
Projeto AABB Sustentável  

Gestão de Resíduos - Lixo Zero  

1.Introdução: 

A Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) é um tradicional espaço de laser, 

entretenimento, e cultura e como tal deve cumprir seu papel social contribuindo para a 

sustentabilidade da cidade de Niterói. Buscando atender essa função surge o Projeto AABB 

SUSTENTÁVEL, tem caráter pioneiro, pois trabalhará com o conceito de LIXO ZERO que tem 

como meta destinar adequadamente 100% dos resíduos gerados pelo clube. O projeto se 

constitui numa primeira iniciativa que deverá ser complementado com outras iniciativas como a 

utilização de energia sustentável e aproveitamento de água da chuva.  

2. Justificativa: 

Neste sentido apresentamos um Projeto Piloto, que atende a Lei da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos que determina que todas as organizações e instituições tenham um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos. 

A produção de lixo vem aumentando assustadoramente em todo o planeta. A destinação 

inadequada do lixo é um dos maiores fatores da degradação do meio ambiente. Pesquisas 

indicam que cada ser humano produz, em média, pouco mais que 1 quilo de lixo por dia. Diante 

desse cenário é imprescindível e importante o desenvolvimento da cultura de reciclagem, tendo 

em vista cada vez mais a  escassez dos recursos naturais não renováveis e a falta de espaço 

para acondicionar tanto lixo que a população produz numa cidade. Das soluções que a 

sociedade dispõe para destinação final dos resíduos, a mais completa é a coleta seletiva, que 

pode atender aos aspectos ambientais, econômicos e sociais.  

O aspecto social é atendido quando a coleta seletiva inclui os catadores. Muitas famílias de 

catadores sobrevivem exclusivamente da venda deste material, que é coletado e reciclado. 

Do ponto de vista ambiental merecem destaque alguns dos inúmeros benefícios que a 

reciclagem proporciona a sociedade: uma tonelada de plástico reciclada economiza 130 quilos 

de petróleo; reciclar uma tonelada de papel poupa 22 árvores, consome 71% menos energia 

elétrica e reduz a poluição do ar em 74% do que utilizando a matéria prima natural, sendo que 

diversos tipos de papéis podem ser reciclados sete vezes ou mais.  



No aspecto econômico a coleta seletiva possibilita a estruturação das diferentes cadeias da 

reciclagem que gera trabalho, renda e riqueza ao articularem seus diferentes atores: 

cooperativas, sucateiros, recicladores, transportadores, indústria e exportadores.  

Além de que no aspecto ambiental e estético o espaço fica mais limpo, mais arrumado e com 

um aspecto mais higiênico.  

O Projeto AABB SUSTENTÀVEL ao fazer com que o lixo gerado tenha uma destinação 

adequada,  fará com que o clube atenda a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos que 

determina que todas as organizações e instituições tenham um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos. 

A separação do lixo, orgânico (molhado) do inorgânico (seco), é importantíssima para o 

processo da reciclagem, uma vez que, quando misturado compromete o resultado do trabalho 

de separação dos catadores. 

O papel do cidadão neste processo é muito simples: separar o lixo que produz. Não é possível 

viabilizar a reciclagem de forma significativa se não for feita a separação em nossas casas, 

escolas, clubes, empresas e outros estabelecimentos, a separação do lixo seco do lixo 

molhado (orgânico). 

Cuidar do meio ambiente é responsabilidade de todos.  Escolas, Clubes e Empresas são locais 

favoráveis ao processo de educação ambiental. Sabendo que estes estabelecimentos são 

grandes geradores de resíduos sólidos, é importante trabalharmos no sentido de envolver 

toda a comunidade em seu entorno para formar novos hábitos e conceitos sobre os residuos. 

1. Objetivo Geral :  

Tornar a AABB uma referência na correta destinação de todos os seus resíduos, fortalecendo 

sua imagem de clube com responsabilidade socio-ambiental junto aos seus sócios e a 

sociedade de Niterói.  

