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Lista de Siglas 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ACMR – Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis 

AECER – Associação das Empresas Coletoras de Entulho e Resíduos da Construção 

Civil  

ARESP – Associação de Recicladores Esperança 

AsBEA – Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura 

CELESC – Centrais Elétricas de Santa Catarina 

COMCAP – Companhia Melhoramentos da Capital 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CTReS – Centro de Transferência de Resíduos Sólidos do Itacorubi 

DEINFRA – Departamento Estadual de Infra Estrutura 

DPLP – Departamento de Limpeza Pública da COMCAP 
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PM – Polícia Militar 

PMF – Prefeitura Municipal de Florianópolis 

PMISB – Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico 
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RCC – Resíduos de Construção Civil 

RCD – Resíduos da Construção e Demolição 



 

 

5 
Companhia Melhoramentos da Capital – COMCAP 

Anexo I do Regulamento nº 003/2011- Chamada Pública – Fundo Socioambiental CAIXA 

 

 

RSU – Resíduos Sólidos Urbanos 

SC – Santa Catarina 

SECON – Secretaria Municipal do Continente 

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 

UTP – Unidades Territoriais de Análise e Planejamento 
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Projeto elaborado de acordo com o roteiro apresentado no Anexo I do 

Regulamento nº 003/2011  

Chamada Pública – Fundo Socioambiental CAIXA 

 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

1.1 Resumo do Projeto 

Para enfrentar o problema de disposição inadequada de resíduos de construção, 

demolição, volumosos e podas no município de Florianópolis, está sendo implantado 

um novo sistema de gerenciamento de RCD, onde estão previstos sete pontos de entrega 

voluntária – PEV’s com o objetivo de ofertar à população a infra-estrutura adequada 

para recepção de RCD e resíduos volumosos de pequenos geradores e para transbordo 

dos resíduos gerados nos serviços de limpeza urbana, assim como uma área para 

triagem, estoque temporário e aterro de inertes municipal. Desta forma, o presente 

projeto será parte integrante deste novo sistema de gestão, tendo como objeto a 

instalação de um PEV na porção continental de Florianópolis, densamente ocupada, 

onde ocorre a prática de autoconstrução, resultando em grande geração de RCD e 

ITEM A DO ANEXO I do Regulamento nº 003/2011  
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descarte inadequado dos mesmos. Além da instalação da infra-estrutura necessária ao 

gerenciamento ambientalmente adequado destes resíduos, também estão previstas ações 

de educação ambiental com a comunidade local, de modo a assegurar a correta 

utilização deste equipamento de limpeza urbana, bem como conscientizar os geradores 

em relação à geração e descarte consciente dos RCD, contribuindo, assim, para 

minimizar os problemas ambientais locais. Para assegurar o sucesso deste novo sistema, 

o processo de educação ambiental será implantado, acompanhado de um programa de 

fiscalização que seja rigoroso e capaz de ampliar a adesão (ainda que compulsória) à 

nova área de apoio ofertada e difundir a necessidade de compromissos por parte de 

geradores, coletores e receptores de resíduos, evitando-se assim a formação de novas 

áreas de ―bota-fora‖.  

1.2 Identificação do Proponente 

Companhia de Melhoramentos da Capital – COMCAP 

CNPJ: 82.511.825/0001-35   

Endereço: Rua 14 de Julho, nº 357 – Estreito – Florianópolis/SC. CEP: 88.075-010   

Telefones: (48)32716800 - telefonista; (48)32716822 – Diretorias; (48)32716844 – 

Departamento Técnico - DPTE; (48) 96294595 (Eng.ª Flávia); FAX: A/C DPTE (48) 

32716807 

Endereços Eletrônicos: flavia@pmf.sc.gov.br; lucia.vidal@pmf.sc.gov.br; 

wilson@pmf.sc.gov.br; marius.bagnati@pmf.sc.gov.br  

Responsável Legal: Antônio Marius Zuccarelli Bagnati - Diretor Presidente (Ata de 

Posse, RG e CPF encontram-se nos itens 4.7 e 4.8 do corpo da proposta 

respectivamente). 

1.3 Localização e Descrição da Área de Abrangência do Projeto 

A área do TICAP está localizada na Rua Professor Egídio Ferreira, no bairro 

Capoeiras, distante aproximadamente 950 metros da área do projeto inicial, localizada 

na Rua Aracy Vaz Callado, 2045, no bairro Coloninha. A antiga área não possui 

escritura pública deste terreno, sendo esta uma das exigências do Edital de Chamada 

Pública - Regulamento nº 003/2011 para implantação do projeto. Desta forma, a 

mailto:flavia@pmf.sc.gov.br
mailto:lucia.vidal@pmf.sc.gov.br
mailto:wilson@pmf.sc.gov.br
mailto:marius.bagnati@pmf.sc.gov.br
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COMCAP iniciou a busca por outras áreas na região continental do município de 

Florianópolis, surgindo a alternativa de implantação do Projeto na área do Terminal de 

Integração de Capoeiras - TICAP, o qual possui escritura pública. 

O bairro Coloninha, assim como vários outros do Continente e do município de 

Florianópolis,  é utilizado para descarte irregular de resíduos de construção, demolição e 

volumosos.  Este descarte é realizado principalmente por pessoas que têm o sustento de 

sua família baseado na realização de pequenos fretes de resíduos e rejeitos – entulhos, 

móveis, eletrodomésticos, podas de jardins, rejeitos de pequenas empresas, etc. 

Considera-se como área de abrangência do projeto toda a região continental de 

Florianópolis, que apresenta aproximadamente 22% da população do município, 

delimitada no mapa apresentado na figura 01 abaixo. 

 
Figura 01 – Área de Abrangência do Projeto 

FONTE: Google Earth ®. 

Esta região está inserida dentro da Bacia Hidrográfica Cubatão Sul, a qual pode 

ser visualizada nas figuras 2 e 3, a seguir. Também se encontra em anexo no item 3.6 

do item 3 - ANEXOS DO ANEXO I – PROJETO o Mapa de localização da bacia em 

que o PEV esta inserido de acordo com o item 6.2.2 do regulamento nº 003/2011. 

Também fazem parte desta bacia os municípios: Santo Amaro da Imperatriz, Águas 

Mornas, parte de São Pedro de Alcântara e Palhoça. 
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. 

Figura 02 – Adaptado do Mapa de Santa Catarina com a divisão de Bacias Hidrográficas. 

Fonte: SANTA CATARINA, 2011. 

 
Figura 03 – Adaptado do Mapa de Santa Catarina com a divisão de Bacias Hidrográficas. 

Fonte: GeoConsultores Geologia e Meio Ambiente, 2010. 

No contexto de drenagem de Florianópolis podemos enquadrar a região de 

abrangência do projeto nas Unidades Territoriais de Análise e Planejamento (UTP) do 

Estreito e de Coqueiros, definidas no Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico 
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– PMISB, como pode ser observado no mapa da figura 04. Esta configuração de 

Unidades Territoriais de Análise e Planejamento (UTP) nos limites das Bacias 

Hidrográficas Elementares foi proposta em virtude de que os limites das bacias 

elementares e os limites dos distritos não serem compatíveis na maioria dos casos.  

 

 
Figura 04 – Mapa do sistema de drenagem da porção continental de Florianópolis. 

Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2009. 
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2 INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO PROJETO 

 
 

2.1 Qualificação do agente executor do projeto 

 
 

A. Coordenador do Projeto: 

Nome: Flávia Vieira Guimarães Orofino 

Data de Nascimento: 28/12/1962    Nacionalidade: Brasileira 

Formação: 

- Engenharia Sanitária (1987) – Universidade Federal de Santa Catarina 

(Florianópolis/SC) 

- Mestrado em Engenharia de Produção (1996) – Universidade Federal de Santa Catarina 

(Florianópolis/SC) 

- Especialização em Gestão das Águas e dos Resíduos das Cidades (2005) - Escola 

Internacional da Água para o Desenvolvimento – Hydroaid / Ministério das Cidades 

Registro Profissional: CREA /SC – 31.559-6 

Registro de Emprego: 

Razão social: Companhia Melhoramentos da Capital – COMCAP – (CGC 

82899282/0001-43). Desde 1988. Carga horária: 40 horas semanais. 

Tempo de atuação na área de resíduos sólidos: 23 anos 

Nestes anos atuou em projetos de gestão de resíduos sólidos urbanos – coleta 

convencional e seletiva, transbordo, compostagem, coleta de resíduos de serviços da 

saúde, inclusão de catadores nas etapas de elaboração, implantação e operação, além de 

atuar no apoio e elaboração de leis relativas ao tema. Atua na coordenação de ações de 

educação ambiental voltada aos resíduos sólidos realizadas pela COMCAP. Representa 

a COMCAP no Conselho Municipal de Saneamento e em projetos integrados a outros 

ITEM B1 DO ANEXO I do Regulamento nº 003/2011 

 

ITEM B DO ANEXO I do Regulamento nº 003/2011 
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órgãos públicos, como o Plano Diretor Participativo; nos últimos anos tem participado 

da equipe técnica envolvida nos processos municipais relacionados a consolidar as 

políticas nacionais de saneamento básico e de resíduos sólidos, através do 

acompanhamento do Plano Municipal de Saneamento Básico e elaboração do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

B. Demais integrantes da equipe de execução do projeto: 

Nome da Responsável Técnica do 

Projeto Proposto 
Flávia Vieira Guimarães Orofino 

Cargo que ocupa na COMCAP 
Engenheira Sanitarista; Gerente do Departamento 

Técnico 

Endereço comercial completo 
Rua 14 de Julho, 357 – Estreito – Florianópolis – SC 

CEP 88063-440 

Telefone (Comercial) 48 3271-6844 

Telefone (Celular) 48 96294595 

Endereços eletrônicos flavia@pmf.sc.gov.br 

 

Nome Bruno Vieira Luiz 

Formação acadêmica Graduado em Eng. Sanitária e Ambiental/UFSC – 2007  

Cargo que ocupa na COMCAP Gerente do Departamento de Limpeza Pública  

Destaque do currículo com foco à 

participação no projeto 
Responsável pela operação do Projeto RCD proposto 

 

Nome Karina da Silva de Souza 

Formação acadêmica  

Graduada em Eng. Sanitária e Ambiental/UFSC – 2009. 

Mestrado em Eng. Ambiental/UFSC. Previsão de 

Conclusão: março de 2012 

Cargo que ocupa na COMCAP Engenheira Técnica - DPTE 

Destaque do currículo com foco à 

participação no projeto 

Elaboração e apoio técnico e monitoramento das metas e 

indicadores da execução 
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Nome Marcos Genro de Brum 

Formação acadêmica  

Graduado em Eng. Agronômica/UFSC – 1986; 

Pós-Graduado em Cooperativismo na Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos –1992 

Pós-Graduado em Engenharia Ambiental/UFSC – 1996 

Cargo que ocupa na COMCAP Analista Técnico - DPLP 

Destaque do currículo com foco à 

participação no projeto 

Apoio técnico na execução do projeto e execução do 

projeto paisagístico. 

 

Nome Wilson Roberto Cancian Lopes 

Formação acadêmica  

Graduado em Eng. Mecânica/ UFSC – 1983; 

Especialização em Qualidade e Produtividade/UFSC – 

1995; 

Curso na modalidade ensino a distância – EaD – Gestão 

Integrada em Saneamento – Experiência Italiana – 

Ministério das Cidades e HYDRAID – Scula 

Internazionale Dell’acqua per lo Suiluppo (Turen/ 

Itália) 

Cargo que ocupa na COMCAP Diretor de Operações 

Destaque do currículo com foco à 

participação no projeto 
Suporte técnico operacional ao projeto 

 

Nome Edmar Oliveira Arruda 

Formação acadêmica  
Graduado em Eng. Sanitária/PUC - Campinas – 1985 

Graduado em Eng. Segurança/ UFSC – 1993 

Cargo que ocupa na COMCAP Gerente Divisão de Conscientização Ambiental 

Destaque do currículo com foco à 

participação no projeto 
Suporte técnico operacional ao projeto 

 

Nome Paulo Nunes 

Formação acadêmica 
Graduado em Técnico em Contabilidade. Escola Técnica 

de Comércio de Santa Catarina - 1980 

Cargo que ocupa na COMCAP Assessor Técnico da Diretoria de Operações. 

Destaque do currículo com foco à 

participação no projeto 

Articulação com as comunidades e demais agentes 

envolvidos no projeto. 
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Nome Glória Clarice Martins 

Formação acadêmica  
Graduada em Comunicação Social – Habilitação em 

Jornalismo/UFSC - 1986; 

Cargo que ocupa na COMCAP Coordenadora do Setor de Educação Ambiental  

Destaque do currículo com foco à 

participação no projeto 
Elaboração do projeto e ações de educação ambiental 

 

Nome Nara Lucia Larroyd Bitencourt 

Formação acadêmica 

Graduada em Psicologia/UFSC - 1986 

Especialização em Educação Ambiental pela Fundação 

Ibero Americana 

Formação em Psicanálise pela Escola Brasileira de 

Psicanálise 

Cargo que ocupa na COMCAP Analista Técnico – DPCR 

Destaque do currículo com foco à 

participação no projeto 

Elaboração do projeto e acompanhamento do Convênio 

com a CAIXA 

 

Nome Lúcia Helena Pereira Tang Vidal 

Formação acadêmica  

Graduada em Ciências Econômicas/UFSC -1986; 

Mestrado em Engenharia de Produção/UFSC - 2004 

Especialização em Gestão das Águas e dos Resíduos das 

Cidades (2005) - Escola Internacional da Água para o 

Desenvolvimento – Hydroaid/Ministério das Cidades – 

Brasília/DF. 

Cargo que ocupa na COMCAP Assessora Técnica 

Destaque do currículo com foco à 

participação no projeto 

Elaboração do projeto e acompanhamento do Convênio 

com a CAIXA 

 

Nome Marildo Peixe 

Formação acadêmica  
Graduado em Direito – UNIVALI/Campus São José - 

2002 

Cargo que ocupa na COMCAP Gerente Dpto Administrativo Financeiro 

Destaque do currículo com foco à 

participação no projeto 
Suporte comercial, administrativo e financeiro. 
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C. Disponibilidade de infra-estrutura física, administrativa e gerencial do Agente 

Executor, para a gestão do projeto 

i. Informações Institucionais 

A Companhia Melhoramentos da Capital – COMCAP, criada em 1971 pela Lei 

Municipal nº 1.022, de 22 de julho, é uma Sociedade Anônima de Economia Mista que 

tem a Prefeitura Municipal de Florianópolis – PMF como sua acionista majoritária. É 

considerada ainda, face a Lei Municipal nº 5.635, de 30 de dezembro de 1.999 que lhe 

concede a responsabilidade de executora dos serviços de Limpeza Urbana e Gestão de 

Resíduos Sólidos, Estatal Dependente – a partir da interpretação da Lei Complementar 

nº 101, de 04.05.2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (documentação comprobatória 

encontram-se nos itens 4.1, 4.2 e 4.3 do corpo da proposta). 

