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PARTE I – DADOS DA ENTIDADE PROPONENTE 

 
1. Identificação 
 

Órgão/Entidade Prefeitura Municipal de Florianópolis CNPJ 82.892.282/0001-43 

Caracterização 

( ) OSCIP ou Organização Não Governamental 
( ) Associação ou Cooperativa 
(x) Órgão Governamental (administração direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal) 
( ) Empresa privada 
( ) Outros Descreva 

Endereço Rua Tenente Silveira, nº 60, 5º andar. 

Cidade Florianópolis  Estado  SC CEP 88.010-300 

Telefone(s)  (48) 3251-6066 (48) 3251-6096 Fax  (  )      -     

Email institucional convenios.spe@pmf.sc.gov.br 

 
1.1. Qualificação Civil do Responsável Legal pelo Órgão/Entidade 

 

Nome Gean Marques Loureiro CPF 823.341.969-91 

CI/RG 778.495-3 Órgão Expedidor SSP/SC   
Estado 
Civil 

Casado 

Cargo 
Prefeito Municipal de 
Florianópolis 

Qualificação Profissional Advogado 

Endereço Rua das Gaivotas, 2525 

Cidade Florianópolis UF SC CEP 88.058-500 

Telefone(s)
  

(48) 3251-6066 (48) 3251-6096   Fax  

E-mail(s) geanloureiro@gmail.com 

 
 

 
1.2. Indicadores da Organização 

 

Número atual de funcionários da organização:  8.220 

Número de projetos concluídos desde sua fundação  mais de 200 projetos 

Número de projetos realizados ou em andamento nos últimos 36 meses 
Aproximadamente 33 
projetos 

Número atual de parceiros financiadores da organização  05 

Número total de beneficiados diretos atendidos nos últimos 36 meses 485.838 

Valor do orçamento anual do ano anterior  R$2.760.121.866,00 

Capacidade instalada (descrever instalações físicas, maquinário, equipamentos, equipe técnica, portfólio de 
projetos desenvolvidos e serviços executados): 

 
A Prefeitura Municipal de Florianópolis, através de sua estrutura administrativa diretamente envolvida na execução 
do projeto proposto apresenta a seguinte capacidade técnica para execução do projeto: 
 

A. Autarquia de melhoramentos da Capital – Comcap 
 
A Comcap é responsável pela execução dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município 
de Florianópolis. Dispõe de 4 Diretorias, 11 assessorias, 8 departamentos e 22 divisões, destacando-se os seguintes 
setores que darão apoio direto na execução do projeto: 

 Assessoria de Comunicação e Assessoria Técnica; 

 Departamento de Planejamento, Gestão e Projetos incluindo a Divisão de Gestão Ambiental;  

 Departamento de Coleta de Resíduos com a Divisão de Coleta Seletiva e a Divisão do Centro de 
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Valorização de Resíduos; 

 Departamento de Limpeza pública com a Divisão Operacional Sul e Divisão Operacional Norte. 

Quanto às instalações físicas, dispõe de unidades operacionais e administrativas descentralizadas, que serão 
utilizadas durante a execução do projeto conforme detalhado abaixo: 

 Sede da Comcap, localizada na Rua 14 de Julho, 375 – Estreito, Florianópolis, com área total de 2.028m²: 
onde está sediada a maior parte da estrutura administrativa da autarquia, além de abrigar o centro de 
manutenção da frota da Comcap. O local dispõe de salas administrativas e sala de treinamento, 
devidamente equipados com móveis e estações de trabalho com computadores ligados à rede mundial de 
computadores, além de refeitório, vestiários, oficina mecânica, serviço de medicina do trabalho, etc. Nesta 
unidade estão instalados o Departamento de Coleta de Resíduos, a Divisão de Coleta Seletiva e as 
Assessorias Técnica e de Comunicação. 

 Centro de Valorização de Resíduos – CVR, localizada na Rodovia Admar Gonzaga, 72 – Itacorubi, 
Florianópolis, com área total de 103.788,99 m²: dispõe de estrutura administrativa e operacional. Na 
administrativa destacam-se as salas do departamento de planejamento gestão e projetos, devidamente 
equipados com móveis e estações de trabalho com computadores ligados à rede mundial de computadores. 
Na área operacional destaca-se balança rodoviária conectada ao SISCORE – sistema de coleta de 
resíduos,pátio de compostagem, unidade de beneficiamento de resíduos de podas,Ecoponto para entrega 
voluntária de resíduos de construção e volumosos, estação de transbordo de resíduos domiciliares, 
depósitos temporários de resíduos perigosos, de saúde, pneus, óleo de cozinha, isopor, unidade de triagem 
operada pela Associação de Catadores de Materiais Recicláveis – ACMR, área de transbordo e triagem de 
resíduos da limpeza pública, horta educativa e Museu do Lixo. Além disso, dispõe de refeitório, vestiários, 
oficina mecânica. 

 Divisão Operacional Sul, localizada na Rua Francisco Vieira, 198 – Morro das Pedras, Florianópolis, com 
área total de 14.395,90 m²: dispõe de instalações administrativas , devidamente equipadas com móveis e 
estações de trabalho com computadores ligados à rede mundial de computadores, além de refeitório, 
vestiários e de um Ecoponto de resíduos de construção e volumosos. O local possui grande disponibilidade 
de área para implantação do pátio de compostagem da Comcap proposto no projeto. 

 Divisão Operacional Norte, localizada na Rua Vasco de Oliveira Gondin, s/nº – Canasvieiras, Florianópolis, 
com área total de 8.890,00 m²: dispõe de instalações administrativas, devidamente equipadas com móveis e 
estações de trabalho com computadores ligados à rede mundial de computadores, além de refeitório, 
vestiários e de um pátio de compostagem de pequeno porte e horta comunitária. 

 Jardim Botânico de Florianópolis, gerenciado de forma compartilhada entre Comcap e Floram, dispõe entre 
outras coisas, de pátio didático de compostagem, com diferentes modelos para utilização em oficinas com a 
comunidade, além de horta medicinal e horta sintrópica. O espaço possui galpão de apoio e sala de 
exposições dotada de banheiros para os visitantes. 

 Centro de Manutenção da frota: localizado na sede da Comcap no bairro Estreito, dispõe de equipe própria 
trabalhando em três turnos de trabalho para realização das manutenções preventivas e corretivas da frota 
da Comcap. 

 Sistema de Coleta de Resíduos – Siscore: elaborado a partir da contratação de empresa especializada para 
atender as demandas da Comcap. O sistema fornece em tempo real e com acesso online as quantidades de 
resíduos recolhidas no município, os horários de início e fim de cada roteiro de coleta, os horários de 
pesagem, tempo de coleta, tempo de transporte, etc. É uma importante ferramenta para o controle dos 
indicadores de geração de resíduos sólidos gerenciados pela Comcap, entre eles o desvio de resíduos do 
aterro sanitário. 

 Sistema de Rastreamento da Frota – Rascol:a Comcap tem implantado, a partir de contratação de empresa 
especializada, o serviço de monitoramento remoto de sua frota de coletores de resíduos em tempo real.  

Quanto aos veículos, estarão diretamente relacionados ao projeto: 

 2 Caminhões dotados de equipamento roll-onroll-off, ano 2012, que serão utilizados para transporte de 
podas urbanas dos Ecopontos da Comcap até o CVR do Itacorubi para beneficiamento das podas. 

 1 Kombi, utilizada nas ações de educação ambiental. Esse veículo é utilizado para divulgação de vários 
serviços realizados pela Comcap, não conseguindo ficar disponível de forma integral para este projeto. Ela 
será utilizada somente como apoio, pois haverá necessidade de aquisição de um veículo exclusivo para as 
ações do projeto. 

 
Quanto aos equipamentos, estarão diretamente relacionados ao projeto: 

 Picador de podas: instalado no CVR Itacorubi, é utilizado para trituração das podas urbanas recebidas no 
CVR Itacorubi. O material picado servirá de fonte de carbono para os pátios de compostagem do projeto, 
bem como para utilização nas hortas, como material de cobertura para o solo 

 Balança Rodoviária: instalado no CVR Itacorubi, será utilizada para registro dos quantitativos de resíduos 
recolhidos no bairro Itacorubi, Monte Verde, bem como das quantidades de bodas beneficiadas e destinadas 
à compostagem. 

 
Quanto à equipe técnica, será formada por equipe multidisciplinar, conforme listado abaixo: 

 5 Engenheiros Sanitaristas; 

 2 Educadores Ambientais; 
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 1 Jornalista; 

 2 Técnicos em Edificações; 

 1 gerente financeira; 
 
A equipe destaca-se por ampla experiência na elaboração e implementação de projetos na área de resíduos sólidos, 
bem como na elaboração de políticas públicas, coordenação de atividades voltadas a limpeza urbana, manejo de 
resíduos e Educação Ambiental. 
 

B. Fundação Municipal de Meio Ambiente – Floram 
 
A FLORAM (Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis), entidade pública, sem fins lucrativos, instituída 
pela Lei Municipal 4.645/95, tem por objetivo a execução da política ambiental em Florianópolis. 
Dispõe de1 Superintendência, 2 assessorias, 2 gerências, 4 diretorias e 8 departamentos, destacando-se os 
seguintes setores que darão apoio direto na execução do projeto: 
 

 Diretoria de gestão ambiental através do Departamento de Educação Ambiental e Departamento de 
Unidades de Conservação e da Divisão de Hortos e da divisão de Praças e Arborização Pública; 

 
 
Quanto às instalações físicas, dispõe de unidades que serão utilizadas durante a execução do projeto conforme 
detalhado abaixo: 

 Parque Ecológico Municipal Prof.Davi Ferreira Lima, localizado no bairro Córrego Grande: a área abriga 
diversos serviços ambientais como a gestão dos resíduos orgânicos através do FAMÍLIA CASCA ,espaços 
de lazer, trilhas ecológicas, ponto de entrega voluntária - PEV de resíduos orgânicos e pátio de 
compostagem , operado pela Floram. Neste local também está sediado o Centro Municipal de Educação 
Ambiental onde funciona o Departamento de Educação Ambiental que desenvolve diversos trabalhos 
voltados á sensibilização, interpretação e mobilização ambiental, incluindo o atendimento a diversos grupos 
e entre eles estudantes. Ainda nas dependências do Parque há o Viveiro de produção de mudas com foco 
na produção de mudas para as ações vinculadas ao Programa de Agricultura Urbana, especialmente 
plantas bioativas e plantas para os as hortas urbanas comunitárias> este espaço também é utilizado para 
pesquisas e trabalhos de extensão, onde os pesquisadores e estudantes podem desenvolver metodologia e 
técnicas de cultivo e cuidados com as plantas. 

 Parque Municipal da Lagoa do Peri, localizado na região Sul da Ilha de Santa Catarina, criado pela Lei nº 
1.828/81, sendo atualmente uma das mais importantes Unidades de Conservação de Proteção Integral do 
Município de Florianópolis. A área será utilizada no projeto como um ponto de entrega voluntária para coleta 
de resíduos orgânicos. Na Unidade há o viveiro de produção de mudas de árvores nativas.  

 Parque Natural Municipal Morro da Cruz – PMNMC, criado pela lei 9321/2013 localizado na região Central 

da Ilha de Santa Catarina. A área será utilizada no projeto como um ponto de entrega voluntária para coleta 

de resíduos orgânicos e pátio de compostagem operado pela municipalidade. 

 Horto Florestal Antonio Antunes da Cruz, localizado no Ribeirão da Ilha: criado em dezembro de 1985 pela 
lei 2.348, possui um viveiro com foco na produção de plantas ornamentais e algumas espécies de árvores 
nativas, principalmente utilizadas para recomposição de áreas verdes e praças da cidade. A área será 
utilizada no projeto como um ponto de entrega voluntária para coleta de resíduos orgânicos e pátio de 
compostagem operado pela municipalidade. 
 

A Floram integrará a equipe técnica do projeto com a disponibilização de 3 profissionais, atuando na coordenação de 
educação ambiental e na gestão dos PEVs e pátios de compostagem.  
 

C. Superintendência de Saneamento e Habitação 
 
A Superintendência de Saneamento e Habitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura é a responsável ela gestão 
do saneamento ambiental, inclusive do sistema de resíduos sólidos. Conforme a Lei Complementar nº 596 de 2017 
tem como atribuições, entre outras: definir, coordenar e gerir a política de Saneamento Ambiental do Município de 
Florianópolis; Atuar junto às operadoras dos serviços de saneamento básico, fazendo cumprir as metas 
estabelecidas no Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico; Elaborar e/ou coordenar o plano municipal de 
saneamento básico; Gerir o Fundo Municipal de Saneamento Básico –FMSB; elaborar projetos no âmbito do 
saneamento; elaborar, coordenar, acompanhar e fiscalizar projetos, programas, obras públicas e ações realizadas 
pelo Município nas Áreas de Habitação de Interesse Social; elaborar, coordenar, acompanhar e fiscalizar 
levantamentos topográficos, laudos técnicos e avaliação de imóveis nas Áreas de Habitação de Interesse Social; 
promover a regularização fundiária nas Áreas de Habitação de Interesse Social. 
A Superintendência dispõe de salas administrativas dotadas de estações de trabalho com computadores ligados à 
rede mundial de computadores. 
A superintendência estará integrando a equipe técnica do projeto com a disponibilização dos seguintes profissionais 
será formada por: 
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 1 Geógrafo; 

 1 Engenheiro Sanitarista e Ambiental; 

 1 assistente social. 
 
 

D. Superintendência de pesca, maricultura e agricultura 
 
A Superintendência de Pesca, Maricultura e Agricultura da Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico é a responsável pela gestão da agricultura no município. Conforme a Lei Complementar 
nº 596 de 2017 tem como atribuições, entre outras: buscar a sustentabilidade ambiental, econômica e social da 
pesca, maricultura e agricultura no Município, atuando em consonância com os órgãos gestores da pesca e 
agricultura no Brasil, com a promoção de programas para a qualificação e requalificação profissional relativas ao 
setor;coordenar todos os expedientes relativos à prestação de serviços de apoio ao desenvolvimento da pesca, 
aquicultura, maricultura e agricultura industrial, artesanal, amadora e esportiva, bem como a comercialização e apoio 
à pesquisa para desenvolvimento da atividade no Município. 
 
A Superintendência dispõe de salas administrativas dotadas de estações de trabalho com computadores ligados à 
rede mundial de computadores. 
 
A superintendência estará integrando a equipe técnica do projeto com a disponibilização dos seguintes profissionais 
será formada por: 

 1 Engenheiro Agrônomo; 

 1 técnica administrativa; 
 

E. Secretaria Municipal de Educação 
 
A Secretaria Municipal de Educação tem como missão oportunizar a aprendizagem de qualidade e a formação 
integral do estudante, com os profissionais da educação, as famílias e a sociedade de forma participativa e plural. 
A secretaria dispõe de salas administrativas dotadas de estações de trabalho com computadores ligados à rede 
mundial de computadores. 
Além disso possui 126unidades de educação (escolas básicas, escolas desdobradas e creches) além de 17 unidades 
conveniadas,que são potenciais locais para implantação de hortas e compostagem escolares, com fins educativos. 
A secretaria estará integrando a equipe técnica do projeto com a disponibilização de 1 nutricionista. 
 

F. Secretaria Municipal de Saúde 
 

A Secretaria Municipal de Saúde é a responsável pela promoção da saúde no município de Florianópolis, dentre 
outras atribuições. 
A secretaria dispõe de salas administrativas dotadas de estações de trabalho com computadores ligados à rede 
mundial de computadores. 
Além disso possui 53 estabelecimentos da rede municipal de assistência à saúde que são potenciais locais para 
implantação de PEVs de orgânicos 
A secretaria estará integrando a equipe técnica do projeto com a disponibilização de 1 enfermeira. 
 

G. Superintendência de Comunicação  
 
A Superintendência de Comunicação integra a Secretaria Municipal da Casa Civil, que é o órgão central dos 
sistemas de articulação das ações do governo e de atos do processo legislativo. A pasta é responsável pelo 
assessoramento do Chefe do Poder Executivo na coordenação de ações do governo. 
A Superintendência tem como atribuição coordenar o processo de padronização, normatização e publicidade dos 
atos de governo pertinentes à sua área de competência. 
A superintendência dispõe de salas administrativas dotadas de estações de trabalho com computadores ligados à 
rede mundial de computadores e estará integrando a equipe técnica do projeto com a disponibilização de 1 
profissional da área de comunicação. 

Características da população atendida pela entidade  

 
O município de Florianópolis é o segundo mais populoso do Estado, sendo que no último censo, realizado em 2010, 
havia 421.240 habitantes e 147.406 domicílios particulares permanentes. Para o ano de 2015, a estimativa, segundo 
dados do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi de 469.690 habitantes, apresentando um 
crescimento de 1,77% em relação à população total estimada em 2014, de 461.524 habitantes.  
Verificando a evolução da população de Florianópolis entre os anos de 1990 e 2015 (Tabela 1 e Figura 1), através de 
censos e estimativas populacionais apontadas pelo IBGE, nota-se que, durante esse intervalo de tempo, houve 
crescimento de quase 82% da população do município, crescimento que se dá devido à intensa atividade migratória 
em direção ao município, em razão de seus serviços de saúde, instituições de ensino superior e concentração do 
aparelho administrativo estatal. 
O IDHM de Florianópolis em 2010 foi igual a 0,847, caracterizando como a 3ª cidade no Ranking do Atlas de 
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Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 (do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, 2013) 
e a capital com o melhor IDH do Brasil. Também se destaca como a segunda cidade com maior percentual da 
população integrando a classe A (FLORIPA AMANHÃ, 2011). No ano de 2011, mais de 27,7% das famílias possuíam 
uma renda per capita superior a R$ 6,7 mil.  
Dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego, apresentados no 
ICES, mostram que 77,5% dos empregos formais de Florianópolis estão concentrados no setor terciário, mais 
especificamente no subsetor de serviços, característica típica de cidades grandes e médias. As microempresas 
representam cerca de 15% do total de empresas cadastradas no RAIS; as pequenas empresas, 18%; empresas 
médias, 6%, enquanto as grandes empresas representam a maior porção, de 61%.  
Embora Florianópolis possua um IDH de destaque, possuía uma taxa de desemprego de 12,3% em 2000, sendo 
reduzida em apenas 5% em 2010 (ICES) e aumentando novamente com a crise econômica do País, para 6,3% em 
2017(IBGE, 2017). Também possui em seu território um número considerável de Áreas de Interesse Social (AIS), 
sendo atualmente 64, que, segundo a Secretaria Municipal da Saúde de Florianópolis (2015), são classificadas com 
base na renda familiar, (até 3 salários) e apresentação de precariedades relacionadas a: a) habitação, b) rede de 
infraestrutura, c) ambiental e áreas de risco, d) posse da terra, e) equipamentos e serviços urbanos.  
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), no ano de 2014, 5.448 famílias 
foram beneficiadas em Florianópolis pelo programa Bolsa Família, somando o equivalente a R$7.858.001,00. Um dos 
problemas apresentados nestas AIS, segundo informado pela Secretaria Municipal da Saúde, está relacionado aos 
Resíduos Pesados que são descartados indevidamente pelos residentes em terrenos baldios e inclusive em áreas de 
dunas e restinga. Neste sentido, fica evidente a necessidade de repensar as estratégias deste serviço de coleta 
nestas áreas e estabelecer uma metodologia de monitoramento na disposição irregular. 
 

 
1.3. Histórico da entidade e das principais atividades/projetos e resultados nos últimos 3 anos 

 

1.3.1. Histórico de experiência de desenvolvimento de projetos com outras instituições (citar 
instituição, objeto e período de execução) 
 

A Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF), através de sua estrutura administrativa – secretarias, fundações e 
autarquias, possui experiência no desenvolvimento e execução de projetos de captação de recursos e operações de 
créditos com instituições financeiras como Caixa Econômica Federal, Fundação Nacional de Saúde, Ministério das 
Cidades, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social entre outros. A seguir é apresentado um quadro-
resumo listado alguns dos projetos que integram o acervo da PMF. 
 
 

Instituição 
Financiadora 

Objeto Número do convênio 
Período de 
Execução 

Fundação 
Nacional de Saúde 

- FUNASA 

Implantação, ampliação ou melhoria de 
unidades de triagem de resíduos sólidos 

para atender o município de 
Florianópolis/SC no programa de aceleração 

do crescimento - PAC/2009 

TCPAC 722/2009 
De 31/12/2009 a 

31/03/2016 

Fundação 
Nacional de Saúde 

- FUNASA 

Sistema de resíduos sólidos para atender o 
município de Florianópolis/SC, no programa 
de aceleração do crescimento - PAC/2009 

TC/PAC 0718/09 De 31/12/2009 a 
31/12/2013 

Fundação 
Nacional de Saúde 

- FUNASA 

Sistema de resíduos sólidos para atender o 
município de Florianópolis/SC, no programa 
de aceleração do crescimento - PAC/2009 

TC/PAC 0734/09 De 31/12/2009 a 
30/09/2017 

Fundação 
Nacional de Saúde 

- FUNASA 
Ações de saneamento básico EP 1328/03 De 22/12/2003 a 

30/06/2012 

Fundação 
Nacional de Saúde 

- FUNASA 

Aquisição de veículos e equipamentos para 
a Associação de Catadores de Material 

Reciclável do município de Florianópolis. 

CV-0435/2011 ACMR 
- 761677/2011   

Proponente ACMR - 
COMCAP/PMF no 

apoio à ACMR para 
captação do recurso e 
gestão do Convênio 

De 30/12/2011 a 
30/06/2017 

Ministério do Meio 
Ambiente  

Elaboração de Plano de Coleta Seletiva no 
município 

773525/2012 De 14/12/2012 

a 30/03/2017  

BNDES 
/FAPESC/SDS/ 

/SEBRAE 

 

Melhorias no processo produtivo da 
Associação e Coletores e Materiais 

Recicláveis visando a agregação de valor 
nos produtos comercializados e a 

manutenção de trabalho e renda dos 

2013TR3871 

Proponente ACMR - 
COMCAP/PMF no 
apoio à ACMR para 
captação do recurso e 

De 06/12/2017 a 
2016 
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associados gestão do Convênio 

Fundo para 
Reconstituição de 
Bens Lesados - 
MPSC 

 

Valorização dos resíduos sólidos orgânicos 
no município de Florianópolis através de 
beneficiamento dos resíduos de podas e 

destinação ambientalmente adequada dos 
resíduos de poda coletados e/ou recebidos 

pela estrutura da COMCAP 

04/2013 - FRBL/MP De 24/04/2013 a 
31/03/2014 

Fundo Sócio 
Ambiental da 

Caixa 

Implantação do Ponto de Entrega Voluntária 
de resíduos (firmado com a Comcap) 

0104.096/2013.RCD De 01/04/2013 

a 28/10/2016 

Ministério das 
Cidades/CAIXA 

Construção da Praça Forte São Luis- 
Florianópolis 

028096/2017 
 

Aprovado em 
2017 

Ministério do 
Desenvolvimento 
Social e Combate 

a Fome ???? 

Reforma/Recuperação/Adaptação de Centro 
de Referência Especializado para 

População em Situação de Rua – Centro 
POP 

028288/2017 Aprovado em 
2017 

FUNDACAO 
NACIONAL DE 
SAUDE - DF / 
Ministério da 

Saúde 

Ações de Saneamento Básico  

 EP 1328/03 

 

De 22/12/2003 a 
30/06/2012 

MINISTERIO DO 
DESENVOLVIME

NTO SOCIAL 

Estruturação da Rede de Serviços de 
Proteção Social Básica - Construção de 

Centro Público de Convivência 
 827354/2016   

Em vigência 

PAC - Ministério 
das Cidades 

Maciço do Morro da Cruz 0222.919-88/2007 
Em vigência 

Financiamento Desenvolvimento Instucional Pró-Moradia 0294.954-37/2010 Em vigência 

Financiamento 
Pav. Trecho 1 e 2 da marginal Beiramar 

Norte - Agronômica e Trindade (...) 
0399.199-17 

Em vigência 

Financiamento 
Pavimentação para qualificação de via Edu 
Vieira - Anel Viário - Trecho Universidade 

0399.209-34 
Em vigência 

Financiamento Pavimentação da Padre Rohr 0399.217-31 Em vigência 

Financiamento 
 Implantação de Anel Viário para corredor 
de transporte público coletivo e teleférico. 