 

2. Objetivos Específicos : 

 Implantar um sistema de gerenciamento dos resíduos gerados nas suas dependencias, 

se adequando a Lei da Politica Nacional de Resíduos Sólidos; 

 Realizar programas de educação ambiental para funcionários, associados e visitantes; 

 Fomentar a cultura de sustentabilidade na gestão do clube; 



 Equipar o clube com PEV (Postos de Entrega Voluntária) que sirva para os associados 

e moradores do entorno do clube. 

3. Etapas do Projeto  

Diagnóstico sobre a produção dos resíduos  -  Consiste em identificar os tipos de resíduos e 

volume gerado para dimensionar o tamanhos dos equipamentos necessários e frequência de 

recolhimento. 

Planejar os equipamentos – Dimensionar os tipos e números de PEV, lixeiras e local de 

armazenamento dos resíduos. 

Programas de capacitação para os funcionário – Definição de rotinas e procedimentos que 

orientarão os funcionários sobre manejo e armazenamento dos resíduos, 

Campanhas educativas – Produção e distribuição de materiais informativos para os 

frequentadores do clube.  

Logistica de recolhimento – Será avaliado a frequência de recolhimento dos resíduos por 

parte das cooperativas. 

Palestras, cursos e oficinas – serão programadas para os socios e pessoas interessadas em 

reaproveitamento de materiais, compostagem, artesanato com recicláveis. 

 Compostagem – Será dimensionada a área para fazer a compostagem dos resíduos 

orgânicos e uma pessoa responsavel pela compostagem e tambem a capacitação de um 

jardineiro. 

 

LIXO ZERO 

A partir do diagnóstico realizado serão apontadas as soluções para todos os  tipos de resíduos 

gerados pelas atividades promovidas pelo clube, para atingir a meta do lixo zero.  

O plano de gerenciamento contemplará os resíduos: 

 Recicláveis ( papel, plásticos, metais, vidros, embalagens de plástico, caixas de 

leite, papelão etc ..) 

 OGR (Oleos e Gorduras Residuais) 

 REEE –  Resíduos Eletro Eletrônicos  

 RCC - Resíduos da construção civil  

 Lampadas fluorescentes e lampadas comuns. 

 Pilhas e baterias 

 Orgânicos (restos de comida, folhas e podas, etc..) 



 Mobiliário (móveis e utensílios quebrados, portas, janelas, etc..) 

 

Atividades Previstas 
 

O Projeto AABB Sustentável - Gestão de Resíduos  Lixo Zero 

 Desenvolverá as seguintes atividades  

 Treinamento  e  capacitação da equipes de funcionários.  

 Aquisição e instalação dos PEVs. (OGR, REEE e Recicláveis) 

 Instalação de lixeiras diferenciadas ( seco x úmido)  

 Atividades culturais (palestras, vídeos, exposições) 

 Feiras de Troca.  

 Oficinas Orgânicas -(plantio de sementes, horta urbana, reaproveitamento de alimentos) 

 Oficinas de reaproveitamento de materiais (artesanato com recicláveis) 

 Compostagem - horta e jardinagem. 

Resultados Esperados 

Mudança de postura dos associados e participantes sobre resíduos; 

Construção de valores para toda a vida de responsabilidade socioambiental; 

Melhora da qualidade vida da população com uma cidade mais sustentável; 

Criar uma cultura de coleta seletiva na cidade.  

Proposta 

Será estabelecido um convênio de parceria entre a AABB e a Rede RECICLANIT, que é 

assessorada pela RIPER – Rede de Informação e Pesquisa em Resíduos da UFRJ e  a 

Incubadora de Cooperativas Populares da UFF, para implantação do projeto que tem como 

meta o Lixo Zero.  

Para a efetivação de suas ações os parceiros utilizarão seus próprios recursos ou poderão 

buscar patrocínio e financiamento, público e privado, ou implementar iniciativas (rifas, sorteios, 

bingos, cursos pagos, ...) que busquem viabilizá-las.   

Cada ação será precedida de um projeto especifico, onde será detalhado objetivo, orçamento, 

prazo de implantação, prazo de duração, responsável e fonte de recurso. 

O convênio será por prazo indeterminado, podendo ser rescindido quando uma das partes 

deixar de considerá-lo importante.  


