudança de direção 
(de enchente para vazante) das correntes de maré do dia 30/11/13 as 02h00min. Fonte: site 
do Projeto BG - http://www.projetobaiadeguanabara.com.br/previsao.php 

 

http://www.projetobaiadeguanabara.com.br/previsao.php
http://www.projetobaiadeguanabara.com.br/previsao.php
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Figura 5.6 Recorte com a previsão da corrente, durante o fluxo de maré vazante (baixa-mar) 
do dia 30/11/13 as 05h00min. Fonte: site do Projeto BG - 
http://www.projetobaiadeguanabara.com.br/previsao.php 
 
 

 
Figura 5.7 Recorte com a previsão da corrente, durante momento de mudança de direção 
(de vazante para enchente) das correntes de maré do dia 30/11/13 as 09h00min. Fonte: site 
do Projeto BG - http://www.projetobaiadeguanabara.com.br/previsao.php 

 

 

5.3 Análise do Projeto Águas Limpas  
 

http://www.projetobaiadeguanabara.com.br/previsao.php
http://www.projetobaiadeguanabara.com.br/previsao.php
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Os dados mensais do total de resíduos coletados, bem como o tempo de 

operação da embarcação e pluviosidade eram apresentados nos relatórios mensais, 

a partir de agosto de 2010 e no formato de gráficos. Já os dados diários, referentes 

ao peso total do material coletado, tempo de operação e transparência (por disco de 

secchi) foram apresentados apenas em alguns dos relatórios mensais do ano de 

2011. 

Os dados apresentados nos gráficos a seguir proporcionam uma melhor 

visualização das operações, evidenciando seu esforço de coleta em relação aos 

resíduos coletados, sua eficiência, bem como um comparativo com a pluviosidade, 

dias sem operação, além da influência dos canais de drenagem através dos dados 

da transparência.  

O gráfico referente aos dados mensais do total em peso (kg) dos resíduos 

coletados no período de agosto de 2010 a dezembro de 2013 é apresentado na 

Figura 5.8 e da pluviosidade (mm) mensal referentes à estação Urca – Rio de janeiro 

(Fonte: http://www0.rio.rj.gov.br/alertario/?page_id=139) na Figura 5.9. Os dados 

com o esforço de coleta mensal, em horas, determinado pelo horimetro da 

embarcação para o período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013 são 

apresentados na Figura 5.10. 

 

 
Figura 5.8 Gráfico com os dados mensais do total em peso (Kg) dos resíduos coletados ao 
longo do período de agosto de 2010 a dezembro de 2013. Os números referem-se ao 
máximo coletado em cada um dos meses. 
 

http://www0.rio.rj.gov.br/alertario/?page_id=139
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No período de março, abril e maio de 2012 o barco esteve parado a maior 

parte do tempo para manutenção, quando ocorreu a substituição do motor da 

embarcação, e de janeiro a abril de 2013 a embarcação esteve parada por outros 

motivos de manutenção preventiva que somaram-se a dias com outras atividades 

envolvendo toda a equipe do Projeto Águas Limpas. 

Os gráficos com os totais anuais para o peso (Kg) do material coletado e o 

esforço de coleta (horas) são apresentados nas Figura 5.11 e Figura 5.12 

respectivamente. Os referentes ao peso (Kg) total coletado (Figura 5.8) e o esforço 

de coleta (Figura 5.10) revelam que apenas no ano de 2011 ocorreram operações 

em todos os meses do ano e o máximo coletado em um único mês foi em abril de 

2011, com 1717 kg.  

 

 
Figura 5.9 Gráfico com os dados de pluviosidade em (mm) do total mensal da estação Urca 
do sistema Alerta Rio do período de agosto de 2010 a dezembro de 2013. Os números 
referem-se a máxima pluviosidade atingida em cada um dos meses  Fonte: site Alerta Rio - 
http://www0.rio.rj.gov.br/alertario/ 
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Figura 5.10 Gráfico com os dados do esforço de coleta mensal (tempo em horas que a 
embarcação esteve em operação). Os números referem-se ao máximo de esforço atingido 
em cada um dos meses. 

 

 

O gráfico de esforço de coleta (h) total anual representado na Figura 5.12 não 

apresenta os dados do ano de 2010, pois as anotações referentes ao horimetro da 

embarcação iniciaram-se em janeiro de 2011. 

Para os anos de 2011 e 2012 foi elaborado gráfico (Figura 5.13) com as 

porcentagens de dias em que a embarcação esteve em operação de coleta, bem 

como parada para manutenção e sem operar por outros motivos, como feriados e/ou 

quando a equipe esteve participando de atividades educativas em ações de 

prevenção. 

Os motivos pelos quais houve algumas lacunas, meses sem dados das  

operações com a embarcação, como nos anos de 2010, 2012 e 2013 estão 

relacionados aos períodos em que não ocorreram operação, principalmente pela 

manutenção preventiva e corretiva da embarcação, como apresentado na Figura 

5.13.  
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Figura 5.11 Gráfico com o total anual de resíduos coletados por peso (Kg). 
 

 

 
Figura 5.12 Gráfico com o total anual do esforço de coleta em horas, período de janeiro de 
2011 a dezembro de 2013 
 

 

 
Figura 5.13 Gráfico com a porcentagem de dias ao longo dos anos de 2011 e 2012 para 
operação, manutenção da embarcação e outras atividades. 
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Em uma análise dos gráficos é difícil encontrar uma relação direta entre a 

pluviosidade mensal (Figura 5.9) e o total em peso de material coletado mensalmente 

(Figura 5.8), como exemplo do mês de fevereiro de 2012, onde ocorreu a menor 

pluviosidade entre todos os meses registrados e, no entanto o peso do material 

coletado no mesmo mês foi um dos maiores, atingindo 967 kg. Para uma analise 

mais detalhada haveria necessidade de dados diários do volume de chuva que caiu 

nas bacias hidrográficas contribuintes a Baía de Guanabara em comparação com os 

dados de coleta nos dias posteriores. Neste caso pode ter ocorrido apenas um dia 

de chuva torrencial que representou o volume total do mês e justamente dias após 

esta chuva a quantidade de resíduos coletados pode ter sido elevada.  

O gráfico de esforço de coleta mensal (Figura 5.10) não necessariamente se 

relaciona com maior coleta mensal, ou seja, maior eficiência na coleta. Podem ter 

ocorrido dias com maior quantidade de resíduos e outros com menor. Nas figuras 

(Figura 5.11 e Figura 5.12), total anual de resíduos coletados e total anual de 

esforço de coleta respectivamente, apesar do ano de 2011 ter maior esforço e maior 

coleta, sua eficiência atingiu 10,9Kg coletado por hora de esforço e no ano de 2012, 

o total coletado foi quase a metade e o esforço foi cerca de três vezes menor, o que 

dobrou a eficiência em relação a 2011, atingindo 19kg/h de esforço.  

Na avaliação do objetivo inicial do Projeto Águas Limpas, que no período 

entre agosto de 2010 a maio de 2012 tinha como foco principal as operações de 

coleta de lixo flutuante nas Enseadas de Jurujuba e Icaraí através do uso da 

embarcação Cataglop Light, chegou-se a algumas conclusões empíricas:  

 O lixo flutuante é muito dinâmico, pode estar concentrado em um local, 

o que facilita sua coleta, porém rapidamente pode se espalhar pelas 

correntes de maré ou por uma mudança brusca no vento e dificultar 

toda a operação de coleta;  

 O desembarque dos resíduos coletados demandava quase o mesmo 

tempo da operação de coleta com o barco carregado. Com apenas um 

local em toda a área de atuação, perdia-se muito tempo no 

deslocamento e na retirada manual dos resíduos; 

 Necessidade de constante manutenção preventiva e corretiva da 

embarcação, como limpeza do casco e substituição de peças do motor. 
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Devido ao uso diário e justamente nos locais com muitos resíduos, eles 

acabavam danificando hélice e partes do motor; 

 Consumo médio de combustível (gasolina) em torno de sete litros por 

hora de operação. Em muitos momentos, com os resíduos espalhados, 

o consumo de combustível (gasolina) acabava maior e a coleta menor;  

 Ociosidade dos operadores nos dias em que não eram encontrados 

muitos resíduos flutuantes, bem como nos dias em que ficavam 

aguardando por manutenção especifica do motor.  