Mobilidade médias cidades 
0409.678-42 

Em vigência 

MINISTÉRIO DO 
TURISMO 

Sinalização Turística nas Vias 
Gastronômicas 

0412.740-64 
Em vigência 

Financiamento 

Pavimentação e qualificação de via 2: 
implantação e/ou melhoria de drenagem 

pluvial, implantação e sinalização de 
calçadas (Baldicero) 

0413.450-83 

Em vigência 

OGU/PAC 
Corredor de Integração ao Anel Viário 

Central 
0448.746-83 

Em vigência 

Estado 
Recuperação e Pavimentação Asfáltica de 

Ruas e Avenidas 
2014TR1949 

Em vigência 

FUNDAM Aquisição de Máquinas e Equipamentos 2015TR001367 Em vigência 

MINISTERIO DA 
SAUDE 

Ampliação do Centro de Saúde Lagoa da 
Conceição 

714831/2009 
Em vigência 

MINISTERIO DA 
SAUDE 

Aquisição de Equipamentos Permanentes 
para o Centro de Saúde da Lagoa da 

Conceição 
727123/2009 

Em vigência 

MINISTERIO DA 
CULTURA 

Aquisição de acervos bibliográficos para 
modernizar bibliotecas públicas de 

Florianópolis 
742911/2010 

Em vigência 

MINISTERIO DO 
DESENVOLVIMENT

O SOCIAL 

Estruturação da Rede de Serviços de 
Proteção Social Especial - Aquisição de 

Material de Consumo 
787325/2013 

De 31/12/2013  a 
18/09/2017 

MINISTERIO DA 
CULTURA 

Restauração da Casa de Câmara e Cadeia 787842/2013 
Em vigência 

MINISTERIO DAS Implementação de Medidas Técnicas, 794834/2013 Em vigência 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjchtyQwdnWAhXEHpAKHaw6CLcQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mpsc.mp.br%2Ffundos-do-ministerio-publico%2Ffrbl&usg=AOvVaw38skPQBNqbjIAE9nFmA5T_
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjchtyQwdnWAhXEHpAKHaw6CLcQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mpsc.mp.br%2Ffundos-do-ministerio-publico%2Ffrbl&usg=AOvVaw38skPQBNqbjIAE9nFmA5T_
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjchtyQwdnWAhXEHpAKHaw6CLcQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mpsc.mp.br%2Ffundos-do-ministerio-publico%2Ffrbl&usg=AOvVaw38skPQBNqbjIAE9nFmA5T_
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjchtyQwdnWAhXEHpAKHaw6CLcQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mpsc.mp.br%2Ffundos-do-ministerio-publico%2Ffrbl&usg=AOvVaw38skPQBNqbjIAE9nFmA5T_
https://www.convenios.gov.br/siconv/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=385376&destino=
https://www.convenios.gov.br/siconv/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=385376&destino=
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CIDADES administrativas e jurídicas para 
regularização fundiária de assentamentos 

irregulares. Papel Passado. 

MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Pavimentação da Baldicero Filomeno 801314/2014 
Em vigência 

MINISTERIO DO 
TURISMO 

Ministério do Turismo - Implantação 
Turística do Parque Municipal da Galheta 

805849/2014 
Em vigência 

MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Construção de Trapiche no bairro João 
Paulo em Florianópolis/SC 

819065/2015 
Em vigência 

MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Pavimentação, drenagem e urbanização de 
vias urbanas na região Norte da Ilha - Rua 

Afonso da Veiga 
824664/2015 

Em vigência 

MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Pavimentação e Drenagem na Rodovia 
Virgilio Varzea - Trecho 2 

829842/2016 
Em vigência 

MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Implantação de Praça Esportiva na Região 
da Tapera 

831548/2016 
Em vigência 

MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Implantação de Praça no Município de 
Florianópolis 

834870/2016 
Em vigência 

MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Projeto de Ciclovias no Bairro Trindade 837788/2016   
Em vigência 

MINISTERIO DO 
DESENVOLVIMENT

O SOCIAL 

Ampliação de Centro de Referência 
Especializado para População em Situação 

de Rua – Centro POP 
844047/2017 

Em vigência 

MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Construção da Praça Forte São Luis- 
Florianópolis 

845461/2017  
Em vigência 

Badesc Cidades II 

 

Elevado do Rio Tavares 
2013026102/2013 

Em vigência 

MINISTERIO DO 
TRABALHO E 
PREVIDENCIA 

SOCIAL 

Fortalecimento das redes de 
empreendimento da economia solidária do 

extrativismo do berbigão 

795419/2013 

De 31/12/2013 

a 30/12/2016 

MINISTERIO DA 
CULTURA 

 

  Celebrações nas Cidades do Revezamento 
da Tocha Olímpica e Paralímpica, em 

Florianópolis/SC. 

824173/2015 

De 15/02/2016 a 

21/09/2016 

MINISTERIO DO 
TURISMO Portal - Vivendo Floripa 793254/2013 

De 20/12/2013 a 

13/11/2016 

PAC/OGU 
Vila Aparecida I, Vila Aparecida II, Nova 

Jerusalém, Arranha Céu, Mac Larem 
PAC Comunidades 

 

MINISTERIO DA 
CULTURA 

Modernização de Bibliotecas de Referência / 
Aquisição de Acervos Bibliográficos 

742911/2010 De 24/11/2010 a 
10/12/2017 

 Estruturação de Rede de Serviços de 
Proteção Social Especial 

723004/2009 De 31/12/2009 a 
23/05/2013 

Convênio - 
Emenda 

Parlamentar 

Estruturação e Modernização de 
Telecentros 

34782/2014 De 02/06/2014 a 
30/06/2015 

Ministério das 
Cidades 

Prestação de Serviço Comunidade Nova 
Jerusalém 

025089710/2008 30/04/2008 
vigente 

Ministério das 
Cidades 

Prestação de Serviço Comunidade Vila 
Aparecida I 

0250898-24/2008 30/04/2008 
vigente 

Ministério das 
Cidades 

Prestação de Serviço Comunidade Vila 
Aparecida II 

0250896-06/2008 30/04/2008 
vigente 

Ministério das 
Cidades 

Prestação de Serviço Comunidade Arranha 
Céu 

0250.899-38/2008 30/04/2008 
vigente 

Ministério das 
Cidades 

Prestação de Serviço Comunidade McLaren 0250.900-69/2008 30/04/2008 
vigente 

Ministério das 
Cidades 

Contenção de Encostas em Áreas de Risco 0351.540-42/2011 30/04/2008 
vigente 

https://www.convenios.gov.br/siconv/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=382696&destino=
https://www.convenios.gov.br/siconv/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=382696&destino=
https://www.convenios.gov.br/siconv/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=382696&destino=
https://www.convenios.gov.br/siconv/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=382696&destino=
https://www.convenios.gov.br/siconv/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=520018&destino=
https://www.convenios.gov.br/siconv/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=520018&destino=
https://www.convenios.gov.br/siconv/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=378829&destino=
https://www.convenios.gov.br/siconv/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=378829&destino=
https://www.convenios.gov.br/siconv/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=113689&destino=
https://www.convenios.gov.br/siconv/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=113689&destino=
https://www.convenios.gov.br/siconv/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=113689&destino=
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Ministério das 
Cidades 

Pró Moradia Desenvolvimento Institucional 0294954-37/2010 - 
Contrato de Repasse 

nº 0296.213-14 

 

Ministério das 
Cidades 

Projeto Chico Mendes 0105619-80/2000 De 30/06/2000 a 
31/12/2015 

Ministério das 
Cidades 

Projeto Mocotó 0138390-28/2002 De 05/07/2002 a 
31/12/2015 

Fundo de 
Habitação Popular 

do Estado de 
Santa Catarina 

Reformas/Ampliações de Unidades 
Habitacionais - Programa COHAB Cidadã 

2014TR002238 De 23/06/2014 
em vigência 

Estado de Santa 
Catarina - SDR 

Projeto de Eletrificação do Maciço do Morro 
da Cruz 

10643/2008-7 26/06/2008  

Ministério das 
Cidades 

Recanto dos Ingleses 0352.647-40/2011 25/11/2011  

Ministério das 
Cidades 

Encosta da Boa Vista - Programa 
Urbanização, Regularização e Integração de 

Assentamentos Precários 

0192.775-09/2006 16/06/2006 em 
vigência 

Ministério das 
Cidades 

Revisão do Plano Municipal de Redução do 
Riscos 

0351.454-00/2011  

Ministério das 
Cidades 

Urbanização Viária da Comunidade do 
Panaia 

17757466 De 28/12/2005 a 
31/12/2013  

 

 
1.3.2. Histórico de experiência de projetos executados com a CAIXA (citar objeto e período de 

execução) 

 
A Prefeitura Municipal de Florianópolis, ao longo destes anos, firmou, através de seus órgãos ou suas estruturas 
indiretas, diversos instrumentos de convênio, termos de cooperação ou semelhantes, com a Caixa Econômica 
Federal. Alguns destes foram celebrados diretamente com a Caixa, através de seus fundos, ou tendo esta instituição 
com mandatária.  Abaixo segue a relação de alguns destes instrumentos:  
 

Instituição 
Financiadora 

Objeto Número do convênio 
Período de 
Execução 

Fundo Sócio 
Ambiental da 

Caixa 

Implantação do Ponto de Entrega Voluntária 
de resíduos (firmado com a Comcap) 

0104.096/2013.RCD De 01/04/2013 

a 28/10/2016 

INISTERIO DO 
DESENVOLVIME

NTO SOCIAL 

Estruturação da Rede de Serviços de 
Proteção Social Básica - Construção de 

Centro Público de Convivência 
 827354/2016   

Em vigência 

PAC - Ministério 
das Cidades 

Maciço do Morro da Cruz 0222.919-88/2007 
Em vigência 

Financiamento Desenvolvimento Instucional Pró-Moradia 0294.954-37/2010 Em vigência 

Financiamento 
Pav. Trecho 1 e 2 da marginal Beiramar 

Norte - Agronômica e Trindade (...) 
0399.199-17 

Em vigência 

Financiamento 
Pavimentação para qualificação de via Edu 
Vieira - Anel Viário - Trecho Universidade 

0399.209-34 
Em vigência 

Financiamento Pavimentação da Padre Rohr 0399.217-31 Em vigência 

Financiamento 
 Implantação de Anel Viário para corredor de 

transporte público coletivo e teleférico. 
Mobilidade médias cidades 

0409.678-42 
Em vigência 

MINISTÉRIO DO 
TURISMO 

Sinalização Turística nas Vias 
Gastronômicas 

0412.740-64 
Em vigência 

Financiamento 

Pavimentação e qualificação de via 2: 
implantação e/ou melhoria de drenagem 

pluvial, implantação e sinalização de 
calçadas (Baldicero) 

0413.450-83 

Em vigência 

OGU/PAC 
Corredor de Integração ao Anel Viário 

Central 
0448.746-83 

Em vigência 

MINISTERIO DA 
SAUDE 

Ampliação do Centro de Saúde Lagoa da 
Conceição 

714831/2009 
Em vigência 
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MINISTERIO DA 
CULTURA 

Aquisição de acervos bibliográficos para 
modernizar bibliotecas públicas de 

Florianópolis 
742911/2010 

Em vigência 

MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Implementação de Medidas Técnicas, 
administrativas e jurídicas para regularização 

fundiária de assentamentos irregulares. 
Papel Passado. 

794834/2013 

Em vigência 

MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Pavimentação da Baldicero Filomeno 801314/2014 
Em vigência 

MINISTERIO DO 
TURISMO 

Ministério do Turismo - Implantação Turística 
do Parque Municipal da Galheta 

805849/2014 
Em vigência 

MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Construção de Trapiche no bairro João Paulo 
em Florianópolis/SC 

819065/2015 
Em vigência 

MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Pavimentação, drenagem e urbanização de 
vias urbanas na região Norte da Ilha - Rua 

Afonso da Veiga 
824664/2015 

Em vigência 

MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Pavimentação e Drenagem na Rodovia 
Virgilio Varzea - Trecho 2 

829842/2016 
Em vigência 

MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Implantação de Praça Esportiva na Região 
da Tapera 

831548/2016 
Em vigência 

MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Implantação de Praça no Município de 
Florianópolis 

834870/2016 
Em vigência 

MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Projeto de Ciclovias no Bairro Trindade 837788/2016   
Em vigência 

MINISTERIO DO 
DESENVOLVIMENT

O SOCIAL 

Ampliação de Centro de Referência 
Especializado para População em Situação 

de Rua – Centro POP 
844047/2017 

Em vigência 

MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Construção da Praça Forte São Luis- 
Florianópolis 

845461/2017  
Em vigência 

Ministério das 
Cidades 

Prestação de Serviço Comunidade Nova 
Jerusalém 

025089710/2008 30/04/2008 
vigente 

Ministério das 
Cidades 

Prestação de Serviço Comunidade Vila 
Aparecida I 

0250898-24/2008 30/04/2008 
vigente 

Ministério das 
Cidades 

Prestação de Serviço Comunidade Vila 
Aparecida II 

0250896-06/2008 30/04/2008 
vigente 

Ministério das 
Cidades 

Prestação de Serviço Comunidade Arranha 
Céu 

0250.899-38/2008 30/04/2008 
vigente 

Ministério das 
Cidades 

Prestação de Serviço Comunidade McLaren 0250.900-69/2008 30/04/2008 
vigente 

Ministério das 
Cidades 

Contenção de Encostas em Áreas de Risco 0351.540-42/2011 30/04/2008 
vigente 

Ministério das 
Cidades 

Pró Moradia Desenvolvimento Institucional 0294954-37/2010 - 
Contrato de Repasse 

nº 0296.213-14 

 

Ministério das 
Cidades 

Projeto Chico Mendes 0105619-80/2000 De 30/06/2000 a 
31/12/2015 

Ministério das 
Cidades 

Projeto Mocotó 0138390-28/2002 De 05/07/2002 a 
31/12/2015 

Ministério das 
Cidades 

Recanto dos Ingleses 0352.647-40/2011 25/11/2011  

Ministério das 
Cidades 

Encosta da Boa Vista - Programa 
Urbanização, Regularização e Integração de 

Assentamentos Precários 

0192.775-09/2006 16/06/2006 em 
vigência 

Ministério das 
Cidades 

Revisão do Plano Municipal de Redução do 
Riscos 

0351.454-00/2011  

Ministério das 
Cidades 

Urbanização Viária da Comunidade do 
Panaia 

17757466 De 28/12/2005 a 
31/12/2013  
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1.3.3. Histórico de experiência no desenvolvimento do objeto/objetivos desta proposta 

 
A Prefeitura Municipal de Florianópolis por meio da COMCAP, Fundação Municipal de Meio Ambiente - FLORAM, 
Secretarias Municipais de Educação e de Saúde promove há quase 30 anos ações voltadas à prática da segregação 
dos resíduos na origem, compostagem e hortas comunitárias, conforme descritas a seguir.   
A - COMCAP: 

 Em 1988 implantou em 10 comunidades, com recursos provenientes do BNDES, o Programa Beija Flor que 
tinha como proposta “a triagem domiciliar e o tratamento descentralizado do lixo”  a partir das seguintes 
premissas: equipe multidisciplinar na coordenação do processo e participação e respaldo da comunidade na 
implantação, manutenção e gerenciamento do Programa. Eram realizadas atividades de sensibilização, 
mobilização e educação ambiental; coleta seletiva de forma simultânea em 03 tipos: recicláveis, orgânicos, 
rejeitos (veículo com divisórias); compostagem e horta comunitária.  A coleta era realizada Em 1994 após 
reavaliação do programa, foi alterado e implantado o sistema porta a porta em toda área urbana; 

 Realiza regularmente atividades de orientação aos moradores sobre a importância da separação dos 
resíduos orgânicos, da compostagem domiciliar e comunitária.  Em 2016 foram atendidas em torno de 1000 
pessoas através da realização de: oficinas de compostagem e implantadas hortas em escolas, associações 
de moradores e de palestras sobre destino de orgânicos através de compostagem em escolas, associações 
de moradores, profissionais das Secretarias de Educação e de Saúde e durante a implantação das hortas 
comunitárias, nos postos de saúde e escolas; 

 

 Realiza regularmente ações de educação ambiental voltada à gestão sustentável de resíduos sólidos no 
Circuito do Lixo e Museu do Lixo instalado 2003, que recebe anualmente em torno de 7 mil alunos, sendo 
referência entre as atividades de educação ambiental no Estado de Santa Catarina e na plataforma 
EducaRes do MMA, pela forma lúdica e informal com que reforça conteúdos sobre consumo sustentável 
baseado nos quatro érres (4Rs) – Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar; 

 

 Desde 2008 opera pátio de compostagem no Centro de Valorização de Resíduos (CVR) do Itacorubi em 
parceria com a Associação Orgânica e Universidade Federal de Santa Catarina, onde são tratados 
anualmente em torno de 600 toneladas de resíduos orgânicos provenientes de restaurantes, de alguns 
condomínios e de podas e roçadas de áreas públicas. Além do tratamento dos resíduos, ocorre: a troca de 
materiais (como inoculante, cepilho, resíduos energéticos) para aperfeiçoar o processo de compostagem em 
cada instituição;  a utilização do composto resultante nas hortas escolares das escolas municipais e na 
manutenção de praças e jardins do município; o aprendizado contínuo e disseminação da prática; 
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 Em 2011 iniciou o processo de beneficiamento dos resíduos de podas no município de Florianópolis com a 
aquisição de um picador florestal, instalado no CVR, porém devido ao pequeno porte deste equipamento, foi 
necessário em 2013 adquirir novo equipamento, de maior porte e 05 caixas estacionárias, com recursos do 
Fundo de Reconstituição de Bens Lesados do Ministério Público de Santa Catarina, para realizar a trituração 
dos resíduos provenientes das podas públicas e de pequenos geradores no município cujo material triturado 
(cepilho) é insumo essencial no processo de compostagem; as 05 caixas são utilizadas na logística de 
transporte (CV 004 / 2013 / FRBL); No ano de 2016 foram trituradas 3.782 toneladas de resíduos de podas. 

 

 Parceira no Projeto apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina - FAPESC aprovado 
em 2012 intitulado “Revolução dos Baldinhos: gestão social e cooperativa de resíduos sólidos orgânicos, um 
modelo comunitário”, submetido pelo Laboratório de Comercialização da Agricultura Familiar (LACAF) da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que também tinha como parceiros a Fundação do Meio 
Ambiente (FATMA) e assessoria do CEPAGRO, que tinha como ações de responsabilidade da COMCAP: 

- Participar na elaboração de documento contendo critérios de projeto, implantação, operação e 

monitoramento de pátios de compostagem visando a reciclagem de resíduos sólidos orgânicos 

segregados na fonte, especialmente em modelos de gestão comunitária – REALIZADO (Boletim 

Técnico enviado junto com este projeto); 

- Coletar periodicamente nos PEV´s (pontos de entrega volunária) as bombonas de  resíduos 

orgânicos, pesar e encaminhar para o pátio de compostagem, bem como repassar os registros de 

coleta para a Prefeitura Municipal de Florianópolis – REALIZADO INTERMITENTEMENTE, devido 

a dificuldades com o veículo para realizar a coleta; 

- Ficar responsável pelo terreno cedido pela Prefeitura para a implantação do Projeto Revolução 

dos Baldinhos onde seria implantado o pátio de compostagem – NÃO RELIZADO devido a 

problemas legais do referido terreno. 
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 Possui desde setembro de 2016 Termo de Cooperação Técnica com o CEPAGRO visando o 

“Fortalecimento e ampliação das ações de compostagem, gestão comunitária de resíduos orgânicos e 

agricultura urbana no município de Florianópolis” e que tem como objetivos:  

- Consolidar o projeto piloto de gestão comunitária de resíduos sólidos orgânicos e agricultura 

urbana "Projeto Revolução dos Baldinhos" 

- Fortalecer os projetos de agroecologia na área da compostagem, gestão comunitária de resíduos 

orgânicos e agricultura urbana, desenvolvidos pelo CEPAGRO e COMCAP; 

- Realizar cursos e oficinas de formação em compostagem, gestão comunitária de resíduos 

orgânicos e agricultura urbana; 

- Mapear as experiências de compostagem, gestão comunitária de resíduos orgânicos em 

agricultura urbana, no município de Florianópolis. 

 
 Desde 2016 opera um pátio didático com diversos modelos de compostagem, horta comunitária e PEV para 

recebimento de resíduos orgânicos no Jardim Botânico de Florianópolis. O PEV e pátio didático foram 

implantados com apoio do CEPAGRO e de empresa local (Usina do Hamburguer), que captou recursos 

junto aos seus clientes exclusivamente para implantação destas atividades.  O PEV recebe de 2ª a 6ª f em 

torno de 1,0 ou 1,5 bombonas/dia e no sábado e domingo média 2,0 bombonas/dia recolhendo em média 

1.140 kg/mês.  O Jardim Botânico é um local estratégico para promover melhores práticas com resíduos 

orgânicos, como a compostagem domiciliar e comunitária, pois, por ser um laboratório vivo, a visitação ao 

pátio de compostagem e horta permite a interação com as pessoas, que podem compreender o ciclo dos 

resíduos orgânicos e a relação com a alimentação saudável, possibilitando sua disseminação nas 

residências, escolas e comunidades. 

 
 

 Apoia a implantação de pátios de compostagem comunitários como os da Revolução dos Baldinhos no 

Monte Cristo, Parque Estadual do Rio Vermelho,Parque Cultural Campeche - PACUCA em parcerias com 

ONG´s, especialmente o CEPAGRO; 
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 Participa na coordenação do Programa Municipal de Agricultura Urbana, que no seu âmbito realizou em 

2016 ações como:  

- Limpeza e doação de cepilho ao pátio e horta comunitária do Parque Cultural Campeche – 

PACUCA, onde existe um PEV para resíduos orgânicos e são compostadas 10 t/mês; 

- Implantação de horta e compostagem nas comunidades da Tapera e Daniela;  

- Apoio na implantação da Feira de Orgânicos no município e doação de cepilho aos produtores de 

alimentos orgânicos e incentivo à venda de composteiras domésticas;  

- Parceria com o Departamento de Engenharia Rural da UFSC para pesquisa e monitoramento da 

implantação de modelo piloto de composteira em tubos de concreto;  

- Parceria com a Secretaria de Educação no Projeto Educando com a Horta Escolar e a 

Gastronomia (PEHEG) com a realização de palestras para os professores e implantação e 

manutenção de hortas; 

- Parceria com a Secretaria de Saúde na implantação de hortas comunitárias nas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS); 

- Apoio à empresa Destino Certo, com a realização de palestras educativas e doação de cepilho; 

 
Mutirão UBS Tapera                        Horta Comunitária no bairro Daniela 

 
B - Fundação Municipal de Meio Ambiente - FLORAM 
 

 Faz a gestão do Programa Família Casca, implantado em parceria com a COMCAP há 13 anos no Parque 

Ecológico Municipal Prof Davi Ferreira Lima localizado no Córrego Grande, onde são desenvolvidas as 

seguintes ações: 

- Operação de PEV para resíduos orgânicos com cadastro de mais de 150 famílias que são 

permanentemente orientadas e que periodicamente são convidadas a participar de encontros de 

formação continuada;  

- Operação de Pátio de compostagem, com dez leiras, três berçários de minhocas, sistema de 

captação de água da chuva, que trata cerca de 03 toneladas mês de resíduos orgânicos de origem 

doméstica;  

- Utilização como instrumento pedagógico para cerca de 10.000 pessoas atendidas/ano nas 

atividades de visitação e aulas de educação ambiental oferecidas;  

- Sistemas de captação de água da chuva e do sistema de tratamento de águas cinzas associados 

ao PEV; 

- Distribuição e encaminhamento do composto produzido para projetos internos do parque, bem 

como entrega para famílias cadastradas, além da gestão de doação de produtos dos minhocários 

(minhocas e composto). 

