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1   ) Ecopontos da CLIN - Parceria Ecoenel  

2.1) Coleta Seletiva Domiciliar da CLIN Me 

2.2) Coleta Seletiva Porta a Porta da CLIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – lixo 

                                                                                                        Eletrônico, lâmpada (alguns ecopontos coletam) 

 

MOTIVOS PARA RECICLAR 

 Apenas 1,8% dos resíduos coletados são de forma Seletiva em Niterói 

Niterói é a 15° cidade no estado em Coleta Seletiva 

Mapeamento do fluxo de recicláveis pós consumo – FIRJAN – dados públicos 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 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: Tel. Clin: 0800-367-9100   

 

 

Recicláveis  -  Melhores Opções de Descarte 

 

         1) Ecopontos da CLIN - Parceria Ecoenel  
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Endereços dos Ecopontos Ecoclin & Ecoenel  

segunda à sexta de 8:00 às 16:00 (alguns fecham das 12;00 às 13;00 para almoço)  

 

Itaipu - Campo Belo - Ao lado da estação de Esgoto/Águas de NIteroi  - ISegunda a sexta, 8h às 12h e 13h às 

16h 

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

Largo da Batalha -  R. Leonor da Glória, s/n, Largo da Batalha - 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 

Fonseca –  Horto do Fonseca -  Alameda São Boaventura, 770  

Engenhoca - Av. Professor João Brasil, s/n, Engenhoca (Em Frente a policlínica Engenhoca) - Segunda a sexta, 

8h às 12h e 13h às 16h  

 

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

Santa Barbara – Rua Dr Luiz Felipe de Moraes Lamego, 490 – /St.Barbara 

Ilha da Conceição -  Centro Socila \urbano da Conceição – Rua Jornalista Sardo Filho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais que Coleta:  Papel – Metal – Plástico – Vidro – Alumínio – PET – Jornal – Tetra Pak.   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.   

Tel. Clin: 0800-367-9100                                                                                                                                            

Ouvidoria CLIN: https://www.clin.rj.gov.br/SiteCLIN/home/transparencia/ouvidoria/ 

Solicite via Ouvidoria Atendimento especial de Coleta Seletiva Porta a Porta                            

=> Condomínios/Escolas/mercados/Clubes/etc 

 

       2.1) Serviço Coleta Seletiva Domiciliar 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   

 

http://www.canteirourbano.com/
https://www.clin.rj.gov.br/SiteCLIN/home/transparencia/ouvidoria/


Guia de Descarte e Reuso de Resíduos  -  Niterói 

              www.canteirourbano.com      21-99984-4088    @canteiro.urbano       

                      

 

 

 Coleta Seletiva porta a porta a partir das 9:00 (não precisa cadastrar)   

Bairros: São Francisco, Charitas, Itacoatiara, Camboinha e Itaipu 

 

 

 

 

 

 

 

 Coleta Porta a Porta    São Francisco e Charitas  

Quintas Feiras – a partir das  9:00 => Coleta de Seletivos abrangendo São Francisco do Lado 

esquerdo da Av.Rui Barbosa Sentido paia p/largo da batalha 

  Terças e Sábados – a partir das 9:00=> abrangendo São Francisco lado direito da Av.Rui Barbosa 

Sentido praia p/largo da batalha e toda área de Charitas  

 

 Coleta Porta a Porta   Itacoatiara 

 Quintas Feiras – a partir das 9:00 

 

 Coleta Porta a Porta   Camboinha                                                                                                 

Terças Feiras – a partir das 9:00 

 

 Coleta Porta a Porta   Itaipu   -  Breve será iniciada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2.2) Serviço Coleta Seletiva Porta a Porta (não precisa cadastrar) 

Não necessita de cadastro prévio como na 

modalidade coleta seletiva domiciliar, o caminhão 

passa em todas as ruas dos bairros, recolhendo os 

recicláveis disponibilizados pelos moradores nos 

dias da semana estabelecidos  

Todos recicláveis são recolhidos exceto 

Vidros/lâmpadas/Óleo Usado 

Vidro será coletado se estiver identificado 

separado como Vidro (para evitar acidente) 

equebrar) 

 

 

    

Guia de Descarte de Resíduos  - Abaixo seguem mais informações 
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Pontos de Descarte: 

Escola Estadual Alcina - Est.Francisco da Cruz Nunes                                                                                                                      

(ao lado do Corpo de Bombeiros de Itaipu) 

Dino Manufatura Reversa – Coleta de lixo eletrônica gratuita                                                                                                           

contato: 21-96493-9655 21-97007-9500 21- 99973-8407                                                                                

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 (2609-0198  96497-0733)                                                                                                                              

Itaipu (próxima à drogaria popular no sentido Piratininga/Cafubá)) 

Loja Celltech – Est.Francisoc da Cruz Nunes – Hot Center centro comercial  -  tel: 98873-9752 

Observação: muitas lojas de conserto de celulares e computadores coletam lixo eletrônico, certifique-se sobre 

o destino que eles fazem do que é coletado. 