Contando apenas com os dias em que a embarcação esteve em operação e o 

total coletado anualmente, a média diária de coleta, no período de 2011 e 2012 foi 

de 43,3kg por dia de operação e a média mensal, incluindo apenas os 21 meses em 

que houve operação, foi de 767,5kg/mês ou 0,76 Toneladas/mês. 

Quanto à média de custos mensais para as operações, incluindo, manutenção 

da embarcação, salário base para dois operadores e o consumo de gasolina atingiu-

se R$9.761,00, como apresentado na Tabela 5.1. Desta forma o custo do 

quilograma (Kg) de material coletado foi estimado em R$12,72/Kg, ou R$12.720,00 

por Tonelada. Este valor não inclui o custo para a destinação final, que conta com a 

parceria da CLIN.     

 

Tabela 5.1 Custos mensais para operação da embarcação com a média de 60h de 
operação. Os custos de manutenção foram baseados no orçamento apresentado pela 
empresa ECOCEANE. 

Período de 2011 e 2012  

Média de esforço de operação (horas/mês)   60h/mês    

Consumo médio mensal gasolina (7L/Hora)   420L/mês   

Custo gasolina R$3,10/litro (out_2013) 
 

420L R$ 3,10 R$ 1.302,00  

Salário Base operadores  2 R$ 1.200 R$ 2.400,00 

Taxas CLT, transporte e refeição 2 R$ 1.200 R$ 2.400,00 

Manutenção (média mensal)   R$ 3.078,00 

Seguro da embarcação   R$ 581,00 

Total mensal      R$ 9.761,00  

    
 

No caso de incluir o orçamento anual total do Projeto Águas Limpas nos anos 

de 2011 e 2012, de R$190 mil, o custo mensal seria de R$15.833,00 e o valor do 
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quilograma (Kg) do material coletado seria de R$20,62/Kg ou R$20.620,00 por 

Tonelada.  

Em um comparativo com valores da coleta de resíduos em comunidades 

pacificadas, experiência que a COMLURB realiza nas comunidades de baixa renda 

que possuem Unidades de Policia Pacificadora (UPP), o valor do quilograma 

coletado atinge outro patamar. No final de 2012 existiam 21 comunidades com 

UPPs, totalizando uma população de 400.332 moradores, vivendo em 127.665 

domicílios (IPP-RJ, 2012).  

Segundo o site oficial da Prefeitura do Rio – Transparência Carioca 

(http://www.transparenciacarioca.rio.gov.br/), o orçamento anual da COMLURB para 

esta coleta especifica de resíduos nos anos de 2011 e 2012, teve uma média de 

R$17,4 milhões. A quantidade média de resíduos gerada por habitante (Lixo Per 

Capita – Kg/hab.dia) das comunidades com UPPs foi de 0,51Kg por dia (COMLURB, 

2013). Com esses dados o valor total estimado de resíduos coletados em um ano 

em todas as comunidades foi de 74.521 toneladas e o valor do quilo do material 

coletado saiu a R$0,23/Kg ou R$230,00 por Tonelada.  

No caso do primeiro programa de coleta seletiva do Brasil, que funciona no 

Centro Comunitário de São Francisco desde 1985, em Niterói, cobrindo uma área 

com cerca de 1200 residências, a média mensal de material reciclável coletado e 

vendido foi de 20 toneladas (EINGENHEER, 2013). Valor este, bem acima (cerca de 

25 vezes) da média mensal dos resíduos flutuantes coletados nas operações com a 

embarcação que foi cerca de 770kg. Um programa que gera quatro empregos 

integrais e dois em período parcial, mas precisa de um subsidio mensal de 

R$2500,00 para o sustento econômico (EINGENHEER, 2013).  

 

Diante das dificuldades encontradas nos primeiros anos de operação com a 

embarcação, somados ao comparativo de custo beneficio na eficiência da coleta, 

tornou-se evidente a necessidade da mudança de foco no objetivo do Projeto Águas 

Limpas, que passou a reduzir as operações diretas de coleta e a aumentar as ações 

educativas e de prevenção e que deram origem aos projetos Águas Limpas nas 

Escolas, a proposta de uma Ecobarreira no CSF e o Projeto ECOmAGENTE 
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O orçamento previsto de R$7.600,00 para ampliar as atividades preventivas 

cobriu os custos das apresentações da peça, desenvolvimento da metodologia e 

implementação da exposição Águas Limpas nas Escolas em quatro unidades de 

educação, dentre elas duas escolas municipais (E.M), com cerca de 400 alunos, e 

em duas unidades de educação infantil (E.I), atingindo diretamente cerca de 950 

crianças e indiretamente seus familiares. 

A iniciativa de ações preventivas nas escolas proporcionou o desenvolvimento 

de um metodologia dinâmica e participativa adaptada para a educação infantil e 

ensino fundamental, para crianças entre 4 e 11 anos de idade, que pode ser 

replicado em unidades de educação para uma sensibilização sobre as origens, 

impactos e ações de prevenção à geração do lixo marinho e que não possuem uma 

abordagem especifica no currículo escolar.   

Após os resultados positivos desta metodologia e as observações da carência 

de uma gestão de resíduos efetiva nas unidades escolares, começou-se a estudar 

um formato de atividade envolvendo direção, funcionários e professores para auxiliar 

na gestão de resíduos e para servir como uma referencia pedagógica no cotidiano 

escolar.  Porém, até o momento, ainda não foram desenvolvidas ações concretas.  

Em paralelo pensou-se também em desenvolver e testar um projeto 

experimental de mobilização social e gestão de resíduos que incluísse a atuação 

nas comunidades de ocupação desordenada que fazem parte da microbacia do 

Canal de São Francisco, uma das principais fontes de resíduos mal descartados que 

acabam na enseada de Jurujuba, área de atuação do Águas Limpas. Esta iniciativa 

culminou com o desenvolvimento do Projeto ECOmAGENTE na comunidade da 

Grota, apresentado no subitem 4.5.  

 

 

5.4 Análise da proposta de uma ECOBARREIRA 

 

Após novos testes com o protótipo para aumentar a eficiência na coleta, nos 

quais ele ficou fixo na água por alguns dias e noites, observou-se que o material 

acabou funcionando como uma rede de pesca, onde pequenos peixes acabaram 

presos na malha de diâmetro de 10mm.  
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Assim, como seria utilizada uma rede com malha maior, de 50mm, e esta  

permaneceria submersa, inclusive na maré baixa, sua instalação no local 

determinado acabaria, de fato, funcionando como uma rede de pesca, podendo, 

inclusive, gerar conflito com pescadores artesanais que frequentam as proximidades 

do suposto local de instalação. 

Desta forma, optou-se por um novo local, mais adentro do canal. No entanto, 

a operação com a embarcação não seria possível e dependeria de uma coleta de 

todo o material retido na rede em uma das bordas do canal, uma vez que a 

ecobarreira estaria posicionada em diagonal à orientação do canal, de forma a 

direcionar os resíduos carreados para uma das bordas, facilitando sua coleta (Figura 

5.14). Para esta coleta, que acabaria envolvendo uma equipe em terra, haveria a 

necessidade de contar com a participação da Companhia de Limpeza de Niterói – 

CLIN, que já realiza a limpeza da Praia de São Francisco.  

Um novo projeto com o novo local para instalação (Figura 5.14) foi 

encaminhado a Águas de Niterói para analise. No aguardo de um posicionamento da 

CLIN para a coleta dos resíduos retidos, o projeto não teve continuidade. Durante 

este período pensou-se em novas adaptações ao material e estrutura do modelo de 

ecobarreira. Aproveitando-se do vasto uso de redes de proteção de janelas e muros, 

além da facilidade de encontrar empresas especializadas em sua instalação, 

pensou-se em utilizar esse material e dispor a ecobarreira no formato de um muro 

de rede ao invés de flutuante (Figura 5.15). 