 Realização de roteiros técnico pedagógicos a exemplo do roteiro "Família casca" no Parque do Córrego 

Grande e o "Valorização dos resíduos orgânicos no município de Florianópolis" que trata de um circuito que 

leva grupos agendados a conhecer várias experiências de compostagem na cidade de Florianópolis, 

inclusive o pátio didático no Jardim Botânico; 

 Realização de cursos e oficinas temáticas específicas sobre compostagem, vermicomportagem, manejo e 

utilização dos produtos resultantes dos sistemas de compostagem, produção de mudas, alimentação 

saudável, relação produção e consumo, plantas bioativas. 

 Assessoria técnica além de articulações interinstitucionais referente à temática em instituições públicas 

municipais 

 Acompanhamento de projetos de extensão da UFSC, relacionadas à temática (atualmente dois projetos de 

extensão estão em cursos, um sobre plantas da restinga com potencial ornamental e outro sobre plantas 

bioativas e viabilização de hortas urbanas) 

 Atividades de educação ambiental voltadas à gestão sustentável dos resíduos sólidos como um todo. 
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C - Secretaria Municipal de Educação 
 

A Secretaria Municipal de Educação, através do Departamento de Alimentação Escolar coordena o Projeto Educando 
com a Horta Escolar e a Gastronomia – PEHEG junto às unidades educativas da Rede Municipal de Educação de 
Florianópolis, cujo objetivo principal é potencializar ações que contribuam para a promoção da educação alimentar e 
nutricional sustentável, no contexto da educação ambiental, através da mobilização, sensibilização e integração da 
comunidade escolar. 
O projeto iniciou no ano de 2001 e ao longo deste tempo foi se consolidando, tanto nas unidades de educação 
infantil, quanto no ensino fundamental, como uma excelente ferramenta pedagógica para o desenvolvimento de 
ações que contribuam para a educação integral de crianças e adolescentes, bem como de suas famílias, sendo 
selecionado na Plataforma Educares do MMA. 
Atualmente 52 unidades educativas estão envolvidas com práticas agroecológicas de compostagem, hortas 
pedagógicas e incentivo a promoção da alimentação saudável e sustentável. 
Como forma de contribuir para a implementação do projeto nas unidades educativas a partir de ano de 2016 a 
COMCAP passou a atuar como parceira no projeto, contribuindo nas formações com os educadores sobre temas 
como reaproveitamento de resíduos orgânicos para composto, tipos de composteiras, hortas pedagógicas, além de 
assessoria técnica na implantação dos espaços da horta e manutenção através do fornecimento de insumos como 
cepilho e composto. 
 

 
 
D - Secretaria Municipal de Saúde 
 

A partir de 2014 com a perspectiva de fortalecer ações de promoção da saúde foram implantadas hortas 
comunitárias de base agroecológica nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Florianópolis, por meio da articulação 
de uma rede de trabalho intra e intersetorial. 
O objetivo principal deste trabalho é o incentivo ao cultivo de hortas urbanas de base agroecológica em espaços 
públicos, institucionais, comunitários e residenciais para promover qualidade de vida de pessoas e comunidades, 
contribuir para a segurança alimentar e nutricional, desenvolver atividades pedagógicas, lúdicas, terapêuticas e de 
lazer, valorização da cultura, interação comunitária, economia solidária e familiar, o uso social do espaço urbano, 
cuidado com o meio ambiente, saneamento, melhoria urbanística da cidade e sustentabilidade. 
As atividades contribuem com o gerenciamento dos resíduos sólidos, com utilização de composteiras domésticas e 
comunitárias e destinando o composto derivado para o cultivo de hortas. Atualmente 60% das UBS do município 
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contam com hortas implantadas. Destaca-se o envolvimento dos profissionais de saúde utilizando a horta como 
recurso terapêutico em diversas atividades, o aumento da prescrição de plantas medicinais e o engajamento e 
contentamento de todos com este dispositivo de cuidado às pessoas e ao meio ambiente. 
O estabelecimento de parcerias interinstitucionais representa um importante mecanismo para o desenvolvimento das 
cidades, buscando elaborar um sistema organizacional capaz de reunir indivíduos e instituições, de forma 
democrática e participativa, em torno de objetivos comuns. Nesse sentido destacamos a importância da integração 
com os profissionais da COMCAP que orientam e coordenam as atividades, fornecem as ferramentas necessárias 
para o trabalho e a matéria orgânica - composto e cepilho - oriunda da compostagem de resíduos orgânicos e das 
podas.  

 
 

 

 
 
PARTE II – DADOS DA PROPOSTA 
 

2. Título 
 

Ampliação e Fortalecimento da Valorização de Resíduos Orgânicos no município de Florianópolis 

 
3. Principal Foco do Projeto 
 

( ) Social (x) Ambiental ( ) Cultural ( ) Educação ( ) Saúde ( ) Outros Descreva 

 
4. Local de Realização 
 

Endereço: Florianópolis 

Município/UF: Florianópolis/SC 

Coordenadas Geográficas (Sistema geodésico DATUM SAD 69, expressas em latitude e longitude): -27º35′ 49″ S, 
48º 32' 57" W 

 

5. Período de Duração 24 meses 

 
6. Objetivo Geral (Objeto) 
 

Implementação de projeto integrado de segregação na fonte e compostagem da fração orgânica dos resíduos 
sólidos. 

 
7. Objetivos Específicos (favor numerá-los) 
 

1. Promover capacitação em reciclagem de resíduos orgânicos e visita técnica; 
2. Implantar, ampliar e aperfeiçoar a segregação dos resíduos em três frações; 
3. Implantar, ampliar e aperfeiçoar a reciclagem da fração orgânica.    

 
8. Público Beneficiário (Informar a Quantidade) 
 

    Crianças (0 – 11 anos) 

 

    Adolescentes (12 – 17 anos) 

 

    Jovens (18 – 24 anos) 
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    Adultos (25 – 59 anos) 

 

    Idosos (Acima de 60 anos) 

 
Aproximadamente 135.784 pessoas   - Público Beneficiário Total 

 
9. Caracterização da Comunidade Beneficiária 
 

População, escolaridade, dados socioeconômicos, condições de saneamento, habitação e infraestrutura, 
organização social, potencialidades e vocações locais, traços culturais relevantes, entre outras informações 
relevantes. 
 

A população de Florianópolis é de 461.524 pessoas, segundo as estimativas do IBGE para 2017, com 96% da 
população residindo na área urbana, segundo os dados censitários de 2010 (IBGE). Entre as capitais brasileiras, foi a 
8ª cidade que mais cresceu em comparação com o ano passado: 1,82%. O Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDHM) - Florianópolis é 0,847, em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Muito Alto 
(IDHM entre 0,800 e 1). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 
0,873, seguida de Renda, com índice de 0,870, e de Educação, com índice de 0,800. Embora possua um IDH de 
destaque, possui uma taxa de desemprego de 6,3% em 2017 (IBGE, 2017) e dezenas de assentamentos precários, 
nos quais vivem aproximadamente 52 mil habitantes, perfazendo 13% da população total do município.  São as 
Áreas de Interesse Social, sendo atualmente 64, que segundo a Secretaria Municipal da Saúde de Florianópolis, são 
classificadas com base na renda familiar (até 3 salários) e apresentação de precariedades relacionadas a: habitação,  
rede de infraestrutura, ambiental e áreas de risco, posse da terra, equipamentos e serviços urbanos. Segundo dados 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), no ano de 2014, 5.448 famílias foram 
beneficiadas em Florianópolis pelo programa Bolsa Família. Um dos problemas apresentados nestas áreas, segundo 
informado pela Secretaria Municipal da Saúde, está relacionado aos resíduos sólidos que são descartados 
indevidamente  em terrenos baldios e inclusive em áreas de dunas e restinga. Além da população residente, 
Florianópolis recebe diariamente milhares de pessoas que residem em municípios vizinhos. Essas pessoas realizam 
o movimento pendular ampliam a densidade urbana diariamente, e desta forma devem ser considerados no 
planejamento da cidade, principalmente aquelas ligadas aos setores de serviços públicos essenciais, como 
infraestrutura e saneamento básico, entre eles, o manejo de resíduos sólidos. Merece destaque também, a 
influência de grandes alterações demográficas sazonais que o município sofre em razão de sua atratividade turística 
litorânea, recebendo um alto contingente populacional nos meses de alta temporada (verão), representado pela 
população flutuante, fato que praticamente duplica a população total existente nesse período.  Com o aumento 
populacional e aumento de consumo, observamos um aumento quali-quantitativo de resíduos sólidos no município, 
que demandam mais tratamento e destinação final ambientalmente adequada. A cobertura de esgotamento sanitário 
atende aproximadamente 63 % da população e a coleta seletiva de resíduos recicláveis secos cerca de 92%, porém, 
em se tratando de coleta seletiva de orgânicos, o percentual é incipiente. Quanto à infraestrutura, pode-se dizer que 
a malha viária do município tem um viés limitador, principalmente por se tratar de um espaço definido pela 
característica insular e montanhosa e não possibilitar expansões convencionais, necessitando de projetos arrojados 
para facilitar a mobilidade urbana e a prestação de serviços ligados ao manejo de resíduos sólidos. Nesse cenário, a 
compostagem surge como uma estratégia que pode diminuir o fluxo de trânsito, gerar emprego e renda, produzir 
composto orgânico para promover a agricultura urbana e a sustentabilidade ambiental, reduzindo os custos com a 
disposição final em aterro sanitário. Inclusive, já existem várias experiências de compostagem no município, sejam 
eles projetos operados pela municipalidade, por ONG’s ou outras formas de organização social, como o Projeto 
Revolução dos Baldinhos, que é referencia nacional em gestão comunitária de resíduos sólidos orgânicos.    

 
10. Justificativa da proposição  
 

Por que o projeto deve ser realizado? Quais são os principais problemas que se pretende mudar? 
 

Conforme a caracterização dos resíduos sólidos domiciliares coletados em Florianópolis (PMCS, 2016), 35% são 
orgânicos (24% restos de alimentos e 11% resíduos verdes como podas, restos de jardinagem e folhas varridas na 
limpeza pública), 43% são recicláveis secos (embalagens de plástico,papel, metal e vidro) e 22% são rejeitos (lixo 
sanitário e outros materiais que não podem ser recuperados).  Então, das 183 mil toneladas recolhidas por ano pela 
coleta convencional municipal realizada pela COMCAP, aproximadamente 65 mil toneladas são resíduos orgânicos 
que, se separados na fonte geradora, poderiam ser desviadas do aterro sanitário.   
As metas do Plano Municipal de Coleta Seletiva de Florianópolis prevêem o desvio de 37% dos recicláveis secos e 
45% dos resíduos orgânicos do aterro sanitário até 2020. Porém, atualmente o município só desvia cerca de 7,5% 
dos resíduos orgânicos, por meio de processos distintos de compostagem, sendo que para o ano de 2017 já deveria 
estar desviando 15%. 
Este projeto apoiará o município com recursos financeiros para realização de várias ações indicadas na Carta da 1ª 
Conferência Municipal de Saneamento Básico (2015) e definidas no Plano Municipal de Coleta Seletiva - PMCS 
(2016) e Plano Municipal Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PMGIRS (2017) visando atender as 
metas de desvio dos resíduos orgânicos do aterro sanitário.   
Apesar dos esforços já empreendidos pela Prefeitura, ONGs e comunidades, descritas nos itens 1.3.4 e 13 deste 
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Projeto, a falta de disponibilidade de recursos muitas vezes impede ou retarda a realização de ações previstas no 
PMCS, incorporado no PMGIRS/2017, dentre os quais estão o Programa de Coleta Seletiva dos Resíduos Orgânicos 
que prevê dentre outros os Projetos de: “Compostagem na Fonte Geradora”; “Incentivo ao Tratamento Comunitário 
Descentralizado de Resíduos”; “Pátios de Compostagem Municipais nos Centro de Valorização de Resíduos– CVR”; 
e “Incentivo à Agricultura Urbana”. 
Além disso, é importante a realização de estudo técnico voltado a subsidiar uma política pública que viabilize o 
Pagamento por Serviços Ambientais Urbanos - PSAU, haja vista que está em desenvolvimento  município de 
Florianópolis uma importante iniciativa de tecnologia social, de referência nacional, que é o "Projeto Revolução dos 
Baldinhos". O estabelecimento do PSAU contribuirá para sustentabilidade do referido projeto, que, atualmente, 
enfrenta problemas estruturais e econômicos, bem como permitirá que outras iniciativas de tecnologias sociais e de 
empreendedorismos social, ou ainda de outra natureza possam ser desenvolvidas no município contribuindo para 
novos modelos econômicos e novos arranjos econômicos locais, estimulando inclusive a inovação tecnológica no 
setor. Nesse sentido, o PSAU torna-se uma ferramenta muito importante para consolidar a compostagem comunitária 
e valorizar o trabalho de quem opera os pátios de compostagem.  Como a Lei 12.305/2012 prevê a possibilidade de 
contratação direta e sem licitação por parte das prefeituras, de catadores de baixa renda organizados em 
associações ou cooperativas, tanto para operarem na área da triagem de resíduos recicláveis secos, como na área 
da compostagem dos resíduos recicláveis orgânicos, o PSAU poderá se constituir numa estratégia de inclusão social 
e preservação ambiental e ainda promover a agricultura urbana. 
Portanto, a realização deste projeto também atenderá a demanda de cidadãos dispostos a tratar seus resíduos 
orgânicos no âmbito domiciliar, bem como de organizações e grupos comunitários que desenvolvem atividades 
relacionadas à compostagem e agricultura urbana. 

 
11. Metodologia das atividades a serem executadas 
 

Descreva os métodos, as técnicas e as etapas necessárias para a realização do projeto, quais e como serão 
desenvolvidas as atividades para atingir os objetivos propostos. 
 

Meta 1. Capacitação em reciclagem de resíduos orgânicos e visita técnica 

 
Etapa 1.1 - Participação da Capacitação de executores em Florianópolis/SC 
 
Esta etapa consiste em visita técnica e capacitação dos executores do projeto (coordenador técnico e mais três 
membros da equipe), com duração de quatro dias (8 h/dia), a ser organizada e conduzida pela equipe técnica do 
Ministério do Meio Ambiente (DQAR/SRHQ/MMA) e parceiros no município de Florianópolis/SC. As visitas técnicas e 
a capacitação abordarão boas práticas na gestão de resíduos orgânicos, a fim de qualificar a execução do projeto de 
acordo com as melhores referências que têm baseado as ações do MMA nesta temática. Após a execução desta 
meta, a equipe técnica responsável pela elaboração da proposta fará os ajustes nas Metas 2 e 3 caso necessário, 
tendo como referência as observações e aperfeiçoamentos possíveis identificados na visita técnica e capacitação, de 
forma a aprimorar a execução do projeto. 
Como o local de realização da capacitação é no município de Florianópolis, não há necessidade de despesas com 
diárias e passagens aéreas. 
 
Meta 2. Implantação, ampliação ou aperfeiçoamento da segregação dos resíduos em três frações: orgânicos, 
recicláveis secos e rejeitos 
 

Etapa 2.1 Seminários de sensibilização, formação e mobilização social 
 
O marco inicial da Meta 2 será a realização do primeiro seminário municipal do projeto, no qual serão apresentadas 
as ações da proposta aprovada junto ao Fundo Nacional de Meio Ambiente – FNMA.  
O conteúdo programático versará sobre a problemática dos resíduos sólidos urbanos da cidade de Florianópolis e no 
contexto nacional e mundial, o PMGIRS, a responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos (incluindo a 
segregação na fonte geradora), a apresentação do projeto aprovado e as alternativas de tratamentos dos resíduos 
orgânicos, modelos e relatos de experiências exitosas. Terá duração de 04 horas.  
A atividade será realizada no recém implantado Jardim Botânico de Florianópolis - JBF, por ser local estratégico de 
disseminação do Programa de Agricultura Urbana e de técnicas de compostagem dos resíduos orgânicos. Possui 
estrutura com capacidade para 250 pessoas. Os recursos de multimídia serão disponibilizados pela Autarquia 
Melhoramentos da Capital - COMCAP, a qual gerencia a operação e manutenção do JBF. A coordenação da 
atividade se dará pelas equipes de Educação Ambiental da COMCAP e FLORAM, com representação de membros 
da equipe técnica do projeto. 
A divulgação e envio de convites serão encaminhados através da Secretaria de Comunicação –SECOM e reforçadas 
nos sites e redes sociais da COMCAP e FLORAM e demais parceiros. Será realizada inscrição prévia através do 
portal eletrônico da PMF. 
 
Conforme apresentado nos itens 1.3.4 e 13, há muitas iniciativas de hortas comunitárias e vontade de implantação de 
pátios de compostagem comunitários no município.  Diante disto foi prevista a realização de um Curso de formação 
em gestão comunitária de resíduos sólidos orgânicos voltado às lideranças e representantes de grupos comunitários 
interessados em implantar sistemas descentralizados de tratamento de resíduos orgânicos, como pátios de 
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compostagem e hortas comunitárias.  O Curso será realizado em 03 dias em um único turno, para que os inscritos 
possam compatibilizar sua participação com as atividades laborais e pessoais.  Os conteúdos abordados serão 
técnicos e operacionais relativos à compostagem termofílica “método UFSC”, a legislação voltada aos processos de 
reciclagem da matéria orgânica, o uso de adubos a partir de resíduos urbanos na agricultura orgânica, métodos de 
educação ambiental e mobilização social,  bem como os participantes visitarão experiências práticas do manejo da 
compostagem, em diferentes escalas e realidades e como resultado da formação, os participantes serão convidados 
a elaborar para suas comunidades o modelo de gestão comunitária de resíduos orgânicos que gostariam de 
implantar com apoio deste projeto, já considerando os materiais que serão disponibilizados.  
Como resultado do Curso, serão selecionados os 05 grupos comunitários que farão parte deste projeto, previstos na 
Meta 3 etapa 3.1 II, os quais terão elementos para realizar o planejamento das ações de mobilização e sensibilização 
em parceria com a equipe da PMF; para criação de grupo gestor da comunidade e sua organização, a metodologia 
de trabalho comunitário; a abrangência do projeto local: nº de escolas, ONGs, empresas, comércios e famílias que 
farão parte e como integrá-los no novo modelo de gestão.  Além disso, será tratado no curso como será a parceria 
com o município, qual a estrutura ofertada e como será a logística de coleta e tratamento dos resíduos orgânicos, 
bem como a destinação dos demais resíduos produzidos na comunidade.   
O Curso será realizado através de parcerias com as instituições que integram o Programa de Agricultura Urbana de 
Florianópolis, baseados na metodologia "Saber na Prática", implementada pelo CEPAGRO e contará com palestras 
proferidas pelo Profº Rick Miller / UFSC, por representantes do CEPAGRO, da Cooperativa Revolução dos 
Baldinhos, da COMCAP e da FLORAM.  Estão previstas 25 vagas.  O local previsto para a realização do Curso será 
o Jardim Botânico de Florianópolis – JBF.  
O transporte para as visitas técnicas será realizado com veículo tipo van da COMCAP. 
 
Ao final do projeto será realizado o segundo seminário, nos moldes do primeiro, com a mesma infraestrutura e 
número de vagas visando a divulgação dos resultados. O conteúdo, no entanto, versará sobre os resultados do 
projeto, a proposta de continuidade e os relatos das experiências domésticas e comunitárias. 
 
Etapa 2.2 Sensibilização para a segregação dos resíduos, em três frações, na fonte geradora 
Fazendo uso dos materiais de educomunicação e sitio eletrônico da Prefeitura Municipal de Florianópolis (COMCAP 
e FLORAM), serão realizadas ações de sensibilização com a comunidade e, especialmente, nos empreendimentos 
integrantes do Programa Minha Casa, Minha Vida (projetos habitacionais sociais ou não) e moradores das 
comunidades próximas aos pátios de compostagem.  
As ações ocorrerão através de: 
1 - Visita aos condomínios do Programa Minha Casa, Minha Vida e outros que estejam localizados próximos aos 
pátios de compostagem ou PEVs, para sensibilização dos síndicos, comissões de moradores e zeladores com 
apresentação do material orientativo (folder que trata da segregação dos resíduos);      
2 -  Promoção de oficinas de Educação Ambiental em empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida e 
comunidades próximas aos pátios de compostagem ou PEVs. Estas oficinas serão abertas aos moradores destes 
conjuntos e terá foco orientar à segregação dos resíduos na fonte e apresentar as alternativas de gestão dos 
resíduos sólidos orgânicos e recicláveis secos que são oferecidas no município. 
3 - Veiculação dos vídeos de educomunicação nas mídias digital e redes sociais, com foco a disseminação do 
projeto, sensibilizando a população para a segregação dos resíduos na fonte geradora e informando sobre as 
alternativas à gestão dos resíduos sólidos urbanos. 
4 - Disseminação de alternativas de gestão dos resíduos sólidos orgânicos através da promoção de visitas 
monitoradas aos pátios de compostagem integrantes deste projeto: CVR Itacorubi da Comcap, Base Operacional Sul 
da Comcap, Base Operacional Norte da Comcap, Jardim Botânico de Florianópolis da Comcap e Floram, Parque 
Ecológico Municipal Prof Davi Ferreira Lima da Floram, Parque Natural Municipal do Morro da Cruz da Floram, Horto 
Florestal do Ribeirão da Ilha da Floram, Revolução dos Baldinhos e Horta Pedagógica e Comunitária do PACUCA. 
Nestas visitas serão sensibilizados os visitantes sobre a segregação dos resíduos nas 03 frações e demonstradas 
técnicas de gestão dos resíduos sólidos orgânicos.  
O transporte para as visitas aos pátios de compostagens será realizado com veiculo próprio da Comcap, tipo van ou 
micro ônibus. 
O estagiário terá como função as atividades de sensibilização para a segregação dos resíduos nas diversas ações do 
projeto, sendo dois estagiários para estas atividades. Caberá a este, nesta etapa, as visitas aos condomínios, 
sensibilização com moradores das áreas próximas aos pátios de compostagem, entrega de material de 
educomunicação, apoio nas oficinas e nas formações, sendo neste item com síndicos, zeladores e comissões de 
moradores e nas visitas aos pátios de compostagem, e nas demais ações correlatas. 
 
A adesão às alternativas de gestão dos resíduos sólidos orgânicos será uma consequência da ação. 
Estas ações serão realizadas com equipe própria da PMF, especialmente da COMCAP e FLORAM, bem como está 
prevista a contratação de 01 estagiário com 4 horas diárias no período de 19 meses.  O veículo de passeio a ser 
adquirido, conforme descrito na Etapa 2.8, será utilizado para apoio na realização destas ações. 
 