A Prefeitura Municipal de Florianópolis, é composta por 15 secretarias 

municipais, 7 secretarias executivas, e 17 órgãos. Dentre as secretarias municipais está a 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental - SMHSA, órgão da 

Administração Municipal Direta, criado em fevereiro de 2005 através da Lei 

Complementar 158. Em abril de 2008, foi promovida uma nova reforma administrativa, 

através da Lei Complementar 320, ocorrendo alterações na estrutura administrativa e 

gerencial da SMHSA, que passou a ter as seguintes atribuições básicas: 

 Definir, coordenar e gerir as políticas de Habitação de Interesse Social e 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 os planos municipais de habitação de interesse social e 

de saneamento básico; 

 Gerir o Fundo Municipal de Integração Social – FMIS e o Fundo Municipal de 

Saneamento Básico – FMSB;  

 Elaborar e/ou coordenar os projetos para as áreas de interesse social, saneamento 

ambiental e institucional do Município; 

 Coordenar e/ou intermediar a participação dos órgãos governamentais federais, 

estaduais, municipais, da iniciativa privada, de instituições financeiras e da 
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comunidade, na elaboração e execução de projetos e programas de saneamento 

básico e de habitação de interesse social; 

 Garantir a prestação de serviços municipais relativos à sua área de competência 

de acordo com as diretrizes do programa de governo; 

Sendo assim, o gerenciamento do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos e 

Limpeza Urbana no município de Florianópolis é de competência da Secretaria 

Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental. 

Dentre os órgãos da PMF está a Companhia Melhoramentos da Capital – 

COMCAP, que detém a concessão dos serviços de limpeza pública em Florianópolis, 

tendo, atualmente, a missão de prestar serviços públicos de saneamento ambiental com 

eficiência, qualidade e responsabilidade social, operando sob a visão de conquistar 

liderança regional e de se tornar referência nacional na gestão integrada de resíduos 

sólidos. 

Atualmente, a COMCAP atende a população de Florianópolis com os seguintes 

serviços: coleta de lixo domiciliar; remoção de lixo pesado; coleta seletiva de 

recicláveis; remoção de entulho e de varrição com caixas brooks e caminhão caçamba; 

programa De Olho na Sujeira - remoção de resíduos/entulhos em qualquer parte da 

cidade; capina mecanizada; capina manual; roçagem; limpeza de canais e valas a céu 

aberto; varrição; administração de estacionamentos e sanitários públicos; limpeza em 

eventos, como festas populares, religiosas e promovidos pela Prefeitura Municipal; 

programas de mutirões desenvolvidos pela Prefeitura Municipal. 

Para atender a crescente demanda por serviços de limpeza pública, a empresa 

conta com três diretorias (Diretoria da Presidência, Diretoria Operacional e Diretoria 

Administrativa Financeira), seis assessorias, oito departamentos e 25 divisões, incluindo 

as gerências operacionais descentralizadas por região do município e, 

aproximadamente, 1,4 mil empregados. A hierarquia e a organização da COMCAP 

podem ser vistas nos organogramas apresentados em anexo no item 3.4 do item 3 -

ANEXOS DO ANEXO I - PROJETO.  

ii. Histórico da COMCAP 
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A origem da COMCAP relaciona-se à criação do Plano de Desenvolvimento 

Municipal - PLADEM, pela Lei 654, de 23 de dezembro de 1964. Esta lei permitiu a 

criação da Fábrica de Artefatos de Cimento e regulamentou o funcionamento da fábrica 

municipal de tubos, que operava desde a década de 40. As duas fábricas passaram a 

atuar no Itacorubi, onde a COMCAP executa parte de suas atividades até hoje. 

O PLADEM estava previsto para acabar em 1966, porém estendeu-se até 1969, 

por meio da Lei Municipal nº 135 de 20 de novembro de 1969, que autorizou a criação 

de uma empresa pública, a Empresa Municipal de Artefatos de Cimento – EMACIM, 

para fabricar lajotas, tubos e meio-fios e fornecê-los à Secretaria Municipal de Obras, 

responsável pela pavimentação da cidade. 

Através da Lei Municipal nº 1022 de 22 de julho de 1971, foi criada a 

COMCAP, com o objetivo de diminuir o custo das obras públicas e gerir com maior 

eficiência os serviços de competência municipal. 

Originalmente, a COMCAP contava com uma estrutura administrativa composta 

por dois diretores e cinco empregados. No segmento operacional, incorporou a estrutura 

física e funcional da EMACIM: cerca de 100 empregados e a fábrica de artefatos de 

cimento.  

Em 1973, a sede da companhia foi transferida do Itacorubi para a Rua Anita 

Garibaldi, no Centro. Hoje, a sede funciona no Estreito, à Rua 14 de Julho.  

Na metade da década de 70, a COMCAP participou intensamente das obras de 

pavimentação na cidade, quando foram calçadas ruas centrais como Felipe Schmidt, 

Tenente Silveira e Osmar Cunha.  

No ano de 1976, foi criado o Departamento de Limpeza Pública – LIMPU, e 

assim a COMCAP assumiu o serviço de coleta de lixo da cidade, já que a empresa 

carioca Sanenge, contratada no ano anterior para recolher os resíduos, havia sido 

dispensada por deficiência de estrutura. Além disso, a COMCAP também passou a 

executar os serviços de varrição, capinação, remoção e limpeza de valas. Foi a ocasião 

em que a COMCAP ampliou seu quadro operacional em cerca de 200 empregados, 

recebendo como missão, prover a cidade com um sistema de limpeza que atendesse a 

todos os habitantes do município e àqueles que de suas belezas naturais vierem a fazer 

uso. 
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A partir desta data a COMCAP iniciou uma série de melhorias nos serviços de 

limpeza que eram prestados aos munícipes, expandindo o atendimento às áreas de 

varrição de calçamento e capinação nos bairros da cidade, serviços de coleta através de 

contêineres e coleta de lixo hospitalar. 

No ano de 1979 iniciaram-se os estudos com relação à desativação do Lixão do 

Itacorubi, sendo constituídas três comissões para estudar os problemas da desativação 

deste. Sendo assim, em 1980, um grupo de estudos, composto por técnicos da 

Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB 

e técnicos da COMCAP, apresentaram uma solução conjunta para o gerenciamento de 

resíduos sólidos nos municípios de Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçú 

(Aglomerado Urbano de Florianópolis – AUF). 

Na década de 80, Florianópolis foi a primeira cidade no Brasil a implantar a 

coleta seletiva, e o Programa Beija-flor serviu como fonte de inspiração para outros 

projetos no País. O objetivo era tratar o lixo domiciliar dentro das comunidades que o 

produziam, incentivando a coleta seletiva e o seguinte destino ao lixo: o material 

reciclável seco era comercializado, o material orgânico era tratado através da 

compostagem (para que o adubo resultante fosse utilizado em hortas comunitárias) e os 

rejeitos eram encaminhados ao ponto de coleta convencional mais próximo.  

Em 1986, a Comissão Interdisciplinar para Estudos dos Resíduos Sólidos, 

formada por integrantes de várias entidades (Universidades, Associações de Moradores, 

órgãos municipais, entidades ambientalistas), foi dividida em sub-comissões com 

tarefas específicas de estudos: 

 Sub-comissão para análise das propostas apresentadas por empresas 

concorrentes - Processo de licitação do Executivo Municipal; 

 Sub-comissão para estudo de soluções alternativas às convencionais para 

tratamento de lixo; 

 Sub-comissão para estudo das soluções para o lixo hospitalar; 

 Sub-comissão para seleção dos locais para possível instalação da(s) usina(s) para 

reciclagem do lixo, pátio para compostagem, aterro sanitário e incinerador. 
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Com resultado destes estudos a Prefeitura apresentou um conjunto de soluções à 

população quanto ao tratamento dos resíduos domiciliares, onde deliberou-se sobre:  

 Construção de duas usinas de triagem e compostagem; 

 Valorização dos resíduos nas comunidades que os geram, recuperando-os a 

partir da triagem domiciliar e coleta seletiva; 

Em setembro de 1987 o Tribunal de Justiça proibiu a instalação da usina, sendo 

iniciados contatos com as demais prefeituras da Grande Florianópolis. Nenhum dos 

prefeitos procurados aceitou receber o lixo de Florianópolis, com exceção do prefeito 

Germano Vieira, de São José. Algumas pessoas tentaram embargar a obra, porém a 

justiça de São José não acatou o pedido e permitiu à Prefeitura de Florianópolis a 

instalação da Usina em 1988. 

Em 1988, o Programa Beija-Flor recebeu financiamento de U$ 200 mil do 

BNDES-FINSOCIAL a fundo perdido e em 1990 já eram beneficiadas 25 mil pessoas 

em dez bairros, nove destes populares, com sistema descentralizado de coleta e destino 

final e um de classe média, com sistema centralizado.  

Em 1991 a coleta seletiva foi ampliada para toda a cidade através do sistema de 

Postos de Entrega Voluntária (PEV's) - quatorze em praças, supermercados e ruas e 

vinte em escolas públicas - e em dez praias com lixeiras especiais na orla marítima. 

Em l994 a coleta seletiva é ampliada para o perímetro urbano do município de 

Florianópolis, sendo realizada pelo sistema porta a porta. Este sistema atendia em torno 

de 60% da população do município e pretendia recolher em torno de 60 ton/semana de 

resíduos recicláveis. A missão deste novo sistema era estabelecer na cidade de 

Florianópolis uma nova visão no tratamento do lixo domiciliar, retirando dele todos os 

materiais recicláveis e retornáveis, e dando ao mesmo um tratamento, que pudesse gerar 

para a população da região, uma fonte de renda e ao mesmo tempo contribuir para a 

educação ambiental da população. Este programa se deu através de três grandes 

processos como: 

 Propaganda incentivando a separação nas residências; 

 Implantação dos roteiros de coleta; 
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 Construção e adequação da Estação de Triagem. 

Neste momento a empresa estava incorporando aos seus processos a variável 

ambiental, pois passou a ter como um dos principais objetivos a ampliação do 

percentual da coleta seletiva em relação a coleta convencional, a cada mês. Com isto a 

empresa ajudaria na conservação dos Recursos Naturais renováveis e não renováveis, 

além de colaborar com a redução dos impactos ambientais que os resíduos sólidos 

provocam quando colocados nos lixões e/ou aterros sanitários. 

No ano 2000, é inaugurado o Centro de Transferência de Resíduos Sólidos 

(CTReS), área voltada ao manejo dos resíduos no Itacorubi, que inclui Centro de 

Educação Ambiental. 

Em 2010, a coleta seletiva atinge mais de 90% da população, entre os sistemas 

de coleta porta a porta e de lixeiras comunitárias. 

O gráfico 1, a seguir, apresenta a evolução da quantidade de resíduos sólidos 

gerados no município de Florianópolis, desde o ano de 1985 até 2010. 

 
Gráfico 1 – Evolução da quantidade de resíduos sólidos gerados no município de Florianópolis. 

Fonte: COMCAP 
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 O Regimento Interno da COMCAP, o Portfólio e o Relatório Anual de 

Gestão 2010 encontram-se em anexo nos itens 3.5, 3.6 e 3.7 do item 3 - ANEXOS DO 

ANEXO I - PROJETO.  

2.2 Arranjo Institucional do projeto 

 
  

ITEM B2 DO ANEXO I do Regulamento nº 003/2011 
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A. Participação do parceiro no projeto e Natureza da participação 

Quadro 01 - Participação do parceiro no projeto e Natureza da participação. 

Item 
Natureza da 

Entidade 
Entidade Papel no Processo Papel no Projeto 

1 

Administração 

Pública 

municipal   indireta 

Companhia 

Melhoramentos da 

Capital - COMCAP 

Responsável pelo 

GIRS no município 

Coordenar e Executar o 

plano de trabalho proposto 

e será usuária do PEV. 

2 
Administração 

Pública Municipal 

Secretaria do 

Continente _ 

SECON – 

(Declaração anexa *) 

Gestão Municipal 

Descentralizada na 

porção continental 

do município 

Cessão do terreno; 

fiscalização do descarte em 

locais irregulares; apoio na 

ação social junto aos 

carroceiros e freteiros; 

articulação com a 

comunidade local; usuária 

do PEV. 

3 
Administração 

Pública Municipal 

Instituto de 

Planejamento 

Urbano de 

Florianópolis –IPUF 

– (Declaração 

anexa*) 

Planejamento 

Urbano, Sistema 

Viário, Guarda 

Municipal, 

Patrimônio 

Histórico 

Fiscalização e providências 

correlatas por meio da 

Guarda Municipal dos 

pontos críticos de descarte 

irregular de resíduos; 

orientação de agentes 

infratores através das 

rondas periódicas. 

4 
Administração 

Pública Municipal 

Secretaria Executiva 

de Serviços Públicos 

– SESP (Declaração 

anexa*) 

Operacionalização 

das normas 

municipais: 

emissão de alvarás, 

licenças, 

fiscalização 

Fiscalização e providências 

correlatas por meio de seu 

corpo de fiscais de serviços 

públicos dos pontos 

críticos de descarte 

irregular de resíduos. 

5 Empresa Privada 
Recigel Reciclagem 

Ltda  

Reciclador de 

resíduos de madeira 

Coletar e reciclar os 

resíduos de madeira 

recebidos no PEV. 

6 
Associação sem 

fins lucrativos 

Associação das 

Empresas Coletoras 

de Entulho e 

Resíduos da 

Construção e 

Demolição - AECER 

Aterro para RCD 

Receber resíduos de 

grandes geradores da 

região Continental 

provenientes de obras 

públicas e privadas; acima 

de 1m³. 

7 

Fundação 

Municipal de 

Florianópolis 

Fundação Municipal 

do Meio Ambiente 

de Florianópolis – 

FLORAM-

(Declaração anexa*) 

Execução da 

política ambiental 

em Florianópolis 

Fiscalização; apoio as 

ações de educação 

ambiental; usuária do PEV. 

8 
Administração 

Pública Municipal 

Secretaria de Saúde -

Vigilância Sanitária 

Ações Relacionadas 

à saúde Pública 

Fiscalização e apoio nas 

ações de competência junto 

aos carroceiros e freteiros 

cadastrados. 

9 
Associação sem 

fins lucrativos 

Associação 

Brasileira dos 

Escritórios de 

Arquitetura- AsBEA 

Núcleo de 

sustentabilidade 

Formação dos profissionais 

da construção e apoio na 

concepção e implantação 

do PEV. 

Fonte: COMCAP, 2011.  

* encontram-se em anexo no item 3.8 do item 3 - ANEXOS DO ANEXO I - PROJETO.  
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B. Capacidade Técnica e Corpo Técnico das entidades parceiras 

 Abaixo relacionamos informações referentes a equipe técnica de apoio direto 

dos parceiros ao projeto proposto. 

I. COMCAP 

Já descrito anteriormente. 

II. Equipe SECON 

Secretário Municipal do Continente 

Deglaber Goulart 

(48) 3271-7911 

deglaber@pmf.sc.gov.br 

Assessoria Técnica 

Sabrina Müller Trierveiler Espíndola 

(48) 3271-7905 

continente@pmf.sc.gov.br 

Oficial de Gabinete                          

Valéria Rosane de Almeida Inácio 

(48) 3271-7931 

continente@pmf.sc.gov.br 

Chefe de Dep. de Unidades Externas                                      

Antonio Carlos Simas 

(48) 3271-7917 

antonios@pmf.sc.gov.br 

Chefe Divisão de Serviços Públicos  

Mauro Bittencourt 

(48) 3271-7907 

mauro@pmf.sc.gov.br 

*A equipe de fiscais é composta por 6 funcionários. 