 

Pontos de Descarte Ecoenel: 

Itaipu - Campo Belo - Ao lado da estação de Esgoto/Águas de NIteroi  - ISegunda a sexta, 8h às 12h e 13h  

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

Fonseca –  Horto do Fonseca -  Alameda São Boaventura, 770  

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

Santa Barbara – Rua Dr Luiz Felipe de Moraes Lamego, 490 – /St.Barbara 

Ilha da Conceição -  Centro Socila \urbano da Conceição – Rua Jornalista Sardo Filho 

 

 

1) Lixo Eletrônico 

2) Pilhas e Baterias 

3) Medicamentos 

4) Óleo de Cozinha 

5) Lâmpadas 

 

 

Resíduos Diversos  -  Pontos de Descarte e Reuso 

 

6) Livros diversos 

7) Meias sem par 

8) Restos de Velas e Parafinas 

9) Embalagem de Cosméticos 

10) Uniformes escolares 

 

 

 

11) embalagem de ovos  

12) Bandejas de frutas e legumes 

13) Tubos de pasta de dente e escova 

14) tampinhas de garrafas pet 

6) Livros didáticos 

 

Estes resíduos e outros serão incluídos na atualização do  Guia 

         1 – Lixo Eletrônico  -  Tudo que liga na Tomada 

      1 – Lixo Eletrônico 
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         2 – Pilhas e Baterias 

      1 – Lixo Eletrônico 

 

Drogarias Raia (Programa Descarte Consciente eCycle) 

 

Todas a Drogarias Raia de Niterói possuem o coletor da imagem. 

 Veja o que pode descartar nos Coletores 

 medicamentos vencidos e sem uso  

 cartelas de medicamentos usados 

 caixas de medicamentos e bulas 

Pontos de Descarte Ecoenel: 

Itaipu - Campo Belo - Ao lado da estação de Esgoto/Águas de 

NIteroi  - ISegunda a sexta, 8h às 12h e 13h  

Largo da Batalha -  R. Leonor da Glória, s/n, Largo da Batalha - 

Segunda a sexta, 8h às 12h e 13h às 16h 

Fonseca –  Horto do Fonseca -  Alameda São Boaventura, 770  

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

Santa Barbara – Rua Dr Luiz Felipe de Moraes Lamego, 490 – 

/St.Barbara 

Ilha da Conceição -  Centro Socila \urbano da Conceição – Rua 

Jornalista Sardo Filho 

 
Observação: muitas lojas de eletrônicos, conserto de celulares e computadores coletam Pilhas e Baterias, 

certifique-se sobre o destino que eles fazem do que é coletado. 

Como Descartar Pilhas: pilhas contém metais pesados tóxicos à saúde de pessoas e geram danos ao Meio 

Ambientes. Acondicione suas pilhas usadas em uma garrafa ou pote de Pet e direcione tampado para um 

ponto de coleta. 

 

         3 – Medicamentos vencido ou usados 

      1 – Lixo Eletrônico 

 

Agulhas e Seringas => Armazenar em local seguro as agulhas 

das seringas, sugerimos uma garrafa PET c/tampa. 

Direcionar para um local que tenha coletor próprio, posto de 

saúde, hospitais, dentistas ou lojas de produtos médicos 

hospitalares 
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         3 – Óleo de Cozinha usado 

      1 – Lixo Eletrônico 
 Descarte nos  Ecopontos  Ecoenel  

Icaraí 
Rua Jornalista Irineu Marinho, nº 466, esquina com Avenida Ary 
Parreiras 
Barreto 
Dentro do Horto do Barreto – Rua Dr. Luiz Palmier - Barreto, 
Niterói - RJ, 24110-250 
Largo da Batalha 
Rua Leonor da Glória, s/nº - Pendotiba, 24315-410 
Engenhoca 
Em frente a policlínica da Engenhoca – Avenida João Brasil, s/n° 
Piratininga 
Cafubá – Av. Raul de Oliveira Rodrigues (Antiga Avenida 7, Quadra 
172 - Lot. Cafubá), s/n° - PiratiningaItaipu 
Ao lado da estação de tratamento de esgoto - Rua O, s/n° 
Santa Bárbara 
Rua Doutor Luiz Felipe de Moraes Lamego, 490 – Sta. Bárbara, 
24141-420 
Fonseca 
Alameda São Boaventura, 770 (dentro do Horto Botânico), 
Fonseca - 24130-001 
Ilha da Conceição 
Centro Social Urbano da Ilha da Conceição, Rua Jornalista Sardo 
Filho 
 