Segundo a empresa SEGLAR, especializada na instalação de redes de 

proteção para janelas e muros e que se interessou em apoiar o projeto com a 

doação das redes, o padrão das malhas são com abertura de 50mm e projetadas 

para suportar até 500kg por m2. A Figura 5.16 apresenta uma ecobarreira no formato 

de rede utilizada para conter e acumular em uma das bordas o lixo flutuante 

carreado por um canal de drenagem urbana na cidade de Los Angeles – EUA (CCC, 

2006).  
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Figura 5.14 Sugestão de novo local para Ecobarreira. Fonte: PALERMO, 2013 

 

 

 
Figura 5.15 Sugestão da Ecobarreira no formato de um muro de rede. Fonte: PALERMO, 
2013 
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Figura 5.16 Ecobarreira utilizada em um canal de Drenagem urbana em Los Angeles – EUA. 
Fonte: (CCC, 2006) 

 

 

Neste novo projeto pensou-se em utilizar uma câmera de segurança que 

poderia ser instalada no muro do PCSF, fronteiriço à saída do CSF, para registrar o 

comportamento do CSF durante fortes chuvas e sob a influência das marés. Seu 

objetivo seria auxiliar na definição exata do posicionamento para instalação do muro 

de rede e, após esta fase, a câmera poderia monitorar o comportamento da 

ecobarreira já instalada. 

Com as autorizações informais do INEA e da Secretaria de Meio Ambiente, 

Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói (SMARHSN) e a resposta positiva 

quanto ao apoio da CLIN e do PCSF, logo se iniciou a instalação da câmera de 

segurança no muro do PCSF, além de um planejamento operacional em conjunto 

com a CLIN para detalhar a logística da coleta dos resíduos. 

Após as primeiras observações do comportamento do CSF durante as marés 

alta (Figura 5.17) e baixa (Figura 5.18) através do registro da câmera, ficou notável a 

influência do regime de marés na saída do CSF, onde durante a maré enchente as 

águas da enseada de Jurujuba penetram com força na saída do CSF. Diante dessas 

observações uma equipe de engenheiros da Águas de Niterói, que seriam 

responsáveis pela instalação dos perfis metálicos para fixação da rede, sugeriram 

algumas modificações no formato e no local exato para instalação da ecobarreira. 
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Figura 5.17 Imagem da câmera durante maré alta (março de 2013). 

 

 

 
Figura 5.18 Imagem da câmera durante maré baixa (março de 2013). 

 

 

Esta sugestão incluía a ampliação do local para o acumulo dos resíduos em 

uma das bordas do CSF e a redução da possibilidade de formação de uma represa, 

com a inclusão de um ponto para ruptura da barreira no caso de um grande acumulo 

de resíduos durante uma chuva torrencial. As imagens da Figura 5.19 representam 

os desenhos esquemáticos da planta baixa e vista frontal, criados pela equipe da 

Águas de Niterói para o projeto de instalação. 

Após uma visita de campo com equipe da Águas de Niterói para viabilizar a 

instalação, foi argumentado que haveria necessidade de uma autorização formal da 

SMARHN ou mesmo do INEA para iniciarem as obras de instalação, uma vez que 

seria utilizada uma retroescavadeira para fixação dos perfis metálicos e das 
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estruturas de concreto, podendo causar algum transtorno a moradores, gerando 

reclamações, exigindo explicações, mas sem o aval formal da Prefeitura.    

 

 

 

Figura 5.19 Imagens esquemáticas para representar a planta baixa e vista frontal do formato 
e local para a instalação da ecobarreira. 

 

 

Desde então, tentou-se algumas solicitações junto a SMARHSN, mas sem a 

obtenção de uma resposta formal, o que somado ao anuncio pela Prefeitura de 

Niterói da provável instalação de uma Estação de Tratamento de Rio (ETR) para o 

CSF dentro do Programa de Despoluição da Enseada de Jurujuba (GRAEL, 2013), 

no qual a retenção dos resíduos deveria estar localizada a montante da ETR, o 

projeto acabou não sendo priorizado pela Águas de Niterói.  
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Entretanto, no final de 2013 a Águas de Niterói se comprometeu a instalar a 

Ecobarreira como forma de cumprir um TAC com o INEA (LUVISOTTO, 2013). Em 

dezembro de 2013 foram instalados dois perfis metálicos para fixação da rede e a 

previsão para sua instalação e primeiros testes passou para o primeiro semestre de 

2014.  

Há necessidade de acompanhar seu funcionamento principalmente durante 

chuvas torrenciais antes de tirar qualquer conclusão. Vale ressaltar que a 

implementação de ecobarreiras, embora seja uma ação efetiva, precisa ser 

complementada por outras ações tais como educação ambiental e mobilização 

social baseadas em metodologias participativas e, principalmente, mais 

investimentos em saneamento básico a montante do corpo hídrico que se planeje 

esta intervenção. 

5.5 Análise do Projeto ECOmAGENTE  

 

Em um dos relatos postados no blog foram descritas as impressões que os 

responsáveis pela organização do projeto tiveram em uma saída de campo 

exclusiva, guiados por um agente de zoonoses, para auxiliar em um diagnostico 

sobre a região da microbacia do CSF. O trecho percorrido é apresentado na Figura 

5.20. 

 

 
Figura 5.20 Destaque em vermelho do trecho percorrido dentro das comunidades que fazem 
parte da microbacia contribuinte do CSF. Fonte: Blog do Projeto ECOmAGENTE. 
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No relato, disponível no Blog do Projeto ECOmAGENTE 

(http://ecomagentegrota.blogspot.com.br/p/impressoes.html), foram destacados os 

principais problemas relacionados aos resíduos sólidos, como: 

 

 Deficiência na coleta agravado pelo sistema viário, onde ruas tornam-se 

becos, vielas e até mesmo trilhas; 

 Locais inadequados de disposição de resíduos sólidos, com ênfase para 

resíduos de construção civil (entulhos de construção), bem como do lixo 

eletrônico;  

 Caçambas abertas (5m3) da Prefeitura, que podem ser chamados de Pontos 

de Entrega Voluntária de Resíduos Sólidos (Lixo), são mal localizadas em 

alguns pontos e em outros muito afastadas para alguns moradores; 

 Locais sem atendimento de coleta, propiciando a formação de pequenos 

vazadouros em terrenos baldios ou encosta (material mal abandonado se 

transforma em lixo e atrai mais lixo); 

 Necessidade de uma coleta porta a porta, principalmente nos locais afastados 

das caçambas, em ruas estreitas, vielas e trilhas. Coleta que poderia ser 

realizada com auxilio de um tratorzinho rebocando uma caçamba e atuando 

em conjunto com um gari comunitário; 

 Locais com necessidade de limpeza especializada para atuar em áreas de 

risco como encostas;  

 Necessidade de uma maior orientação aos moradores sobre os dias de coleta 

e procedimentos.  

 Necessidade de envolver os moradores em mutirões de limpeza com apoio 

logístico da Prefeitura e seguido de um planejamento para uma 

ressignificação do local, exemplo do plantio de um jardim. 

 

A organização da I Conferência Livre de Meio Ambiente na Grota contou com 

a colaboração dos participantes do projeto, bem como da direção do Colégio 

http://ecomagentegrota.blogspot.com.br/p/impressoes.html
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Estadual Duque de Caxias (CEDC), que sediou a Conferência ocorrida no dia 31 de 

agosto de 2013, com a adesão de cerca de 40 moradores.  