Etapa 2.3. Ampliação do Projeto de Compostagem Domiciliar “Minhoca na Cabeça” 
A Etapa 2.3 prevê a realização de uma nova fase do projeto “Minhoca na Cabeça” lançado pelo Prefeito Municipal de 
Florianópolis no final do mês de outubro de 2017, com a seleção de 500 novos domicílios para receber uma 
composteira doméstica e participar de oficinas de compostagem e plantio. 
O processo iniciou com a divulgação do projeto em mídia social (página eletrônica oficial e páginas do facebook da 
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Prefeitura Municipal, COMCAP, FLORAM e Secretaria de Infra Estrutura). 
Na página eletrônica oficial da PMF foi desenvolvida plataforma de inscrição no projeto na qual em período pré 
determinado os interessados fizeram o preenchimento da solicitação. Após o encerramento das 500 inscrições da 1º 
etapa do projeto, iniciou-se o cadastramento dos interessados em uma lista de espera. A ideia é abrir o processo de 
inscrição para as pessoas pré inscritas nesta lista de espera para realização da 2º etapa do projeto “Minhoca na 
Cabeça”. 
Os beneficiários serão: moradores do município de Florianópolis interessados (450 vagas) e moradores dos 
conjuntos habitacionais Minha Casa, Minha Vida, que serão inaugurados nos bairros Jardim Atlântico e Balneário do 
Estreito (50 vagas). 
Os candidatos excedentes serão incluídos em lista de espera para futuras turmas (3º etapa).   
 
Os candidatos selecionados serão organizados em turmas de 25 pessoas para participação das oficinas de 
sensibilização, capacitação e construção dos minhocários e composteiras domésticas,totalizando 20 oficinas, que 
serão realizadas semanalmente, resultando em distribuição de 100 “kits” por mês. O tempo total de execução desta 
ação será de 05 meses. Cada “kit” é composto por: 04 caixas plásticas, 01 torneira, 03 adesivos, 01 cartilha com 
orientações, 250 minhocas vermelha-da-califórnia. 
 
As oficinas de compostagem serão ministradas no Jardim Botânico de Florianópolis e/ou Parque Ecológico Municipal 
Prof. Davi Ferreira Lima por funcionários da prefeitura (COMCAP e/ou FLORAM) durante um turno de 
aproximadamente 02 horas, nas quais serão tratados os seguintes temas: 
1º sensibilização relativa à importância da minimização, segregação e tratamento na fonte geradora; 
2º informações sobre o processo de decomposição dos resíduos orgânicos e diferentes formas de compostagem; 
3º construção dos minhocários; 
4º orientações para o manejo dos resíduos orgânicos nos minhocários; 
5º orientações para plantio e uso dos produtos (composto e biofertilizante). 
 
Para realização das oficinas serão necessários os seguintes materiais:  
I - Montagem dos minhocários: 04 furadeiras, 30 brocas de 6mm, 05 brocas chata de 3/4”, 500 torneiras tipo 
bebedouro, 2000 caixas plásticas de 26 litros (dimensões aproximadas: 15x40x60)cm com 500 tampas da 
mesma cor; 125.000 minhocas. As minhocas serão provenientes dos berçários de minhocas da Comcap e Floram. 
II – Orientações aos participantes e identificação: cartilha com orientações técnicas (descrita na Etapa 2.7) para 
manejo dos minhocários e composteiras domésticas (500 unidades), além de adesivos a serem utilizados em 
diferentes situações: a - para identificação do recipiente utilizado na cozinha para segregação dos resíduos orgânicos 
(500 un); b – para identificação dos minhocários (500 un) com informações sobre o que pode e o que não pode ser 
depositado/compostado ;  c - para uso nos veículos, janelas entre outros com frase do tipo: “Eu faço compostagem”, 
o que irá auxiliar na divulgação do projeto na região e na cidade como um todo (500 unidades).  Os conteúdos e arte 
final dos adesivos e cartilha serão fornecidas pela PMF.  
III - Termo de Compromisso (500 unidades), os quais os participantes se comprometerão com as ações de 
monitoramento do projeto, prestando as informações necessárias, participando dos fóruns de discussão, sendo uma 
possível fonte de doação de minhocas para multiplicação do projeto, bem como a devolver o “kit” de minhocário ou 
composteira ao projeto, caso não se adapte ou haja desinteresse durante o manejo. 
 
Será necessária a ampliação do atual berçário de minhocas da FLORAM, que será responsável pelo fornecimento 
das minhocas vermelhas-da-califórnia ao projeto, localizado no Parque Ecológico Municipal Prof. Davi Ferreira Lima, 
onde serão construídos três novos berçários de forma a atender esta demanda bem como a replicação do projeto e 
iniciativas independentes. Para esta ampliação será necessária a contratação de mão de obra com fornecimento de 
materiais, conforme planilha orçamentária, memorial descritivo e planta baixa. 
 
Para a troca de informações, conhecimento e experiências, levantamento de quantidades tratadas, suporte técnico, 
doação ou troca de minhocas, folhas e palhas secas, composto, biofertilizante líquido e mudas, será utilizada a 
plataforma criada para o projeto na página eletrônica oficial da PMF e/ou grupo de facebook. 
O projeto será acompanhado de serviço de monitoramento e assistência técnica para levantamento das quantidades 
de resíduos orgânicos compostadas e desviadas do aterro sanitário, bem como para dirimir eventuais problemas que 
possam ocorrer durante o manejo dos minhocários. Para esta ação além da plataforma na página eletrônica oficial da 
PMF, grupo de facebook ou aplicativo, será necessária a contratação de estagiários, para apoio na realização dos 
controles, produção dos relatórios e indicadores, atendimento aos usuários por telefone, e-mail e por visitas técnicas, 
acompanhada por técnicos da Comcap. Também há necessidade de aquisição de veículo de passeio, de forma a 
possibilitar o deslocamento da equipe nos domicílios. O veículo será utilizado em outras ações do projeto, as quais 
serão detalhadas nos demais tópicos da metodologia. 
Com a utilização efetiva dos 500 “kits” de compostagem domiciliar pelos participantes, estima-se que serão 
desviadas 292 t/ ano de resíduos orgânicos do aterro sanitário, reduzindo a pegada de carbono em 57,35t/ano de 
CO2equiv  (se fossem enviadas ao aterro sanitário a emissão seria de 81,87 de CO2equiv). 
 
Etapa 2.4 Segregação na fonte e participação nas ações de gestão comunitária de resíduos orgânicos  
 
Esta etapa tem como objetivo fortalecer iniciativas já consolidadas no município, como o Projeto Revolução dos 
Baldinhos e Horta Pedagógica e Comunitária PACUCA, bem como implantar cinco novos sistemas de gestão 



 

Fundo Socioambiental CAIXA 

Plano de Trabalho 
 

27.966 v005 micro  20 

comunitária de resíduos orgânicos. 
Para fortalecimento do PRB e PACUCA, além do fornecimento de materiais e equipamentos para melhoria dos 
processos logísticos e de controle, serão desenvolvidos em parceria com os gestores destes projetos, atividades de 
educação e sensibilização ambiental com as comunidades do entorno. 
Para apoiar na implantação dos 05 novos sistemas, serão formados grupos de facilitadores e multiplicadores 
atuantes nas ações de sensibilização das famílias e instituições locais e fortalecimento da gestão comunitária de 
resíduos orgânicos. 
Para facilitar a segregação e o descarte de resíduos orgânicos pela população das regiões onde os projetos serão 
instalados, serão realizadas visitas domiciliares no entorno do pátio, onde será conversado com os moradores sobre 
a importância da segregação dos resíduos;  será indicado o local onde o PEV está instalado, assim como distribuídos 
aos interessados baldinhos de 03 litros, que serão adesivados com informações relativas ao que pode e não pode 
ser depositado, estando previsto uma quantidade de 1000 baldes com 1000 adesivos tamanho 10,31 x 15,14 cm - 4 x 
0 cores). 
As visitas domiciliares serão realizadas pelos grupos de facilitadores e multiplicadores integrantes dos pátios de 
compostagem comunitárias e contarão com o apoio de 2 estagiários, já citados na Etapa 2.2, acompanhados de 
membro da equipe da PMF/Comcap que se deslocarão até os locais utilizando o veículo de passeio adquirido pelo 
projeto, conforme detalhado na Etapa 2.8.  
Para a realização desta ação será utilizado o folder a ser elaborado com recursos do projeto, o qual será descrito na 
Etapa 2.7. Será orientada a segregação nas 3 frações: orgânico,  reciclável e rejeito.  
Serão distribuídos também os adesivos de “eu participo da coleta seletiva de orgânicos” para utilização em 
automóveis, janelas, etc., de forma a incentivar o bom comportamento do cidadão e difundir ainda mais o conceito de 
reciclagem dos resíduos orgânicos na cidade. 
 
 
Etapa 2.5. Segregação na fonte para pátios centrais de compostagem operados pela Comcap e Floram 
 
Para a realização desta ação será utilizado o folder a ser elaborado com recursos do projeto, o qual será descrito na 
Etapa 2.7. Será orientada a segregação nas 3 frações: orgânico,  reciclável e rejeito.  
Para facilitar esta segregação e o descarte de resíduos orgânicos pelos partícipes do projeto, serão distribuídos 
baldinhos de três litros (com adesivo do programa) aos interessados. Estes baldes serão adesivados com 
informações relativas ao que pode e não ser depositado, serão 1000 baldes com 1000 adesivos tamanho 10,31 x 
15,14 cm - 4 x 0 cores. 
 Serão distribuídos também os adesivos de “eu participo da coleta seletiva de orgânicos” para utilização em 
automóveis, janelas, etc., de forma a incentivar o bom comportamento do cidadão e difundir ainda mais o conceito de 
reciclagem dos resíduos orgânicos na cidade. 
Para que o projeto tenha a participação dos moradores é necessária a mobilização e sensibilização das famílias, 
lideranças,  instituições locais, bem como a capacitação técnica e envolvimento dos empregados da Comcap e 
Floram, responsáveis pela operação de coleta e dos pátios e dos serviços ambientais e de saneamento. 
 
a. Mobilização comunitária para implantação dos PEVs e coleta de orgânicos- Nas áreas de abrangência dos pátios 
comunitários e institucionais serão realizadas ações voltadas as sensibilização e organização local, com o objetivo de 
mobilizar a comunidade para a gestão comunitária dos resíduos, em especial a fração orgânica, bem como para 
colaborar na implantação dos pontos de entrega dos orgânicos e da disponibilização dos seus resíduos para a coleta 
nas três frações. Entre as ações destaca-se reuniões com lideranças comunitárias, instituições que sejam 
identificadas como parceiras para implantação de PEVs de orgânicos, como escolas, centros de saúde, comércios, 
Ongs, entre outros,  a sinalização dos PEVs, a divulgação em mídias sociais da localização dos novos PEVs, o 
cadastramento e monitoramento das famílias que aderirem a separação na fonte e a entrega voluntária de seus 
resíduos orgânicos e a sensibilização das famílias através de visitas domiciliares, com orientação quanto a 
segregação em três frações, com valorização da parcela orgânica, como  utilizar os PEVs,  no entorno do pátio 
institucional e dos PEVS, com entrega de folders, pelos estagiários do projeto e pelos facilitadores comunitários. 
b. Formação para empregados da Comcap e Floram: Serão realizadas oficinas teóricas e praticas para os 
empregados e funcionários envolvidos na coleta de orgânicos e na operação dos pátios de compostagens 
institucionais, com duração de duas horas num total de cinco capacitações. O planejamento, o local e a distribuição 
das turmas nos horários das capacitações serão definidos no processo em comum acordo com os setores 
operacionais e deverão compreender garis, motoristas, operacionais, supervisores, gerentes e terceirizados onde 
houver. Serão ainda oferecidas palestras aos demais empregados da Comcap lotados nas bases descentralizadas 
onde houver pátios de compostagens ou sistema de coleta de orgânicos, bem como para os profissionais da Floram 
envolvidos com a gestão dos pátios de compostagem e dos berçários de minhocas. 
Considerando que os garis e operacionais são personagens importantes no processo de gerenciamento de resíduos, 
buscar-se-á abordar procedimentos devidos de execução dos serviços, promovendo a seletividade dos resíduos na 
coleta e reduzindo os impactos ambientais. Além disso, empregados da Comcap e Floram são multiplicadores das 
informações e modelos de reciclagem, bem como objetiva-se incentivar que os mesmos façam adesão aos modelos 
comunitários e domésticos. 
b.1. Capacitação dos Garis e Supervisores - O conteúdo programático compreenderá aspectos genéricos 
relacionados aos resíduos e a questão ambiental, focando na valorização dos orgânicos, visando à sensibilização 
dos colaboradores, assim como, aspectos específicos relacionados às tarefas a eles designadas para a 
operacionalização dos sistemas, como a coleta do orgânico. Ressalta-se ainda que estes profissionais sejam 
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importantes multiplicadores no contexto do gerenciamento adequado de resíduos.  
b.2. Capacitação de Auxiliares Operacionais e Encarregado da Limpeza Pública, da Comcap e empregados 
operacionais da Floram - Considerando que os auxiliares operacionais atuam diretamente na remoção de resíduos 
presentes em áreas públicas e que os empregados da Floram operam os pátios sob sua responsabilidade e o 
bercário de minhocas, a capacitação visa promover a separação dos resíduos na fonte, possibilitando a destinação 
adequada dos mesmos e as orientações técnicas e operacionais do gerenciamento e tratamento  dos resíduos 
orgânicos .  O conteúdo programático compreenderá o mesmo dos garis, com as devidas especificidades das 
funções. 
 
Etapa 2.6.Sensibilização e Educação Ambiental para compostagem em centros de saúde e escolas 
 
A proposta é implantar composteiras em escolas,Nei’s, creches, centros de saúde e hortas comunitárias no município 
de Florianópolis, de forma a atender 48 unidades.  
A implantação destas composteiras terá início com o trabalho de sensibilização das unidades de saúde e escolas de 
forma a participarem do projeto, com a implantação da composteira e de horta. Para tanto serão realizadas as 
seguintes ações: 
a - Formação para professores a profissionais da rede municipal de educação:A etapa iniciará com a realização de 
palestras para profissionais da Educação/ Oficinas para professores e profissionais da educação. A realização das 
palestras contará com um planejamento conjunto entre a Comcap, Floram e a Secretaria Municipal de Educação e as 
escolas, para o estabelecimento de um calendário de palestras a serem executadas nas formações ou reuniões 
pedagógicas para os profissionais de educação. O tempo de duração também será determinado neste planejamento. 
Nas palestras serão abordados conteúdos relacionados à gestão pública dos resíduos em Florianópolis, com foco no 
aproveitamento dos orgânicos  e a forma como poderá se dar a participação dos educadores no projeto e a adesão 
ao projeto.  
Após a adesão da unidade ao projeto ou nas escolas que participam do Programa Municipal de Hortas Escolares 
será realizada uma oficina de compostagem com a equipe da unidade, abordando os seguintes tópicos: 
 
1º sensibilização relativa a importância do tratamento dos resíduos orgânicos; 
2º informações sobre o processo de decomposição dos resíduos orgânicos e diferentes formas de compostagem; 
3º construção da composteira em concreto; 
4º orientações para o manejo dos resíduos na composteira; 
5º orientações para plantio e uso dos produtos (composto e biofertilizante). 
 
b - Formação para profissionais da Saúde: Serão realizadas formações para agentes do Programa Saúde da Família 
e demais profissionais das unidades de saúde das áreas de abrangência relacionada à compostagem institucional e 
comunitária, promovendo a implantação de compostagens e hortas medicinais nos centros de saúde, de acordo com 
o Programa de Agricultura Urbana do município. Os profissionais capacitados serão multiplicadores do 
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos e promotores das alternativas domiciliares e comunitárias de 
tratamento dos resíduos orgânicos.  Os conteúdos serão relacionados à gestão pública dos resíduos sólidos urbanos 
em Florianópolis e ao seu gerenciamento adequado, com foco no aproveitamento dos orgânicos,   a influência dos 
resíduos na saúde pública e o papel dos agentes como multiplicadoras do processo e a forma como poderá se dar a 
participação dos profissionais da saúde no projeto. Será realizada palestra de uma hora, conforme parceria firmada 
com a coordenação do centro e do programa de saúde da família, para a  sensibilização e a orientação sobre o 
gerenciamento e a segregação na fonte, bem como os profissionais podem orientar os usuários do sistema de saúde 
pública para participar do projeto,  nos 7 centros de saúde das áreas onde estão instalados os pátios institucionais e 
nos quatros centros nas áreas onde serão instalados os pátios comunitários, conforme a demanda definida no 
projeto.  Nos casos de implantação de compostagens e hortas medicinais em outros  CS, após adesão ao  projeto, 
será realizada uma oficina uma oficina de compostagem com a equipe da unidade de saúde, nos mesmos moldes 
das escolas NEIs e Creches. 
 
A Comcap, com auxilio da FLORAM, se responsabilizará por fazer as oficinas de compostagem e prestar assistência 
técnica quando houver algum tipo de problema operacional ou quando solicitado pelo responsável do local onde a 
composteira estiver instalada. 
 
 
Etapa 2.7. Produção de material de educomunicação 

Serão elaborados materiais de educomunicação para subsidiarem as ações supramencionadas. Além de distribuídos 
aos participantes do projeto, também serão disponibilizados virtualmente nas páginas eletrônicas das instituições 
participantes do projeto para livre acesso. Da mesma forma que os materiais informativos e educativos, os vídeos 
estarão acessíveis, com possibilidade, inclusive, de replicação pelas redes sociais. Os participantes do projeto terão 
acesso aos vídeos e receberão os impressos durante as oficinas ou demais ações previstas no projeto. Os materiais 
impressos também serão distribuídos em eventos, encontros, atividades de educação ambiental e outros, com 
público com potencial adesão às metodologias de tratamento dos resíduos orgânicos.  

Esta etapa, por subsidiar as demais ações, será uma das primeiras a ser realizada. Terá prazo de produção máxima 
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de 60 dias a partir dos processos de contratação. 

Estão previstos os materiais abaixo descritos: 

A – Folder: 

A arte do folder será elaborada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. Será contratada a impressão de 50.000, 
em papel reciclato, no tamanho A4 com uma dobra, 4 x 4 cores, 120 gr.  Referente ao conteúdo, a página inicial terá 
tema sensibilizatório, já as demais páginas cada uma tratará das informações de como tratar e destinar cada uma 
das 3 frações de resíduos: reciclável, orgânicos e rejeito.  

B -Cartilha (arte fornecida pela contratante): 
O conteúdo será elaborado pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, bem como os serviços de ilustração, revisão e 
editoração e impressão. Serão impressos 2.000 cartilhas. Estas serão utilizadas durante as capacitações. Serão 
elaboradas em maior quantidade, visto que se pretende capacitar maior número ao longo do tempo e não apenas 
daqueles diretamente beneficiários com os kits compostagem domiciliar.  As pessoas podem participar de forma 
autônoma, recebendo instruções e adquirindo por conta própria as caixas. Inclusive, nas ações das compostagens 
comunitárias as  cartilhas serão distribuídas, assim como, em eventos relacionados à agricultura urbana, resíduos 
sólidos urbanos, saneamento, habitação etc. Serão utilizadas para fomentar a proposta.  A cartilha terá 20 páginas, 
incluindo a capa, tamanho 14,8X21CM (tamanho A5), Miolo com 16 página(s), 4x4 cores em papel reciclato 90 gr ; 
capa com 2 página(s), 4x0 cores em papel reciclato 220 gr. Todas as páginas terão ilustrações . 
 
C -Conjunto de vídeos educativos:  
Propõe-se a produção, roteirização,criação, captação de imagens  de um audiovisual com foco à separação dos 
resíduos na fonte em três frações (orgânicos, recicláveis secos e rejeitos), valorizando os resíduos orgânicos e seu 
tratamento, através da compostagem e vermicompostagem.  Deverá ilustrar os processos de tratamento, mas 
também sensibilizar para a adesão às práticas desenvolvidas através do projeto em pauta. 

Curta duração: 3 vídeos 

1) vídeo de 2 a 3 minutos com foco a sensibilizar para a separação na fonte e para as opções que podem ser 
adotadas para o tratamento dos resíduos orgânicos. Seriam demonstradas estas opções com imagens, dos Pontos 
de Entrega Voluntária de Orgânicos (PEVs de orgânicos) e compostagem comunitária (pátios) ou domiciliar.Neste 
vídeo deverá consta imagens da gestão domiciliar dos resíduos (segregação na fonte); 

2) vídeo de 3 a 4 minutos demonstrando de forma didática e prática os métodos de compostagem: 
vermicompostagem e composteira domiciliar (modelo 3 R). O foco deste filme será o uso nas capacitações, mas 
também deverá ser disponibilizado público em geral, para aqueles que optarempelo método autodidata.  

3) vídeo de 2 a 3 minutos aprofundando nas opções de tratamento comunitário e os Pontos de Entrega Voluntária. 
Deverá demonstrar a gestão domiciliar dos resíduos, os locais de entrega ou coleta dos resíduos e os locais e 
métodos de tratamento. Deverão ser obtidas imagens dos pátios e .   Imagens de alguns destes PEVs. 

Público: Participantes do projeto e potenciais participantes 

Locação: Centro de Valorização de Resíduos da COMCAP/CVR Itacorubi; Jardim Botânico de 
Florianópolis; Parque do Córrego Grande; um pátio de compostagem comunitário e uma cozinha residencial. 

Veiculação: capacitações, no site Comcap/PMF e redes sociais. 

 
Etapa 2.8. Assistência técnica e monitoramento do projeto 
 
O projeto será acompanhado de serviço de monitoramento e assistência técnica para levantamento das quantidades 
de resíduos orgânicos compostadas e desviadas do aterro sanitário, bem como para dirimir eventuais problemas que 
possam ocorrer durante o manejo dos sistemas de compostagem, sejam eles domésticos, comunitários ou 
institucionais.  
Para esta ação além da plataforma na página eletrônica oficial da PMF, grupo de facebook ou aplicativo, será 
necessária a contratação de 1 estagiário, com 4 horas diárias no período de 19 meses,  para apoiar a equipe de 
engenharia da Comcap na realização das ações de monitoramento e assistência técnica. O estagiário irá ajudar a 
realizar os controles (de produção por pátio de compostagem, por composteira doméstica, produção mensal, 
pessoas que não alimentam o sistema web) produzir os relatórios e indicadores para avaliação dos resultados do 
projeto, atendimento aos usuários por telefone, e-mail e por visitas técnicas.  
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Será elaborada para distribuição a todos coordenadores dos pátios de compostagem e sistemas de compostagem 
em tubos descritos na Meta 3, formulário para monitoramento diário, que deverão ser encaminhados a coordenação 
do projeto mensalmente, em meio físico ou digital.  Cada pátio receberá um termômetro digital e uma balança para 
que possam fazer as medições necessárias, conforme Etapa 3.1 e 3.2. 
Também há necessidade de aquisição de veículo de passeio, de forma a possibilitar o deslocamento da equipe até 
os domicílios (compostagem doméstica) e pátios de compostagem. O veículo será utilizado também para transporte 
das equipes de educação ambiental nos trabalhos de mobilização comunitária. 
Faz parte do monitoramento a avaliação dos parâmetros para alimentação dos indicadores de resultados do projeto, 
de forma a corrigir eventuais problemas e apontar potenciais de ampliação do projeto. 
O monitoramento considera ainda a realização de análises laboratoriais semestrais da qualidade do composto 
gerado em cada pátio de compostagem envolvido neste projeto: comunitários, institucionais (Comcap e Floram) além 
dos modelos testados no pátio didático do Jardim Botânico e do modelo experimental em tubos de concreto.  Para 
isto estão sendo previstas 29 análises dos parâmetros: arsênio, cádmio, chumbo, cromo, mercúrio, níquel, selênio, 
coliformes termotolerantes, salmonella e ovos viáveis de helmintos, para avaliação e monitoramento dos parâmetros 
de contaminantes inorgânicos e agentes patogênicos. 
Está prevista a seguinte quantidade de análises, ao longo dos dois anos de projeto: 
CVR Itacorubi – 4 análises 
Base Operacional Norte – 2 análises 
Base Operacional Sul – 2 análises 
Parque do Córrego Grande (Família Casca) – 2 análises 
Parque do Maciço do Morro da Cruz – 2 análises 
Horto Florestal do Ribeirão – 2 análises 
Pacuca – 2 análises 
Revolução dos Baldinhos – 2 análises 
Novos pátios comunitários – 5 análises 
Pátio Didático Jardim Botânico – 4 análises 
Compostagem modelo tubo de concreto – 2 análises 
 
A Universidade Federal de Santa Catarina, através do Departamento de Engenharia Rural, Professor Rick Muller, 
dará o apoio técnico para interpretação dos resultados e ajustes necessários aos processos. 
 
