
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guia de Descarte de Resíduos    -  Niterói 

Reuso  -  Recicláveis  -  Orgânicos  -  Diversos 

Ecopontos da CLIN - Parceria Ecoenel  => Consideramos esta a melhor opção de descarte de recicláveis,  por 

receber os materiais previamente separados, possibilitando reciclagem mais eficiente, recebe maior variedade de 

recicláveis e oferece uma pequena bonificação na conta de luz. Ponto desfavorável é que cada um tem que levar 

seu resíduo reciclável até os pontos de coleta. Para se cadastrar é preciso levar uma Conta de Luz.  Os materiais 

coletados são direcionados para as Cooperativas de Catadores Locais.    Contato: ecoenel-rj@enel.com 

Materiais Coletados que dão Bônus na Conta de Luz:  Metal  Plástico Papel  Papelão  Tetrapak  Aluminio   jornal    

PET 

Materiais Coletados que não dão Bônus na Conta de Luz:    Vidro  – Isopor  -  Pilhas  -  óleo usado 

Endereços dos Ecopontos EcoAmpla - Ecoenel:     

Pontos Fixos de Coleta: 

Engenhoca - Av. Professor João Brasil, s/n, Engenhoca - Segunda a sexta, 8h às 12h e 13h às 16h  

São Francisco - Pç. Dom Orione Rua General Rondon, São Francisco Sexta, 8h às 14h  

Largo da Batalha -  R. Leonor da Glória, s/n, Largo da Batalha - Segunda a sexta, 8h às 12h e 13h às 16h 

Horto do Barreto - R. Dr. Luis Palmier, 135,  

Barreto - Segunda a sexta, 8h às 12h e 13h às 16h , Av. Carlos Ermelindo Marins, s/n -  Quarta, 8h às 14h  

Cafubá - R. Dr. Walter Madeira, s/n (Antiga R. 32 esquina Av. Raul de Oliveira Rodrigues),  

Piratininga - Segunda a sexta, 8h às 12h e 13h às 16h Itaipu R. O, s/n 

Itaipu - Campo Belo - Ao lado da estação de esgoto  - Itaipu Segunda a sexta, 8h às 12h e 13h às 16h  

Icaraí - R. Jornalista Irineu Marinho, 466, esquina com Av. Ary Parreiras, Icaraí - Segunda a sexta, 8h às 12 e 13 às 

16h  

Pontos Itinerantes de Coleta:  

Inea - Av. Feliciano Sodré, s/n centro - Segunda, 14h às 16h (quinzenalmente) 

 Bairro de Fátima - R. Andrade Pinto s/n, Bairro de Fátima - Segunda, 14h às 16h (quinzenalmente)  

Praça do Ingá-  Pç. Paulo César Tinoco, Ingá | Terça, 8h às 14h (quinzenalmente) 

Maceió - R. Professor Lira, s/n, Maceió Terça, 8h às 14h (quinzenalmente) 

Santa Bárbara - Pç. de Esporte João Saldanha, Av. Des Nestor Rodrigues Pelegrino, Santa Bárbara Quinta, 8h às 15h 

Grael Charitas - v. Carlos Ermelindo Marins, 195,  - Quarta, 14h às 16h  

Largo do Marrão - R. Américo Oberlaender, 581, Largo do Marrão Segunda, 8h às 14h  
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Recicláveis  -  Melhores Opções de Descarte 

1) Ecopontos da CLIN - Parceria Ecoenel  

2) Coleta Seletiva da CLIN  

 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais que Coleta:  Papel – Metal – Plástico – Vidro – Alumínio – PET – Jornal – Tetra Pak – sucata – óleo de 

cozinha(este resíduo tem coleta feita por cooperativa própria).   Tudo pode ser acondicionado em um só saco, os 

resíduos devem estar secos e livres de resíduos orgânicos. O material coletado tem como destino Cooperativas de 

Catadores de Lixo.   

Para se incluir no Roteiro da Coleta Seletiva da CLIN:  www.clin.rj.gov.br (link ouvidoria) preencher a ficha  -  

Assunto: Coleta Seletiva - Inclusão no Roteiro do Serviço de Coleta Seletiva CLIN  -  informar: Nome, Telefone, 

Endereço, Ponto de Referência.  (Aguardar a Econit  agendar o dia da primeira coleta.)  