 As ações levantadas durante a Conferência foram reorganizadas pelos 

moradores participantes do ECOmAGENTE em novos temas prioritários que foram 

divididos em tópicos para formação de Grupos de Trabalho (GTs) e divulgados em 

uma das postagens do Blog:  

“Projeto de Hortas Comunitárias dentro do Posto de Saúde e/ou 

Colégio Duque de Caxias: Inclui a promoção de cursos sobre 

construção e manutenção de composteiras e viveiro de mudas (que 

serão disponibilizadas para proteção de nascentes e mata ciliar), bem 

como o cultivo de mudas de hortaliças ou ervas medicinais para serem 

trocadas por materiais recicláveis; 

Polo Socioambiental: Inclui projetos participativos como: mostra de 

filmes, apresentações de teatro, oficinas de arte e música, promoção 

de feiras de trocas de materiais (livros, roupas, brinquedos, etc), além 

da revitalização da iniciativa das artesãs da Grota (necessidade de 

disponibilizar um espaço); 

Plano de coleta de lixo para comunidade da Grota do Surucucu e 

seu entorno: Inclui o envolvimento de agentes ambientais, a atuação 

na gestão de resíduos e a possibilidade de formar PEVs – Ponto de 

Entrega Voluntária de materiais recicláveis;” 

(Fonte: http://ecomagentegrota.blogspot.com.br/2013/09/primeiros-passos-pos-

conferencia-livre.html ) 

 

 

As ações do GT para melhorar a coleta de Lixo na comunidade incluíram 

reuniões e saídas de campo com os participantes (todos moradores) para 

desenvolver, primeiramente, um mapa e apontar os locais com formação de 

pequenos lixões e acumulo de lixo. A partir disso, estudar formas de melhorar a 

coleta nesses locais e sugerir mudanças. Este trabalho é detalhado no item 5.6. 

Neste grupo participaram moradores e um agente de zoonoses que conhece 

bastante esses locais.  

http://ecomagentegrota.blogspot.com.br/2013/09/primeiros-passos-pos-conferencia-livre.html
http://ecomagentegrota.blogspot.com.br/2013/09/primeiros-passos-pos-conferencia-livre.html
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O GT de Projetos Participativos se propôs a organizar eventos como, por 

exemplo, uma mostra de filmes mensal, incluindo debates e aproveitando o espaço 

e os equipamentos disponibilizados pelo C.E. Duque de Caxias. Estes encontros 

poderiam atrair mais moradores e, assim, propor novas atividades de mobilização, 

como feira de trocas, apresentação de teatro e, até mesmo, um local para as artesãs 

da Grota realizarem seus trabalhos. 

A partir do GT de Projetos participativos formou-se um pequeno grupo para 

organizar a festa do dia das crianças, realizada com a participação de moradores e 

cerca de 50 crianças, no sábado, dia 12/10/2013 (Figura 5.21). O mesmo GT se 

organizou para instalar uma horta e viveiro de plantas medicinais no próprio espaço 

do Colégio.  

No último encontro do grupo, em dezembro de 2013, concretizou-se a 

formação de um canteiro no colégio (Figura 5.22), com fortalecimento de pequeno 

grupo e com a caseira do colégio sendo a responsável pela manutenção, inclusive 

nos períodos em que o colégio estivesse fechado. 

 

 

 
Figura 5.21 Registro da celebração do dia das crianças na entrada do Colégio Duque de 

Caxias. Fonte: http://ecomagentegrota.blogspot.com.br/ 
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Figura 5.22 Canteiro horta formado no CEDC no último encontro do projeto ECOmAGENTE. 

Fonte: http://ecomagentegrota.blogspot.com.br/ 
 

 

É difícil se obter qualquer conclusão quanto aos resultados desse projeto em 

termos de mobilização comunitária em um curto espaço de tempo. Sem dúvida ele 

requer uma manutenção motivacional até que os próprios moradores participantes 

do projeto deem continuidade aos Grupos de Trabalho formados e envolvam cada 

vez mais moradores em um processo de resgate de mobilização comunitária. 

Processo esse vivido após os desmoronamentos, mortes e desabrigados ocorridos 

durante as chuvas torrenciais de 2010 (PLATONOW, 2010). Dentro desse contexto 

parece que a perda gera uma mobilização comunitária com muito mais força que 

uma para um ganho coletivo a médio e longo prazo.  

Esta iniciativa pode contribuir com as ações da Prefeitura que dependem de 

uma participação comunitária como no caso de uma gestão integrada de resíduos e 

no planejamento do saneamento ambiental, entretanto para sua manutenção em 

ações de médio e longo prazo é necessário um investimento mínimo diante do 

montante investido na infraestrutura de obras de saneamento, como no caso das 

obras do PAC que estão sendo realizadas na comunidade e apresentadas no item 

4.6. 

É Importante ressaltar que a metodologia aplicada no Projeto ECOmAGENTE 

baseia-se no Caderno Metodológico para Ações de Educação Ambiental e 

Mobilização Social em Saneamento, elaborado pelo Ministério das Cidades, o qual 

enfatiza a importância da participação popular, onde a  comunidade seja mais do 
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que a beneficiária passiva dos serviços públicos, seja atuante, defensora e 

propositora dos serviços que deseja em sua localidade, por meio de canais de 

comunicação e de diálogo entre a sociedade civil e o poder público (PEAMSS, 2009). 

Como estratégia do Programa de Aceleração do Crescimento em 

Saneamento – PAC / Saneamento, o Governo Federal tem repassado significativos 

recursos para que os estados e municípios melhorem as estruturas de saneamento 

das suas localidades. Em geral, a execução dessas obras e empreendimentos é um 

dever da administração pública municipal e estadual e/ou das companhias de 

saneamento. Os manuais do Ministério das Cidades preconizam que, de 0,5 a 3% 

desse recurso, deve ser destinado para a realização de trabalhos sociais, que por 

sua vez podem ser alocados para ações de educação ambiental, mobilização social, 

organização da comunidade, capacitação profissional e/ou geração de renda 

(PEAMSS, 2009).  

Nesse contexto, é importante um amplo diálogo entre essas instituições 

executoras e grupos locais que já têm experiência em educação ambiental para que 

tais processos sejam participativos e que as ações sejam qualificadas e 

direcionadas ao atendimento das demandas prioritárias de cada localidade. Os 

Coletivos Educadores, Comissões Estaduais Interinstitucionais de Educação 

Ambiental - CIEAs, Coletivos Jovens, Superintendências do IBAMA e Instituto Chico 

Mendes, Secretarias Estaduais e Municipais de Meio Ambiente, Educação e Saúde, 

Movimentos Sociais e Redes de Educação Ambiental são exemplos de grupos e 

instituições que possuem uma experiência na área e podem contribuir com esses 

processos (PEAMSS, 2009). 

 

 

5.6 Identificação e análise do descarte de resíduos sólidos nas 

comunidades inseridas na bacia contribuinte ao Canal de São 

Francisco e propostas para o seu gerenciamento 

 

Este item procura apresentar um retrato de como se encontra o descarte de 

resíduos sólidos nas comunidades inseridas na bacia contribuinte ao Canal de São 

Francisco (CSF) no período de transição da proposta da Prefeitura de Niterói para 
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uma Gestão Integrada de Resíduos na região, como apresentado nos itens 4.6.1 e 

4.6.2.  Procura-se também apresentar uma correlação com o levantamento realizado 

pelo Instituto de Geociências da UFF em 2003, dez anos atrás.   

Como apresentado no item 2.2.1, a população das comunidades inseridas na 

microbacia contribuinte do CSF foi estimada em cerca de 6100 pessoas. Segundo 

COMLURB, 2013 a geração per capita de resíduos sólidos em comunidades 

pacificadas (com UPP), que supostamente teriam características similares as da 

região em estudo é de 0,51kg por dia. Neste sentido, a geração diária de resíduos 

sólidos precisando de uma coleta e correta destinação seria de cerca de 3100 kg. 

Para facilitar um comparativo, adotou-se as mesmas denominações utilizadas 

no levantamento realizado em 2003, pelo Instituto de Geociências da UFF, o qual 

dividiu em quatro parâmetros: Focos de lixo; Depósitos de lixo; Lixeira e Caçambas. 

• Focos de resíduos: locais onde se verificam acúmulos de resíduos 

sólidos despejados pelos moradores. Geralmente o lixo é carreado pelas águas 

fluviais, pluviais e/ou vento, ficando retido na vegetação, rochas dos córregos e/ou 

canais de drenagem. 