 
Meta 3. Implantação, ampliação ou aperfeiçoamento da reciclagem da fração orgânica 

 
Etapa 3.1. Fortalecimento e ampliação da gestão comunitária de resíduos orgânicos no município 
 
 
Esta etapa tem como objetivo fortalecer duas iniciativas comunitárias consolidadas no município como o Projeto 
Revolução dos Baldinhos - PRB e a Horta Pedagógica e Comunitária do Parque Cultural Campeche - PACUCA, 
descritas no item 13, com melhorias no seu processo logístico, monitoramento e infraestrutura disponível, bem como 
apoiar a implantação de cinco novos pátios voltados a gestão comunitária de resíduos orgânicos.  A ênfase deste 
projeto é na coleta seletiva e tratamento de resíduos orgânicos, tendo em vista que os resíduos recicláveis secos já 
são recolhidos pela coleta seletiva existente no município, descrita no item 1.3.5. 
 
I – Ações de fortalecimento das iniciativas consolidadas 
 
Para melhorias na operação do pátio de compostagem do Projeto Revolução dos Baldinhos - PRB estão previstas a 
aquisição de materiais e equipamentos conforme descritos a seguir: 

 Balança digital acoplada a impressora para emissão de etiqueta para registro das quantidades compostadas 
(capacidade 100 kg); 

 08 bombonas para aumentar a quantidade recolhida pelo ponto de entrega voluntária; 

 05 capas de chuva resistentes; 

 Manutenção da peneira vibratória; 

 01 termômetro para controle diário da temperatura no interior das leiras; 

 01 Kit de Ferramentas de trabalho composto por: 04 forcados, 02 rastelos, 02 vassouras metálicas, 02 pás 
de cavar, 02 pás de juntar, 04 enxadas;  

 01 equipamento Lava-jato para lavação de bombonas. 
 

A coleta seletiva dos resíduos orgânicos será realizada pela COMCAP nos PEVs distribuídos na área de abrangência 
do PRB, que são as 03 comunidades do Monte Cristo: Chico Mendes, Nossa Senhora da Glória e Novo Horizonte.  
No entanto, para que possa ser garantida a regularidade deste serviço, com coleta de no mínimo 02 vezes na 
semana, é necessária a aquisição de um veículo utilitário de pequeno porte com carroceria basculante.  Este veículo 
coletor também será utilizado pela COMCAP em outras regiões da cidade onde for implantada a coleta seletiva de 
resíduos orgânicos, otimizando o pessoal envolvido e o equipamento.  Este veículo terá identificação do Projeto e 
dos apoiadores FNMA e FSC.  
Além disso, será firmado um Termo de Cooperação com a Cooperativa de Catadores e Recicladores Orgânicos 
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Revolução dos Baldinhos, CRB no qual a PMF formalizará o repasse de 02 bolsas por 18 meses no valor de 01 s.m. 
cada, previstas no orçamento deste projeto.  As bolsas visam garantir a continuidade do PRB no período de 
realização do projeto para que seja feito um estudo prático da viabilidade deste modelo de gestão comunitária de 
resíduos orgânicos, voltado a subsidiar uma política pública que possibilite o Pagamento por Serviços Ambientais 
Urbanos – PSAU, bem como a replicabilidade da experiência em outras comunidades do município de Florianópolis.  
Em contrapartida a CRB terá o compromisso de manter as atividades realizadas pelo PRB, realizar a pesagem dos 
resíduos compostados (mínimo 8 t/mês), realizar atividades de educação ambiental visando a manutenção da 
limpeza na comunidade e ampliar a participação dos moradores ao projeto, informar dados sobre as famílias 
atendidas, elaborar relatórios e operar o pátio de compostagem de acordo com os procedimentos técnicos e 
ambientais adequados.  Além disso, a CRB será responsável por ministrar parte do curso prático de formação de 
novos pátios comunitários previsto na Meta 2, etapa 2.2. 
 
Para fortalecimento do projeto realizado no bairro Campeche, no PACUCA, serão fornecidos materiais e 
equipamentos para melhoria dos processos logísticos, operação e monitoramento do PEV de recebimento de 
resíduos orgânicos, do pátio de compostagem, da horta comunitária, bem como para a sustentabilidade das ações 
desenvolvido no PACUCA.   
Para isso, serão adquiridos os seguintes equipamentos:  

 Balança digital acoplada a impressora para emissão de etiqueta para registro das quantidades compostadas 
(capacidade 100 kg); 

 08 bombonas de 50 litros para utilização no PEV de resíduos orgânicos; 

 02 Carrinhos de mão; 

 01 termômetro para controle diário da temperatura no interior das leiras; 

 01 Kit de Ferramentas de trabalho composto por: 04 forcados, 02 rastelos, 02 vassouras metálicas, 02 pás 
de cavar, 02 pás de juntar, 04 enxadas;  

 01 equipamento Lava-jato para lavação de bombonas;  

 Peneira vibratória para composto orgânico; 
 

Além disso, será construído um berçário de minhocas comuns, a partir da contratação de mão de obra com 
fornecimento de material. O objetivo é utilizá-las para tratamento de resíduos orgânicos e de produção de minhocas e 
húmus para comercialização. As minhocas poderão ser compradas por pescadores do bairro, já que no bairro 
Campeche a atividade é bem tradicional. Com isto terão uma renda para investir na manutenção do pátio de 
compostagem e compra de mudas para a horta. O composto peneirado também poderá ser comercializado e os 
recursos utilizados para a sustentabilidade das ações.   
Em contrapartida os voluntários da Horta PACUCA ficarão responsáveis pela operação do PEV para recebimento de 
resíduos orgânicos dos moradores e comércios do entorno que realizam a segregação na origem, do pátio de 
compostagem (tratamento de no min. 10t /mês), da lavação das bombonas, da horta, do minhocário e de atividades 
de educação ambiental na área, especialmente o recebimento de escolas para visitação e inibição de descarte 
irregular de resíduos na área.  O grupo de voluntários da Horta Pedagógica e Comunitária do Parque Cultural 
Campeche – PACUCA está em processo de formalização, em formato de associação. 
 
Beneficiários diretos:  

 Horta Pedagógica e Comunitária do Parque Cultural Campeche – PACUCA:  
Moradores do entorno do PACUCA (Campeche leste) = 4.373 hab. (IBGE, 2010) e moradores do bairro Campeche 
como um todo = 15.436 hab. (IBGE 2010). 

 Projeto Revolução dos Baldinhos: 
Moradores da área do PRB = 5 mil hab. (dados PMF, 2000); 03 cooperativados; total Monte Cristo = 12.707 hab. 
(IBGE 2010),  
Beneficiários indiretos: toda a população de Florianópolis, tendo em vista se tratar de projetos piloto, onde serão 
fornecidos subsídios para construção de política pública de abrangência municipal. 
 
Nesta etapa está prevista a contratação de estagiário em direito para apoiar a equipe técnica da Superintendência 
Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental nos estudos para viabilização do Pagamento por Serviços 
Ambientais Urbanos – PSAU pelo município à iniciativas de compostagem comunitária, para viabilização do trabalho 
de tratamento de resíduos orgânicos realizado pelas mesmas. O estagiário trabalhará 4 horas/dia durante o período 
de 6 meses e desenvolverá atividades de pesquisa de legislações do tema, e ajudará a escrever a minuta de 
legislação para Florianópolis, sendo supervisionado pela equipe técnica da Superintendência Municipal de Habitação 
e Saneamento Ambiental.  
 
II – Ações voltadas a implantação de novos sistemas de gestão comunitária de resíduos sólidos orgânicos 
 
Conforme descrito na Meta 2 item 2.1, serão selecionadas 05 organizações dispostas a implantar ações voltadas a 
gestão comunitária de resíduos sólidos orgânicos.  Em cada uma das comunidades selecionadas serão implantados 
pátios de compostagem e coleta de resíduos orgânicos por meio de ponto de entrega voluntária - PEV. Poderão 
também ser implantadas hortas comunitárias. 
O método de compostagem previsto será por leiras termofílicas com aeração passiva, conhecido como “método 
UFSC”.  Este sistema foi o adotado no projeto devido a “expertise” existente no município de Florianópolis e 
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PMF/COMCAP. 
O projeto de implantação de cada pátio será detalhado pela equipe técnica da COMCAP em parceria com as 
organizações comunitárias selecionadas, com assessoria do Profº Rick Miller da UFSC e CEPAGRO quando 
necessário, a partir da definição das áreas de implantação e de acordo com as especificações técnicas e de gestão 
ambiental indicadas no Boletim “Critérios Técnicos para elaboração de projeto, operação e monitoramento de pátios 
de compostagem de pequeno porte” elaborado pela parceria FAPESC, UFSC, COMCAP, FATMA e CEPAGRO e 
lançado em junho de 2017. 
De modo geral, para cálculo dos materiais e recursos a serem solicitados, foi previsto que os pátios comunitários 
serão cercados, com previsão de áreas para: leiras de compostagem, armazenagem dos materiais ricos em carbono 
(como serragem, palha, folhas e podas de árvores), lavação e armazenagem das bombonas (com piso de concreto 
com saída da água por para sistema de tratamento por círculo de bananeiras); e, ainda, uma área para o período de 
maturação do composto e para uma casinha de apoio para guarda de ferramentas e demais materiais.  Está previsto 
o plantio de barreiras arborizadas ou cordão verde de isolamento ao redor de cada pátio de compostagem para 
diminuir os impactos de ruídos, poeiras e eventuais odores da atividade na vizinhança. Estas barreiras ou cordões 
serão feitos preferencialmente com espécies nativas em diferentes alturas, cujas mudas serão doadas pela FLORAM 
e/ou buscadas junto a viveiros locais. 
De acordo com o Manual MMA, as leiras de compostagem deverão montadas sobre manta de impermeabilização, 
para possibilitar a captação do biofertilizante e terão altura máxima de 1,5m já que o processo será realizado de 
forma manual. Como inicialmente os pátios serão de pequeno porte (até 500 kg/dia), as leiras deverão ser 
manejadas apenas duas vezes por semana (todas as terças e sextas-feiras, por exemplo).  Desta forma, ao final de 
seis meses haverá três leiras, uma com composto pronto, uma em maturação e outra em pleno funcionamento. 
Após o esvaziamento das bombonas na leira de compostagem, as mesmas deverão ser lavadas antes de serem 
novamente utilizadas no PEV.  
Diante dos pressupostos acima, para cada um dos 05 pátios comunitários foi prevista a aquisição de um “kit” básico 
para apoiar na implantação, que será composto por:  

 01 Balança digital acoplada a impressora para emissão de etiqueta para registro das quantidades 
compostadas (capacidade 100 kg); 

 70 bombonas plásticas; 

 70 adesivos de identificação das bombonas; 

 15 placas de identificação dos PEVs e orgânicos; 

 04 placas de identificação das áreas de manejo do pátio; 

 01 placas de entrada para  identificação do pátio ; 

 01 Kit de Ferramentas de trabalho composto por: 04 forcados, 02 rastelos, 02 vassouras metálicas, 02 pás 
de cavar, 02 pás de juntar, 04 enxadas;  

 01 termômetro para controle diário da temperatura no interior da leira; 

 02 Carrinhos de mão; 

 01 equipamento lava-jato para lavação de bombonas; 

 03 Reservatórios de 50L para armazenamento de biofertilizante; 

 96m² de manta termoplástica para impermeabilização do solo sob as leiras; 

 40m² de geotextil para utilização na construção do sistema de drenagem das leiras; 

 10m³ de pedra britada nº3 para utilização na construção do sistema de drenagem das leiras; 

 40m de tubo de PEV DN 100mm para utilização na construção do sistema de drenagem das leiras; 

 Contratação de mão de obra com fornecimento de material para execução de obras simples de implantação 
do pátio como cercamento, construção da casa de apoio, entrada de energia, etc., conforme descrito no 
memorial descritivo, planilha orçamentária e planta baixa; 

 
A implantação efetiva do pátio de compostagem se dará a partir de parceria com as organizações comunitárias 
selecionadas através de regime de mutirão.  
A coleta dos resíduos orgânicos em cada comunidade selecionada será realizada através de PEVs instalados junto 
ao pátio de compostagem, para onde o morador deverá levar seus resíduos segregados na fonte.  Foi previsto que a 
partir das ações de sensibilização e mobilização descritas na Meta 2, etapas 2.2 e 2.4, e, serão implantados na 
comunidade novos PEVs (escolas, postos de saúde, creches, supermercados, etc....), nos quais a coleta seletiva 
será realizada pela COMCAP e os resíduos orgânicos levados até o pátio de compostagem implantado.  Para tal, foi 
estimada a aquisição de 70 bombonas (50 litros, com adesivo de identificação) para cada uma das 05 comunidades 
envolvidas, além de 15 placas para cada, para identificar quando necessário os PEVs implantados.  Estima-se 15 
PEVs implantados por pátio comunitário, utilizando-se para isto, 2 bombonas adesivadas fixas e 2 para troca por 
pEV, além de 10 bombonas para apoio no pátio de compostagem. 
Os adesivos que irão nas bombonas trarão informações do que pode e não pode ser depositado e terão o formato 
tamanho 20,62 x 31,87 cm - 4 x 0 cores, fundo transparente, impressão digital com laminação. 
Tanto as bombonas como as placas de identificação poderão ser remanejadas entre as 05 comunidades de acordo 
com a demanda. 
Para se alcançar maior êxito e envolvimento da comunidade, será incentivada a implantação em cada pátio 
comunitário de uma horta para cultivo orgânico e comunitário. Desta forma, cria-se uma dinâmica virtuosa, em que a 
comunidade sente necessidade do composto para manter e expandir seus plantios e jardins, diminuindo as chances 
do processo ser abandonado. 
 



 

Fundo Socioambiental CAIXA 

Plano de Trabalho 
 

27.966 v005 micro  26 

Os beneficiários diretos com a implantação dos PEVs e pátios comunitários serão os moradores das 05 comunidades 
selecionadas. Considerando que cada pátio de compostagem irá tratar em torno de 160 kg/dia (3,5 t/mês) de 
resíduos orgânicos, podemos estimar que o número de moradores atendidos será de 1.400, pois segundo o 
PMGIRS, a geração per capita para o ano de 2017 é de 1,02 kg/hab.dia e sendo 35% resíduos sólidos orgânicos.   
 
Na etapa 3.1 do projeto, são comuns a todos os 07 pátios comunitários, tanto os 02 que serão fortalecidos como os 
05 que serão implantados, as seguintes ações: 
- Fornecimento pela COMCAP de cepilho proveniente do beneficiamento de podas urbanas, para ser utilizado como 
material estruturante e fonte de carbono para as leiras de compostagem (o planejamento é que cada pátio receba 
3m³ a cada 03 meses, podendo ser reavaliado de acordo com a necessidade); 
- Condução do procedimento de licenciamento ambiental dos pátios de compostagem pelas equipes técnicas da 
COMCAP e FLORAM; 
- Realização de 04 análises da qualidade do composto produzido em cada pátio, sendo uma a cada 06 meses, de 
acordo com os parâmetros de monitoramento estabelecidos no Boletim “Critérios Técnicos para elaboração de 
projeto, operação e monitoramento de pátios de compostagem de pequeno porte” (FAPESC, UFSC, COMCAP, 
FATMA e CEPAGRO; junho de 2017); 
- Acompanhamento técnico e monitoramento das quantidades recebidas e compostadas nos pátios comunitários, a 
partir de pesagem das bombonas, pesagem do material seco utilizado no processo e preenchimento de planilha, 
onde devem ser informados os valores de medição de temperatura 02 vezes por semana, a ocorrência de odores, 
chuvas. 
 
Ao total, juntando a iniciativa do PRB, PACUCA e dos 5 novos pátios de compostagem comunitária estima-se desviar 
aproximadamente 426 t/ ano de resíduos orgânicos. 
 
Etapa 3.2. Implantação, ampliação e fortalecimento de pátios de compostagem operados pela Prefeitura por meio da 
COMCAP e FLORAM 
 
Esta etapa prevê a implantação, ampliação e fortalecimento de pátios de compostagem operados pela prefeitura 
municipal através da COMCAP e FLORAM em terrenos de sua propriedade, conforme apresentados no item 1.2.4 
deste Anexo I. 
 
A seguir serão descritos cada pátio, sua localização, o responsável pela operação, as quantidades tratadas e quais 
atividades serão realizadas no âmbito deste projeto. 
 
I – Pátios de compostagem sob responsabilidade da COMCAP: 

 Centro de Valorização de Resíduos – CVR, localizado no bairro Itacorubi  
Estão previstas ampliação e melhorias no pátio de compostagem existente de forma a aumentar sua capacidade de 
2t/dia para 5 t/dia. Esse pátio passará a receber também os resíduos orgânicos recolhidos em PEVs instalados no 
bairro Monte Verde, distante 4 km do CVR, e em prédios do bairro Itacorubi. 
Foram selecionados estes bairros devido à proximidade do pátio de compostagem, dos estudos e projetos já 
realizados pela COMCAP voltados ao atendimento destas regiões bem como das várias solicitações das lideranças 
comunitárias destas localidades para implantação de sistemas de coleta seletiva e compostagem de resíduos 
orgânicos.  Em levantamento realizado pela COMCAP em março de 2017, foram cadastrados 24 condomínios 
residenciais localizados no entorno do CVR, com 2.103 aptos e aproximadamente 6.234 hab. e um hospital.  
Estimou-se que a quantidade de resíduos orgânicos gerados nestes locais é de 2,2 t/dia, porém atualmente não 
estão sendo segregados na fonte.  Em projeto elaborado para coleta seletiva no Monte Verde em 2016 (que não foi 
implantado devido a dificuldade de viabilizar área para implantação do pátio de compostagem e dos recursos para 
aquisição do veículo de coleta) verificou-se que em 2015 a geração total de resíduos naquela localidade foi de 
66,70t/ano e a de resíduos orgânicos em 2015 foi de 23,34 t/ano (não segregados na fonte). 
Serão implantados 30 PEVS de coleta de orgânicos no bairro Monte Verde. 

 
 Divisão Operacional Sul, localizada no bairro Morro das Pedras 

Está prevista a implantação de um pátio de compostagem com capacidade de processamento de 1 t/dia. Esse pátio 
receberá resíduos orgânicos recolhidos em PEVs em locais a serem definidos e instalados em parceria com as 
lideranças nos bairros Morro das Pedras e Areias do Campeche, além de um PEV do Parque Municipal da Lagoa do 
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Peri, distante 3,5 km do pátio. Estima-se a implantação de 10 PEVs para coleta de resíduos na região. 

 Base Operacional Norte, localizado no bairro Canasvieiras 
Está prevista a adequação do pátio recentemente implantado para tratar os resíduos orgânicos do refeitório da 
COMCAP e sua ampliação para de 0,5 t/dia, com recebimento de resíduos orgânicos recolhidos em PEVs em locais 
a serem definidos e instalados em parceria com as lideranças comunitárias, nos bairros Canasvieiras e Cachoeira do 
Bom Jesus. Estima-se a implantação de 10 PEVs para coleta de resíduos na região. 

 Jardim Botânico de Florianópolis, localizado no bairro Itacorubi  
Está previsto o fortalecimento do espaço didático de compostagem, considerado local estratégico para promoção de 
melhores práticas com resíduos orgânicos, como a compostagem domiciliar e comunitária, bem como melhorias na 
estrutura do PEV existente. Estima-se que irá aumentar a quantidade compostada de 1t/mês para 2t/mês, com a 
adesão de mais participantes no PEV.  
 
II – Pátios de compostagem sob responsabilidade da FLORAM: 

 Parque Ecológico Municipal Prof Davi Ferreira Lima, localizado no bairro Córrego Grande  
Estão previstas melhorias no pátio de compostagem existente, considerado local estratégico para promoção de 
melhores práticas com resíduos orgânicos, como a compostagem domiciliar e comunitária, bem como melhorias na 
estrutura do PEV existente, do Projeto Família Casca, que recebe resíduos orgânicos segregados na fonte dos 
moradores e comerciantes do entorno.  Estima-se irá aumentar a quantidade compostada de 3t/mês para 5t/mês, 
com a adesão de mais participantes no PEV.  

 Parque Natural Municipal Morro da Cruz – PMNMC, localizado no alto do Morro da Cruz 
Está prevista a implantação de pátio de compostagem no local com capacidade de processamento de cerca de 0,5 
t/dia, que irá tratar os resíduos orgânicos provenientes das atividades realizadas no Parque bem como dos 
moradores das comunidades do entorno que trarão seus resíduos orgânicos segregados na fonte ao PEV a ser 
instalado no parque e no entorno do parque. Estima-se a implantação de 5 PEVs para coleta de resíduos na região. 

 Horto Florestal Antônio Antunes da Cruz, localizado no Ribeirão da Ilha 
Está prevista a implantação de pátio de compostagem no local com capacidade de processamento de cerca de 0,5 
t/dia, que irá tratar os resíduos orgânicos provenientes das atividades realizadas no horto florestal bem como dos 
resíduos orgânicos recolhidos em PEV a ser instalado no próprio Horto. A localidade onde o Horto está instalado é 
conhecida como Freguesia do Ribeirão e possui grande concentração de restaurantes, sendo que em torno de 10 
estão localizados bem próximos ao Horto. Estima-se a implantação de 10 PEVs para coleta de resíduos na região. 
 
O método de compostagem previsto será por leiras termofílicas com aeração passiva, conhecido como “método 
UFSC”.  Este sistema foi o adotado no projeto devido a “expertise” existente no município de Florianópolis e 
PMF/COMCAP, além da indicação dos materiais didáticos indicados no presente Edital. 
Os pátios de compostagem terão previsão de áreas para: leiras de compostagem, armazenagem dos materiais ricos 
em carbono (como serragem, palha, folhas e podas de árvores), lavação e armazenagem das bombonas (com piso 
de concreto com saída da água por para sistema de tratamento por círculo de bananeiras); e, ainda, uma área para o 
período de maturação do composto e para uma casinha de apoio para guarda de ferramentas e demais materiais.   
De acordo com o Manual MMA, as leiras de compostagem deverão montadas sobre manta de impermeabilização, 
para possibilitar a captação do biofertilizante e terão altura máxima de 1,5m já que o processo será realizado de 
forma manual em todos os pátios, exceto do CVR Itacorubi. Como inicialmente os pátios serão de pequeno porte (até 
500 kg/dia), as leiras deverão ser manejadas apenas duas vezes por semana (todas as terças e sextas-feiras, por 
exemplo).  Desta forma, ao final de seis meses haverá três leiras, uma com composto pronto, uma em maturação e 
outra em pleno funcionamento.  
O pátio de compostagem do CVR Itacorubi será constituído por 10 leiras (atualmente possui 4), com altura máxima 
de 2,5 metros, largura máxima de 2 metros (de forma a permitir a condição aeróbica da leira) e comprimento de 34 
metros. O manejo das leiras será feito com apoio de máquina “pá carregadeira” de propriedade da Comcap, como já 
ocorre atualmente.  Diante da grande volume de resíduos orgânicos, seu manejo será realizado diariamente, com 
duas leiras em operação e outras oito leiras em repouso. Como o comprimento da leira é bem extenso, ela funciona 
de forma segmentada, como se fossem várias leiras dispostas uma ao lado da outra. Em cada dia da semana será 
aberto um segmento da leira, ou seja, na 2ª feira abre-se o segmento nº1 (do comprimento 0 ao 4 metros), na 3ª feira 
será aberto o segmento nº 2 (que vai do comprimento 4 ao 8 metros) e assim sucessivamente. Desta maneira, 
determinado segmento da leira é aberto somente a cada 3 ou 4 dias.  A leira é manejada desta forma até alcançar a 
altura máxima para alcance da máquina, em torno de 2,5m, e a partir daí uma nova leira é formada, enquanto a 
primeira permanece repousando, processando e maturando o composto.  
 