III. Equipe IPUF 

Diretor de Operações                                                                                                        

Maycon Rodrigo Baldessari 

(48) 3212-5765 

baldessari@pmf.sc.gov.br 

Chefe Departamento de Trânsito Adriano 

Roberto de Souza 

(48) 3381-6100 

adrianors@pmf.sc.gov.br 

IV. Equipe Sesp 

Secretário Executivo de Serv. Públicos 

Salomão Mattos Sobrinho 

(48) 3251-4908 

salomao@pmf.sc.gov.br 

Chefe do Departamento de Fiscalização                                                                 

Ledenir Silva 

(48) 3251-4921 

ledenir.silva@pmf.sc.gov.br 

V. Recigel Reciclagem Ltda 

Proprietário: Natalício Schaimann Júnior 

mailto:deglaber@pmf.sc.gov.br
mailto:continente@pmf.sc.gov.br
mailto:continente@pmf.sc.gov.br
mailto:antonios@pmf.sc.gov.br
mailto:mauro@pmf.sc.gov.br
mailto:baldessari@pmf.sc.gov.br
mailto:adrianors@pmf.sc.gov.br
mailto:salomao@pmf.sc.gov.br
mailto:ledenir.silva@pmf.sc.gov.br
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VI. AECER 

Marco Sulzbacher – Administrador – RUDRA 

Telefone: (48) 38798009 ou 96313898 – e-mail: marco@rudra.com.br 

VII. Equipe Floram 

Engº Sanitarista e Ambiental 

Cláudio Soares da Silveira 

(48) 99818064 

claudios.adv@gmail.com 

Diretor de Fiscalização Ambiental  

Bruno Augusto Silva Palha 

(48) 3251-6970 

palha@pmf.sc.gov.br 

Diretor de Gestão Ambiental                  

Marco Aurélio Abreu 

(48) 3251-6964 

floram@pmf.sc.gov.br 

VIII. Vigilância Sanitária 

Antônio Anselmo Granzotto de Campos  

Diretor de Vigilância em Saúde 

(48) 3212-3927 

antonio.campos@pmf.sc.gov.br 

IX. Equipe AsBEA 

Eventos e Marketing                         

Ronaldo Martins 

(48) 3028.3628 

secretaria@sc.asbea.org.br 

Eventos e Marketing                         

Henrique Pimont Berndt 

(048) 99806485 

henrique@pimontarquitetura.com.br 

C. Disponibilidade de infra-estrutura física, administrativa e gerencial das 

entidades parceiras 

As informações abaixo caracterizam os parceiros do projeto no quesito infra-

estrutura física, administrativa e gerencial das entidades. Para comprovação das 

parcerias vide documentos complementares encontram-se em anexo no item 3.8 do item 

3 - ANEXOS DO ANEXO I - PROJETO. 

I. COMCAP  

Já abordado no item anterior. 

 

mailto:palha@pmf.sc.gov.br
mailto:floram@pmf.sc.gov.br
mailto:antonio.campos@pmf.sc.gov.br
mailto:secretaria@sc.asbea.org.br
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II. Secretaria Municipal do Continente - SECON 

A Secretaria Municipal do Continente foi fundada em 19 de agosto de 1966 pelo 

então Prefeito Acácio Garibaldi S. Thiago. Hoje, estruturada pela gestão do Prefeito 

Dário Berger, a Secretaria possui atendimento do Pró-Cidadão, fiscalização de obras, 

departamento de obras e eventos. 

No mês de janeiro, foi aprovada na Câmara de Vereadores a Lei Complementar nº 

348/2009 da reforma administrativa do Município, encaminhada pelo Prefeito Dário. O 

atual Secretário, Deglaber Goulart, já administra com caráter de Sub-Prefeitura, 

trazendo para a Secretaria vários serviços que proporcionarão à população maior 

comodidade e conforto. 

 

Localização:  

Rua João Evangelista da Costa, nº 827 – Coloninha - CEP: 88090-300 

Telefone: (48) 3271-7900 - continente@pmf.sc.gov.br 

III. IPUF- Instituto de Planejamento e Urbanismo de Florianópolis 

O Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis IPUF, autarquia municipal, 

foi criado em março de 1977, através da Lei nº 1.494. Esta Lei define as competências, 

fixa a estrutura interna de administração e cria o seu Conselho Deliberativo (CONDEL). 

Através do Decreto nº 064 de 1977 foi aprovado seu regulamento, dando as 

atribuições e competências próprias para cada uma das duas Diretorias: Diretoria de 

Planejamento e Diretoria de Operações, além da Presidência. 

Ainda em 1977, através do Decreto nº 135, foi regulamentada a Lei nº 1.215/74 

que trata do parcelamento do solo urbano, para prever a tramitação dos processos e a 

competência do IPUF neste assunto. 

No ano de 1993, foi aprovado pelo CONDEL, a Resolução nº 22/93, de 

26.10.93, que alterou a Resolução CONDEL 01/77 de 7.6.1977, dando nova redação a 

regulamentação do IPUF. 

 

 

mailto:continente@pmf.sc.gov.br
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Localização: 

Praça Getúlio Vargas, nº194 - Praça dos Bombeiros Centro - CEP: 88020-030 

Telefone: (48) 3212-5700 -  E-mail: contatoipuf@pmf.sc.gov.br 

IV. Sesp – Secretaria Executiva de Serviços Públicos 

A Secretaria Executiva de Serviços Públicos tem como função, a fiscalização e 

providências correlatas por meio de seu corpo de fiscais de serviços públicos dos pontos 

críticos de descarte e operacionalização das normas municipais: emissão de alvarás, 

licenças, fiscalização, entre outros. 

 

Localização: 

Rua Felipe Schmidt, nº881 - Centro - CEP: 88010-002 

Telefone: (48) 3251-4900 - E-mail: sesp@pmf.sc.gov.br 

V. Recigel Reciclagem Ltda 

Vide convênio firmado encontram-se em anexo no item 3.8 do item 3 - 

ANEXOS DO ANEXO I - PROJETO. 

VI. AECER - Associação das Empresas Coletoras de Entulho e Resíduos da 

Construção Civil 

Com o propósito de obter um local adequado para disposição do entulho 

coletado na região da Grande Florianópolis, 14 empresas do ramo de coleta de entulho, 

também conhecidos como ―Tele-entulho‖, constituíram em abril de 2002 uma 

associação sem fins lucrativos denominada Associação das Empresas Coletoras de 

Entulho e Resíduos da Construção Civil - AECER. Há quase 10 anos, a AECER, vêm 

atuando na operação de triagem e aterro em áreas de terceiros com RCD. Mas pela 

grande quantidade de resíduos produzidos, de tempos em tempos a Associação tinha 

que mudar de área de aterro. 

Após muitos anos buscando licenciar uma área específica para ATT, Aterro e 

reciclagem, em que pudesse haver um trabalho de longo prazo, em julho deste ano, a 

menos de 30 dias, a AECER recebeu a Licença Ambiental de Operação - LAO dos 
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órgãos ambientais e municipais de Palhoça para operar como ATT, Aterro de RCD, 

com possibilidade de reciclagem dos materiais. Numa área de mais de 200.000 m² a 

AECER implantou em Palhoça, município da Grande Florianópolis, a CPR – Central de 

Processamento de Resíduos. Trata-se de operação da AECER que atuará na forma de 

Cluster, agrupando recicladores de diversos materiais numa mesma área. Através da 

parceria entre recicladores licenciados, a AECER terceiriza a operação de triagem e 

reciclagem com empresas especializadas. Assim, vislumbra-se gerar novas 

oportunidades na região e agregar os agentes que já operam na reciclagem. 

O gerenciamento financeiro e operacional da AECER é gerenciada pela 

EMBRACON EMPREENDIMENTOS em parceria com RUDRA TECNOLOGIA, que 

atua na implantação, operacionalização e parcerias para a AECER. 

Atualmente, são 14 associados, que contam com uma frota com mais de 30 

caminhões e quase 1.000 caçambas espalhadas na cidade, o que representam 

aproximadamente 50% das coletas da região, numa média de 300 toneladas de RCD por 

dia coletados. 

Através da parceria com a prefeitura na utilização de áreas como PEV’s e 

ATT’s, espalhados na cidade, os coletores poderão otimizar sua operação de logística e 

a prefeitura agregará os empresários da região no processo de gestão integrada. Além 

disso, têm-se a previsão de uma redução considerável nos custos da prefeitura com os 

serviços de aterro sanitário, uma vez que o volume de resíduos inertes misturados ao 

lixo doméstico tende a diminuir drasticamente. 

Através da contratação da consultoria do SEBRAE, a AECER estruturou um 

plano de comunicação e sensibilização da sociedade e entes públicos, no que diz 

respeito à necessidade de conscientização e fiscalização do processo de destinação 

correta dos resíduos. Movimento este, que se faz oportuno agregar aos esforços da 

Prefeitura ao pleito da presente Chamada pública da CEF. 

 

Localização: 

CNPJ: 04999940000197 

Endereço: Av. São Cristóvão S/N – Alto Aririú – Palhoça – SC 
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VII. FLORAM 

A 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.  

A seguir estão listadas as principais atuações desta Fundação:  

 Implantar, fiscalizar e administrar as unidades de conservação e áreas 

protegidas, tais como dunas, restingas, manguezais, recursos hídricos, 

visando à proteção de mananciais, encostas e outros bens de interesse 

ambiental;  

 Serviços de jardinagem e arborização nas áreas públicas e de lazer;  

 Fiscalização e controle das atividades causadoras de agressão ao meio 

ambiente;  

 Promover a conscientização da proteção do meio ambiente através de ações 

conjuntas no âmbito da educação ambiental, visando à construção de uma 

cidadania ambiental;  

 Operacionalizar e coordenar o horto municipal;  

 Implantar atividades relacionadas ao turismo ecológico.  

 

Localização: 

Rua Conselheiro Mafra, nº656 - 8º Andar - Centro - CEP: 88010-914 

Telefone: (48) 3251-6964 - e-mail: floram@pmf.sc.gov.br 

VIII. Vigilância Sanitária 

Tem como missão promover e proteger a saúde da população por meio de ações 

de coordenação, normatização, capacitação, educação, informação, apoio técnico, 

fiscalização, supervisão e avaliação em vigilância sanitária. Atua na fiscalização – é o 

poder de polícia, exclusivo do estado, executado nas fiscalizações, aplicação de 

intimação e infração, interdição de estabelecimentos, apreensão de produtos e 

equipamentos etc. 
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Localização: 

Av. Rio Branco, 152 - Centro. CEP 88015-200  

Fone: (48) 3251-7990  

IX. AsBEA - Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura 

Fundada em 1973, a AsBEA é uma entidade independente, de abrangência 

nacional, sediada na cidade de São Paulo. É a única representante desta atividade 

empresarial que congrega escritórios e empresas fornecedoras de produtos e serviços do 

setor de arquitetura e construção civil.  

O seu papel é contribuir para a contínua evolução no campo da arquitetura, para 

a valorização da sua importância no desenvolvimento urbano e melhoria qualitativa da 

construção civil do País.  

Os associados são escritórios de arquitetura e urbanismo e empresas 

fornecedoras de produtos e serviços ligados à construção civil.  

A estrutura estatutária prevê a existência de Regionais, já sediadas no Rio de 

Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Elas obedecem a um Estatuto 

Social único, mas têm autonomia financeira e operacional. As empresas colaboradoras e 

patrocinadoras podem participar das atividades tanto da AsBEA Nacional quanto das 

Regionais. 

 

Localização: 

Rua Bocaiúva, 1913 – Centro Executivo Ilhéus – sala 09 - Cep : 88015-530 - 

Florianópolis – SC 

Fone / Fax (48) 3028.3628  -  e.mail : secretaria@sc.asbea.org.br 

  

mailto:secretaria@sc.asbea.org.br
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3 DIAGNÓSTICO 

 
 

3.1 Caracterização da área de abrangência 

O município de Florianópolis possui área de 438,5 km², sendo uma área de 12,1 

km² pertencente à parte continental, que se destaca por ter a segunda maior produção de 

resíduos domiciliares do município, perdendo apenas para o centro da capital. O 

continente possui uma população de aproximadamente 91.174 habitantes (IBGE, 2010) 

e é composto pelos bairros: Abraão, Balneário, Bom Abrigo, Coqueiros, Capoeiras, 

Coloninha, Estreito, Jardim Atlântico e Monte Cristo (FLORIANÓPOLIS, 2009). No 

quadro 2 é apresentada a distribuição da população existente na região continental do 

município, dividida por bairros, no ano de 2010. 

Quadro 2 – População do Continente de Florianópolis. 

População do Continente de Florianópolis 

Bairro População (nº de habitantes) 

Jardim Atlântico 12.158 

Monte Cristo 12.707 

Coloninha 4.709 

Capoeiras 18.632 

Abraão 5.883 

Itaguaçu 2.114 

Balneário 5.826 

Canto 6.494 

Estreito 7.878 

Coqueiros 13.263 

Bom Abrigo 1.510 

Total 91.174 
Fonte: IBGE, 2010 in Relatório SMHSA – PMF 

A região continental possui características urbanas predominantemente 

residenciais, com algumas zonas comerciais. A classe sócio-econômica predominante é 

a classe média, porém há grande concentração de classe de baixa renda em bairros 

específicos. A densidade populacional é alta e pouco variável durante o ano, devido ao 

ITEM C DO ANEXO I do Regulamento nº 003/2011 
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baixo fluxo de turistas nesta porção do município. Além do comércio, há repartições 

públicas localizadas nessa região que absorvem mão de obra, porém um grande número 

de pessoas desenvolve suas atividades econômicas na Ilha de Santa Catarina, e em 

especial na região central da cidade. 

É constatado que moradores de baixa renda fazem contínuas obras em suas 

residências, estimulados pelo crescimento do número de familiares e pequenas 

melhorias, algumas caracterizadas como ―puxadinhos‖. Também se observa que a 

manutenção de jardins e a troca de móveis são atividades freqüentemente realizadas 

pelos moradores da região, que necessitam desta forma de um local adequado para 

depositar estes resíduos.  

O PEV proposto tem por objetivo receber estes pequenos volumes de resíduos da 

construção civil provenientes de reformas e ampliações, restos de podas e outros 

volumosos, além de atuar como equipamento público, disponível a todos os habitantes 

da região do continente, independentemente de sua classe social, limitado pelo tipo e 

volume de material. 

A região continental do município de Florianópolis é uma região extremamente 

urbanizada, e a ocupação de seu solo está praticamente totalizada, restando poucos 

terrenos sem construções. Essa situação valoriza os imóveis existentes, gerando a 

necessidade de verticalização da região com construções de edifícios cada vez mais 

intensificadas.  

3.2 Identificação dos agentes envolvidos na geração, transporte e recepção 

de Resíduos de Construção, Demolição, Volumosos e Podas  

No quadro 03, são apresentados, de forma resumida, os agentes envolvidos na 

geração, transporte e recepção dos resíduos de construção, demolição, volumosos e 

podas na área continental do município de Florianópolis. 
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Quadro 03 – Agentes envolvidos na geração, transporte e recepção dos RCD, volumosos e podas na área 

continental de Florianópolis. 

Item 
Agentes envolvidos na: 

Geração Transporte Recepção 

A 

COMCAP; SECON 

-Manutenção da Limpeza Pública pelos 

órgãos públicos municipais 

COMCAP e SECON 

Reciclagem ou  

Aterro Sanitário ou 

Aterro de Inertes da 

COMCAP. 

B 
FLORAM; COMCAP; SECON 

Manutenção de parques e jardins 

COMCAP, FLORAM, 

SECON 

 

Reciclagem ou  

Aterro Sanitário ou 

Aterro de Inertes da 

COMCAP. 

C 

PEQUENO GERADOR/POPULAÇÃO 

-Construção, reformas, 

demolição,volumosos, podas, residências   

Carroceiros e freteiros Áreas de descarte irregular 

D 
PEQUENO GERADOR/POPULAÇÃO 

Madeiras, móveis, eletrodomésticos, podas 

―Lixo pesado‖ – 

COMCAP 

 

Reciclagem ou  

Aterro de Inertes da 

COMCAP. 