• Depósitos de resíduos: locais onde os moradores lançam o lixo 

doméstico, conhecido também como “lixões”. A retirada do lixo é realizada pela 

companhia de limpeza (CLIN), porém de forma esporádica;  

• Lixeira: latões de lixo, metálicos ou plásticos (cerca de 250L), dispostos 

em pontos estratégicos, onde os moradores depositam o lixo doméstico. A retirada 

do lixo é feita regularmente pela companhia de lixo; 

• Caçambas: estruturas metálicas de porte maior que as lixeiras (5m3), 

dispostas estrategicamente nas comunidades, as quais recebem um volume maior 

de lixo e poderiam ser chamadas de Pontos de Entrega Voluntária de Lixo. 

Regularmente, caminhões da companhia de limpeza esvaziam e/ou substituem 

essas caçambas. 

 

5.6.1 Focos de resíduos: 
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Os mesmos focos de lixo apresentados no estudo de 2003 também foram 

observados dez anos depois, concentram-se em áreas onde não há uma coleta 

regular com disposição de lixeiras e tão pouco acesso a caminhões para coleta.  

Para facilitar a visualização das áreas com concentração de focos de lixo, 

incluindo a localização das caçambas, lixeiras e os principais locais de deposito de 

lixo (”Lixões”) foi elaborado um mapa esquemático (Figura 5.23) utilizando-se das 

observações das saídas de campo, que sempre foram acompanhadas por agentes 

de saúde e/ ou zoonoses. Elaborou-se também outro mapa que segue no Apêndice 

1 em tamanho maior com destaque à localização georreferenciada de 14 registros 

fotográficos que incluem: focos de lixo, caçambas, lixeiras, além dos principais 

pontos de depósitos de lixo.  

O mapa esquemático (Figura 5.23) delimita em vermelho toda a área da 

microbacia contribuinte e definida para este estudo. As áreas em amarelo abrangem 

locais que foram observados focos de lixo. Por serem áreas de difícil acesso para 

permitir uma coleta regular com o uso de caminhão, acabam propicias a geração de 

focos de lixo com características variadas, desde o lixo doméstico a áreas com 

entulho de obras e lixo eletrônico. Resíduos que acabam camuflados pelo mato e 

vegetação rasteira em terrenos baldios, a exemplo da Figura 5.24.  
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Figura 5.23 Mapa esquemático com destaque para as áreas com foco de lixo, caçambas e 
coleta regular. Fonte: Adaptado do Google Earth 2013. 
 

 

 
Figura 5.24 Exemplo de foco de lixo com entulhos de obra e lixo eletrônico encontrado em 
uma área da Grota. Fonte: http://ecomagentegrota.blogspot.com.br/p/impressoes.html 
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Uma das áreas com maior concentração de focos de lixo encontra-se a 

montante do canal de São Francisco, já como um córrego, próximo a Ponte Velha e 

que recebe os eixos de drenagem da Grota do Surucucu e Igrejinha, como relatado 

no item 2.2.1, no vale localizado entre a Estrada Francisco da Cruz Nunes e a 

Estrada Castro Guimarães (Figura 5.23), uma região com 495 moradores segundo 

Censo 2010.  

Utilizando-se os dados de geração per capita diária de lixo em comunidades, 

0,51kg (COMLURB, 2013), a geração nesta área seria de cerca de 250 Kg por dia. 

Pela característica de um vale e de difícil acesso, se não coletados ou destinados 

adequadamente, todo esse resíduo gerado pode acabar nos córregos e se acumular 

no trecho encachoeirado que passa sob a Ponte Velha (Apêndice 1).  

Nas áreas destacadas em amarelo (Figura 5.23) que seguem paralela à Rua 

Vereador Otto Bastos (Apêndice 1), onde encontra-se apenas uma caçamba (5m3), 

foram observados focos de lixo com indícios de cinzas e material queimado, 

principalmente entre a Rua Vereador Otto Bastos e Rua São Judas Tadeu. Um local 

com ruas estreitas, vielas e trilhas que levam a encosta (paralela ao vale que passa 

o Canal de São Francisco) que acaba servindo para o descarte do lixo. Não foi 

possível, nesse local, um registro fotográfico para evitar à desconfiança de 

moradores e questionamentos de pessoas armadas. 

Importante ressaltar que este levantamento com observações e registro 

fotográfico em locais de difícil acesso e principalmente inseguro para transeuntes 

comuns desconhecido da maioria dos moradores, só foi possível pela confiança 

adquirida com moradores e agentes de saúde e zoonoses que participaram dos 

encontros promovidos na Escola Estadual Duque de Caxias como parte do Projeto 

ECOmAGENTE, (item 4.5) e foram os guias nas caminhadas pela comunidade. 

 

5.6.2 Depósitos de resíduos 

 

Existem na comunidade alguns locais que se tornaram depósitos de lixo ou 

pequenos “lixões”, áreas escolhidas pelos moradores como preferenciais para o 

despejo de lixo seja por comodidade ou porque áreas sujas atraem mais sujeiras e 

lixo. Entretanto, na maioria das vezes são locais impróprios para este fim, seja por 
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estarem muito próximos a moradias, fontes de água e córregos, ou em locais de 

difícil acesso, dificultando a retirada do lixo por parte da companhia de limpeza 

(WERDER et al, 2003).  

Dois locais se sobressaem como depósitos de lixo e que também foram 

relatados no estudo realizado pela UFF dez anos atrás. Um seria a Pedra da Lagoa 

e o outro sob a Ponte Velha e que estão em destaque na Figura 5.23.   

A Ponte Velha é um lugar de difícil acesso, tanto pela grande declividade 

como por ser uma área insegura com acesso restrito a moradores e/ou conhecidos 

de pessoas armadas, o que é relatado por agentes de saúde e zoonoses. Todo o 

lixo acumulado nesse local, que é um trecho encachoeirado, durante chuvas 

intensas, são carreados para o Canal de São Francisco (Figura 5.25) e (Apêndice 1), 

permanece no CSF ou é carreado à sua foz na Enseada de Jurujuba.      

 

 
Figura 5.25 Córrego no vale sob a Ponte Velha com focos de lixo. Fonte: 
http://ecomagentegrota.blogspot.com.br/2013_05_01_archive.html 

  

 

A Pedra da Lagoa, destacada na Figura 5.23 consiste em uma depressão 

rodeada por grandes matacões onde, no passado, havia uma pequena lagoa.   De 

acordo com relatos de antigos moradores e o estudo da UFF, no inicio da década de 

1980 o local era uma área de lazer onde as pessoas tomavam banho e lavavam as 

roupas. Com o passar dos anos, a lagoa secou e moradores começaram a despejar 

lixo no local, transformando-o em um pequeno “lixão” (Figura 5.26) e (Apêndice 1). 
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Os agentes de saúde relatam que procuram solicitar uma limpeza destes 

locais diretamente à CLIN e que uma equipe especifica faz o serviço, porém numa 

frequência que não acompanha a do descarte e sem um planejamento para 

solucionar o problema, que logo volta a tornar-se um “lixão” (Figura 5.27). Há 

indícios também de resíduos queimados. Provavelmente aproveitam o local para 

queimar o montante de lixo a fim de reduzir o seu volume e espantar vetores de 

doenças. 

 A prática da queima de lixo não parece incomum nos locais onde se 

encontram focos de lixo e depósitos de lixo. Tanto na Pedra da Lagoa, quanto em 

alguns trechos destacados em amarelo na Figura 5.23 foram observados pontos 

com resquícios de cinzas e fogo. Segundo relato do agente de zoonoses, até 

mesmo em algumas das caçambas de ferro localizadas nas ruas principais, quando 

é acumulado muito lixo, acabam ateando fogo para reduzir esse volume. No 

Apêndice 1 é apresentado a foto de uma caçamba, localizada na Rua Albino Pereira, 

com indícios de que pegou fogo.  

 

 

 
Figura 5.26 Vista da Pedra da Lagoa no local onde costumava ser uma pequena lagoa.  
Fonte: Autor – janeiro de 2014. 
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Figura 5.27 Vista do "Lixão" formado na Pedra da Lagoa. Fonte: Autor – janeiro de 2014. 

  

5.6.3 Coleta, Lixeiras e Caçambas 

 

A coleta regular de lixo ocorre apenas nas vias principais, onde caminhões 

podem circular para descarregar as caçambas metálicas dispostas ao longo das 

vias. Uma característica que prevalece e também foi relatada no levantamento da 

UFF (WERDER et al, 2003). A Figura 5.28 apresenta um mapa esquemático com a 

disposição dessas caçambas e lixeiras.     