A coleta seletiva dos resíduos orgânicos no entorno dos 07 pátios operados pela municipalidade será realizada pela 
COMCAP em PEVs, os quais terão os locais definidos em parceria com as lideranças nos bairros do entorno de cada 
pátio.  Cada um destes PEVs será dotado de bombonas de 50 litros com alças, devidamente identificadas, nas quais 
as pessoas depositarão os resíduos orgânicos segregados na fonte. Os locais que tiverem área disponível receberão 
placa indicativa do PEV com orientações de quais resíduos poderão ser descartados naquele local. Cada PEV terá 
em torno de duas a três bombonas. 
A coleta seletiva nestes PEVs será realizada por dois veículos utilitários de pequeno porte, dotado de caçamba 
basculante, na frequência de 2 x semana . A logística de coleta consistirá em retirar as bombonas cheias dos PEVs e 
deixar nos locais a mesma quantidade de bombonas vazias e limpas. Por este motivo é necessário ter, no mínimo, o 
dobro de bombonas necessárias para realização da coleta, bem como um equipamento de lavação em cada pátio de 
compostagem.  Após o esvaziamento das bombonas nas leiras de compostagem, as mesmas serão ser lavadas 
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antes de serem novamente utilizadas nos PEVs.  
Estes veículos também serão utilizados para transporte de cepilho do CVR Itacorubi aos pátios de compostagem 
operados pela prefeitura, para os comunitários, para as unidades de educação e saúde participantes do projeto, bem 
como para transporte de composto orgânico para hortas comunitárias. 

 
Além da aquisição dos 02 veículos utilitários, para realização das atividades previstas nesta etapa, será necessária a 
aquisição de materiais de construção, equipamentos, bombonas, bem como contratação de mão de obra de pedreiro 
e carpinteiro para implantação da infraestrutura necessária para cada pátio de compostagem. 
 
O quadro abaixo resume as necessidades para cada pátio: 

Identificação do pátio Infraestrutura necessária 

I – Pátios de compostagem sob responsabilidade da COMCAP 

CVR Itacorubi 4 Tanques 2500 litros para armazenamento do biofertilizante; 

2 Tanques 1000 litros para armazenamento do biofertilizante; 

250 bombonas de 50 litros; 

250 adesivos para bombonas;  

30 Placas de identificação dos PEVs; 

04 Placas de identificação das áreas de trabalho do pátio de com postagem; 

01 Placa de identificação do pátio (entrada); 

01 Kit de Ferramentas de trabalho composto por: 04 forcados, 02 rastelos, 02 
vassouras metálicas, 02 pás de cavar, 02 pás de juntar, 04 enxadas;  

01 termômetro digital com haste prolongadora; 
700m² de Lona para impermeabilização; 
48m³ de brita para drenagem; 
180m² de brita para drenagem; 
01 peneira. 

Divisão Operacional Sul  06 galões/bombonas de 50 litros para armazenamento do biofertilizante 

01 equipamento lava-jato; 

100 bombonas de 50 litros; 

100 adesivos para bombonas;  

10 Placas de identificação dos PEVs 

04 Placas de identificação das áreas de trabalho do pátio de com postagem; 

01 Placa de identificação do pátio (entrada); 

01 Kit de Ferramentas de trabalho composto por: 04 forcados, 02 rastelos, 02 
vassouras metálicas, 02 pás de cavar, 02 pás de juntar, 04 enxadas;  

02 carrinhos de mão; 

01 termômetro digital; 
50m² de Lona para impermeabilização; 
1m³ de brita para drenagem; 
10m² de geotextil para drenagem; 

01 Balança digital acoplada a impressora para emissão de etiqueta para registro 
das quantidades compostadas (capacidade 100 kg); 

01 Contratação de mão de obra com fornecimento de material para obras 
preliminares de construção da casa de apoio e sistema de captação de água de 
chuva, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e planta baixa. 

Divisão Operacional 
Norte  

6 galões/bombonas de 50 litros para armazenamento do biofertilizante 

equipamento lava-jato; 

100 bombonas de 50 litros; 

100 adesivos para bombonas;  

10 Placas de identificação dos PEVs; 

04 Placas de identificação das áreas de trabalho do pátio de com postagem; 

01  Placa de identificação do pátio (entrada); 

01 Kit de Ferramentas de trabalho composto por: 04 forcados, 02 rastelos, 02 
vassouras metálicas, 02 pás de cavar, 02 pás de juntar, 04 enxadas;  

02 carrinhos de mão; 

01 termômetro digital; 
100m² de Lona para impermeabilização; 
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1m³ de brita para drenagem; 
10m² de geotextil para drenagem; 

01 Balança digital acoplada a impressora para emissão de etiqueta para registro 
das quantidades compostadas (capacidade 100 kg); 

01 Contratação de mão de obra com fornecimento de material para obras 
preliminares de construção da casa de apoio e sistema de captação de água de 
chuva, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e planta baixa. 

Jardim Botânico de 
Florianópolis  

01 Kit de Ferramentas de trabalho composto por: 04 forcados, 02 rastelos, 02 
vassouras metálicas, 02 pás de cavar, 02 pás de juntar, 04 enxadas;  
01 peneira; 

05  Placas de identificação dos modelos de compostagem didáticos; 

10 bombonas de 50 litros; 

10 adesivos para bombonas; 

02 carrinhos de mão; 

II – Pátios de compostagem sob responsabilidade da FLORAM 

Parque Ecológico 
Municipal Profº Davi 
Ferreira Lima 

20 bombonas de 50 litros 

20 adesivos para bombonas  

20 m de mangueira  

03 placas de identificação das áreas de trabalho do pátio de com postagem 

01  Placa de identificação do pátio (entrada) 

02 carrinhos de mãos 

01 Balança digital acoplada a impressora para emissão de etiqueta para registro 
das quantidades compostadas (capacidade 100 kg); 

01 termômetro digital; 
01 peneira; 

01 Kit de Ferramentas de trabalho composto por: 04 forcados, 02 rastelos, 02 
vassouras metálicas, 02 pás de cavar, 02 pás de juntar, 04 enxadas;  
100m² de geotextil para cobertura das leiras (por causa das aves); 
100m² de manta termoplástica para impermeabilização. 

Parque Natural Municipal 
do Morro da Cruz   

06 galões/bombonas de 50 litros para armazenamento do biofertilizante 

01 equipamento lava-jato 

50 bombonas de 50 litros 

50 adesivos para bombonas  

05 Placas de identificação dos PEVs 

04  Placas de identificação das áreas de trabalho do pátio de com postagem 

01  Placa de identificação do pátio (entrada) 

01 Kit de Ferramentas de trabalho composto por: 04 forcados, 02 rastelos, 02 
vassouras metálicas, 02 pás de cavar, 02 pás de juntar, 04 enxadas;  
2 Carrinhos de mão; 
01 Balança eletrônica com dispositivo de impressão de tickets para registro das 
quantidades compostadas; 
01 termômetro digital; 
50m² de Lona para impermeabilização; 
1m³ de brita para drenagem; 
10m² de geotextil para drenagem; 
20 m de mangueira. 
01 Contratação de mão de obra com fornecimento de material para obras 
preliminares de construção da casa de apoio e sistema de captação de água de 
chuva, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e planta baixa. 
 

Horto Florestal do 
Ribeirão da Ilha 

06 galões/bombonas de 50 litros para armazenamento do biofertilizante 
01 equipamento lava-jato 
100 bombonas de 50 litros 
100 adesivos para bombonas  
10 Placas de identificação dos PEVs 
04  Placas de identificação das áreas de trabalho do pátio de com postagem 
01  Placa de identificação do pátio (entrada) 
01 Kit de Ferramentas de trabalho composto por: 04 forcados, 02 rastelos, 02 
vassouras metálicas, 02 pás de cavar, 02 pás de juntar, 04 enxadas;  
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02 Carrinhos de mão; 
01 Balança eletrônica com dispositivo de impressão de tickets para registro das 
quantidades compostadas; 
01 termômetro digital; 
100m² de Lona para impermeabilização; 
1m³ de brita para drenagem; 
10m² de geotextil para drenagem; 
20 m de mangueira  
01 Contratação de mão de obra com fornecimento de material para obras 
preliminares de construção da casa de apoio e sistema de captação de água de 
chuva, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e planta baixa. 

 

 
Os pátios de compostagem e a coleta seletiva de resíduos orgânicos serão implantados de acordo com o 
cronograma abaixo e deverá ter continuidade mesmo após a finalização do convênio da PMF com FNMA/FSC. Desta 
forma a etapa 3.2 terá uma data para início, porém não para finalização. 
 

Cronograma Físico 

Descrição das Ações 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pátio de compostagem CVR Itacorubi                   

coleta seletiva de orgânicos no Monte Verde                   

coleta seletiva de orgânicos no bairro Itacorubi                   

pátio de compostagem na Base Operacional Sul                    

PEVs de orgânicos entorno da Base Operacional Sul                    

pátio de compostagem na Base Operacional Norte                   

PEVs de orgânicos entorno da Base Operacional Norte                   

pátio do Jardim Botânico de Florianópolis                    

pátio do Parque Ecológico Municipal Prof Davi Ferreira 
Lima  

                  

pátio de compostagem no Parque Natural Municipal do 
Morro da Cruz  

                  

PEVs de orgânicos entorno do Parque Natural Municipal do 
Morro da Cruz  

                  

pátio de compostagem no Horto Florestal do Ribeirão da 
Ilha  

                  

PEVs de orgânicos entorno do Horto Florestal do Ribeirão 
da Ilha  

                  

 
 
 
População beneficiada:  

Identificação do pátio População dos bairros e regiões atendidas 

CVR Itacorubi  Monte verde: 6.429 hab. (IBGE, 2010)  
Itacorubi: Nos condomínios da área de entorno: 6.234 hab. 
(COMCAP, 2016); total do bairro: 15.665 hab. (IBGE, 2010) 

Divisão Operacional Sul  Morro das Pedras 781 hab. e Campeche sul – 4498 (IBGE, 
2010) 

Divisão Operacional Norte  Canasvieiras: 8693 hab. e Cachoeira do Bom Jesus leste: 
2471 hab. (IBGE, 2010). 
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Jardim Botânico de Florianópolis  Em junho/2017 passaram 10 mil visitantes (DPPP/COMCAP); 

Parque Ecológico Municipal Profº 
Davi Ferreira Lima  

Córrego Grande: 10563 hab. (IBGE, 2010); cerca de 10.000 
pessoas atendidas/ano nas atividades de visitação e aulas de 
educação ambiental e 150 famílias cadastradas no PEV 
(FLORAM) 

Parque Natural Municipal do Morro da 
Cruz  

O Maciço do Morro Cruz é composto por 16 comunidades 
com aproximadamente 5.677 famílias e população estimada 
em: 22.566 habitantes (PMF, 2014); sendo que no entrono 
imediato do Parque estão as comunidades Mont Serrat e Alto 
do Caeira com 1.928 hab. 

Horto Florestal do Ribeirão da Ilha Freguesia do Ribeirão: 1444; 10 restaurantes 

 
  

                       
 
Etapa 3.3. Implantação de sistemas de compostagem nos centros de saúde e escolas 
 
 
A proposta é implantar composteiras para tratamento dos resíduos orgânicos gerados nas escolas, NEI’s, creches e 
centros de saúde preferencialmente da rede pública municipal bem como hortas comunitárias no município de 
Florianópolis, de forma a atender 38 unidades.  
O modelo de composteira previsto nesta etapa é com a utilização de tubos de concreto com furos para aeração. 
Além de ser uma alternativa de simples operação para o tratamento dos resíduos orgânicos gerados nestas 
instituições, é uma possibilidade de estudo deste novo modelo de compostagem.   
Uma unidade deste sistema foi implantada há 3 meses pelo Grupo de Agricultura Urbana da prefeitura no Centro de 
Saúde do bairro Tapera no sul da Ilha e vem apresentando bons resultados.  O Departamento de Engenharia Rural 
da UFSC, parceiro do projeto, vem acompanhando o sistema já implantado na Tapera e realizará estudos científicos 
sobre este novo modelo no âmbito deste projeto, de forma a avaliar sua eficiência visando sua replicabilidade. 
Para construção das composteiras serão utilizados tubos de concreto com furos em todo seu perímetro, nas 
dimensões de 1,20 de altura por 1,20 metros de circunferência e fundo de concreto.   São previstas no mínimo duas 
composteiras por local, de forma a possibilitar o manejo alternado das duas. Enquanto uma composteira estiver em 
operação, sendo alimentada, a outra estará em fase de maturação, descansando. 
A quantidade de composteiras poderá ser aumentada, dependendo da produção de resíduos orgânicos gerados em 
cada local. A capacidade de cada composteira (tubo) é de receber 10 kg/dia de resíduos orgânicos, de acordo com 
os experimentos feitos pelas equipes da COMCAP e UFSC. 
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Conforme observado no sistema implantado na Tapera, avalia-se que algumas variações do modelo poderão ser 
adotadas, conforme a necessidade ou interesse do grupo local onde serão instaladas.  A seguir são destacados 
alguns detalhes das alternativas de construção e operação: 

 Será realizada captura do biofertilizante gerado no processo, porém caso não haja interesse do grupo local, 
a alternativa será o plantio de bananeiras no entorno da composteira, que tem como finalidade o consumo 
do biofertilizante, evitando que o mesmo chegue ao lençol freático; 

 No caso de baixa produção de resíduos orgânicos, poderá ser instalada uma divisória interna, pois assim 
que um compartimento estiver cheio, o mesmo ficará em processo de maturação, enquanto é iniciado o 
processo no outro compartimento; 

 Caso o local onde a composteira for instalada seja pouco arejado, será colocado um tubo de PVC perfurado 
em toda sua extensão e com entrada pela lateral (virada para a direção de maior incidência de ventos) e 
saída pela parte superior, ajudando na areação interna;  

 A tampa superior será em madeira dividida em duas partes sendo 40% fixada no tubo (através de 
parafusos) e 60% de abertura para alimentar e manejar a compostagem. Quando a composteira for do 
modelo com divisão interna, precisará de duas tampas iguais de 50 cm, sendo uma para cada 
compartimento; 

 A tampa lateral deverá ter aproximadamente 40cm x 40cm para limpeza e retirada do composto após 
maturado, em caso de composteira com divisão interna deverá ter duas tampas, uma para cada 
compartimento. 

 A sequência de colocação dos resíduos será: para cada balde de orgânicos, deverá ser colocado 03 baldes 
de matéria rica em carbono (que deverão estar estocado ao lado ou próximas a composteira). 

A figura abaixo mostra os detalhes da composteira em tubos. 

 

Essa proposta foi desenvolvida com o objetivo de proporcionar maior comodidade no funcionamento e manejo da 
compostagem, pois pelo fato de ser uma composteira fechada tem menor possibilidade de atração de vetores e 
odores. Ajuda ainda a restringir o acesso aos resíduos, ajudando no controle de contato direto, principalmente em 
creches e escolas. 
As composteiras poderão ainda receber pinturas de desenhos como ciclo da matéria orgânica, reciclagem, etc., 
realizadas pelos grupos locais onde forem instaladas, de forma a deixá-las mais lúdicas para trabalhos pedagógicos . 
Cada composteira deverá ser acompanhada de controle diário das quantidades depositadas de forma a serem 
mensuradas as quantidades total de resíduos orgânicos compostados no município, bem como o percentual de 
desvio de orgânicos do aterro sanitário, de forma a se avaliar o alcance das metas estabelecidas no PMGIRS. 
Para facilitar a segregação na fonte dos resíduos orgânicos, tendo em vista que tanto as unidades de saúde, quanto 
as escolas e creches, possuem grande quantidade e diversidade de pessoas, serão adquiridas duas bombonas, 
devidamente identificadas por adesivos para cada unidade. Total de 80 bombonas e 80 adesivos de identificação. 
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Para implantação nas 34 unidades previstas, serão adquiridas 68 composteiras em tubos de concreto, para as quais 
serão necessários os seguintes materiais: 
 

Descrição Quantidade 

Sumidouros 1,20m circunferência X 1,20m altura 76 

Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 30cm (1 x 12 ) nao aparelhada 242 

Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,2 a 1,8 mm, sem anel, 
cromado ou zincado, tampa chata, com parafusos 

108 

Porta cadeado, 3 1/2", em aco zincado, preto, para portao e janela 162 

Cadeado simples/comum, em latao macico cromado, largura de 25 
mm, haste de aco temperado, cementado (nao longa), inclui 2 
chaves 

162 

Cal hidratada para pintura 40 

Furadeira pneumática 01 

Broca 6mm para concreto (encaixe para furadeira pneumática) 10 

Broca 25mm para concreto (encaixe para furadeira pneumática) 11 

Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco 
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips 

2740 

Tubo de pvc para esgoto 75mm barra de 6mt 13 

Joelho de pvc para esgoto 75mm  34 

Tubo de pvc para esgoto 40mm barra de 6mt 14 

Joelho de pvc para esgoto 40mm  34 

Caixa sinfonada 100mm 76 

Serra mármore 01 

Disco para corte de alvenaria para serra mármore 10 

Disco para corte de madeira para serra mármore 10 

Prego 17x27 pacote de 1kg 17 

 
As bombonas de 20L para armazenamento do líquido serão provenientes de reutilização de bombonas de água, 
obtidas junto aos Ecopontos da Comcap. Não há necessidade de aquisição destas bombonas. 
Não foi prevista mão de obra para execução das composteiras porque as mesmas serão montadas em mutirões 
formados por funcionários da Comcap, funcionários das unidades de saúde e das escolas e creches. 
 
Etapa 3.4. Participação do Evento de Apresentação dos Resultados Finais em Brasília - DF 
 
Esta etapa consiste na participação de quatro membros da equipe de executores do projeto no evento de divulgação 
dos resultados a ser realizado em Brasília / DF, conforme solicitado no Edital. 
O evento terá duração de dois dias, havendo a necessidade de passagens aéreas de Florianópolis e Brasília (ida e 
volta) e pagamento de 3,5 diárias para cada pessoa. 

 
12. Caracterização da Área de Intervenção 
 

A área de intervenção do projeto será o município de Florianópolis, com a área de abrangência dividida nas 
diferentes ações do projeto: 

1. As ações de compostagem domiciliar abrangerão 500 famílias residentes no município, podendo ser de 
qualquer região da cidade. 

2. As ações de educação ambiental e de compostagem em posto de saúde e escolas atenderão todas as 
regiões do município, uma vez que estas undiades estão descentralizadas na cidade. 

3. Os pátios de compostagem comunitária, abrangerão a comunidade Chico Mendes/Monte Cristo, com o 
fortalecimento do Projeto revolução dos Baldinhos, a comunidade do Campeche com o Fortalecimento da 
Horta Pedagógica do Pacuca. Além disso, com a implantação dos PEVs e 5 novos pátios comunitários 
serão atendidas, no mínimo, 05 comunidades selecionadas a partir do Seminário e Curso de Gestão 
Comunitária.   

4. Os pátios operados pela Comcap e Floram abrangerão as seguintes regiões: 
   

Identificação do pátio Regiões atendidas e População dos bairros  

CVR Itacorubi  Monte verde: 6.429 hab. (IBGE, 2010)  
Itacorubi: Nos condomínios da área de entorno: 6.234 hab. 
(COMCAP, 2016); total do bairro: 15.665 hab. (IBGE, 2010) 

Divisão Operacional Sul  Morro das Pedras 781 hab. e Campeche sul – 4498 (IBGE, 
2010) 

Divisão Operacional Norte  Canasvieiras: 8693 hab. e Cachoeira do Bom Jesus leste: 
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2471 hab. (IBGE, 2010). 

Jardim Botânico de Florianópolis  Em junho/2017 passaram 10 mil visitantes (DPPP/COMCAP); 

Parque Ecológico Municipal Profº 
Davi Ferreira Lima  

Córrego Grande: 10563 hab. (IBGE, 2010); cerca de 10.000 
pessoas atendidas/ano nas atividades de visitação e aulas de 
educação ambiental e 150 famílias cadastradas no PEV 
(FLORAM) 

Parque Natural Municipal do Morro da 
Cruz  

O Maciço do Morro Cruz é composto por 16 comunidades 
com aproximadamente 5.677 famílias e população estimada 
em: 22.566 habitantes (PMF, 2014); sendo que no entrono 
imediato do Parque estão as comunidades Mont Serrat e Alto 
do Caeira com 1.928 hab. 

Horto Florestal do Ribeirão da Ilha Freguesia do Ribeirão: 1444; 10 restaurantes 
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13. Metas e Resultados Esperados (conforme Objetivos Específicos estabelecidos no Item 7) 
 

Como descreveria a situação após o término exitoso do projeto? O que mostrará que o projeto foi bem sucedido? 
 