E Obras públicas 
Empresas de  

Tele-entulho 
Aterro de RCD privado 

F Grandes obras privadas 
Empresas de  

Tele-entulho 
Aterro de RCD privado 

Fonte: COMCAP, 2011. 

A. Manutenção da Limpeza Pública pelos órgãos públicos municipais 

A Prefeitura de Florianópolis, através da COMCAP e SECON, executa serviços 

de manutenção da limpeza pública na região continental de Florianópolis, como, por 

exemplo, capina, roçagem mecânica, varrição, limpeza de valas e canais abertos e 

limpeza de áreas com deposição irregular de resíduos. Desta forma, os resíduos 

provenientes destas atividades, de acordo com sua natureza, recebem a destinação 

ambientalmente adequada: reciclagem, ou aterro sanitário ou aterro de inertes. 

B. Manutenção de parques e jardins 

A Prefeitura de Florianópolis, através da COMCAP, FLORAM e SECON, 

realiza serviços de manutenção de praças, parques e jardins públicos, gerando desta 

forma uma grande quantidade de resíduos de podas. Estes resíduos são encaminhados 

até o Centro de Transferência de Resíduos Sólidos do Itacorubi – CTReS, onde são 

triturados e inseridos em um processo de compostagem de resíduos sólidos orgânicos. 
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C. Madeiras, móveis, eletrodomésticos, podas – Pequeno Gerador 

A COMCAP também disponibiliza aos munícipes um serviço de coleta de 

resíduos volumosos denominado ―Coleta de Lixo Pesado‖. Este serviço segue um 

calendário anual, isto é, em cada bairro da cidade é realizado uma vez por ano, 

coletando tudo que for inservível dentro de casa, e que os munícipes não têm como 

jogar fora devido ao seu volume, tais como móveis velhos, colchões, eletrodomésticos 

estragados ou inservíveis, geladeiras, fogões, máquinas de lavar roupa, etc.. Estes 

resíduos são encaminhados até o Aterro de Inertes da COMCAP, onde são triados, 

visando o reaproveitamento e reciclagem da maior quantidade possível de materiais.  

D. Obras públicas 

As obras públicas, por serem realizadas através de contratação de empresas 

privadas, através de processos licitatórios, para executarem suas obras, deixam a critério 

destas o gerenciamento dos RCD’s provenientes da execução das obras. Desta forma, 

estas empresas, geralmente contratam algum serviço de ―tele entulho‖ para realizarem a 

coleta e o destino final adequado dos RCD’s. 

E. Grandes obras privadas 

Empresas de grande porte, como construtoras, são responsáveis pelo 

gerenciamento e destinação ambientalmente adequada de seus RCD, segundo a 

Resolução nº 307, de 05/07/2002. Desta forma, estas contratam empresas de ―tele-

entulho‖ para realizarem a coleta e o destino final adequado dos RCD’s. 

Com o propósito de obter um local adequado para disposição do entulho 

coletado na região da Grande Florianópolis, 14 empresas do ramo de coleta de entulho, 

também conhecidos como ―Tele-entulho‖, constituíram em abril de 2002 uma 

associação sem fins lucrativos denominada Associação das Empresas Coletoras de 

Entulho e Resíduos da Construção Civil - AECER. Há quase 10 anos, a AECER, vêm 

atuando na operação de triagem e aterro em áreas de terceiros com RCD.  
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F. Construção, reformas, demolição,volumosos, podas, residências – Pequeno 

Gerador 

A região continental de Florianópolis abriga diversos bairros ocupados por 

população de baixa renda, que notadamente são grandes geradores de resíduos 

volumosos, em especial de móveis e entulhos, que em sua maioria são descartados 

irregularmente em terrenos baldios, áreas e passeios públicos, em função destes não 

despender gastos para a correta destinação destes resíduos. A alta geração de resíduos 

volumosos desta região se justifica em decorrência de pequenas obras que ocorrem 

constantemente nas habitações e a freqüente substituição de móveis e eletrodomésticos. 

Paralelamente, existe uma grande quantidade de carroceiros, ou seja, pessoas 

que têm o sustento de sua família baseado na realização de pequenos fretes de resíduos 

e rejeitos – entulhos de construção, móveis, eletrodomésticos, podas de jardins, rejeitos 

de pequenas empresas, etc. 

Através de um cadastramento preliminar destes carroceiros e freteiros, em uma 

das áreas mais utilizadas para descarte irregular realizado pela COMCAP, em agosto de 

2011, pode-se conhecer um pouco mais sobre as atividades desempenhadas por esta 

classe, representando indicadores a serem monitorados ao longo do processo, como os 

referidos nos seguintes tópicos: 

Quanto ao tipo de material depositado nas áreas inadequadas: 

 

Gráfico 2 – Tipos de materiais depositados pelos carroceiros em locais inadequados. 

Fonte: COMCAP, 2011. 
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Quanto à freqüência do depósito de resíduos nas áreas inadequadas: 

 

Gráfico 3 – Freqüência de descarte de materiais, pelos carroceiros em locais inadequados. 

Fonte: COMCAP, 2011. 

Quanto ao gerador do material coletado pelos carroceiros: 

 

Gráfico 4 – Origem dos materiais depositados nas áreas inadequadas. 

Fonte: COMCAP, 2011. 

Os bota-foras clandestinos surgem principalmente da atuação destes carroceiros 

e outros trabalhadores autônomos do tipo ―faço frete‖, que se dedicam ao transporte dos 

resíduos destas pequenas obras e descarregam estes materiais de forma descontrolada, 

em locais freqüentemente inadequados para esse tipo de uso e sem licenciamento 

ambiental. 
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Estas condições, além de contribuírem para a poluição ambiental da área e do 

entorno, exigem ações corretivas por parte da municipalidade, que oneram os serviços 

de limpeza urbana.  Nestas ações corretivas, a COMCAP realiza a limpeza da área com 

remoção destes resíduos, encaminhando-os ao destino final ambientalmente adequado, 

sendo atualmente o Aterro de Resíduos Inertes, localizado no bairro Saco Grande, a 17 

km desta região, onde os materiais são triados, tendo como objetivo principal o 

reaproveitamento da maior quantidade possível de materiais. Devido à grande ―mistura‖ 

dos materiais removidos destas áreas, a operação de triagem torna-se uma operação 

bastante difícil e delicada.  

3.3 Estimativa da quantidade de resíduos de construção, demolição, 

volumosos e podas gerada no município  

O quadro 04 abaixo apresenta de forma resumida uma estimativa da quantidade 

de resíduos de construção, demolição, volumosos e podas geradas no município de 

Florianópolis, com base nos dados do ano de 2010.  

Quadro 04 – Estimativa da quantidade de RCD, volumosos e podas no município de Florianópolis. 

Item Geração Coleta 
Quantidade 

(toneladas) 

A 

Manutenção da Limpeza Pública pelos 

órgãos públicos municipais 

Manutenção de parques e jardins 

Limpeza de áreas com descarte irregular 

de resíduos 

COMCAP, FLORAM 

e SECON 
11.207,5 

B 
Madeiras, móveis, eletrodomésticos, 

podas – Pequeno Gerador 

―Lixo pesado‖ – 

COMCAP 
1.468,00 

C 
Obras públicas e 

Grandes obras privadas 
Tele-entulho 98.268,00 

Total 110.943,5 

Fonte: COMCAP, 2011. 

A. COMCAP, FLORAM e SECON 

Atualmente, para destinação de resíduos classificados pela NBR 10.004 como 

classe IIB – inertes, a COMCAP dispõe de um aterro de inertes em fase de fechamento, 

localizado às margens da Rodovia Estadual SC-401, km 17, atrás das antigas instalações 

do Jornal ―O Estado‖, no bairro Saco Grande, mas já possui uma nova área destinada a 
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um novo aterro de resíduos classe IIB, localizada no Canto do Lamin, no bairro de 

Canasvieiras – Norte da Ilha de Santa Catarina, que se encontra em fase de obtenção da 

Licença Ambiental de Operação – LAO. No aterro de inertes todos os materiais, que lá 

chegam, são triados, tendo como objetivo principal o reaproveitamento da 

maior quantidade possível dos resíduos. 

O aterro de inertes, além de atender geradores particulares, atende às demandas 

da própria companhia, bem como de materiais oriundos de atividades de infra-estrutura 

executadas por outras secretarias da Prefeitura Municipal de Florianópolis e de outros 

órgãos e entidades públicas como CELESC, Exército, FLORAM, etc. 

Na tabela 01 abaixo, apresentamos a quantidade de resíduos de RCD recebida 

no aterro de inertes, antes da realização da triagem, durante o ano de 2010, dividida em 

quatro categorias: aterro, entulho, vegetação e madeira. Nos gráficos 05 e 06, são 

apresentadas as mesmas informações em forma de gráfico. 

Tabela 01 – Quantidade de RCD recebida no aterro de inertes no ano de 2010. 

Quantidade recebida em toneladas (t) 

Ano 2010 Aterro Entulho Vegetação Madeira 

JANEIRO 30,0 1.027,9 224,8 61,8 

FEVEREIRO 0,4 826,0 254,0 51,1 

MARÇO 0,1 1.022,3 268,8 87,1 

ABRIL 0,0 582,0 153,1 36,9 

MAIO 19,1 1.031,9 145,8 26,1 

JUNHO 0,0 894,9 112,7 38,0 

JULHO 0,0 869,5 98,3 27,6 

AGOSTO 5,3 706,4 110,6 41,2 

SETEMBRO 0,0 705,6 41,9 29,5 

OUTUBRO 0,0 593,4 19,9 21,2 

NOVEMBRO 0,0 406,0 15,7 36,6 

DEZEMBRO 2,0 499,6 39,6 43,3 

TOTAL (t) 56,9 9.165,4 1.485,0 500,2 

Porcentagem  0,5% 81,8% 13,3% 4,5% 

Total de resíduos 

depositados em 2010, antes 

da triagem  

11.207,5 Toneladas 

Fonte: COMCAP, 2011 
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Gráfico 05 – Quantidade de RCD recebida no aterro de inertes no ano de 2010, em toneladas. 

Fonte: COMCAP, 2011 

 

Gráfico 06 – Quantidade de RCD recebida no aterro de inertes no ano de 2010, em percentual. 

Fonte: COMCAP, 2011 

Na tabela 02 abaixo, apresentamos a origem de entrada destes resíduos no aterro 

de inertes, durante o ano de 2010, dividida em três categorias: particular, COMCAP e 

PMF. Entende-se por particulares os pequenos geradores, como munícipes que realizam 

reforma e/ou limpeza em suas residências ou empresas que realizam o mesmo tipo de 

serviço em suas sedes.  
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Tabela 02– Origem dos RCD recebidos no aterro de inertes no ano de 2010. 

Distribuição em toneladas (t) 

Ano 2010 Particular COMCAP PMF 

JANEIRO 254,9 915,5 173,9 

FEVEREIRO 201,9 784,2 145,3 

MARÇO 234,8 1.082,0 61,5 

ABRIL 94,7 636,1 41,3 

MAIO 15,6 1.159,8 47,4 

JUNHO 9,9 985,0 50,7 

JULHO 23,1 931,8 40,5 

AGOSTO 28,4 823,7 11,5 

SETEMBRO 18,9 758,1 0,0 

OUTUBRO 20,4 614,0 0,0 

NOVEMBRO 23,5 434,7 0,0 

DEZEMBRO 20,0 564,5 0,0 

TOTAL (t) 946,1 9.689,4 572,1 

Porcentagem 8,4% 86,5% 5,1% 
Fonte: COMCAP, 2011 

Nos gráficos 07 e 08, são apresentadas as mesmas informações em forma de 

gráfico. 

 

 

Gráfico 07 – Origem dos RCD recebidos no aterro de inertes no ano de 2010, em toneladas. 

Fonte: COMCAP, 2011 
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Gráfico 08 – Origem dos RCD recebidos no aterro de inertes no ano de 2010, em percentual. 

Fonte: COMCAP, 2011 

B. “Lixo Pesado” 

A quantidade coletada pelo ―Lixo Pesado‖ no ano de 2010, foi de 1468 

toneladas em roteiros semanais realizados entre os meses de abril e outubro, como pode 

ser visualizado na tabela 03. Em 2009 essa quantidade foi de 801 toneladas.  

Tabela 03 – Quantidade de resíduos coletados pela coleta de lixo pesado no ano de 2010. 

Coleta de Lixo Pesado 

Mês Quantidade (kg) 

Abril 275.350 

Maio 340.830 

Junho 191.260 

Julho 296.650 

Agosto 66.140 

Setembro 106.390 

Outubro 191.380 

Total 1.468.000 

Fonte: COMCAP, 2011. 

 

No quadro 05, a seguir é apresentada a programação de coleta de lixo pesado 

para o ano de 2011, no município de Florianópolis. 
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Quadro 05 – Programação do ―Lixo Pesado‖ de 2011. 

Programação da coleta de lixo pesado 2011 

Abril Setembro 

25 - segunda - Jardim Atlântico e Sapé 
5 - segunda - Pântano do Sul, Balneário dos 

Açores, Solidão e Costa de Dentro 

Maio 
12 - segunda - Morro das Pedras, Areia do Morro 

das Pedras e Armação 

2 - segunda - Promorar I e II, Chico Mendes, Novo 

Horizonte, Santa Terezinha e Monte Cristo 

19 - segunda - Ribeirão da Ilha, Freguesia do 

Ribeirão, Caiacanga e Caieira da Barra do Sul 

9 - segunda - Balneário do Estreito e Bairro de 

Fátima 

26 - segunda - Lagoa da Conceição, Canto da 

Lagoa e Joaquina 

16 - segunda - Estreito, Capoeiras e Coloninha Outubro 

23 - segunda - Abraão, Bom Abrigo, Itaguaçu e 

Coqueiros 
3 - segunda - Barra da Lagoa 

30 - segunda - João Paulo, Saco Grande e Monte 

Verde 
10 - segunda - Costa da Lagoa 

Junho 
17 - segunda - Cacupé, Santo Antônio, Sambaqui e 

Barra do Sambaqui 

6 - segunda - Itacorubi e Parque São Jorge 24 - segunda -  Canasvieiras e Jurerê Tradicional 

13 - segunda - Córrego Grande e Santa Mônica 
31 - segunda - Daniela, Praia do Forte e Jurerê 

Internacional 

20 - segunda - Trindade e Serrinha Novembro 

27 - segunda - Pantanal e Carvoeira 7 - segunda - Cachoeira do Bom Jesus 

Julho 
16 - segunda - Ponta das Canas, Lagoinha e Praia 

Brava 

4 - segunda - Saco dos Limões, Caieira do Saco 

dos Limões e José Mendes 
21 - segunda - Santinho 

11 - segunda - Ruas à direita da Av. Mauro Ramos 

- trecho entre a Rua 13 de maio e a Av. do Antão 
28 - segunda - Sítio Capivari 

18 - segunda - Agronômica Dezembro 

25 - segunda - Ratones, Vargem Grande, Vargem 

Pequena e Vargem do Bom Jesus 
5 - segunda - Ingleses 

Agosto  

1 - segunda - Rio Vermelho  

8 - segunda - Costeira do Pirajubaé  

15 - segunda - Carianos  

22 - segunda - Tapera  

29 - segunda - Rio Tavares e Campeche  

Fonte: COMCAP, 2011. 