 

 

 

 Para volumes maiores – Cadastre-se e solicite coleta via Ouvidoria CLIN - 0800-367-9100    

 COOTRANITS – cooperativa credenciada pela CLIN para coletar óleo de Cozinha Usado – 21-96944-8223                                                                                                                                           

Observação: Óleo de Cozinho deve ser direcionado para empresas cadastradas na CLIN, certificando que o 

direcionamento deste resíduo será feito de forma eficiente. Solicite outros pontos de direcionamento do óleo de 

cozinha usado à ouvidoria da CLIN - 

 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 – Lâmpadas Eletrônicas queimadas 

      1 – Lixo Eletrônico 

OBSERVAÇÃO => lojas que vendem lâmpadas costumam dizer que fazem o direcionamento correto, mas elas 

direcionam para a Coleta Seletiva CLIN e não acreditamos que estas lâmpadas cheguem ao destino correto em 

condições para serem recicladas. 
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Resíduo de reformas e construção civil  

=> Até 60 sacos de 30 lt solicitar o serviço de coleta deste resíduo pode ser solicitado na ouvidoria da Clin (0800-367-

9100 ). Será agendado a visita de um fiscal para avaliar o entulho e  estabelecer o valor da taxa, que irá variar conforme 

o volume de resíduo (valor máximo R$45,00).  Após a visita e o pagamento da taxa, o entulho é coletado pela CLIN.  

=> 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. 

 

Pequenas Podas de jardim 

 => Coleta especial agendada Via ouvidoria Clin  0800-367-9100    

 

Moveis de Casa 

=> Coleta especial agendada Via ouvidoria Clin  0800-367-9100    

=> Coleta solicitada – local no Engenho do Mato 

 

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 

 

Meias descasadas  

=> direcionar para lojas de meias PUC 

 

Roupas, Calçados e têxteis  

Seguem algumas opções para fazer um descarte eficiente de têxteis: 

 direcionar para um brechó.  

 organizar um bazar ou postar as doações em grupos whatsapp 

 direcionar para instituição filantrópica,  Igrejas, produtores das Feirinhas Orgânicas, são muito receptivos. 

Outras Sugestões: 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 alguns Varais Solidários espalhados,  é só 

pendurar a roupa que quer doar no gradeado... 

 Tecidos, fitas, botões direcionar para artesãs que fazem fuxico (feiras em praças da cidade – aos sábados 

em itaipu junto com a feira de orgânicos em Itaipu – praça dos ônibus) 

 

 

                                                 Descarte Correto de Resíduos Diversos 

      1 – Lixo Eletrônico 
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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  

Há alguns pontos de doação espontânea de livros espalhados pela cidade, você deixa seu livro e alguém que 

gostar pega, desta forma cria-se um circulo contínuo de leitura do livro.  

Tem uma banca de jornal no entorno da praia de itaipu que aceita livros e revistas 

Bibliioteca BEM no Engenho do Mato 

A Clin também coleta livros, é preciso solicitar na Ouvidoria Clin => 0800-367-9100 ou direcionar para um 

Ponto de Coleta Ecoenel.   

 

Plástico bolha 

=> 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 

=> direcionar para É coisa Bio  ( 98598-4675) ou outras lojas que façam delivery e precisem de material de 

proteção 

 

Velas usadas (restos de vela e parafina de prancha de surf) 

=> a cera pode ser direciona para a fábrica de velas walux no bairro do Maceió em Niterói. Endereço: 

Est.Maceió, Rua G número 4, Telefone: 99232-9909 

 

Uniformes Escolares e Livros Escolares sem uso 

Sugerimos organizar na escola um Bazar no final do ano onde os uniformes e os livros sem serventia podem 

ser disponibilizados para outros alunos fazerem bom uso 

 

 

 

 

 

 

 

  

O Guia de Descarte de Resíduos – Niterói é um trabalho continuo de construção 

 Envie mensagem com mais informações de novos pontos de descartes para resíduos diversos 

Juntos Construímos um Mundo Melhor de se Viver 

 

Contato => 21-97998-9892 

http://www.canteirourbano.com/