 

MET
A 

DESCRIÇÃO 

OBJETIVO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

VINCULADO(S) 

ETAP
A 

DESCRIÇÃO 

 
INDICADOR 

 

 
PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

QTD ITEM 
MÊS 

INÍCIO 

MÊS 

FIM 

1 
Capacitação em reciclagem de 

resíduos orgânicos e visita 
técnica 

Promover capacitação 
em reciclagem de 

resíduos orgânicos e 
visita técnica 

1.1 
Participação da Capacitação de 
executores em Florianópolis/SC 

Número de funcionários 
capacitados 

4 1º  3º 

2 

Implantação, ampliação ou 
aperfeiçoamento da 

segregação dos resíduos em 
três frações: orgânicos, 

recicláveis secos e rejeitos 

Implantar, ampliar e 
aperfeiçoar a segregação 

dos resíduos em três 
frações 

2.1 
Seminários de sensibilização e 
mobilização social e curso de 

gestão comunitária 

Número de participantes 50 

4º  24º 
Quantidade de eventos 

realizados 
3 

2.2 

Sensibilização para a 
segregação dos resíduos, em 
três frações, na fonte geradora 

 

Número de condomínios 
Minha Casa Minha Vida 

visitados 
5 

7º  24º 

Número de oficinas de 
compostagem em 

condomínios Minha Casa 
Minha Vida 

5 

Número de atendimentos 
em visitas monitoradas 

aos pátios de 
compostagem 

30 

Número de visualização 
dos vídeos no facebook 

da PMF, oficinas e 
capacitações 

1.000   

2.3 

Ampliação de projeto de 
Compostagem Domiciliar 
 
 

Número de composteiras 
domiciliares implantadas 

500 

5º 11º Quantidade de resíduos 
orgânicos compostados 

(t/ano) 
292 
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Quantidade de emissões 
de Gases de Efeito de 
Estufa evitadas (t/ano) 

57,35 

Custo evitado com desvio 
de resíduos do aterro 

sanitário (R$/ano) 
42.924 

Número de oficinas 
realizadas 

20   

2.4 
 Segregação na fonte para 
pátios de Compostagem 
Comunitária 

Quantidade de baldes 
distribuídos 

1.000 

7º 13º 
Quantidade de adesivos 

distribuídos 
1.000 

Número de famílias 
sensibilizadas e 

participando do projeto 
1.000 

2.5 

Segregação na fonte para pátios 
centrais de compostagem 
operados pela Comcap e 
Floram 
 

Quantidade de baldes 
distribuídos 

1.000 

7º 24º 

Quantidade de adesivos 
distribuídos 

1.000 

Número de famílias 
sensibilizadas e 

participando do projeto 
1.000 

Oficinas de capacitação 
com empregados da 

Comcap e Floram 
5 

2.6 
Sensibilização e Educação 
Ambiental para compostagem 
em centros de saúde e escolas 

Número de palestras 
realizadas 

38 

7º 20º Oficina de compostagem 
com funcionários da 
unidade beneficiada 

38 

2.7 
 Produção de material de 
educomunicação  

Número de cartilhas 
distribuídas 

2.000 

3º 4º 
Número de folders 

distribuídos 
50.000 

Número de vídeos 
produzidos 

3 
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2.8 
Assistência técnica e 
monitoramento do projeto 

Número de atendimentos 
ao telefone/ano 

100 

4º 24º 

Número de atendimentos 
por e-mail/ano 

500 

Número de visitas 
técnicas realizadas/ano 

50 

Número de análises do 
composto orgânico 

realizadas / ano 
29 

3 
Implantação, ampliação ou 

aperfeiçoamento da 
reciclagem da fração orgânica 

Implantar, ampliar e 
aperfeiçoar a reciclagem 

da fração orgânica 

3.1 
Ampliação e fortalecimento da 
Gestão Comunitária  

Número de pátios de 
compostagem 

comunitária, em 
funcionamento 

7 

3º 24º 
Número de PEVs de 

orgânicos implantados 
 

75 

Quantidade de resíduos 
orgânicos compostados 

(t/ano) 
426 

3.2 

Implantação, ampliação e 
fortalecimento de pátios centrais 
de compostagem operados pela 
Comcap e Floram 

Número de pátios de 
compostagem, em 

funcionamento 
7 

3º 24º 
Número de PEVs de 

orgânicos implantados 
67 

Quantidade de resíduos 
orgânicos compostados 

(t/ano) 
2.100 

3.3 
Implantação de pátios de 
compostagem em centros de 
saúde e escolas 

Número de unidades com 
compostagem 
implantadas 

38 

5º 22º 
Quantidade de resíduos 
orgânicos compostados 

(t/ano) 
95 

3.4 
Participação do Evento de 
Apresentação dos Resultados 
Finais em Brasília – DF 

Número de funcionários 
participantes 

4 24º 24º 
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14. Inovação nas soluções, atividades, desenvolvimento e gestão, entre outros 
 

O projeto propõe inovação no gerenciamento dos resíduos orgânicos do município, uma vez que até o presente 
momento a maior parte desta fração é recolhida de forma misturada na coleta convencional e encaminhada ao aterro 
sanitário.  
As ações de sensibilização da população voltadas à separação em três frações (secos, orgânicos e rejeitos) já vem 
sendo desenvolvidas, pelas equipes técnicas da Comcap e Floram, com o objetivo de incentivar práticas de 
compostagem de forma voluntária e independentes do poder público, a partir da iniciativa residencial ou comunitária, 
ou através dos PEVs Família Casca e Jardim Botânico. 
Como resultado desse trabalho, aliado à outros esforços e movimentos na cidade, existem várias iniciativas 
implantadas na cidade de forma independente da gestão municipal, como compostagens institucionais, empresariais, 
comunitárias e domiciliares. No entanto, não se tem controle das quantidades compostadas em cada uma delas, bem 
como não há controle da segurança técncia e ambiental de operação destas iniciativas. 
Diante disto, o projeto propõe um conjunto de iniciativas e ações visando a segregação dos resíduos em três frações, 
para encaminhamento dos rejeitos à coleta convencional, dos recicláveis secos à coleta seletiva e dos recicláveis 
orgânicos a algum sistema de compostagem (doméstico, comunitário ou da Comcap/Floram).  
O projeto propõe diferentes iniciativas (tecnologias sociais) devido às peculiaridades e características de cada 
comunidade beneficiada, conforme elencadas abaixo: 
1 – Compostagem Domiciliar: Para áreas mais residenciais, os sistemas de compostagem domiciliares com caixas 
plásticas, com ou sem minhocas por serem totalmente fechados, mostram-se excelentes instrumentos para 
tratamento local dos resíduos. Consistem de sistemas totalmente fechados e por isso são seguros do ponto de vista 
de controle de vetores. Além de serem equipamentos de tratamento local, são excelentes instrumentos para 
sensibilização da população com o ciclo da matéria orgânica, pois na própria residência é possível fechar todo o 
ciclo: segregar na fonte, compostar, produzir húmus, produzir alimentos orgânicos na própria horta, alimentação 
saudável e descarte dos resíduos orgânicos no sistema de compostagem, completando o ciclo. O manejo do 
minhocário/composteira doméstica torna possível a observação dos ciclos biogeoquímicos, além de melhorar a 
relação do ser humano com a natureza, com a terra e com a necessidade de gerenciamento adequado dos outros 
tipos de resíduos. 
É sem dúvida, uma importante tecnologia social, uma vez que depende diretamente do envolvimento das pessoas 
engajadas nessa causa (beneficiárias pelo projeto) para o alcance dos resultados desejados, dentre eles contribuir 
com o aumento dos índices de desvio de resíduos orgânicos do aterro sanitário, bem como da emissão de gases de 
efeito estufa. 
2 – Gestão comunitária de resíduos orgânicos: A forma de implementação dos 05 novos pátios de compostagem 
comunitários, que envolverá a mobilização e capacitação dos grupos das comunidades, aliado ao fortalecimento dos 
pátios já existentes, representam uma tecnologia social de envolvimento da comunidade para solução de problemas 
gerados localmente que podem se tornar algo positivo para a comunidade, com a produção e possível 
comercialização de composto orgânico, construção de horta comunitária para integração da vizinhança, alimentação 
de verduras livres de agrotóxicos, melhorias nas condições de limpeza do bairro e da relação da vizinhança com os 
resíduos sólidos, etc. Além disso, esta forma de trabalho integrado estreita os laços entre o poder público e a 
população, para juntos resolverem problemas comuns de interesse de ambas as partes. 
3 – Coleta por sistema de PEVs: Para áreas mais urbanizadas, com condomínios e comércios, a coleta por PEVs ou 
com caminhão coletor, na modalidade ponto a ponto, mostra-se eficiente para um projeto piloto de coleta de resíduos 
orgânicos para tratamento em pátios centrais de maior porte operados pela municipalidade (Comcap e Floram). Este 
trabalho está atrelado ao trabalho de mobilização social das comunidades abrangidas no projeto, de forma a 
sensibilizá-las para participação do projeto, separando seus resíduos na fonte, bem como envolvendo-as nos 
mutirões de hortas comunitárias. 
Com baixos valores de investimento é possível aumentar as quantidades de resíduos orgânicos compostados no 
município atualmente.  
4 – Compostagem Experimental em tubos de concreto: São previstas ações de caráter experimental, de avaliação de 
uma nova modalidade de compostagem, com tubos de concreto. Esse tipo já vem sendo implantado no município, 
em postos de saúde, sob supervisão do Grupo de Agricultura Urbana e UFSC. O modelo segue o conceito adotado 
por alguns modelos comerciais, vendidos em lojas e jardinagem; no entanto apresenta menores custos de 
investimento. Desta forma, visando a implementação de tecnologias de baixo custo, possibilitando o aumento das 
quantidades de resíduos tratados localmente, propõe-se a implantação do modelo em unidades de saúde e escolas. 
Além do tratamento dos resíduos, e do monitoramento científico do modelo, tem-se a relação das pessoas destes 
locais (profissionais da saúde e comunidade do entorno, professores e alunos) na manutenção dos sistemas, nas 
hortas pedagógicas e medicinais e nas atividades de educação ambiental. 
4 – Monitoramento e Assistência Técnica me Compostagem: O projeto prevê ainda o monitoramento e assistência 
técnica para todos os sistemas implantados na cidade, seja domiciliar, comunitário ou institucional, de forma a avaliar 
o atendimento às normas técnicas e legislação ambiental, qualidade do composto orgânico gerado, de forma a 
realizar ajustes no processo e restrições de uso do composto orgânico, caso necessário, avaliação qualitativa de 
diferentes modelos de compostagem implantados no Jardim Botânico de Florianópolis, de forma a encontrar 
indicadores de eficiência para cada modelo. 
O monitoramento será importante para manutenção do projeto, uma vez que poderá corrigir eventuais problemas 
enfrentados pelos operadores dos sistemas de compostagem, bem como subsidiará a municipalidade, a UFSC, o 
Ministério do Meio Ambiente e outras instituições com um leque de informações sobre diferentes formas de 
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compostagem no município, que com certeza, serão um case de sucesso. 
5 – Veiculação de vídeos educativos: Outra ação de inovação do projeto é a elaboração de vídeos educativos, para 
utilização em palestras, oficinas, e veiculação nas mídias sociais (facebook, whatsapp, etc.) para sensibilização da 
população sobe a importância da separação dos resíduos em três frações, bem como ensinando sobre o processo 
de compostagem e seus diferentes modelos. 

 
15. A proposta de projeto tem relação com Políticas Públicas? Quais? Comente. 
 

A proposta tem relação com as seguintes políticas públicas: 
1. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, onde estão previstas metas e ações para 

segregação na fonte e desvio de resíduos orgânicos do aterro sanitário, dentre elas: educação ambiental, 
compostagem domiciliar, compostagem comunitária e compostagem institucional; 

2. Programa de Agricultura Urbana, regulamentado pelo Decreto Municipal Nº 17.688, de 05 de junho de 2017, 
o qual contempla a gestão dos resíduos orgânicos por meio de compostagem e vermicompostagem. 

 

       
16. Coordenador e Equipe Técnica 

 
16.1. Coordenador do Projeto 

 

Nome Flávia Vieira Guimarães Orofino CPF 521.130.789-53 

Qualificação Profissional Engenheira Sanitarista e Ambiental 

Telefone(s)  (48)3271-4803     (48)3271-4809   Fax (  )     -     

Email(s) flavia@comcap.org.br 

 
 

16.2. Equipe Técnica 
 
 

Nome / Formação Função/ Atribuição no Projeto 

Flávia Vieira Guimarães Orofino - Engenheira sanitarista Coordenação geral do projeto 

Karina da Silva de Souza - Engenheira sanitarista e ambiental Coordenação geral do projeto 

Ulisses Bianchini - Engenheiro sanitarista e ambiental 

Coordenação da execução dos serviços de coleta 
seletiva de resíduos sólidos, incluindo os 
orgânicos, bem como operação do pátio de 
compostagem CVR Itacorubi 

Rita de Cássia Rodrigues - Engenheira sanitarista e Ambiental 
 

Orientações técnicas e controles ambientais dos 
pátios de compostagem da Comcap 

Edmar Oliveira Arruda - Engenheiro sanitarista 
Orientações técnicas para operação dos pátios de 
compostagem da Comcap 

Daiana Andrea Bastezini - Técnica administrativa 
Coordenação das atividades de sensibilização, 
educação ambiental e mobilização social 

Glória Clarice Martins - Técnica administrativa 
Apoio na coordenação e execução das atividades 
de sensibilização, educação ambiental e 
mobilização social 

Adriana Baldissarelli – Jornalista - Assessora de comunicação 
Elaboração de releases sobre o projeto e 
coordenação da elaboração dos materiais 
informativos 

Zenilto Custódio da Silva - Assessor técnico 
Coordenação de implantação de compostagem e 
hortas Comunitárias, Escolares e em Centros de 
Saúde 

Kleber de Souza Porto - Técnico em Edificações Acompanhamento técnico das obras 

Paulo Roberto da Rocha e Pinho - Técnico em Edificações 
Coordenação da execução dos serviços de coleta 
seletiva de resíduos sólidos, incluindo os orgânicos 

Guilherme Carioni - Auxiliar operacional 
Ministrar as oficinas de compostagem e operação 
do pátio modelo no Jardim Botânico, atender visitas 
técnicas 

Gilson Kiyzanoski - Auxiliar operacional 
Ministrar as oficinas de compostagem e operação 
do pátio modelo no Jardim Botânico, atender visitas 
técnicas 

Andréia Machado Serafim Francisco - Auxiliar operacional – 
gerente financeira da Comcap 

Coordenação financeira do projeto 

Silvane Dalpiaz do Carmo - Bióloga - gerente de Educação Coordenação das atividades de sensibilização, 
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Ambiental educação ambiental e mobilização social 

Henrique Pedro dos Reis - Gestão do pátio de compostagem 
e minhocário nas unidades da Floram 

Gestão do pátio de compostagem e minhocário nas 
undiades da Floram 

Aparecida Cabral de Sá Nunes - Desenvolvimento de 
atividades de sensibilização, educação ambiental e 
mobilização social 

Desenvolvimento de atividades de sensibilização, 
educação ambiental e mobilização social 

Alexandre Bock - Geógrafo Coordenação da elaboração do PSAU 

Lucas Arruda - Engenheiro sanitarista e Ambiental 
Superintendente de Habitação e Saneamento 

Coordenação da elaboração do PSAU 

Michaeli de F. Goulart Martendal - Assistente social 
Responsável pela implementação da compostagem 
no empreendimento Minha Casa Minha Vida do 
Jardim Atlântico 

Fabio Brognoli - Agrônomo - Diretor de 
Agricultura/Pesca/Maricultura 

coordenação de hortas comunitárias 

Sabrina Vilma Cândido - Auxiliar administrativa 
Gerente de Agricultura 

Gestão de Hortas Urbanas 

Sanlina Barreto Hulse - Nutricionista 
Coordenadora do DEPAE (Departamento de 
Alimentação Escolar) 

Francisca Daussy - Enfermeira Promoção da Saúde 

Fabiano Luiz da Silva - Jornalista 
Apoio na elaboração dos materiais informativos, 
desenvolvimento das artes e veiculação nas mídias 
sociais e página oficial da PMF. 

João Guilherme de oliveira -  
Apoio na elaboração dos materiais informativos, 
desenvolvimento das artes e veiculação nas mídias 
sociais e página oficial da PMF. 

Motorista  - a definir 
Realização do serviço de coleta de resíduos 
orgânicos na modalidade ponto a ponto 

Motorista  - a definir 
Realização do serviço de coleta de resíduos 
orgânicos na modalidade ponto a ponto 

Gari  - a definir 
Gari para coleta ponto a ponto dos resíduos 
orgânicos e operação dos pátios de compostagem 

Gari  - a definir 
Gari para coleta ponto a ponto dos resíduos 
orgânicos e operação dos pátios de compostagem 

Gari  - a definir 
Gari para coleta ponto a ponto dos resíduos 
orgânicos e operação dos pátios de compostagem 

Gari  - a definir 
Gari para coleta ponto a ponto dos resíduos 
orgânicos e operação dos pátios de compostagem 

 
17. Parcerias na Execução do Projeto 

 

Entidade 

Classificação 

(Governo, Setor 
Privado, Terceiro 

Setor) 

Atribuição no Projeto 

Tipo de 
contribuição 

(financeira, técnica, 
RH, infraestrutura, 

bens, etc) 

 
 
 
 
 
 
 
COMCAP 

Governo 
Municipal 

 Coordenação do projeto; 
Realização da coleta: Motorista; Combustível; 
Manutenção. 
Operação dos pátios centrais (Itacorubi, 
Canasvieiras, Morro das Pedras); 
Monitoramento do projeto; 
Assistência técnica; 
Capacitações; 
Fornecimento de cepilho; 
Fornecimento de Composto para hortas; 
Ações de Sensibilização e Educação Ambiental; 
Coordenação das ações de educação ambiental; 
Condução dos processos de licenciamento 
ambiental dos pátios.  

financeira, técnica, 
RH, infraestrutura 

Secretaria de 
Comunicação 

Governo 
Municipal 

Elaboração da arte dos materiais necessários: 
identidade visual, folder material de educação e 
orientação, adesivos, etc. 

técnica 
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FLORAM 

Governo 
Municipal 

Coordenação das ações de educação ambiental; 
Ações de Sensibilização e Educação Ambiental; 
Apoio no monitoramento do projeto; Operação do 
berçário de minhocas; 
Operação dos Pátios de compostagem no Parque 
Ecológico Municipal Prof. Davi Ferreira Lima, 
Parque Natural Municipal Morro da Cruz, e Horto 
Florestal do ribeirão da Ilha;  
Apoio nas ações de captação da água da chuva 
nos pátios de compostagem. 

técnica, RH, 
infraestrutura 

Superintendência 
de Agricultura 

Governo 
Municipal 

 
Coordenação das ações das hortas comunitárias 

Técnica 

 
 
SEINFRA / 
SMHSA 

Governo 
Municipal 

Realizar estudos e coordenar a elaboração do PL 
para instituição do PSAU (Meta do PMGIRS); 
Articulação com condomínios Minha Casa, Minha 
Vida para implantação das ações de 
compostagem. 

Técnica 

Secretaria de 
Saúde 

Governo 
Municipal 

Educação, sensibilização sobre compostagem e 
alimentação orgânica; 
Hortas comunitárias e de plantas medicinais. 

Técnica e Rh 

 
Secretaria de 
Educação 

Governo 
Municipal 

Educação, sensibilização e manutenção das 
oficinas de compostagem na formação dos 
educadores; 
Projeto Educando com horta escolar 

Técnica e Rh 

 
 
 
CCA/UFSC 

Governo Federal 

Realização de pesquisas científicas na área de 
compostagem; 
Monitoramento da qualidade do composto; 
Desenvolvimento de artigo científico; 
Fornecimento de mudas medicinais p/ hortas. 

Técnica 

 
 
CEPAGRO Terceiro Setor 

Capacitação da equipe técnica envolvida no 
projeto; 
Articulação com grupo da Revolução dos 
Baldinhos; 
Conteúdo técnico dos materiais informativos; 

Técnica 

 
Cooperativa 
Revolução dos 
Baldinhos 

Terceiro Setor 

Manutenção do Projeto Revolução dos Baldinhos; 
Operação do pátio dentro dos critérios ambientais 
e técnico; 
Preenchimento dos formulários de monitoramento 
do projeto 
Participação como ministrante do cursos de       
compostagem e horta comunitária para 
empreendimento do Programa Minha Casa Minha 
Vida 

Rh, infraestrutura 

 
 
 
 
Horta 
Pedagógica e 
comunitária do 
PACUCA Terceiro Setor 

Manter as atividades atualmente realizadas no 
PACUCA: ações de educação ambiental, com 
recebimento de escolas e de grupos e pessoas 
interessadas; recebimento de resíduos orgânicos 
no ponto de entrega voluntária – PEV; operação 
de horta comunitária; operação de pátio de 
compostagem de acordo com critérios ambientais 
e operacionais previsto no Boletim “Critérios 
Técnicos para elaboração de projeto, operação e 
monitoramento de pátios de compostagem de 
pequeno porte” elaborado pela parceria FAPESC, 
UFSC, COMCAP, FATMA e CEPAGRO e lançado 
em junho de 2017. 
Preenchimento dos formulários de monitoramento 
e envio à coordenação do Projeto 

Rh, infraestrutura 

 
 

PARTE III – DADOS FINANCEIROS 
 

18. Valores (R$) 
 

Valor Total FSA CAIXA 977.298,25 Valor Total Contrapartida 9.871,70 Valor Total do Projeto 987.169,95 
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19. Quadro resumo de natureza das despesas 
 

Natureza da Despesa 
FSA Contrapartida TOTAL 

R$ % R$ % R$ % 

1. RH 74.206,62 7,59 9.871,70 100 84.078,32 8,52 

2. Serviço Terceiro 55.838,47 5,71      55.838,47 5,66 

3. Material permanente (construção) 83148,7 8,51      83.148,70 8,42 

4. Equipamentos 264.772,96 27,09      264.772,96 26,82 

5. Material permanente 182.534,45 18,68     182.534,45 18,49 

6. Material de Consumo 119.520,50 12,23      119.520,50 12,11 

7. Obras 191.842,37 19,63      191.842,37 19,43 

8.Passagens 2.293,00 0,24      2.293,00 0,23 

9. Diárias 3.138,80 0,32      3.138,80 0,32 

TOTAL 977.295,87 100 9.871,70 100 987.167,57 100 

 
20. Contrapartida  

 
20.1. Composição 

Recursos Financeiros R$ 9.871,70 

Bens e Serviços economicamente mensuráveis, conforme detalhamento abaixo R$       

TOTAL R$ 9.871,70 

 
20.1.1. Detalhamento de bens e serviços a serem adquiridos com recursos do órgão/entidade 

proponente 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

1 Bolsa de Estagiário em agronomia, biologia, engenharia sanitária, pedagogia, 
técnico em meio ambiente ou em saneamento 

R$ 9.871,70 

 TOTAL R$ 9.871,70 

 
20.1.2. Detalhamento de bens e serviços economicamente mensuráveis 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

1       R$       

2       R$       

3       R$       

4       R$       

 TOTAL R$ 0,00 
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PARTE IV – CRONOGRAMA 
21. Cronograma 
21.1. Metas/Etapas/Parcelas (conforme Metas estabelecidas no Item 13 e Objetivos Específicos estabelecidos no Item 7) 

META ETAPA DESCRIÇÃO 

INDICADOR FÍSICO RECURSOS A SEREM LIBERADOS PARA O PROJETO (R$) 

Qtde Unidade  

1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 

Total 
FSA 

CAIXA Contrapartida FSA CAIXA Contrapartida FSA CAIXA Contrapartida 

1 1.1 

 Participação da 
Capacitação de 
executores em 

Florianópolis/SC 4 
Número de funcionários 

capacitados 

0 0 0 0 0 0 0 

2 

2.1 

Seminários de 
sensibilização e 

mobilização social e 
curso de gestão 

comunitária 

50 Número de participantes 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Quantidade de eventos 

realizados 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2 

Sensibilização para a 
segregação dos 

resíduos, em três 
frações, na fonte 

geradora 

5 

Número de condomínios 
Minha Casa Minha Vida 

visitados 

263,34 3.008,10 263,34 3.008,10 10.320,74 3.855,50 20.719,12 5 

Número de oficinas de 
compostagem em 

condomínios Minha 
Casa Minha Vida 

30 

Número de 
atendimentos em visitas 
monitoradas aos pátios 

de compostagem 

1000 

Número de visualização 
dos vídeos no Facebook 

da PMF, oficinas e 
capacitações 

2.3 

Ampliação de projeto de 
Compostagem 

Domiciliar 

500 

Número de 
composteiras 

domiciliares implantadas 
0 0 96.221,89 0 0 0 96.221,89 

292 

Quantidade de resíduos 
orgânicos compostados 

(t/ano) 
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57,35 

Quantidade de 
emissões de Gases de 

Efeito de Estufa 
evitadas (t/ano) 

42.924 

Custo evitado com 
desvio de resíduos do 

aterro sanitário (R$/ano) 

2.4 

Segregação na fonte 
para pátios de 
Compostagem 

Comunitária 

1.000 
Quantidade de baldes 

distribuídos  

0 0 11.150,00 0 0 0 11.150,00 

1.000 
Quantidade de adesivos 

distribuídos  

1.000 

Número de famílias 
sensibilizadas e 

participando do projeto 

20 
Número de oficinas 

realizadas 

2.5 

Segregação na fonte 
para pátios centrais de 

compostagem operados 
pela Comcap e Floram 

1.000 
Quantidade de baldes 

distribuídos  

0 0 11.150,00 0 0 0 11.150,00 

1.000 
Quantidade de adesivos 

distribuídos  

1.000 

Número de famílias 
sensibilizadas e 

participando do projeto 

2.6 

Sensibilização e 
Educação Ambiental 

para compostagem em 
centros de saúde e 

escolas 

38 

Oficina de 
compostagem com 

funcionários da entidade 
beneficiada               

38 
Número de palestras 

realizadas 0 0 0 0 0 0 0 

2.7 

 Produção e distribuição 
de material de 

educomunicação  

2.000 
Número de cartilhas 

distribuídas 

28.831,00 0 0 0 0 0 28.831,00 

50.000 
Número de folders 

distribuídos 

3 
Número de vídeos 

produzidos 

2.8 

Assistência técnica e 
monitoramento do 

projeto 100 

Número de 
atendimentos ao 

telefone/ano 48.968,74 0 3.271,44   50.583,71   102.823,89 
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500 

Número de 
atendimentos por e-

mail/ano 

50 
Número de visitas 

técnicas realizadas/ano 

29 

Número de análises do 
composto orgânico 

realizadas / ano 

3 

3.1 

Ampliação e 
fortalecimento da 

Gestão Comunitária  

7 

Número de pátios de 
compostagem, em 

funcionamento 

0 0 117.772,81 0 147.108,63 0 264.881,44 

75 
Número de PEVs de 

orgânicos implantados 

426 

Quantidade de resíduos 
orgânicos compostados 

(t/ano) 

3.2 

Implantação, ampliação 
e fortalecimento de 
pátios centrais de 

compostagem operados 
pela Comcap e Floram 

7 

Número de pátios de 
compostagem, em 

funcionamento 

177.493,34 0,00 132872,65 0 86.941,20 0 397.307,19 

67 
Número de PEVs de 

orgânicos implantados 

2.100 

Quantidade de resíduos 
orgânicos compostados 

(t/ano) 

3.3 

Implantação de pátios 
de compostagem em 
centros de saúde e 

escolas 

38 

Número de unidades 
com compostagem 

implantadas 

0 0 10.694,48 0 37.956,76 0 48.651,24 95 

Quantidade de resíduos 
orgânicos compostados 

(t/ano) 

3.4 

Participação do Evento 
de Apresentação dos 
Resultados Finais em 

Brasília – DF 4 
Número de funcionários 

participantes 0 0 0 0 5.431,80 0 5.431,80 

SUB-TOTAL POR PARCELA 255.556,42 3.008,10 383.396,61 3.008,10 338.342,84 3.855,50 
987.167,57 

TOTAL GERAL 258.564,52 386.404,71 342.198,34 
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21.2. Cronograma de Liberação de Parcelas 
 

Número da Parcela 
Previsão 

Mês de Liberação 
Valor da Parcela 

01 Março/2018 
258.564,52 

02 junho/2018 
386.404,70 

03 Setembro/2018 
342.198,35 

Valor total do ACF 987.167,57 

 
 
 
PARTE V – ESTRATÉGIAS DE GESTÃO  
 

22. Comunicação e Divulgação 

Descreva como o projeto será divulgado (banner, folder, cartilha, placa etc). É importante identificar que o 
projeto é apoiado pelo Fundo Socioambiental CAIXA. 
 