C. Tele entulho 

Os grandes geradores, como empresas de recolhimento de resíduos de 

construção civil ou construtoras não depositam seus RCD’s no aterro de inertes da 

COMCAP, visto que, segundo a legislação CONAMA 307/2002, que dispõe sobre os 

resíduos de construção civil, os geradores são responsáveis pela destinação final 
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adequada. Estes contratam empresas tele-entulho para realizarem a coleta e destinação 

ambientalmente adequada dos resíduos. 

Segundo pesquisa realizada pela ABRELPE (2010), foram gerados para a região 

sul do Brasil cerca de 0,634 kg/habitante/dia no ano de 2010. Aplicando este índice para 

o município de Florianópolis, verifica-se uma produção de aproximadamente 98.268,00 

toneladas de RCD/ano e para a região continental, uma produção de 21.098,6 ton. de 

RCD/ano.  

A Associação das Empresas Coletoras de Entulho e Resíduos da Construção 

Civil – AECER, que atua na região da Grande Florianópolis, nos municípios de 

Florianópolis, São José e Palhoça, é responsável pela coleta de cerca de 50% dos RCD’s 

gerados nestes três municípios, o que representa 300 toneladas de RCD por dia na 

região, ou seja, 167 toneladas de RCD só no município de Florianópolis. 

3.4 Impactos ambientais e econômicos 

3.4.1 Impactos Ambientais 

A geração elevada dos Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, 

combinada com a atuação desregrada de parte dos agentes e falta de locais próprios para 

a deposição, implica à imposição à população de um número significativo de áreas 

degradadas, na forma de bota-foras clandestinos ou de deposições irregulares. 

As deposições irregulares, geralmente em grande número, resultam na maioria 

das vezes de pequenas obras ou reformas realizadas pelas camadas da população urbana 

mais carentes de recursos, freqüentemente por processos de autoconstrução, e que não 

dispõem de recursos financeiros para a contratação dos agentes coletores formais que 

atuam no setor. Colabora fortemente para a degradação ambiental resultante dessas 

deposições irregulares a atuação dos pequenos veículos coletores com baixa capacidade 

de deslocamento, dentre os quais se destacam as carroças de tração animal. 

Muitos dos resíduos da construção civil são depositados clandestinamente em 

terrenos baldios, várzeas e taludes de cursos de água, provocando impactos ao meio 

ambiente e provocando comprometimento da paisagem urbana. Quando destinados pelo 

poder público a aterros sanitários, terminam por reduzir a vida útil destes, além de 

onerar demasiadamente os cofres públicos. 
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Esses problemas são comuns, principalmente, em bairros periféricos de menor 

renda, onde o número de áreas livres é maior, problema constantemente percebido na 

área continental de Florianópolis. Com freqüência, as áreas degradadas - tanto bota-

foras como deposições irregulares — colocam em risco a estabilidade de encostas e 

comprometem a drenagem urbana, demonstrando que os agentes responsáveis pelo 

descarte de resíduos não estão preocupados com os custos sociais que a atividade 

representa para a cidade. 

É importante notar ainda que, com grande freqüência, as deposições 

descontroladas de RCD provocam uma atração praticamente irresistível para o 

lançamento clandestino de outros tipos de resíduos não inertes, de origem doméstica e 

industrial, acelerando sua degradação ambiental e tornando ainda mais complexa e cara 

a possibilidade de sua recuperação futura. Desse modo, quando não removidos, 

terminam por induzir a deposição de outros tipos de rejeitos, como os originados de 

poda de árvores, objetos de grande volume, como móveis e pneus e resíduos sólidos 

domiciliares. 

Os impactos provocados pela inexistência de soluções adequadas para a 

captação desses resíduos urbanos não se restringem aos observados nos aspectos já 

mencionados. Também podem ocorrer impactos nas vias de trânsito, com prejuízo tanto 

para pedestres como veículos, e impactos relativos ao favorecimento da multiplicação 

de vetores (mosquitos e outros insetos, animais peçonhentos, roedores). 

Além disso, as deposições irregulares geram um grande desperdício de recursos 

ambientais e financeiros, com sérios reflexos na sociedade, pois materiais com potencial 

econômico são considerados imprestáveis, os quais ao invés de serem separados por 

seus usuários para reaproveitamento são descartados, gerando um custo para a 

coletividade, uma vez que é necessária a fiscalização, coleta, transporte e destinação 

final adequada desses resíduos. 

Outro ponto crítico nessas disposições irregulares é que os resíduos da 

construção podem ser acompanhados de materiais perigosos como latas de tinta e de 

solventes, lâmpadas fluorescentes e outros resíduos que deveriam receber tratamento 

específico, antes de sua destinação final.  
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Os impactos verificados na área continental de Florianópolis provêm da ação de 

segmentos importantes da atividade econômica do município, sendo, por essa razão, 

impossível pretender sua supressão, numa nova política de gestão, a menos que sejam 

construídas soluções eficazes e que possibilitem, a cada agente, cumprir suas 

responsabilidades para com a cidade. 

3.4.2 Impactos Econômicos 

A deposição de resíduos de construção civil e de resíduos volumosos em locais 

inadequados, como terrenos baldios e margens de córregos, tem como principais 

agentes os moradores da região, que depositam resíduos em locais inadequados, através 

da contratação de serviços dos carroceiros e freteiros. 

Os carroceiros e freteiros, representados principalmente por pessoas de baixa 

renda, se beneficiam economicamente com o transporte destes resíduos, porém, na 

maioria das vezes, os descartam em áreas inadequadas. Este tipo de disposição 

inadequada onera o serviço da COMCAP, a qual é responsável pela coleta e limpeza de 

tais locais. 

 Em função dos gastos do serviço de remoção de resíduos inertes, foi realizada 

uma estimativa de redução de custos operacionais através da instalação de Pontos de 

Entrega Voluntária - PEV’s.  

Atualmente os serviços de Remoção de Resíduos Inertes é realizado por um total 

de 66 empregados, que recolheram cerca de 15.962.766 kg no ano de 2010. Conforme 

pode ser verificado na tabela 04, a remoção de lixo pesado em geral, equivale a mais da 

metade dos serviços realizados, equivalendo a 55,73%, ou quase 9 mil toneladas em 

2010, sendo que a maioria poderia ter sido recolhida através de pontos de entrega 

voluntária, economizando mão de obra, combustível e equipamentos. 

  



 

 

47 
Companhia Melhoramentos da Capital – COMCAP 

Anexo I do Regulamento nº 003/2011- Chamada Pública – Fundo Socioambiental CAIXA 

 

 

Tabela 04 - Caracterização dos resíduos recolhidos pela COMCAP em 2010. 

Tipo de Resíduo Quantidade (Kg) % 

Resíduos de Capina e raspagem 3.178.774 19,91 

Resíduos de Roçagem e Podas 933.085 5,85 

Lixo Pesado – Geral 8.895.497 55,73 

Lixo Pesado – Programação Anual 1.468.000 9,20 

Outros (varrição, pneus, eventos, etc). 1.487.410 9,32 

TOTAL 15.962.766 100 

Fonte: COMCAP, 2011. 

Estimou-se que praticamente metade dos resíduos recolhidos em pontos 

irregulares poderia ser disposta nos pontos de entrega voluntária. 

Sabe-se que a instalação de PEV’s não eliminará todos os pontos de descarte 

irregulares, entretanto, reduzirá, ao menos, 40% dos serviços de remoção de lixo 

pesado, ou seja, aproximadamente 9 mil toneladas do lixo pesado recolhido pela 

COMCAP em 2010 (Tabela 05). Desta forma, 5.337 toneladas deixariam de ser 

recolhidas em lugares difusos, resultando em economia nos serviços.  

Verificou-se que, cerca de R$ 90.000/mês poderiam ser economizados com a 

criação de PEV’s, além da obtenção de benefícios indiretos, como a eliminação de 

pontos de descarte irregulares, que facilitam a proliferação de vetores gerando 

ambientes insalubres. A estimativa de redução de custo está descrita na Tabela 05. 

Tabela 05 – Estimativa de redução de custos com o serviço de remoção de lixo pesado por mês. 

Custo 
Toneladas 

lixo pesado 
Custo / mês 

Custo total do serviço de remoção por mês 1.592 R$ 393.508,69 

Custo total do serviço de remoção de lixo pesado em locais de 

descarte irregular (57,73%) por mês 
919 R$ 227.173,57 

Custo total do serviço de remoção de lixo pesado que 

poderiam ser evitados (40% do total de remoção de lixo 

pesado) por mês 

367,6 R$ 90.869,49 

Fonte: DPLP, COMCAP, 2011. 
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3.5 Mapeamento de pontos de disposição inadequada  

Foram mapeados os principais pontos de descarte irregular de resíduos 

volumosos e da construção civil na região continental a fim de localizar as principais 

fontes contribuintes de RCD e resíduos volumosos nesta região conforme figura 05 

abaixo. 

 
Figura 05 – Mapeamento dos Pontos de Descarte Irregular do Continente. 

Fonte: COMCAP, 2011. 

A seguir, os pontos de descarte irregular localizados no mapa apresentado na 

Figura 05, estão exemplificados por bairros e descritos a parte. 
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A. Capoeiras  

Identificou-se um ponto de ―bota fora‖ localizado na Rua Kurt Rantur, onde se 

encontram resíduos da construção e demolição de pequenos geradores, resíduos 

domiciliares e volumosos espalhados ao longo da via (figura 6). 

 
Figura 06 – Deposição de entulhos e resíduos domiciliares no bairro Capoeiras. 

Fonte: COMCAP, 2011 

Identificaram-se dois pontos de ―bota-fora‖ localizados na Comunidade Ilha-

Continente no “entorno da creche”, divididos em: Parte de Baixo (figuras 07 e 08) e 

Parte de Cima (figura 09). Nesse ponto havia resíduos da construção civil misturados 

com resíduos domésticos e volumosos.  

 
Figuras 07 e 08 – Deposição de entulhos e resíduos domiciliares no bairro Capoeiras. Parte de Baixo e 

Mapa de Localização respctivamente. 

Fonte: COMCAP, 2011 
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Figura 09 – Deposição de entulhos e resíduos domiciliares na comunidade Ilha-Continente -  Parte de 

Cima. Fonte: COMCAP, 2011. 

B. Abraão 

Foram localizados diversos pontos de ―bota fora‖ ao longo da marginal da Via 

Expressa (BR- 282), situados no bairro Abraão. Em todos os pontos havia resíduos da 

construção civil misturados com resíduos domésticos, volumosos e podas de árvores, 

como pode ser observado nas figuras 10 e 11. Em alguns destes verificou-se que as 

áreas de descarte estão localizadas ao lado de córregos. 

   
Figuras 10 e 11 – Deposição de entulhos e resíduos domiciliares no bairro Abraão. 

Fonte: COMCAP, 2011 

C. Monte Cristo 

Identificou-se um ponto de ―bota fora‖ localizado na Rua Joaquim Nabuco – 

Anexo ao Galpão da Associação de Recicladores Esperança – ARESP (figuras 12 e 

13). 
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Figuras 12 e 13– Deposição de entulhos e resíduos domiciliares no bairro Monte Cristo. 

Fonte: COMCAP, 2011 

Identificou-se um ponto de ―bota fora‖ localizado na Rua Valmor Azulino 

Duarte – “Posto de Saúde”, localizado na esquina com a Rua Joaquim Nabuco, fundos 

com o Posto de Saúde do Monte Cristo (figuras 14 e 15). No dia da visita, estava 

começando o acúmulo de lixo no local e aos fundos da servidão. 

 
Figuras 14 e 15 – Deposição de entulhos e resíduos domiciliares no bairro Monte Cristo. 

Fonte: COMCAP, 2011 

No bairro Monte Cristo foi identificado mais 04 pontos de descarte irregular, nas 

ruas: Joaquim Nabuco (“Campinho”) (Figuras 16 e 17); Marieta Barbosa Ribeiro 

(Figuras 18 e 19); Luiz Carlos Prestes (22º Batalhão da PM) (figuras 20 e 21) e José 

Machado Simas (figuras 22 e 23). Em todos os pontos havia resíduos da construção 

civil misturados com resíduos sólidos domésticos e volumosos. 
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Figuras 16 e 17 – Deposição de entulhos e resíduos domiciliares na Rua Joaquim Nabuco – ―Campinho‖. 

Fonte: COMCAP, 2011. 

 
Figuras 18 e 19 – Deposição de entulhos e resíduos domiciliares na Rua Marieta Barbosa Ribeiro. 

Fonte: COMCAP, 2011. 

No ponto da Rua Luiz Carlos Prestes, ao lado do 22º Batalhão da Polícia 

Militar havia uma grande deposição de resíduos de construção e demolição. 

 
Figuras 20 e 21 – Deposições de entulhos e res. domiciliares no bairro Monte Cristo – 22º Batalhão PM. 

Fonte: COMCAP, 2011. 
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O ponto da Rua José Machado Simas, na entrada do bairro Monte Cristo 

encontrou-se grande concentração de entulhos. É um terreno grande, onde a 

comunidade deposita seus resíduos e que ao mesmo tempo é usado como uma área de 

lazer, como pode ser observado pelo campo de futebol de chão batido dentro do terreno. 

 
Figuras 22 e 23 – Deposição de entulhos e resíduos domiciliares na rua José Machado Simas. 

Fonte: COMCAP, 2011. 

D. Jardim Atlântico 

Detectou-se um ponto situado na Rua Mariano Augustinho Vieira, esquina com 

a Avenida Atlântica. No terreno encontram-se resíduos da construção e demolição de 

pequenos geradores, resíduos domiciliares, muitos resíduos volumosos e podas de 

árvores (figura 24). 

 
Figura 24 – Deposição de entulhos e resíduos domiciliares na Rua Mariano Augustinho Vieira no Bairro 

Jardim Atlântico.  

Fonte: COMCAP, 2011. 
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E. Coqueiros 

Identificou-se um ponto na Travessa do Argentino, onde havia uma grande 

deposição de resíduos da construção e demolição e resíduos volumosos (figura 25). 

 
Figura 25 – Deposição de entulhos e resíduos domiciliares na Travessa do Argentino no Bairro 

Coqueiros. Fonte: COMCAP, 2011. 

F. Coloninha 

Existe um ponto de descarte irregular na comunidade no bairro da Coloninha – 

em área da Secretaria do Continente (SECON), onde constantemente existe uma grande 

deposição de resíduos da construção e demolição e resíduos volumosos (figura 26). 

Este local fica em frente à área do PEV pleiteado nesse projeto. Dessa forma, a área do 

PEV já está inserida na rota de deposições de resíduos da construção civil e resíduos 

volumosos. 

 
Figura 26 – Deposição de entulhos e resíduos domiciliares no bairro da Coloninha, terreno em frente à 

área do PEV pleiteado no referente projeto. Fonte: COMCAP, 2011. 
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G. Outros “bota-foras” e/ou pontos de descarte irregular 

Identificaram-se outros pontos onde havia uma grande deposição de resíduos de 

construção e demolição e resíduos volumosos. No Balneário do Estreito, no final da Av. 

Santa Catarina (figuras 27 e 28) existe um ponto crítico, devido sua proximidade com 

o mar. No final da Av. Pres Juscelino Kubitschek de Oliveira com cruzamento para 

a Rua Nsa Do Rosario (figura 29) encontra-se outro ponto de descarte irregular, 

conhecido como PC3. 

 
Figura 27 e 28– Deposição de entulhos e resíduos domiciliares no Balneário do Estreito. 

Fonte: COMCAP, 2011. 

 
Figura 29 – Deposição de entulhos e resíduos domiciliares conhecido como ―PC3‖. 

Fonte: COMCAP, 2011. 