 Na região da Grota do Surucucu e Igrejinha encontram-se regularmente 14 

caçambas de 5m3, sendo que cinco dispostas na fronteira da área estabelecida para 

este estudo, ou seja, estas cinco cobrem áreas vizinhas. Na rua principal, Albino 

Pereira, onde segue o CSF, estão localizadas a maioria das caçambas, sendo 

quatro de 5m3 e duas lixeiras de 1200L. Na Rua Ruth de Oliveira, sinuosa, porém 

paralela à principal, existe uma caçamba de 5m3 e dois pontos onde foram dispostos 

quatro latões lixeiras (200L) em cada um. Na Estrada General Castro Guimarães, 

onde está localizada a Ponte Velha, são duas caçambas de 5m3 e exatamente sobre 

a Ponte Velha existe uma pequena baia com quatro lixeiras plásticas (coletores com 

rodas) de 240L. Na outra rua paralela à principal, Ronaldo Gomes Menezes, existem 

duas caçambas de 5m3 (Figura 5.28). 

As caçambas são descarregadas em caminhão compactador (carro caixa) de 

segunda a sábado durante o dia, com exceção de uma localizada no meio da Rua 

Ronaldo Gomes Menezes, recolhido três vezes por semana (terças, quintas e 
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sábados) por caminhão poliguindaste. As lixeiras são descarregadas com a mesma 

frequência de segunda a sábado, porém utilizando um caminhão de menor porte, 

por causa da dificuldade de acesso (CLIN, 2013).   

É Importante ressaltar que as caçambas são abertas e recebem todo tipo de 

resíduos, desde lixo doméstico, móveis quebrados, eletrodomésticos até resíduos de 

construção civil (entulho de obras) e, nos momentos entre as coletas, os locais das 

caçambas acabam se tornando como focos de lixo temporários. Na Rua Albino 

Pereira, a principal e que segue a direção do Canal de São Francisco, estão 

localizadas 4 caçambas (5m3) e duas lixeiras (1200L), as quais além de estarem 

bem próximas ao canal, algumas estão literalmente sobre o canal. O que 

inevitavelmente, seja pelo vento, espalhado por animais domésticos ou carreado 

pelas águas da chuva, parte dos resíduos podem cair no CSF. 

 

  

 
Figura 5.28 Mapa esquemático com destaque para as caçambas e coletores. Fonte: 
Adaptação do Google Earth. Legenda: C – caçambas de 5m3; Lx – quatro lixeiras (latões de 
200L e/ou caçamba de 240L); LxG – lixeira de 1200L. 
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Há uma coleta porta a porta, realizada três vezes por semana (segundas, 

quartas e sextas) nas vias com acesso para o caminhão compactador (carro-caixa), 

como exemplo da Rua Albino Pereira e inicio da Rua Ruth de Oliveira (Figura 5.28), 

porém poucos moradores adotam essa facilidade de deixar o lixo na porta nos dias 

de coleta e acabam utilizando as caçambas. Fato reconhecido pela CLIN por falta de 

uma comunicação efetiva com a comunidade (CLIN, 2013). 

Segundo relato de agentes de saúde e zoonoses que atuam na região, as 

lixeiras dispostas na Rua Ruth de Oliveira (Figura 5.28) não têm a mesma seriedade 

de coleta das caçambas das vias principais. Como se em algumas semanas 

funcionassem bem e em outras não. Relatam também que o aspecto das caçambas 

e lixeiras abertas, propiciando que o lixo e odores fétidos se espalhem e atraiam 

vetores faz com que moradores impeçam a instalação em outros locais, vizinhos às 

suas moradias, para receberem caçambas. Na Rua Ronaldo Gomes Menezes havia 

proposta de instalar duas caçambas (Figura 5.23; destacado com pontos em 

amarelo), que foram impedidas pelos moradores, mas acabaram tornando-se 

pequenos focos de lixo.  

 

 

5.6.4 Sistemas de coleta de resíduos 

 

Já houve algumas experiências com garis comunitários que eram contratados 

pela Associação de Moradores da Grota com o patrocínio da CLIN para cobrirem 

justamente as áreas sem acesso aos caminhões. Entretanto não obtiveram muito 

sucesso devido, principalmente, a uma falta de planejamento e seriedade (WERBER 

et al, 2003). Segundo presidente da Associação de Moradores da Grota, atualmente 

não existem mais Garis Comunitários, mas apenas três Garis da própria CLIN que 

atuam de segunda a sábado na limpeza pública das ruas principais, Albino Pereira e 

Otto Bastos, sendo apenas duas vezes por semana na Ruth de Oliveira (CORREA, 

2014).  

Merece destaque, assim como mencionado no estudo realizado pela UFF em 

2003, a existência, desde 1985, de uma Estação de Coleta Seletiva de Lixo em 

parceria com a UFF e sediada na Rua Albino Pereira, principal da microbacia. Já 



109 

 

 

 

obtiveram experiências bem e mal sucedidas para atender a comunidade da Grota e 

arredores. Entretanto, atualmente, atendem apenas uma parte das residências do 

bairro de São Francisco, cerca de 1200(EIGENHEER, 2013). Apesar de toda a 

experiência adquirida, a estação de coleta seletiva não atende as comunidades 

vizinhas (Grota e arredores), o que provavelmente não aconteceria se houvesse 

uma integração a um programa de coleta oficial da Prefeitura nessa região somado 

a um maior esclarecimento da população. 

A CLIN, através da Cia terceirizada ECONIT, realiza um bom trabalho de 

coleta nas ruas principais, porém as adjacentes e áreas de difícil acesso carecem de 

um melhor planejamento e maior participação e engajamento dos próprios 

moradores. Há uma carência por um serviço mais integrado e completo 

principalmente nas áreas sem acesso a uma coleta regular e as quais abrangem a 

maior parte da região, como destacados em amarelo na Figura 5.23. 

A Prefeitura de Niterói iniciou um trabalho de planejamento na região para 

implantar um projeto de gestão integrada de resíduos no alto da bacia contribuinte a 

enseada de Jurujuba, como parte do Programa de Despoluição da Enseada de 

Jurujuba, conforme relatado no item 4.6, porém é nítido que apenas um trabalho 

com o engajamento de moradores e a longo prazo, sem sofrer a influência de 

mudanças de gestão na Prefeitura, poderá trazer uma transformação efetiva.  

Ressalta-se que todo resíduo mal descartado e não coletado nessa localidade 

pode ser acidentalmente carreado direta ou indiretamente para o CSF durante 

período de chuvas, uma vez que a drenagem é superficial (runoff) e direcionada 

para o próprio CSF. Consequentemente, uma vez no canal, poderá terminar na 

Enseada de Jurujuba, dando origem ao Lixo Marinho.   

 

5.6.5 Perspectivas sobre uma proposta de gerenciamento de 

resíduos 

 

O andamento do planejamento do GIR coincidiu com as atividades que 

estavam sendo elaboradas na comunidade da Grota, o Projeto Piloto 

ECOmAGENTE, apresentado no item 4.5 e que auxiliaram no esclarecimento das 

ações com moradores. Desta forma, a coordenação do PGIR desenvolveu um 
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cronograma de ações, que culminaria no lançamento de uma nova proposta de 

ampliação da coleta de resíduos e que estaria em desenvolvimento pela CLIN e sua 

terceirizada ECONIT. O cronograma incluía uma apresentação do Programa 

Enseada Limpa e do novo sistema de coleta aos trabalhadores que direta ou 

indiretamente estivessem com atividades na região, bem como outra 

reunião/apresentação exclusiva aos moradores e lideranças locais com a mesma 

abordagem, porém a ocorrer em uma das Escolas da região (CASTRO, 2014).  