Será criado espaço digital do projeto no website da autarquia Comcap, com link no site da PMF / FLORAM, onde os 
interessados em participar do projeto de compostagem e vermicompostagem doméstica farão suas inscrições, os 
resultados da seleção serão publicados, o cronograma de ações e os principais resultados do projeto serão 
socializados. Além disso, o projeto será divulgado através das redes sociais e mídia espontânea. 
As informações e orientações do projeto domiciliar, comunitário e institucional devem ocorrer através dos mais 
diversos meios de comunicação e recursos de educomunicação, tais como folders, cartilhas, adesivos, redes 
sociais, e-mails, palestras, oficinas e na própria ação prática de cada etapa do projeto. Além das mídias 
espontâneas através de pautas aos meios de comunicação de massa e nos meios de comunicações comunitários e 
institucionais. 

 
23. Monitoramento e de Avaliação 

Descreva os instrumentos de acompanhamento do projeto (observação, questionários, entrevistas individuais, 
entrevistas por telefone, entrevistas em grupo e elaboração de relatórios dos dados coletados), bem como a 
realização de análise crítica do processo de avaliação, identificando pontos fortes, dificuldades e pontos a 
melhorar no processo como um todo. 
 

O monitoramento será realizado para cada ação integrante das etapas/metas propostas no projeto, através da 
aplicação de indicadores.  Para tanto, serão elaborados ou adaptados instrumentos, sendo que alguns destes 
poderão ser utilizados em mais de uma ação. Os indicadores quantitativos são apresentados no item 18, os quais 
foram construídos pela equipe executora. Além destes, serão desenvolvidos outros indicadores para avaliação dos 
resultados qualitativos. Os instrumentos para a aplicação dos indicadores serão: 

a) Fichas de cadastro - estas serão utilizadas fichas que deverão ser preenchidas com dados dos 
participantes, isto facilitará o processo de monitoramento. Identificar-se-á a localização espacial dos 
participantes, os dados para comunicação, perfil (estrutura familiar, estilo de consumo e produção de 
resíduos, tratamento residencial dos resíduos, conhecimento prévio sobre compostagem, bairro de 
residência etc.) entre outros; 

b) Listas de presença - as listas de presença possibilitarão monitorar e comprovar a participação nos 
seminários, cursos, oficinas, reuniões, visitas técnicas e outras ações, inclusive, dos funcionários que 
participarão das capacitações dos executores. As listas serão identificadas com o nome de cada atividade, 
local, data e carga horária e devem ser preenchidas por cada participante, com nome completo, RG e/ou 
CPF, e-mail, telefone e assinatura. Para cada atividade será aplicada uma lista de  presença específica, 
desta forma, comprovando também a quantidade de eventos realizados; 

c) Relatórios fotográficos, com data, hora e local do evento, juntamente com a ata dos eventos; 
d) Relação dos capacitados contendo os seguintes dados: nome, endereço e telefone. 
e) Fichas de atendimentos ao telefone - serão desenvolvidas fichas para preenchimento com informações dos 

constantes, assunto abordado e  encaminhamentos; 
f) Fichas de atendimento por e-mail - serão desenvolvidas fichas para preenchimento com informações dos 

constantes, assunto abordado e  encaminhamentos; 
g) Questionários de avaliação de cada uma das ações (reuniões, oficinas, seminário, visitas técnicas etc). 

Estes instrumentos terão foco maior na satisfação dos participantes em relação a qualidade dos conteúdos 
ministrados, didática dos instrutores/mediadores, material didático, organização das ações, visão dos 
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participantes acerca da importância do tema e interesse em implementar a compostagem e horta em sua 
residência etc. Já existe um material que é utilizado para avaliar as oficinas de compostagem que são 
atualmente realizadas no Jardim Botânico de Florianópolis, as quais serão aplicadas nas oficinas e 
adaptadas às demais ações.  

h) Questionário pós-oficinas de compostagem domiciliar. Após cada oficinas será encaminhado aos 
participantes um questionário a ser aplicado após a implementação das ações, para verificar quais 
aderiram a compostagem, modelo adotado, matérias primas utilizadas, fonte das matérias secas, 
quantidade/volume que está sendo compostada, local da implantação na residência, uso para os produtos 
derivados da compostagem, se pensa em implementar paralelamente horta ou algum tipo de cultivo, 
dificuldades que vem encontrando e como está resolvendo etc. Caso não tenha sido implementada, 
questionar-se-á os motivos e se está utilizando algum ponto de entrega voluntária de resíduos orgânicos. 

i) Fichas de visitas in loco aos pátios comunitários de compostagem. Este formulário será desenvolvido para 
que possibilite registrar as informações dos beneficiários;  

j) Ficha de registro das informações dos minhocários e composteiras dominiciliares (caixas). O volume de 
resíduos compostados será baseado na informação da quantidade de caixas alimentadas (informada a 
cada troca), para controle da quantidade compostada, assim como, do desvio do aterro sanitário; 

k) Fichas para controle de pesagem. Nestas listas serão informados o peso dos resíduos que ingressarem 
nos pátios de compostagem, para controle da quantidade compostada, assim como, do desvio do aterro 
sanitário;  

l) Planilha de custos de desvio do aterro. Com base na quantidade obtida a partir da pesagem dos resíduos 
que ingressam nos pátios de compostagem e do número de caixas alimentadas nos minhocários ou 
composteiras domiciliares. O volume será convertido e calculado pelo preço pago por tonelada para a 
empresa contratada pelo município de Florianópolis para os serviços de transporte (até o aterro) e 
aterramento sanitário; 

m) Ficha para controle de temperatura. Esta ficha será desenvolvida para medir a temperatura das leiras de 
compostagem, visando avaliar a eficiência delas; 

n) Tabela de controle da qualidade dos compostos. Será criada uma tabela para alimentação com os 
resultados das análises das amostras dos compostos. 

o) Termo de cessão de equipamentos (minhocários, composteiras, baldinhos, adesivos etc). Um termo de 
cessão, constando as responsabilidades (1 - beneficiário em manter em operação os sistemas - minhocário 
ou composteira, informar constantemente as dados , em caso de desistência devolver os utensílios); 2 - 
cedente em fornecer os equipamentos, prestar assessoria e monitorar). Possibilitará contar o número de 
kits distribuídos e materiais cedidos/distribuídos; 

p) Lista de distribuição de materiais de educomunicação (cartilhas e folders). Além dos materiais distribuídos 
em capacitações , seminários e demais atividades previstas neste projeto, os quais terão lista de presença 
comprovando o número de pessoas, que por consequência receberão os materiais de educomunicação, 
será também criada uma lista de controle de distribuição, indicando o nome do evento ou atividade em que 
será utilizado e a quantidade (am alguns casos aproximada) destinada à atividade.  

q) Planilha de controle da quantidade de emissões de Gases de Efeito de Estufa evitadas (t/ano). 
Considerando os estudos realizados na área de mitigação de gases de efeito estufa e dos Mecanismos de 
Desenvolvimento Limpo (MDL), que ponderou que projetos que visem evitar o envio de resíduos recicláveis 
orgânicos para aterros sanitários podem ser considerados um MDL, será elaborada uma planilha 
demonstrativa, construída de acordo uma ferramenta oficial, AMS.III.F (Avoidance of Methane emissions 
through controlled biological treatmentof biomass), gerada pela, A UNFCCC (United Nations Framework 
Convention on Climate Change), que auxilia nos cálculos de gases gerados pela compostagem de 
resíduos orgânicos. Através desta ferramenta é possível contabilizar quantas toneladas de gás metano 
(CH4) (em unidade de CO2equivalente) deixariam de ser emitidas se houvesse o tratamento dos resíduos 
recicláveis orgânicos. A AMS.III.F é indicada para comparações de emissões de metano oriundas da 
disposição de resíduos orgânicos em aterros sanitários (linha de base) com projetos de tratamentos 
biológicos como a compostagem. De acordo com a metodologia AMS.III.F, para aterros de resíduos, 1,0 
Mg1 de restos de alimentos gera cerca de 0,85 t de CO2 equivalente, referente às emissões de metano, 
em um período de 10 anos. Esta mesma quantidade de resíduo enviada para um processo de 
compostagem geraria apenas 0,084 t de CO2equivalente, resultando em um potencial de mitigação das 
emissões de metano de cerca de 90% (EMBRAPA, 2010). Esta planilha será alimentada com informações 
das fichas de registro das informações dos minhocários e composteiras dominiciliares  e fichas para 
controle de pesagem; 

r) Relatórios. Para cada ação das etapa/metas será elaborado um relatório ou um conjunto deles (no caso 
daqueles que são compostas por variedade de ações). Estes relatórios serão compostos pela descrição 
detalhada das ações e por fotos que comprovarão a execução. Será através de relatórios que serão 
comprovadas as ações de: assistência técnica e monitoramento do projeto, a implantação de novos pátios 
de compostagem e o fortalecimento dos pátios centrais e a implantação dos PEVs;   

s) Questionários aos usuários dos PEVs. Para fortalecer a comprovação da implantação dos PEVs e avaliar a 
efetividade dos mesmos, serão  elaborados e aplicados questionários de avaliação com os usuários, com 

                                                           
1
 1,0 Mg = 1 x 10

6
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base em indicadores a serem definidos pela equipe técnica gestora do projeto. Será aplicado pelo menos 3 
questionários por PEV; 

t) Questionários dos participantes dos pátios de compostagem domiciliares. Para fortalecer a comprovação 
da implantação dos PEVs e avaliar a efetividade dos mesmos, serão  elaborados e aplicados questionários 
de avaliação com os usuários, com base em indicadores a serem definidos pela equipe técnica gestora do 
projeto; 

u) Ficha de controle das visualizações dos vídeos de educomunicação. Será criada uma ficha para controle 
do número de visualização do material audiovisual produzido que será alimentada pelas listas de presença 
dos eventos onde este será apresentado, além dos número do acompanhamento mensal dos acessos via 
facebook da Prefeitura Municipal de Florianópolis onde os mesmos serão veiculados.  

Planilha físico-financeira. Para uma analise macro do projeto, será elaborada uma planilha constando todas as 
ações, etapas e metas, sinalizando a porcentagem realizada de cada uma, prazo de execução (comparativo entre o 
previsto e o executado) e valores (comparativo entre o previsto e o executado. Esta planilha será elaborada com 
base dos relatório e nas notas fiscais com aceite, as quais  possibilitarão comprovar a aquisição dos equipamentos, 
produtos, materiais e prestação de serviços, em suas quantidades e valores de acordo com o previsto no Plano de 
Trabalho. 

 
24. Sustentabilidade 

 Como será garantida a sustentabilidade dos benefícios alcançados pela execução do projeto? 
 

Embora esteja previsto o cálculo no monitoramento do projeto, é evidente que serão economizados recursos 
decorrentes do desvio dos resíduos orgânicos do aterro sanitário, em consequência, este valor economizado poderá 
ser revertido na continuidade das ações deste projeto, possibilitando, inclusive,  ampliar a abrangência dos 
benefícios. 
Outra iminente possibilidade é investir no pagamento de agentes atuantes na prestação de serviços ambientais que 
darão continuidade ao processo. Este tema já vem sendo discutido e amadurecido entre os gestores públicos, além 
disto, é uma demanda latente  das organizações sociais do município que atuam nesta área. Os benefícios destes 
serviços na área de compostagem são evidentes em Florianópolis, que tem como referência o Projeto Revolução 
dos Baldinhos. 
A continuidade das ações do projeto se sustenta ainda no Programa de Agricultura Urbana, regulamentado pelo 
Decreto Municipal Nº 17.688, de 05 de junho de 2017, o qual contempla a gestão dos resíduos orgânicos por meio 
de compostagem e vermicompostagem, em consequência vem fomentando estas práticas no município, através das 
várias organizações envolvidas (inclusive, todas integrantes deste projeto), num processo contínuo e efetivo. Além 
disto, o Programa incentiva e tem entre suas 8 prioridades: I - acesso da população a alimentos saudáveis e de 
baixo custo oriundos da agricultura urbana de base agroecológica; II - incentivo ao cultivo de hortas urbanas em 
espaços públicos, comunitários ou residenciais como quintais, terraços, tetos, sacadas, escolas, creches, centros de 
saúde, centros de assistência social, entre outros. Estas prioridades, além de fortalecer e estimular a continuidade 
das ações, incentivando outras pessoas a aderirem as práticas de compostagem, também ampliam a demanda por 
compostos e biofertilizantes, possibilitando a comercialização destes subprodutos da compostagem, ampliando as 
alternativas de sustentabilidade, especialmente dos pátios de compostagem, por proporcionar reverter em renda 
aos agentes prestadores de serviços ambientas e/ou na sustentação e manutenção dos pátios. 
Vale evidenciar que este movimento de agricultura urbana já tem mobilizado grupos, que vêm se organizando e 
predispostos a aderir a ações relacionadas ao tema, envolvendo a compostagem, sendo mais um importante 
aspecto a considerar ao sucesso do projeto e a sustentabilidade dos benefícios. 
Hoje o Jardim Botânico de Florianópolis é uma das principais ferramentas da compostagem, no contexto da 
agricultura urbana. Já na sua proposta iniciar previa-se agregar ao seu conceito um centro ambiental focado no ciclo 
da sustentabilidade, particularmente para valorização dos resíduos sólidos orgânicos e o seu reaproveitamento na 
agricultura urbana. Hoje existe um pátio de compostagem didático e diferentes tipos de hortas (sintrópica, 
temperódromo e medicinal, com projeto para implantação de plantas alimentícias não convencionais). Neste 
espaço, são frequentemente realizadas oficinas de compostagem, abertas gratuitamente à população municipal. 
Além deste espaço, a compostagem e agricultura urbana são fomentadas através de ações de Educação Ambiental 
de Mobilização Social, no Centro de Valorização da COMCAP e no Parque Ecológico Municipal Prof.Davi Ferreira 
Lima e demais unidade da Floram. Além de estarem presentes nas abordagens de Educação Ambiental realizadas 
fora destas estruturas, tanto pela Comcap como pela Fundação.  
Ressalta-se ainda que a gestão pública de Florianópolis já está sensibilizada e comprometida com a “causa” 
compostagem. Um exemplo é a disposição em investir recursos próprios no projeto Minhoca na Cabeça, que 
consiste na promoção da compostagem domiciliar, através da capacitação, distribuição de kits para minhocário e 
monitoramento. 
No que diz respeito a sustentabilidade financeira por parte da Prefeitura Municipal de Florianópolis, tanto os valores 
pagos pelo PSAU, quando os custos com a coleta ponto a ponto, os PEVs e pátios operados pela Comcap e 
Floram, bem como as futuras expansões destes serviços, de forma a atingir as metas de desvio de resíduos 
orgânicos do município serão custeadas pela Taxa de Resíduos Sólidos. Ou seja, os custos com coleta e 
compostagem dos resíduos orgânicos deverão ser apurados pela prefeitura e lançados nos custos anuais de 
prestação dos serviços de coleta e manejo de resíduos, de forma a garantir a sustentabilidade financeira de todo o 
sistema. 
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Todos os aspectos supramencionados evidenciam o potencial de sucesso do projeto e o potencial da continuidade 
após a finalização da parceria com o FSA Caixa. 

 
25. Reaplicabilidade 

Descreva os pontos fortes do projeto que evidenciem o potencial da prática para estimular atores de outras 
comunidades/localidades para empreender iniciativa semelhante. 
 

As ações propostas neste projeto possuem importantes características que se avaliam positivas em relação ao 
potencial de reaplicabilidade. Do ponto de vista do potencial de colocação a serviço da  produção de novas 
soluções, ressalta-se que Florianópolis já vem sendo procurada para benchmarking com foco ao gerenciamento de 
resíduos sólidos urbanos, inclusive, com recepção de gestores de outros municípios do estado e grupos técnicos 
com foco específico a educação ambiental e tratamento de resíduos orgânicos. Recentemente recebeu um grupo do 
estado do Alagoas. 
Entretanto, antes de analisar a reaplicação desta iniciativa externamente, pondera-se o grande potencial de 
disseminação interno. Vale evidenciar que esta proposta abrange o Projeto Revolução dos Baldinhos, que é 
referencia no tratamento comunitário de resíduos orgânicos. Esta prática é exemplo pela organização e 
protagonismo social, como a parceria estabelecida entre esta organização social e o poder público. Este é um 
importante ponto forte. Esta prática possui amplo potencial de replicação dentro do município, especialmente em 
comunidades de baixa renda. Hoje, inclusive, há o interesse e já vem sendo discutido pelo poder público a 
ocupação de terrenos que são utilizados como pontos de descarte irregulares (que totalizam aproximadamente 160) 
com atividades de compostagem e hortas urbanas,  empoderando a comunidade  para gerir o espaço. 
Outro ponto forte é a existência de um programa de agricultura urbana, que considera o tratamento de resíduos 
orgânicos como uma prática inerente a esta modalidade de agricultura. Ressalta-se sua consistência visto que foi 
institucionalizado pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, mas que vem sendo operacionalizado por um arranjo 
de organizações da estrutura e parceiras. Este programa já se consolidou e vem gradativamente se expandindo nas 
comunidades, centros de saúde, escolas etc., sendo um importante instrumento disseminador das ações deste 
projeto. 
Ainda como importante aspecto a ser considerado é que a proposta visa atuar nas três frentes possíveis de 
tratamento dos resíduos: compostagem domiciliar, compostagem comunitária e compostagem em grandes pátios, 
alimentadas através dos PEVs e com coleta exclusiva destes resíduos, ampliando as possibilidades de adesão pela 
população. Além disto, também foca em envolver diferentes públicos e entre eles, beneficiários do Programa Minha 
Casa, Minha Vida. Isto possibilita estudar todos os métodos para futuros investimentos na replicação, possibilitando 
adequar as realidades da áreas a virem ser abrangidas. Além disto, a partir dos resultados deste projeto, 
Florianópolis poderá se tornar um modelo na gestão criativa de resíduos sólidos orgânicos. Os resultados 
decorrentes dos métodos a serem implantados ou fortalecidos, obtidos através dos indicadores de monitoramento, 
aliados aos conhecimento técnico adquiridos ao longo do processo, deverão gerar publicações científicas que 
potencialmente estimularão a reaplicabilidade das técnicas. 
Dentre os métodos propostos está o de compostagem utilizando tubos de concreto. Se os resultados deste método 
foram positivos, demonstrando viabilidade,  buscar-se-á difundir a prática. O potencial de adoção dela é bastante 
grande, visto ter baixo custo de implantação. 
Destaca-se ainda que pelo amplo e continuo trabalho de educação ambiental realizado pela Comcap e FLORAM no 
município, a população já está mais sensibilizada e com maior predisposição para tratar de forma mais adequada 
seus resíduos, inclusive, em muitos casos dispostas a investir recursos próprios para isto. Desta forma, avalia-se 
que mesmo não sendo beneficiários dos Kits compostagem ou residir em local próximos aos PEVs ou Pátios de 
Compostagem, haverá pessoas que se disporão a adquirir suas próprias composteiras ou liderar iniciativas de 
implantação de novos pátios de compostagem comunitárias, além dos aqui previstos. Além disto, estão sendo 
propostos neste projeto a produção de materiais de educomunicação, especialmente os audiovisuais, que 
possibilitarão disseminar as ações, que aliadas a predisposição da população, deverá repercutir positivamente no 
estímulo a outros atores adotarem estas práticas. 
Vale ainda evidenciar o potencial de parceria com a iniciativa privada. Conforme mencionado no item 29, estudos 
realizados na área de mitigação de gases de efeito estufa e dos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL), 
ponderou que projetos que visem evitar o envio de resíduos recicláveis orgânicos para aterros sanitários podem ser 
considerados um MDL. Desta forma, através da ferramente AMS.III.F (Avoidance of Methane emissions through 
controlled biological treatmentof biomass) é possível avaliar a redução de emissão de gases de efeito estufa. Desta 
forma, as empresas que praticam responsabilidade socioambiental podem firmar parceria objetivando viabilizar 
métodos de compostagem visando a neutralização de gás carbônico. 
Também como ponto forte, conforme já citado no item anterior, a gestão pública municipal está sensibilizada e 
disposta a investir em ações relacionadas ao tratamento dos resíduos sólidos orgânicos. Exemplo disto é o Projeto 
Minhoca na Cabeça, que prevê a distribuição de minhocários, ação complementar a proposta neste projeto, que 
prevê a capacitação a distribuição de kits para vermicompostagem. Tendo em vista esta disposição, avaliação o 
amplo potencial de após o projeto continuar investindo na reaplicação deste método. 
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PARTE VI – ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA E PELO ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE 

 
Propomos o presente Plano de Trabalho e o submetemos para aprovação pelo Fundo Socioambiental CAIXA. 
 

 
Florianópolis/ SC, 20 de fevereiro de 2018. 

 

 
 

_______________________________________ 
FLÁVIA VIEIRA GUIMARÃES OROFINO 

Coordenador 
CPF: 521.130.789-53  

 

_______________________________________ 
GEAN MARQUES LOUREIRO 

Responsável Legal pela Entidade 
CPF: 823.341.969-91  

 
 
PARTE VII – ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE NA CAIXA 

 
Avaliamos e homologamos o presente Plano de Trabalho. 
 

Florianópolis/ SC,       de       de       

 
 

_______________________________________ 
NOME COMPLETO 

Função 
Matrícula 

 

_______________________________________ 
NOME COMPLETO 

Função 
Matrícula 

 
  
  
Observação: após aprovado e assinado pelas partes, digitalizar e encaminhar uma via à GERSA para arquivamento 
 
 
 
 