Identificaram-se outros pontos onde havia uma grande deposição de resíduos da 

construção e demolição e resíduos volumosos. No Balneário do Estreito, no final da 

Rua Castro Alves (figura 30) existe um ponto crítico, devido sua proximidade com o 

mar. Também no final da Rua Eduardo Horn, na altura da Av. Juscelino 
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Kubitschek encontra-se outro ponto de descarte irregular, conhecido como Sapé 

(figura 31). 

 
Figura 30 – Deposição de entulhos e resíduos domiciliares no Balneário do Estreito, no final de Rua 

Castro Alves. Fonte: COMCAP, 2011. 

 
Figura 31 – Deposição de entulhos e resíduos domiciliares conhecido como ―Sapé‖. 

Fonte: COMCAP, 2011. 

Todos os ―bota foras‖ supracitados neste trabalho são limpos freqüentemente 

pelo Departamento de Limpeza Pública da COMCAP. Esse serviço envolve uma grande 

estrutura de caminhões e funcionários da companhia para a crescente demanda do 

município, fazendo com que se tenha que escolher determinadas regiões em detrimento 
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de outras, sabendo-se que após alguns dias o mesmo local limpo estará com deposições 

irregulares novamente. 

3.6 Outras informações relevantes 

Vale ressaltar aqui que as disposições inadequadas de resíduos em áreas de ―bota 

fora‖ na região continental de Florianópolis, são decorrentes, entre outros, da falta de 

acompanhamento técnico durante as construções e demolições, o que pode ser 

confirmado com os dados repassados pela SECON, que durante o ano de 2010, somente 

93 projetos foram protocolizados e aprovados pelos órgãos municipais, autorizando a 

construção de edificações. Em 2011, até a presente data, somente 75 projetos foram 

protocolizados e aprovados. Em contrapartida, a especulação imobiliária e a construção 

civil crescem cada dia mais no município. 

Foi previsto no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS para o 

município de Florianópolis / SC, submetido à aprovação da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS conforme definido no  Decreto 

Estadual Nº 3.272, de 19 de maio de 2010, que fixa os critérios básicos sobre os quais 

devem ser elaborados os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos referentes a 

resíduos sólidos urbanos municipais, previstos nos artigos 265 e 266 da Lei n° 14.675, 

de 13 de abril de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente, a implantação 

da Rede de Pontos de Entrega para Pequenos Volumes (PEPV’s) no município de 

Florianópolis. 

Considera-se aqui como Pontos de Entrega para Pequenos Volumes, os 

equipamentos públicos destinados ao recebimento de pequenos volumes de resíduos da 

construção civil e resíduos volumosos, gerados e entregues pelos munícipes, podendo 

ainda ser coletados e entregues por pequenos transportadores diretamente contratados 

pelos geradores. Este equipamento, sem causar danos à saúde pública e ao meio 

ambiente, deve ser usado para a triagem de resíduos recebidos, posterior coleta 

diferenciada e remoção para adequada disposição final. Deve atender às especificações 

da norma brasileira NBR 15.112/2004 da ABNT. 

O Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico – PMISB, elaborado pela 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA, em seu Produto 
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11 – Versão Consolidada Final, tem como Meta de nº 74 – Implantação de Rede de 

Pequenos Volumes, tendo previstas ações de elaboração de estudo para identificação e 

viabilidade de áreas de recebimento de pequenos volumes e implementação da rede de 

pequenos volumes. 
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4 POPULAÇÃO ENVOLVIDA 

 
 

 Número de participantes diretos: 27.400 pessoas 

Considerou-se aqui como participantes diretos do projeto as instituições parceiras, bem 

como os atuais usuários do local – carroceiros, funcionários autônomos do tipo ―faço 

frete‖, e 30% da população do Continente.  

 

 Número de beneficiários diretos (por efeito do projeto): 91.174 pessoas 

Considerou-se aqui como beneficiários diretos do projeto a população residente na 

porção continental de Florianópolis, a qual está inserida dentro da Bacia de Captação do 

PEV Continente a ser instalado, visto que atualmente existem vários pontos com 

deposição inadequada de resíduos, constituindo em locais com aspecto paisagístico 

negativo, e que apresentam problemas relacionados à saúde ambiental, uma vez que 

atraem muitos vetores. Desta forma, com a implantação do PEV, haverá uma 

recuperação destas áreas degradas. 

 

 Número de beneficiados indiretos (por efeito do projeto): 404.224 pessoas 

Considerou-se aqui como beneficiados indiretos toda a população do município de 

Florianópolis, uma vez que este PEV trará impactos positivos para o município, entre 

eles, o aumento da vida útil dos aterros. 
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5 JUSTIFICATIVA 

 
 

5.1 Justificativa para o desenvolvimento do projeto 

O município de Florianópolis, assim como a grande maioria dos municípios 

brasileiros, tem encontrado dificuldades para promover a adequada gestão dos resíduos 

sólidos, entre eles os resíduos de construção e demolição. Estes resíduos, 

freqüentemente estão associados à deposição em locais impróprios e irregulares, como 

encostas de rios, vias e logradouros públicos, comprometendo a paisagem local, 

dificultando o tráfego e a drenagem urbana, além de favorecerem a disseminação de 

vetores e a degradação do ambiente, o que reflete de forma negativa na qualidade de 

vida da sociedade e aumenta os gastos do município com a limpeza urbana. 

Neste sentido, o município de Florianópolis está implantando um novo sistema 

de gerenciamento de RCD, voltado a atender pequenos geradores, que com freqüência 

executam pequenas obras ou reformas, muitas vezes sem acompanhamento de técnico 

especializado, resultando em grandes quantidades de RCD gerados e disposição final 

inadequada dos mesmos. Esta disposição final inadequada ocorre, muitas vezes, por 

falta de local adequado para dispor estes resíduos. Este sistema também prevê o 

gerenciamento de resíduos de grandes volumes como móveis, utensílios e 

eletrodomésticos de grande porte, que freqüentemente são descartados em terrenos 

baldios, por não serem coletados pelo serviço de coleta domiciliar de resíduos sólidos. 

Em virtude da característica polinucleada do município de Florianópolis, dos 

problemas relacionados à mobilidade urbana, da característica de se tratar de um 

município com território dividido em uma porção continental e outra insular, e de o 

município possuir apenas um aterro de inertes, este novo sistema de gerenciamento de 

RCD prevê como meta de curto a médio prazo, a instalação de 07 pontos de entrega 

voluntária, distribuídos em pontos estratégicos da cidade, como pode ser visualizado na 

figura 32, destinados ao  recebimento dos resíduos volumosos de geradores de pequeno porte 

ITEM E DO ANEXO I do Regulamento nº 003/2011 
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(população em geral, até 1m³), gratuitamente, e posterior encaminhamento ao destino final 

adequado. 

Deste total, somente 01 (um) já foi instalado e encontra-se em operação. Desta 

forma, o presente projeto tem como objetivo pleitear recursos para a instalação do PEV 

– Continente, compondo assim, mais uma etapa de implantação do novo sistema de 

gerenciamento de RCD do município de Florianópolis.  

 
Figura 32 – Mapa da rede de PEV’s e aterro de inertes e resíduos de construção civil. 

Fonte: COMCAP, 2011. Adaptado do mapa do Geoprocessamento corporativo de Florianópolis. 
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A instalação destes PEV’s é de extrema importância tanto para a população do 

entorno, que pode levar seus RCD e resíduos volumosos até este local, ao invés de 

descartá-los clandestinamente em locais inadequados, quanto para a operação do aterro 

de inertes, que requer uma segregação prévia à disposição final, o que aumenta muito 

os níveis de reciclagem destes materiais, e assegura o aumento da vida útil do aterro. 

Além da instalação da infra-estrutura necessária ao gerenciamento 

ambientalmente adequado dos RCD, também serão necessárias ações de educação 

ambiental com a comunidade local, de modo a assegurar a correta utilização deste 

equipamento de limpeza urbana, bem como conscientizar os geradores em relação à 

geração e descarte consciente dos RCD, contribuindo, assim, para minimizar os 

problemas ambientais locais. 

Os esforços precisam ser acompanhados de um programa de informação 

ambiental específico e capaz de mudar o atual comportamento, descompromissado, para 

uma nova postura no manejo desses resíduos, na qual os geradores e coletores tenham 

compromisso com a qualidade ambiental da cidade.  

Para assegurar o sucesso deste novo sistema, o processo de educação ambiental 

deverá ser implantado, acompanhado de um programa de fiscalização que seja rigoroso 

e capaz de ampliar a adesão (ainda que compulsória) à nova área de apoio ofertada e 

difundir a necessidade de compromissos por parte de geradores, coletores e receptores 

de resíduos, evitando-se assim a formação de novas áreas de ―bota-fora‖.  

5.2 Fatores Limitantes: riscos e dificultadores externos para 

implementação do projeto 

Alguns riscos que podem estar associados a este projeto são os seguintes: 

 Receio da população vizinha quanto à implantação deste equipamento de 

limpeza urbana; 

 Os atuais usuários, que depositam RCD e resíduos volumosos nesta área, por se 

tratar, atualmente, de um terreno baldio onde há descarte ilegal de RCD, não 

utilizarem mais o local após as obras de infra-estrutura no local para implantação 

do PEV; 
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  Ação do Ministério Público desencadeada por reclamações da população 

vizinha quanto à implantação do PEV no local; 

 Contaminação dos RCD por descarte de resíduos domiciliares dentro das caixas 

estacionárias. 

5.3 Soluções para superação dos fatores limitantes apontados 

Para evitar que estes fatores limitantes apontados anteriormente interfiram na 

implantação e operação do objeto do presente projeto, serão executadas as seguintes 

ações: 

 Serão realizados trabalhos de educação e conscientização ambiental com a 

comunidade local, para apresentação do projeto, apontando as melhorias que 

ocorrerão no local em função da implantação do PEV. 

 Está sendo realizado um cadastramento dos atuais usuários ―carroceiros‖, ―faço 

frete‖, entre outros, para que estes continuem utilizando o local após a 

implantação do PEV. Além disso, com a implantação do projeto será realizado 

um programa de fiscalização para evitar a formação de novos ―bota-foras‖; 

 O projeto do PEV será executado, atendendo o código de obras e código de 

posturas municipal, tendo, assim, seus projetos de implantação aprovados na 

prefeitura, além de atender a NBR 15.112 da ABNT; 

 Haverá uma caixa brooks exclusiva e identificada,  dentro do galpão, para 

acondicionamento dos rejeitos, além de funcionário da COMCAP que ficará 

supervisionando e orientando os usuários quanto ao descarte adequado de cada 

tipo de resíduo dentro das caixas; 

 Serão criados padrões operacionais adequados para sistematizar as rotinas da 

estrutura proposta. 

No quadro 06 a seguir estão sintetizados os possíveis riscos para implementação 

do projeto e as estratégias para minimizá-los. 
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Quadro 06 – Resumo dos riscos para implementação e estratégias para minimização. 

Risco Estratégias para minimizá-los 

Receio da população vizinha quanto à 

implantação deste equipamento de limpeza 

urbana. 

Trabalhos de educação e 

conscientização ambiental com a 

comunidade local. 

Os atuais usuários, que depositam RCD e 

resíduos volumosos nesta área, não a 

utilizarem mais depois da instalação do 

PEV. 

Cadastramento dos atuais usuários e 

fiscalização. 

Ação do Ministério Público desencadeada 

por reclamações. 

O projeto será executado de acordo 

com as normas técnicas e legislação 

municipal. 

Contaminação dos RCD por descarte de 

resíduos domiciliares. 

Supervisão de funcionário responsável 

para segregação adequada. 

Fonte: COMCAP, 2011. 
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6 AÇÕES DO PROJETO 

 
 

Obedecendo às diretrizes gerais da Resolução Nº 307 do CONAMA, que 

estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil, cabe aos municípios assumir a solução para o problema dos pequenos volumes, 

quase sempre mal dispostos, bem como o disciplinamento da ação dos agentes 

envolvidos com os grandes volumes de resíduos. 

Desta forma, para implantação de um sistema de gestão sustentável para os 

resíduos de construção e resíduos volumosos são necessárias as iniciativas 

estruturadoras apresentadas no organograma da figura 33. O sistema inclui ações 

centrais, com a implantação de duas redes de novas áreas de apoio (pequenos e grandes 

volumes) e o desenvolvimento de dois programas específicos (informação ambiental e 

fiscalização).  

A implementação destas ações, que tem como objetivo principal interferir de 

forma positiva na gestão dos RCD e resíduos volumosos pode ser realizada de forma 

evolutiva, com metas de curto e médio prazo. 

Desta forma, neste projeto serão abordadas as seguintes ações do organograma: 

 Ação 1 – Rede para gestão de pequenos volumes com pontos de entrega 

voluntária; 

 Ação 3 – Programa de informação ambiental; 

 Ação 4 – Programa de fiscalização. 
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Figura 33 – Organograma de um sistema de gestão sustentável para os RCD e resíduos volumosos. 

Fonte: PINTO, 2005. 
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6.1 Descrição das Ações 

6.1.1 Ação 01 – Rede de áreas para manejo de pequenos volumes 

Como já foi descrito anteriormente, o novo sistema de Gerenciamento de 

Resíduos de Construção, Demolição e Volumosos do município de Florianópolis prevê 

a instalação de 07 Pontos de Entrega Voluntária destinadas ao recebimento de pequenos 

volumes, como meta de curto a médio prazo.  

Para o correto funcionamento do sistema de gestão para resíduos da construção 

civil e resíduos volumosos na parte continental de Florianópolis, faz-se necessária a 

implantação de um Ponto de Entrega Voluntária para Pequenos Volumes – PEV, o qual 

terá um raio de ação que abrangerá toda a porção continental de Florianópolis, como 

visto na figura 34 a seguir. 

 
Figura 34 – Raio de Influência do PEV - Continente de Florianópolis 

Fonte: COMCAP, 2011. Adaptado do mapa do Geoprocessamento corporativo de Florianópolis. 
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Para escolha da localização do PEV levou-se em conta o mapeamento das 

deposições irregulares, o perfil dos agentes geradores e coletores dos pequenos volumes 

e informações obtidas durante o diagnóstico.  

O limite da bacia de captação do PEV Continente será toda porção continental 

do município de Florianópolis, figura 35 abaixo, sendo tecnicamente possível e 

financeiramente viável, segundo os atuais fluxos de coleta, disposição desses resíduos e 

estudo de viabilidade econômica, anteriormente apresentado.  

 
Figura 35 – Bacia de Captação PEV Continente 

Fonte: COMCAP, 2011. Adaptado do mapa do Geoprocessamento corporativo de Florianópolis. 

A bacia de captação de resíduos da parte continental de Florianópolis é uma área 

de características relativamente homogêneas, com dimensão tal que permita o 

deslocamento dos pequenos coletores de seu perímetro até o respectivo ponto de entrega 

voluntária, inibindo, assim, o despejo irregular dos resíduos, pela facilidade conferida à 



 

 

69 
Companhia Melhoramentos da Capital – COMCAP 

Anexo I do Regulamento nº 003/2011- Chamada Pública – Fundo Socioambiental CAIXA 

 

 

sua entrega num local designado para isso. O ponto está situado nas proximidades do 

centro geométrico da bacia de captação, o qual funcionará próximo de vários pontos 

onde já ocorre deposição irregular de resíduos da construção civil e volumosos, sendo 

que existe um ponto de deposição irregular em frente ao terreno planejado para o PEV 

Continente. Com isso, cria-se um fluxo ambientalmente adequado para atividades que já 

ocorrem espontaneamente. 