  

Resíduos Diversos  -  Pontos de Descarte  

1) Lixo Eletrônico: (tudo que liga na tomada)   

Escola Estadual Alcina  - Est.Francisco da Cruz Nunes (ao lado do Corpo de Bombeiros de Itaipu), Reg.Oceânica  

Dino Manufatura Reversa – Coleta de lixo eletrônica gratuita – contato: 21-96493-9655   21-97007-9500  2199973-

8407   lixoeletronico2017@gmail.com   www.dinorem.com 

Loja Coopertroni  - Contato: 21-96042-0140  21-98183-3939  21-97261-1990  fabio.lobao.fl@hotmail.com  

Bootec  -  Est.Francisco da Cruz Nunes—Itaipu (próxima a Padaria Grão ao Pão) 

2) Óleo de Cozinha Usado => Ecopontos. Para coleta a domicílio, no caso de descarte de maiores volumes, fazer 

contato com Se.Davisson, tel: 7899-0544.  Óleo de Cozinha usado já é um negócio com mercado próprio, há 

diversos pontos de coletas, pesquise em escolas, postos de gasolina, igrejas, veja o local de sua preferência.  

3)  Lâmpada=>  Leroy Merlin Niterói  é  pioneiro a coletar  fazer a correta descontaminação e reciclagem de 

lâmpadas.. Além de lâmpadas a loja recebe o descarte de outros resíduos: papel, vidro, metal, plástico, pilhas, 

baterias, carregadores e celulares. Endereço: Rua Carlos Gomes, 65 – Barreto – Niterói    Telefone: 21 3568 1000.  

4) Escova de dente e tubo de pasta de dente => Escola Estadual Alcina  -  Est.Francisco da Cruz Nunes (ao lado do 

Corpo de Bombeiros de Itaipu), Reg.Oceânica  

5) Cartão de Crédito vencido -> Rua Dr. Borman - Em frente a praça do Rink, Centro, niterói – Loja da Central de 

atendimento UNIMED 

6) Pilhas=> Drogarias Raia, Banco Itau, C&A, EcoPontos, lojas de componentes elétricos. 

7) Bateria de Veículos => Descartar no local onde for feita a troca, este item é de grande toxidade. 

8) Remédios Vencidos => Drogaria Raia –Rua Moreira Cezar lj.347  e Rua Tavares de Macedo, 10 lj.101 – Icaraí.  A 

drogaria Raia é parceira do projeto Descarte Consciente que faz o direcionamento correto de medicamentos sem 

uso e, ou fora do prazo de validade.    www.descarteconsciente.com.br   

Coleta Seletiva da CLIN  => Consideramos esta uma segunda opção de descarte de recicláveis, o serviço de coleta 

é realizado em caminhões compactadores e não solicita separação prévia dos materiais. Isto torna a reciclagem 

menos eficiente, o ponto favorável é que coleta no domicílio semanalmente ou quinzenalmente dependendo da 

localidade. O serviço é executado pela ECONIT (empresa terceirizada).  Contato: 3716-9669   

e livres de resíduos orgânicos. O material coletado tem como destino Cooperativas de Catadores de Lixo.   

Para se incluir no Roteiro da Coleta Seletiva da CLIN:  

www.clin.rj.gov.br (link ouvidoria) preencher a ficha  -  Assunto: Coleta Seletiva - Inclusão no Roteiro do Serviço de Coleta 

Seletiva CLIN  -  informar: Nome, Telefone, Endereço, Ponto de Referência.  (Aguardar a Econit  agendar o dia da primeira 

coleta.)  

  

Resíduos Diversos  -  Pontos de Descarte  

Lixo Eletrônico: (tudo que liga na tomada)   

Escola Estadual Alcina  - Est.Francisco da Cruz Nunes (ao lado do Corpo de Bombeiros de Itaipu), Reg.Oceânica  

Dino Manufatura Reversa – Coleta de lixo eletrônica gratuita – contato: 21-96493-9655   21-97007-9500  2199973-8407   

lixoeletronico2017@gmail.com   www.dinorem.com  

Coopertroni  - Contato: 21-96042-0140  21-98183-3939  21-97261-1990  fabio.lobao.fl@hotmail.com  

Loja Bootec  -  Est.Francisco da Cruz Nunes—Itaipu (próxima a Padaria Grão ao Pão)  

  

Óleo de Cozinha Usado => Ecopontos. Para coleta a domicílio, no caso de descarte de maiores volumes, fazer contato com 

Se.Davisson, tel: 7899-0544.  Óleo de Cozinha usado já é um negócio com mercado próprio, há diversos pontos de coletas, 

pesquise em escolas, postos de gasolina, igrejas, veja o local de sua preferência.  