Dentro do planejamento foi incluído um mutirão com os agentes de zoonoses 

e equipe do INEA para eliminar ratos e ratazanas na área da Grota que ainda não 

havia recebido tratamento. Para fechar a programação e iniciar o novo sistema de 

coleta foi proposto um mutirão de limpeza, que contaria com a participação da CLIN, 

agentes de saúde e zoonoses, além de participantes do ECOmAGENTE e 

moradores. A proposta do mutirão, planejado para acontecer no dia 30 de novembro 

de 2013, seria uma tentativa de envolver funcionários e principalmente moradores 

como um marco para o início do novo sistema de coleta na região (CASTRO, 2014). 

A proposta apresentada no formato de um mapa esquemático (Figura 4.20) e 

(ANEXO III) incluindo aumento de contêineres (Lixeiras), coleta em ruas estreitas 

além do auxílio de garis comunitários para as áreas de difícil acesso, pode 

representar, em uma breve analise, um grande avanço na gestão de serviços 

públicos em áreas carentes, que supostamente desconhecem seus direitos.    

Quando avaliado no campo, a realidade pode mostrar outro contexto. Em uma 

analise mais criteriosa sobre a proposta não entram em detalhes sobre como 

funcionará a coleta nas ruas estreitas e vielas e, principalmente, como será a divisão 

do trabalho para os garis comunitários.  

A comunidade da Grota já vivenciou experiências com garis comunitários, 

mas que não foram bem sucedidas justamente por falta de planejamento. A proposta 

precisa ser mais detalhada em relação a itens como:  

- Número de Garis envolvidos; 

- Forma de contratação dos Garis (via Associação de Moradores, diretamente 

pela prestadora de serviços ECONIT ou Garis da própria CLIN);  

- Origem dos Garis, moradores ou deslocados de outras regiões; 

- Rotina e frequência de trabalho;  
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- Como será a coleta dos moradores do alto do morro e áreas fechadas de 

difícil acesso?  

- Será uma coleta de porta a porta?  

Para uma mudança duradoura é fundamental integrar as ações de Garis 

comunitários com as atividades dos agentes de saúde que atuam diretamente com 

as famílias. 

A carência de um planejamento efetivo com cumprimento de metas claras e 

práticas, somados a uma comunicação social pouco abrangente, pode fortalecer 

ainda mais a descredibilidade das ações do poder público nas áreas carentes, 

podendo inibir a participação comunitária.   

No mutirão programado para o final de novembro de 2013, como parte da 

programação do GIR, raros moradores estiverem presentes como voluntários, em 

sua grande maioria foram trabalhadores da CLIN, incluindo uma equipe especial de 

limpeza de encostas, além de agentes de saúde e zoonoses da região da Grota que 

estavam de serviço. Na limpeza realizada em um dos “lixões” da comunidade, a 

Pedra da Lagoa, foi retirado praticamente um caminhão basculante cheio de lixo, em 

uma grande operação de limpeza para os moradores. Entretanto, não foi planejada 

nenhuma ação para coibir o lançamento de lixo no local, que logo depois voltou a 

receber resíduos como apresentado na Figura 5.27 do item 5.6.2. 

No desafio de envolver moradores, deve-se ter o cuidado de começar em 

uma área piloto, com pessoas interessadas e o poder público aberto a sugestões 

para uma descoberta coletiva de erros e acertos, servindo de exemplo para áreas 

vizinhas. O objetivo deve incluir uma expansão natural a médio e longo prazo sem 

promessas que criam expectativas e cobranças.  

No caso do mutirão de limpeza deveria começar em um único local e não 

prometer atingir toda a comunidade de uma única vez, expandir somente depois do 

engajamento de moradores para manterem o local limpo e fortalecendo a 

credibilidade do trabalho de um GIR com a participação dos moradores. Importante 

descaracterizar que somente a CLIN é responsável pela limpeza dos locais com 

acumulo de lixo, mas sim a responsável pela logística de coleta e os moradores pelo 

correto descarte. 
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Um fato difícil de compreender é a iniciativa de coleta seletiva da RECICLIN, 

desenvolvendo uma proposta de coleta porta a porta justamente na mesma rua onde 

desde 1985 funciona o Centro de Coleta Seletiva do bairro de São Francisco, 

entretanto sem os mesmos estarem integrados. O material coletado pela RECICLIN 

nesta rua é transportado para o centro de Coleta Seletiva da CLIN, localizado no 

Centro de Niterói e encaminhado à cooperativa de catadores localizada no Morro do 

Céu. 

 

5.6.5.1 Propostas para o gerenciamento de resíduos 

 

Para auxiliar em uma analise mais criteriosa quanto ao GIR e propor 

sugestões, segue, no formato de tópicos, itens que poderiam ser planejados e 

debatidos com os responsáveis pela implementação do GIR, como a SECONSER, 

CLIN e ECONIT. 

 Elaborar diagnósticos anuais ou bienais sobre a geração de resíduos 

nessas localidades, incluindo uma caracterização gravimétrica do lixo 

domiciliar dessas comunidades, como desenvolvido pela COMLURB, 

2013 para auxiliar em um planejamento de ações e dimensionamento 

da coleta.  

 Os novos contêineres propostos podem ser roubados. Para evitar, 

deveriam construir uma espécie de baia especifica para fixa-los, 

incluindo placas educativas contendo os dias e horários da coleta. 

Sempre procurar mantê-los íntegros no local, sem aparentar lixo 

espalhado; 

 É fundamental a utilização somente de caçambas fechadas, 

principalmente as localizadas bem próximas a canais de drenagem, 

para impedir que animais domésticos espalhem os resíduos na rua ou 

fiquem transbordando nas caçambas. É importante melhorar o aspecto 

dos locais destinados às caçambas e/ou contêineres. O que pode 

propiciar melhor aceitação de moradores vizinhos a esses locais e 

consequentemente sua participação; 
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 Nos locais onde seja inevitável que as caçambas (5m3) estejam bem 

próximas ou mesmo sobre canais de drenagem, exemplo da Rua 

Albino Pereira, instalar uma grade removível sobre o CSF para 

dificultar que resíduos caiam acidentalmente e sejam carreados pelo 

canal.        

 É importante incluir um planejamento exclusivo para os Resíduos de 

Construção Civil (RCC), bem como móveis e eletrodomésticos (fogão, 

máquina de lavar, etc) que acabam espalhados pela comunidade e/ou 

ocupando o volume das caçambas destinadas ao lixo comum. 

Sugestão de um disque entulho para remoção gratuita, a exemplo da 

experiência da COMLURB, 2014.   

 Desenvolver um plano direcionado aos resíduos eletrônicos (TVs, 

pilhas, etc) muito comuns nos focos de lixo. Incluir também remédios 

fora de validade. Sugestão de integrar com os postos de saúde do 

PMF e escolas da região para informar e formar PEVs (Ponto de 

Entrega Voluntária) para esses resíduos;  

 Desenvolver um planejamento para atuação de garis comunitários nas 

áreas de difícil acesso. Sugestão da instalação de suportes de sacos 

de lixo (lixeira para calçada um metro acima do chão - Figura 5.29), 

com volume suficiente para atender as famílias nos locais com 

concentração de moradias e acesso apenas a pé. Os suportes 

poderiam ser distribuídos pelo menos a cada 30 metros e coletados 

com frequência mínima de 3 vezes por semana (uma adaptação a 

coleta regular que ocorre nas áreas com ocupação planejada – ex: 

Bairro de São Francisco); 
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Figura 5.29 Modelo de lixeira suporte de saco de lixo com um metro acima do chão. Fonte: 
http://www.construcaodacasa.com/acessorios/lixeira-para-calcada 
 

 

 Desenvolver projetos que capacitem e estimulem o uso de 

composteiras domésticas para o tratamento local de parte dos resíduos 

orgânicos gerado nos domicílios; 

 Necessidade de uma comunicação social mais abrangente e efetiva. 

Sugestão de integrar os agentes de saúde, bem como a proposta de 

garis comunitários que atuariam diretamente com os moradores como 

um canal de comunicação sobre todas as ações do GIR diretamente 

com a população; 

 Para fortalecer ações do GIR, incluindo principalmente a participação 

comunitária, há necessidade de desenvolver programas de Educação 

Ambiental e mobilização social em saneamento como exemplo do que 

é proposto pelo Ministério das Cidades para as áreas que recebem 

obras do PAC (PEAMSS, 2009).     