Para definir os limites da bacia foram levados em conta:  

 a capacidade de deslocamento dos pequenos coletores (equipados com carrinhos, 

carroças e outros pequenos veículos) em cada viagem, ou seja, algo entre 1,5 km 

e 2,5 km (raio de abrangência do PEV); 

 a altimetria da região, para que os coletores não sejam obrigados a subir ladeiras 

íngremes com os veículos carregados para realizar o descarte dos resíduos, visto 

na figura 36 abaixo; 

 a verificação da inexistência de barreiras naturais que impeçam ou dificultam o 

acesso ao ponto de entrega voluntaria. 

 
Figura 36 – Hipsometria da área continental de Florianópolis.  

Fonte: COMCAP, 2011. Adaptado do mapa do Geoprocessamento corporativo de Florianópolis. 
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O ponto de entrega voluntária ocupará uma área pública municipal cedida 

através de Termo de Cessão de Uso à Companhia Melhoramentos da Capital, com área 

de aproximadamente 2000m². Esta área pública foi usada por algumas famílias para 

triagem de materiais recicláveis por longo período de tempo em depósito a céu aberto, 

causando degradação da mesma. Essa utilização degradante da área motivou uma Ação 

Civil Pública contra a PMF, resultando num acordo para recuperação do local, que 

inclui a criação de um PEV na localidade como medida remediadora. A documentação 

referente à ação do Ministério Público encontra-se em anexo no item 3.1 do item 3 - 

ANEXOS DO ANEXO I - PROJETO. 

No projeto do Ponto de Entrega Voluntária – Continente estão incorporados os 

seguintes aspectos: 

 Colocação de uma cerca viva nos limites da área, para reforçar a imagem de 

qualidade ambiental do equipamento público; 

 Diferenciação dos espaços para a recepção dos resíduos que tenham de ser 

triados (resíduos da construção, resíduos volumosos, resíduos secos da coleta 

seletiva etc.), para que a remoção seja realizada por circuitos de coleta, com 

equipamentos adequados a cada tipo de resíduo; 

 Criação de um platô, para que a descarga dos resíduos pesados — resíduos da 

construção — seja feita diretamente no interior de caçambas metálicas 

estacionárias; 

 Garantia dos espaços corretos para as manobras dos veículos que utilizarão a 

instalação — como pequenos veículos de geradores e coletores, além dos 

veículos de carga responsáveis pela remoção posterior dos resíduos acumulados; 

 Preparação de placas de sinalização que informem à população do entorno e a 

eventuais passantes sobre a finalidade dessa instalação pública, como local 

correto para o descarte do RCD e de resíduos volumosos; 

 Instalação, no ponto de entrega, de um ―módulo P‖, composto de uma pequena 

guarita/sala, vestiário/sanitário masculino e feminino e um pequeno depósito, a 

fim de facilitar a presença contínua de um funcionário – uma espécie de zelador 
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local, que acompanhe o uso correto do equipamento público e as condições de 

higiene local. 

Para a operação correta e eficiente do Ponto de Entrega Voluntária - Continente, 

será feito um treinamento inicial para os funcionários designados a trabalharem no PEV, 

e reforços anuais aos funcionários que ficarem responsáveis pela unidade. Alguns dos 

aspectos operacionais importantes para abordagem nesse treinamento são: 

 O limite estabelecido para o volume máximo das cargas individuais de resíduos 

que possam ser recebidos gratuitamente na unidade será limitada como pequeno 

volume as quantidade de 1 m³; 

 Impedimento do descarte de resíduos orgânicos domiciliares, de resíduos 

industriais e de resíduos dos serviços de saúde; 

 A organização racional dos resíduos recebidos, para possibilitarem a 

organização de circuitos de coleta que devem ser executados com o auxílio de 

equipamentos e meios de transporte adequados. 

Estão planejados para a rede de PEV´s, circuitos de coleta para cada um dos 

diferentes tipos de resíduos, os quais serão destinados a cobrir a rede de pontos de 

entrega voluntária, buscando permitir a concentração de cargas de mesma natureza e, 

por conseguinte, a transformação de pequenos em grandes volumes, viáveis para o 

manejo e gestão sustentável dos resíduos de construção e resíduos volumosos. Dessa 

forma haverá uma otimização na logística relacionada a esses resíduos, com uma 

conseqüente economia no transporte e uma diminuição na quantidade de gases gerados 

pelo mesmo. 

6.1.2 Ação 03 – Programa de Informação Ambiental 

A educação ambiental para a sustentabilidade é um processo de aprendizagem 

contínua, baseada no respeito à vida em todas as suas formas. Neste sentido o trabalho 

social promove ações de conscientização da população, mas indo além dos métodos 

informativos, criando mecanismos de sensibilização que incluam o conhecimento dos 

processos e gerem a necessidade de mudança comportamental  
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A proposta visa sensibilizar o cidadão, através da educação e informação 

ambiental, gerando uma mudança de comportamento em relação aos seus resíduos, em 

especial os RCD, bem como com a melhoria e manutenção da limpeza da cidade. 

A realização do trabalho social propicia a correta apropriação e uso dos sistemas 

implantados, por meio de caráter informativo e educativo, buscando a mobilização e a 

participação social, que contribuem para uma melhoria na qualidade dos serviços de 

limpeza pública.  Neste sentido se faz necessário uma intervenção específica aos 

principais usuários do sistema, tendo em vista que os carroceiros, freteiros, catadores, 

que transportam esses materiais e que geralmente o dispõem em lugares inadequados, 

precisam ser sensibilizados a utilizarem o destino ambientalmente correto. Assim os 

trabalhos educativos serão feitas por abordagem individual nos antigos pontos de 

descarte e a partir da identificação dos mesmos através de cadastramento. 

As ações previstas buscam a participação do cidadão através de novas atitudes, 

bem como a inclusão social dos carroceiros, subsidiando sua formação e apoiando a 

logística dessa coleta, visando garantir o destino correto dos resíduos transportados por 

eles, bem como o disciplinamento do uso. Para isso é fundamental um suporte técnico e 

educativo que os ajudem a fortalecer a relação desses usuários e seus clientes. As 

atividades de suporte serão realizadas pelos técnicos, sendo que na área de humanas 

serão desenvolvidas atividade educacionais para prepará-los para o uso do equipamento 

público disponível.  

As atividades planejadas no Programa de Informação Ambiental a serem 

executados na região, pela Secretaria Municipal do Continente – SECON e COMCAP 

serão integradas, abrangendo de forma indireta, grande parte da população, através de 

multiplicadores, ampliando os resultados esperados, tais como: maior quantidade de 

material encaminhado para o PEV, evitando o descarte inadequado de RCD e resíduos 

volumosos e maximizando a utilização do PEV; diminuição da quantidade de resíduos 

enviados ao aterro de inertes, manutenção da limpeza da cidade, entre outros. 

Os trabalhos serão realizados através de divulgações dirigidas, com entrega de 

folhetaria, orientações, informações, palestras, participações em eventos, atendimentos 

conforme as demandas de solicitações nas áreas de interesses da Limpeza Pública, 

contatos com entidades comunitárias, entre outros.  
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Dentro dos trabalhos de intervenção social, a SECON já tem como prática 

habitual a realização de contatos comunitários através de reuniões com entidades locais, 

criando um canal permanente de comunicação pra ouvir os anseios comunitários, bem 

como informar as ações governamentais. Conforme dados fornecidos por esta secretaria, 

as reuniões tem freqüência de diversas entidades: em 2009 foram realizadas 02 

reuniões, com freqüência de 18 entidades; em 2010 foram 04 reuniões com cerca de 10 

entidades e em 2011 duas reuniões com cerca de 09 instituições. Aproveitaremos essa 

modalidade para a realização dos trabalhos com as lideranças comunitárias, ONGs e 

instituições locais. 

Estão previstas as seguintes ações de caráter informativo, de mobilização social 

e de educação ambiental: 

 Formação e capacitação das equipes que trabalharão na operação do PEV; 

 Formação para os usuários que freqüentemente coletam RCD na comunidade – 

carroceiros, freteiros, etc. através de intervenção social; 

 Formação dos profissionais que atuam na construção civil, como arquitetos, 

mestres de obra e pedreiros, sobre o correto gerenciamento de RCD; 

 Sensibilização das comunidades do entorno e da população em geral através de: 

entrega de folders, principalmente através de visitas domiciliares, palestras, 

formação para líderes comunitários e intervenções artísticas. 

 Comunicação visual educativa: colocação de placas educativas, divulgação dos 

trabalhos quando realizados nas comunidades (carro de som, jornais de bairro, 

mídia em geral), placas educativas próximas aos locais anteriormente utilizados, 

indicando o PEV do Continente como área ambientalmente adequada para 

entregar os RCD e resíduos volumosos. 

 Mobilização comunitária e social: reuniões com entidades representativas das 

comunidades do entorno, Ong’s e instituições locais, oficinas interativas com os 

segmentos sociais atingidos, ações de integração com a comunidade, tais como: 

divulgação dos dias de limpeza no bairro, parceria em eventos, apresentação do 

novo equipamento de limpeza urbana e outras; 
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 Integração com órgãos da PMF e Governo do Estado: articular os demais setores 

da PMF, envolvidos no processo: FLORAM (Fundação Municipal do Meio 

Ambiente de Florianópolis), SECON (Secretaria do Continente), Secretaria de 

Saúde / Centro de Zoonoses / Vigilância Ambiental, Programa de Saúde da 

Família, Agentes Comunitários de Saúde e outros para a formação de agentes 

comunitários de saúde, fiscalização (com orientação domiciliar) e lideranças; 

com a Fundação do Meio Ambiente do Estado (FATMA) ações fiscalizadoras e 

educativas. 

 

6.1.3 Ação 04 – Programa de Fiscalização 

Uma vez que as condições para a correta gestão dos RCD e resíduos volumosos 

foram criadas, por parte da administração pública e pelos possíveis agentes privados 

envolvidos no processo, torna-se necessária a implantação de um Programa de 

Fiscalização rigoroso. 

Em um primeiro momento, o programa de fiscalização irá subsidiar a migração 

ordenada da atual situação para o novo sistema de gestão. Já em um segundo momento, 

estas ações irão garantir o pleno funcionamento deste novo sistema, de forma a evitar 

ações que venham a degradar o meio ambiente, e, ao mesmo tempo, controlar a atuação 

de carroceiros e freteiros não cadastrados e não comprometidos com o novo sistema 

regulamentado. 

―A fiscalização dos agentes é um importante instrumento de gestão e 

complementar à oferta das instalações como solução concreta para o problema do 

manejo adequado dos RCD e ao programa de informação e mobilização social.‖ 

(PINTO, 2005).  

Desta forma este programa de fiscalização ambiental deverá renovar as práticas 

de fiscalização de posturas já existentes no município, e também, introduzir novas 

estruturas e procedimentos de controle. Neste sentido, ―há necessidade de se rever o 

sistema de fiscalização a partir da definição precisa das competências e regras para 

atuação dos geradores, coletores, receptores e, inclusive, dos gestores municipais‖, 



 

 

75 
Companhia Melhoramentos da Capital – COMCAP 

Anexo I do Regulamento nº 003/2011- Chamada Pública – Fundo Socioambiental CAIXA 

 

 

estabelecendo-se penalidades para o descumprimento de cada uma destas regras, 

permitindo-se assim o disciplinamento desses diversos agentes. 

As principais ações a serem implementadas nesse programa específico são: 

 Fiscalizar a adequação de todos os agentes coletores às normas do novo sistema 

de gestão, inclusive seu cadastro nos órgãos municipais competentes; 

 Fiscalizar a ação dos geradores, inclusive quanto ao correto uso dos 

equipamentos de coleta, de forma que eles não repassem aos coletores 

responsabilidades que não lhes competem; 

 Coibir a continuidade de operação de antigos bota-foras e o surgimento de 

outras áreas para a disposição de RCD não licenciadas e incompatíveis com o 

novo sistema de gestão; 

 Estabelecer instrumentos de registro sistemático das ações de fiscalização e 

controle empreendidas de maneira a tornar possível a avaliação periódica da sua 

eficácia e aperfeiçoamento. 

6.1.4 Outras Ações Complementares 

Além das ações estruturantes do novo sistema de manejo e gestão sustentável 

dos resíduos da construção e resíduos volumosos, anteriormente descritas, há outras 

ações, de caráter complementar, que deverão ser adotadas para aumentar a eficiência 

geral do sistema, tais como: 

 Articular a rede de pontos de entrega voluntária para pequenos volumes com o 

programa de coleta seletiva dos resíduos secos recicláveis domiciliares. Para 

isso, o projeto do ponto de entrega prevê um local específico para a instalação de 

um conjunto de contêineres que permitam o armazenamento temporário desses 

resíduos.  

 Criar um programa para capacitação de carroceiros e outros pequenos coletores. 

Como grande parte das deposições irregulares de resíduos é resultante da ação 

dos pequenos coletores e de suas limitações quanto à sua capacidade de 

deslocamento, sua inserção formal no novo sistema de gestão possibilita 
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melhores resultados para a limpeza urbana e redução de seu custo operacional, 

além de propiciar a ampliação da renda desses agentes.  

Para receber o apoio do programa, esses pequenos coletores deverão se cadastrar 

no novo sistema e assumir total compromisso de que farão a correta disposição dos 

resíduos nos pontos de entrega voluntária, deixando de ser degradadores ambientais 

para se tornarem novos e valiosos agentes da limpeza urbana. 

6.2 Estratégia de implantação das ações 

O serviço público de coleta em Florianópolis para a captação dos pequenos 

volumes será organizado de forma a atender toda a área urbanizada da porção 

continental de Florianópolis, com a instalação do ponto de entrega voluntária no 

continente, estabelecido de acordo com a bacia de captação, a qual é uma zona 

homogênea que atrai a maior parcela possível do RCD gerado em sua área de 

abrangência.  

Após a implementação do Ponto de Entrega Voluntária do Continente, o mesmo 

será divulgado entre a população da redondeza (geradora potencial de RCD), bem como 

aos coletores desses resíduos que recolhem pequenos volumes, como instalação 

permanente e adequada para o descarte de resíduos de construção e demolição. 

Será ressaltado, junto à população, que, se mal dispostos, esses resíduos 

facilitam a proliferação de vetores e comprometem a qualidade ambiental, e que esses 

pontos de entrega voluntária funcionarão também como locais intermediários para o 

descarte de resíduos volumosos (móveis e utensílios inservíveis, podas da arborização 

privada, embalagens de grande porte e outros) — parcela importante dos resíduos 

sólidos urbanos que também não vem sendo adequadamente gerenciada em grande parte 

dos municípios brasileiros e que, freqüentemente, é descartada clandestinamente em 

locais impróprios, em conjunto com resíduos da construção e demolição, obrigando a 

administração municipal a recolhê-los periodicamente, junto com estes, geralmente em 

condições adversas.  

Nessa linha de ação, serão instaladas placas de sinalização em cada um dos 

pontos de descarte irregular listados na figura 05, a fim de informar que ali é proibido 

dispor/depositar resíduos e principalmente informar sobre o Ponto de Entrega 
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Voluntária do Continente, que está apto para receber resíduos da construção civil e 

resíduos volumosos.  

Outra estratégia será o monitoramento dos pontos de descarte irregulares, 

visando avaliar a eficácia das ações tomadas até o devido momento e analisar a 

necessidade do aumento ou diminuição da abrangência e intensidade das mesmas, além 

de localizar os pontos críticos remanescentes que merecem especial atenção. 

Ao mesmo tempo, o ponto de entrega do continente pode e será utilizado como 

alternativa para expansão da coleta seletiva da parcela seca dos resíduos domiciliares 

(papéis, plásticos, vidros e metais) gerados na porção continental de Florianópolis. 