  

Lâmpada=>  Leroy Merlin Niterói  é  pioneiro a coletar  fazer a correta descontaminação e reciclagem de lâmpadas.. Além de 

lâmpadas a loja recebe o descarte de outros resíduos: papel, vidro, metal, plástico, pilhas, baterias, carregadores e celulares. 

Endereço: Rua Carlos Gomes, 65 – Barreto – Niterói    Telefone: 21 3568 1000.  

  

Escova de dente e tubo de pasta de dente => Escola Estadual Alcina  -  Est.Francisco da Cruz Nunes (ao lado do Corpo de 

Bombeiros de Itaipu), Reg.Oceânica  

  

Cartão de Crédito vencido -> Rua Dr. Borman - Em frente a praça do Rink, 
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9) Roupas, Calçados e têxteis => Seguem algumas  opções para fazer um descarte eficiente de têxteis:  direcionar 
para um brechó, organizar um bazar ou feira de trocas com as amigas, direcionar para  artesãs que fazem fuxico ou 
direcionar para instituição filantrópica.   Sugestão: Casa Maria de Magdala no Sapê, tel:  2616-2233,  Gepar em 
Piratininga  Rua das Graças, lt 3, qd.166, tel: 2619-5792, , Instituto Abel em Icaraí.     Temos o Varal Solidário na 
Est.Francisco da Cruz Nunes, localiza-se na  grade da Igreja Batista de Itaipu, em frente ao Town Center, é só 
pendurar a roupa que quer doar no gradeado... 

10) Embalagens de plástico e vidro de medicamentos e Cosméticos Manipulados => Retorne as embalagens vazias 
para o estabelecimento comercial que fez a manipulação do produto.  Lojas de cosmética tipo “O Boticário”, 
Farmácia Bem Viver, entre outras recebem embalagens vazias de seus produtos.  Pesquise esta possibilidade nas 
lojas de sua preferência.  Lembre-se que embalagens de boa qualidade podem ser reusadas em sua casa. 

11) Resíduo de reformas e construção civil =>  Há duas opões para fazer o direcionamento de entulho, contratar 
um serviço de caçamba ou acionar  o serviço da Clin. A Clin coleta até 60 sacos padrão para entulho de 30 litros, 
cobrando por este total de resíduo R$ 45,00.  É necessário fazer contato telefônico com o setor de fiscalização 
(2620-2175) para agendar a visita de um fiscal para avaliar o entulho e fazer o pagamento, após a visita o entulho é 
coletado pela CLIN.  Para volumes maiores a indicação é contratar um serviço de caçamba, veja no site da 
prefeitura as empresas licenciadas para realizar este tipo de coleta, http://meioambiente.niteroi.rj.gov.br/?p=643.                       
É importante estar atento a estas especificações para o entulho não ser descartado de forma irregular em nosso 
Rios, Matas, Terrenos.  

12) Livros => Uma opção é pesquisar a venda dos livros usados em Sebos.  Na internet temos a iniciativa da Estante 
Virtual onde podemos comprar e vender livros usados, informe-se pelo Site:  www.estantevirtual.com.br  

13) Plástico bolha=> pode ser direcionando para Agências de Correios  (Reg.Oceânica- Est. Francisco da Cruz Nunes 
1201, lj 101 e 102, em frente ao Shopping Cancun), tel. 27090684.  Nos Correios o plástico bolha é usado para 
acondicionar  mercadorias do SEDEX. Informe-se, outras filiais dos Correios talvez aceitem este tipo de material. 

14) Velas usadas (restos)=>  A cera pode ser direciona para a fábrica de velas no bairro do Maceió em Niterói. 
Endereço: Est.Maceió, Rua G número 4, Telefone: 2711-7079 

15) Artesãs da Terceira idade – Niterói veja os resíduos que elas trabalham, faça contato para direcionar alguns 
tipos de resíduos e transformá-los em Arte: 

- sacolas plásticas de supermercado e comércio em geral (as sacolas são cortadas em tiras e são feitas bolsas de 
crochê de plástico, é um belo trabalho) Contato: Marlete Monteiro tel: 3701-4173  97979089. 

- Cd, caixa de Cd, filtro de papel de café, lata de sardinha. Contato: Magda Guimarães, Tel: 2714-2434   9464-0899 

- Tampinha de cerveja, Cd, alcinha de tampinha de alumínio de latinha de bebidas, retalho de tecidos (lycra e 
malha). Contato: Nilce e Luisa, Tel: 2620-6972   9563-2778 

 Este Guia faz parte do programa de Responsabilidade 
Socioambiental do Canteiro Urbano  

Iniciativa Ana Lemos  - Atualização 2018  
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