 

A prefeitura ainda não definiu oficialmente como será o novo sistema de 

coleta. Entretanto, dentro das dificuldades administrativas para integração de 

setores dos serviços públicos, a proposta de adoção da bacia hidrográfica como 

unidade de referência para o planejamento de suas ações entra na vanguarda de 

um planejamento sistêmico e que deveria servir como padrão para o saneamento 

básico nas municipalidades, como preconizado nas diretrizes da Politica Nacional de 

Saneamento Básico – Lei 11.445, 2007. 
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É importante ressaltar a necessidade de um trabalho permanente envolvendo 

os moradores e que não sofra com as oscilações das mudanças de gestão entre 

governos. É fundamental que siga o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que em 

Niterói foi elaborado no final de 2012 e que dentro de seus objetivos estabelece na 

Seção VI – Serviços Públicos de Limpeza e Manejo (CLIN, 2012): Trecho sublinhado 

foi destacado pelo autor. 

 

“Compreendem os serviços realizados para o atendimento à geração 
caracterizada como domiciliar e a ela assemelhada, como a do 
atendimento às necessidades de limpeza de feiras, praias, encostas e 
a coleta diferenciada em comunidades. 
O serviço público de limpeza e de manejo de resíduos sólidos tem por 
objetivo especifico: 
 

a) Reduzir significativamente o volume de RSD depositados em 

Aterro Sanitário; 

c) Coletar os resíduos sólidos domiciliares em 100% dos domicílios 
situados em Niterói, através da empresa concessionária 
tecnicamente habilitada; 

f) Propor implantação de coleta conteinerizada, inicialmente em 
moradias coletivas (condomínios) e a consequente expansão do 
modelo proposto conforme a velocidade de aceitação do 
mesmo; 

g) Mobilizar instituições de ensino e de pesquisa do município para 
incluir os temas sobre resíduos sólidos urbanos em sua grade 
curricular, atraindo a atenção de estudantes a promoverem 
trabalhos acadêmicos, teses, pesquisas e estudos acerca dos 
resíduos sólidos domiciliares municipais; 

j) Valorizar, fortalecer e ampliar os programas já existentes; 
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CONCLUSÕES 
 

Apesar da crescente temática e publicações sobre os impactos do Lixo 

Marinho a nível global, ainda pouco se discute e/ou publica, no contexto do Brasil, 

sobre a influência do ambiente terrestre no ambiente marinho, como no caso das 

bacias hidrográficas, principalmente no perímetro urbano, no aporte e transporte de 

todo o resíduo mal descartado e coletado que pode ser facilmente carreado pela 

drenagem urbana e vindo a originar o lixo marinho. 

Como consequência de uma má gestão de resíduos e da carência de um 

planejamento sistêmico, o presente estudo pôde apresentar algumas evidencias na 

escala do micro (estudo de caso) sobre o descarte inadequado na microbacia 

contribuinte do CSF e Enseada de Jurujuba. O que poderia refletir todas as 

microbacias urbanas localizadas em áreas periféricas que sejam contribuintes à 

macrobacia da Baía de Guanabara, podendo justificar o grande aporte de lixo 

flutuante que aflora na BG durante e após chuvas torrenciais. 

A medida adotada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro de contenção 

do lixo flutuante através de ecobarreiras instaladas na foz de rios que desaguam na 

BG pode trazer resultados positivos, mas não entra na complexidade de ações que 

envolveriam uma gestão integrada de resíduos na bacia hidrográfica contribuinte a 

cada uma das ecobarreiras. Menos ainda a medida de utilizar ecobarcos para a 

coleta de lixo flutuante no espelho d’água da BG, na qual o estudo mostrou, em uma 

experiência prática, as dificuldades, os altos custos e a baixa eficiência desta 

medida em comparação com ações preventivas e de gestão de resíduos. Uma vez 

na água, a coleta de resíduos torna-se menos eficiente e mais complexa que a 

coleta e limpeza no ambiente terrestre. 

Entretanto, a ação de coleta com barcos, para o público em geral, pode 

trazer, em um curto prazo, a ilusão de que estão sendo tomadas medidas e ações 

práticas para a limpeza da BG, como no caso do Programa Baía Limpa, no qual o 

Governo do Estado RJ contrata dez barcos para limpeza do espelho d’água da BG 

como forma de cumprir promessas de despoluição para receber os Jogos Olímpicos 

de 2016. Os resultados de ações de intervenção adotando as bacias hidrográficas 
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não são tão evidentes em um curto prazo. Necessitam de um longo prazo para 

trazerem resultados aparentes em um trabalho constante e integrado à população. 

A iniciativa da Prefeitura de Niterói em adotar um projeto piloto na bacia 

hidrográfica contribuinte a uma Enseada Urbana, no caso de Jurujuba, como uma 

unidade de referencia para planejar ações, principalmente de saneamento e gestão 

integrada de resíduos, estaria na vanguarda de um bom planejamento à prevenção 

da geração de lixo marinho e melhor qualidade de vida da população. Entretanto, ao 

analisar em maiores detalhes as propostas de ação notam-se dificuldades 

administrativas na gestão pública, que limitam ações efetivas e integradas entre 

setores da própria Prefeitura e os beneficiários, moradores da localidade. 

Um fator limitante pode ser uma histórica descontinuidade de ações nas 

mudanças de gestão da administração pública, evidenciado pela  descredibilidade 

dos moradores em relação a uma nova iniciativa da Prefeitura. Entretanto, essa 

integração com uma real participação comunitária em áreas periféricas para 

melhorias na qualidade de vida dos moradores, com resultados positivos na 

prevenção à geração do lixo marinho, não aparenta ser uma ação simples, mas de 

grande complexidade. 

Faz-se necessário um investimento transparente no incentivo a ações de 

mobilização comunitária, como preconizado em manuais de metodologias 

participativas para o desenvolvimento comunitário. Fundamental a construção de um 

programa efetivo e continuado de educação ambiental para mobilização social, onde 

as ações construídas com o envolvimento da população sejam prioritárias. O que 

inclusive é enfatizado como condicionante nos investimentos em saneamento 

financiados pelo Ministério das Cidades para as obras do PAC em Saneamento. 

Importante ressaltar a complexidade de uma mobilização social para uma 

gestão integrada de resíduos nas áreas periféricas. O que inclui desde fatores 

históricos, como os maus hábitos do descarte de resíduos enraizados nos tempos 

do Brasil colônia ao descaso do poder público com o acelerado crescimento dessas 

áreas sem um planejamento.  Somam-se também a carência de uma educação 

pública participativa e de qualidade, além da insegurança gerada por um poder 

paralelo que inibe uma mobilização comunitária integrada às ações do poder 

público. 
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Há necessidade de mais estudos nas áreas periféricas com vista à integração 

de politicas públicas no planejamento de ações por bacias ou microbacias 

hidrográficas e como forma de prevenção à geração do lixo marinho e melhora da 

qualidade de vida da população. 

Este estudo não entra em detalhes sobre fatores que levam ao aumento da 

geração de resíduos, principalmente os plásticos, o qual precisa ser debatido de 

forma madura e consciente sobre as reais consequências relacionadas ao ambiente 

marinho, receptor indireto dos resíduos mal descartados. 
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ANEXO I – Planilha de monitoramento de campo – Projeto Niterói Águas 
Limpas 
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ANEXO II – Documento com as ações definidas na Conferência Livre de Meio 

Ambiente da Grota do Surucucu – Niterói/RJ. 
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ANEXO III - novo sistema de coleta desenvolvido pela CLIN e ECONIT 
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APÊNDICE A – Mapa com registro georeferenciado de fotos do autor de 1 a 14. 

(mapa – adaptado do Google Earth) 
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APÊNDICE A – Continuação: Registro fotográfico do autor com fotos referenciadas 
de 1 a 6 no mapa.   
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APÊNDICE A – Continuação : Registro fotográfico do autor com fotos referenciadas 
de 7 a 12 no mapa.   
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APÊNDICE A – Continuação: Registro fotográfico do autor com fotos referenciadas 
13 e 14 no mapa.   
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