O ponto de entrega do continente será o segundo PEV a ser instalado neste 

primeiro momento, dentro de uma rede de PEV’s propostas para Florianópolis, em um 

total de 07 unidades. A construção da rede deve ocorrer de forma gradativa, 

concomitante com dois outros processos: o primeiro, dedicado à recuperação de todos 

os locais de deposição irregular presentes na bacia de captação, possibilitando o resgate 

da qualidade urbanística; o segundo, dedicado à promoção de informação concentrada, 

seguida de fiscalização renovada, com vistas à alteração de cultura e adesão de todos ao 

compromisso com o correto descarte e destinação dos resíduos.  

A implantação gradativa e monitorada dos pontos facilita uma melhor análise 

das possibilidades de otimização da distribuição das unidades e a conseqüente redução 

dos investimentos. 

O destino que será dado ao RCD priorizará as soluções de reutilização e 

reciclagem ou, quando inevitável, adotará a alternativa do Aterro de Resíduos de 

Construção Civil indicado na Resolução 307 do CONAMA e normatizado pela ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em Florianópolis o Aterro de Inertes e RCC 

– Canto do Lamin será utilizado tanto para a correção de nível de terrenos (terreno 

degradado) para uma ocupação futura dos mesmos (disposição definitiva) quanto para a 

reservação (disposição temporária) dos resíduos de concretos, alvenarias, argamassas, 

asfalto e de solos limpos, visando ao seu aproveitamento futuro. 

Com local disponível e ambientalmente correto para a disposição dos resíduos 

da construção civil e volumosos, uma fiscalização rigorosa do sistema será realizada 

pela municipalidade a fim de atingir progressivamente suas metas: eliminar os bota-
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foras; coibir a presença de coletores irregulares e descompromissados com o sistema; 

disciplinar a ação dos geradores e garantir o uso adequado dos equipamentos de coleta e 

das instalações de apoio. 

6.3 Descrição da estruturação do sistema de gestão integrada para o 

manejo diferenciado de resíduos de construção e demolição 

A redução, a reutilização e a reciclagem dos RCD são ações fundamentais para 

que o manejo e o gerenciamento desses resíduos sejam eficazes. A educação ambiental 

é extremamente importante para o início e a continuidade de um sistema de gestão dos 

resíduos, necessitando lembrar a população constantemente dos benefícios relacionados 

à saúde e ao local onde vivem quando os seus RCD são destinados adequadamente.  

Os pontos de entrega voluntária, neste sistema, são um dos pilares para facilitar 

o gerenciamento dos RCD, constituindo-se de locais onde serão depositados e 

concentrados todos os pequenos volumes desses resíduos. A triagem correta dentro doe 

um PEV é essencial para dar continuação da correta gestão dos RCD.  

Os PEV’s são necessários para evitar a degradação da cidade, assim como 

diminuir os custos dos órgãos públicos com a limpeza urbana para remoção de resíduos 

destas áreas degradadas. 

Nesse contexto, com a criação do Ponto de Entrega Voluntária do Continente, 

pretende-se criar um fluxo sustentável na gestão de pequenos volumes da parte 

continental de Florianópolis, como pode ser visto na figura 37 abaixo.  
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Figura 37 – Fluxograma Gerador/Destino Final dos resíduos recebidos no PEV. 

Fonte: COMCAP, 2011. 

Percebe-se que os geradores identificados como possíveis ―alimentadores‖ dos 

pontos de descartes irregulares terão um caminho ambientalmente adequado para 

destinar seus resíduos de RCD e resíduos volumosos, sento este o PEV - Continente. 

Após os resíduos adentrarem o PEV, cada tipo de resíduo será disposto separadamente, 

sendo que cada um terá um caminho diferenciado na direção a um destino 

ambientalmente correto e economicamente adequado. Com isto se trata separadamente 

cada um dos tipos e/ou classes de resíduos, o que acarreta em uma diminuição nos 

custos de coleta, transporte, triagem e destinação final. 

Ressalta-se na figura 37 acima, que o Aterro de Inertes, o qual receberá grande 

quantidade de resíduos Classe A, necessita que antes dos resíduos adentrá-lo, seja feita a 

separação na origem entre os resíduos de RCD e os resíduos volumosos, a fim do não 

aterramento de materiais passíveis de reaproveitamento e/ou reciclagem, assim como na 

diminuição de custos de triagem no aterro e também aumento da vida útil do mesmo. 
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Para o correto funcionamento do PEV Continente serão definidos os materiais 

que podem ou não podem ser recebidos no mesmo, informados na sua entrada através 

de placa de sinalização. Além disso, o funcionário responsável pelo PEV irá informar e 

fiscalizar a correta entrada desses resíduos. A listagem dos resíduos pode ser vista no 

quadro 07 abaixo: 

Quadro 07 – Tipos de resíduos que podem e não podem ser entregues no PEV Continente. 

Relação de resíduos 

Podem ser entregues no PEV Não podem ser entregues no PEV 

Resíduos Classe A Resíduos Classe C 

Resíduos Classe B Resíduos Classe D 

Exemplos: Exemplos: 

Metal - latas de tintas, arames, ferro em 

geral 

Lixo doméstico (restos de comida, lixo 

sanitário, etc...)¹ 

Plástico Animais mortos 

Vidro Lama de fossas 

Papel, Papelão Lixo tóxico / perigoso - pincéis, brochas, 

pilhas, baterias, solvente e verniz, tinta com 

validade vencida, embalagens de 

agrotóxicos 

Eletrodomésticos 

Areia de limpeza da drenagem 

Aterro, terra ou solo 
Pincéis, rolos e panos sujos de tinta e 

solvente 

Entulhos Osso 

Telhas Gesso 

Tijolos  

Cerâmica / azulejos  

Concreto com ou sem ferro  

Louça sanitária  

Cabeça de pedra  
¹Apesar de ser informado o não recebimento no PEV desse tipo de resíduo, será destinado um 

local para armazenamento diário do mesmo, o qual poderá adentrar o PEV juntamente com outro 

material, passando despercebido num primeiro momento pelo funcionário responsável. O resíduo 

domiciliar acondicionado no PEV será recolhido diariamente pela coleta convencional da própria 

COMCAP. 
Fonte: COMCAP, 2011. 

 

Ainda para o correto funcionamento do PEV serão observadas outras diretrizes, 

segundo NBR 15.112/2004: 

 Os resíduos aceitos devem ser integralmente triados; 

 Deve ser evitado acúmulo de material não triado; 
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 Os resíduos devem ser classificados pela sua natureza e acondicionados em 

locais diferenciados; 

 Os rejeitos resultantes da triagem devem ser destinados adequadamente. 

Outro ponto a se destacar no PEV, segundo a NBR 15.112/2004, no item 7.4, os 

usuários, na entrega dos seus resíduos no PEV, estão dispensados da apresentação do 

CTR. 

Em relação à infra-estrutura do Ponto de Entrega Voluntária - Continente, o 

mesmo será instalado no antigo Terminal Integrado de capoeiras, armazenando os 

resíduos dentro de cada uma das caixas estacionárias, segundo figuras 38 a 42 a seguir. 

As caixas estacionárias serão operadas por equipamento roll-on roll-off. 
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Figura 38 – Estrutura do TICAP. 
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Figura 39 – Vista frontal da entrada do PEV. 

 

 
Figura 40 – Vista interna do PEV representando as baias, caixas tipo Brooks e estacionárias e a 

movimentação de veículos dos usuários do PEV. 
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Figura 41 - Vista interna do PEV representando as baias, caixas estacionárias, placas de identificação e o 

módulo de serviço com depósitos e banheiros. 

 
Figura 42 – Vista lateral do PEV. 
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Ressalta-se que uma das baias (local para armazenamento das caixas 

estacionárias) será ociosa, visando à facilidade de manobra dos caminhões de coleta das 

caixas estacionários. Isso acontece para permitir que o caminhão que opera o 

equipamento roll-on roll-off deixe uma caçamba vazia na baia ociosa e recolha uma 

caçamba cheia de material, realizando assim um rodízio das baias. Para tal 

funcionamento ocorrer, existirão placas móveis que terão a função de indicar o que pode 

ser depositado em cada baia, assim como indicar a baia que não está disponível para 

deposição.  

As caixas estacionárias serão destinadas para o recebimento dos seguintes 

resíduos: 

Tipo de Resíduo  Local de Acondicionamento 

Eletrodomésticos de grande porte  Caixa estacionária nº 1 

Sofás e Colchões Caixa estacionária n º 2 

Entulho Caixa estacionária nº 3 

Madeira Caixa estacionária nº 4 

Podas Caixa estacionária nº 5 

Vidro Caixa Brooks nº 1 

Papelão Caixa Brooks nº 2 

Papel Caixa Brooks nº 3 

Reciclável Misto Caixa Brooks nº 4 

Pneus Baia nº 1 

Roupas Usadas/doadas Baia nº 2 

Eletroeletrônicos Baia nº 3 

Óleo de cozinha Bombonas – depósito nº 1 do módulo 

Pilhas e Baterias Contentor nº 1 - depósito nº 2 do módulo 

Eletroeletrônicos de pequeno porte Contentor nº 2 - depósito nº 2 do módulo 

Lâmpadas fluorescentes Bombonas – depósito nº 3 do módulo 

Rejeitos gerados no PEV (sanitários e 

copa) 

Contentor nº 3 – ao lado do módulo de 

serviço 
Descrição dos locais de acondicionamento dos resíduos no PEV do TICAP. 

 

Para implantação do projeto será investido o valor total de R$ 782.982,00 

para aquisição dos seguintes equipamentos, com respectivos quantitativos: 
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 Resumo dos equipamentos a serem adquiridos no projeto. 

 

Para implantação do PEV em uma das plataformas do TICAP serão 

necessárias algumas obras visando à reforma e revitalização da área, visto que a mesma 

sofreu ação de vândalos por estar durante muitos anos desativada, conforme 

detalhamento orçamentário apresentado no Anexo I.  

O total de investimentos é de R$ 113.207,49. 

Os principais investimentos na parte de obras serão os seguintes: 

 Instalação de controles de entrada e saída; 

 Instalação de Sistema de Vigilância Eletrônica; 

 Demolição dos fechamentos dos módulos de serviço para 

instalação das esquadrias; 

 Instalação de esquadrias nos módulos de serviço; 

 Instalação dos equipamentos sanitários; 

 Instalações Elétricas; 

 Pintura dos Módulos de serviço e fachada; 

 Instalação de baias em gradil para recebimento de resíduos na 

parte coberta. 

 

Deve-se ressaltar que a coleta no PEV será incluída na rotina operacional de 

remoção, sendo que as caixas brooks serão operadas por um caminhão com 

equipamento poliguindaste e as caixas estacionárias serão transportadas por um 

caminhão com equipamento roll-on roll-off. 

Equipamento valor unitario qtde total

roll-on roll-ff - chassi 253.973,00R$      2 507.946,00R$   

roll-on roll-ff - equipamento 48.000,00R$         2 96.000,00R$     

caixas 30m³ 19.900,00R$         6 119.400,00R$   

caixas 20m³ 19.300,00R$         2 38.600,00R$     

caixa brooks 5m³ 4.500,00R$           4 18.000,00R$     

contentores 312,00R$               3 936,00R$           

Bombonas 70,00R$                 7 490,00R$           

Tablet 1.610,00R$           1 1.610,00R$       

782.982,00R$   Total
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Os resíduos recebidos devem ser previamente triados, na fonte geradora, ou 

triados no momento da descarga e depositados nos locais indicados, conforme a quadro  

abaixo: 

Quadro 08 – Fluxo dos resíduos recebidos dentro do PEV. 

TIPO DO RESÍDUO ONDE DESCARREGAR 

metal - latas de tintas, arames, ferro em geral Caixa brooks 4 – Galpão 

plástico Caixa brooks 1 e 2 – Galpão 

vidro Caixa brooks 3 – Galpão 

papel Caixa brooks 1 e 2  – Galpão 

papelão Caixa brooks 1 e 2  – Galpão 

rejeitos de triagem Caixa brooks 5 – Galpão 

eletrodomésticos Galpão 

madeira - esquadrias e móveis inteiros Caçamba estacionária de madeiras 

telhas - inteiras Galpão 

tijolos - inteiros Galpão 

azulejos/ cerâmicas - inteiros Galpão 

cabeça de pedra Caçamba estacionária de entulho 

restos de poda - galhada Caçamba estacionária de galhadas 

madeira - escoras, caixaria, vigas, assoalhos Caçamba estacionária de madeiras 

madeira - armários, móveis em geral 

Galpão ou  

Caçamba estacionária de volumosos  

de móveis e /ou estofados 

pneu Caixa Brooks 6 – Galpão 

aterro bom Área para aterro 

lajotas, meios fios Galpão 

Pedras provenientes de implosão ou escavação Caçamba estacionária de entulho 

telhas cerâmicas quebradas Caçamba estacionária de entulho 

tijolos - quebrados Caçamba estacionária de entulho 

azulejos/ cerâmicas - quebrados Caçamba estacionária de entulho 

louça sanitária - inteira Galpão 

louça sanitária - quebrada Caçamba estacionária de entulho 

concreto s/ ferro ou peças pequenas c/ ferro Caçamba estacionária de entulho 

restos de poda - folhas, grama, etc Caçamba estacionária de galhadas 

sofás Galpão 

colchões Galpão 

entulho "ruim" Caçamba estacionária de entulho 

concreto c/ ferro – peças grandes Caçamba estacionária de entulho 

material orgânico Caixa Brooks 5 – Galpão 

óleo convencional Bombona - Galpão 

Fonte: COMCAP, 2011. 
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No contexto da área continental do município de Florianópolis, o PEV trabalhará 

de forma integrada com o Programa de Coleta do Lixo Pesado, já existente no 

continente. Esse processo irá ocorrer com o PEV funcionando como um pequeno 

transbordo para os caminhões da COMCAP, trabalhando como apoio logístico, a fim de 

minimizar a quilometragem e o tempo de coleta e transporte até o destino final, assim 

como maximizar o material recolhido.  

Essa logística também permitirá que algumas caixas estacionárias possam ser 

dispostas em pontos estratégicos do Continente, as quais funcionarão como PEV’s 

móveis, sendo instaladas em áreas onde a adesão ao PEV fixo encontrar resistência 

devido a fatores de topografia e/ou culturais. Os fatores de topografia não poderão ser 

alterados pelo órgão municipal, mas o fator cultural será trabalhado através da Educação 

Ambiental, como já descrito nesse projeto. A logística do PEV Móvel pode ser 

visualizada na figura 39 abaixo: 

 
Figura 39 – Logística dos PEV’s móveis.  

Fonte: COMCAP, 2011. 

A idéia é que o PEV Móvel, num primeiro momento se instale nos pontos 

críticos, utilizando-se de no mínimo 03 caixas estacionárias de 20 ou 30 m³, a fim de se 

dispor os resíduos separadamente na origem. Com a utilização do PEV móvel pretende-

se minimizar e/ou acabar com as disposições irregulares no continente. 

Após o PEV Continente (fixo) estar difundido entre a população do Continente, 

pretende-se utilizar o PEV Móvel como apoio ao programa Lixo Pesado. Com isso o 
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PEV móvel será disposto em uma área continental onde está ocorrendo o programa Lixo 

Pesado, fazendo com que muitos moradores levem seus resíduos até as caixas 

estacionárias do PEV Móvel. O local onde será instalado provisoriamente o PEV móvel 

será divulgado através de carro de som, da mesma forma que o Programa Lixo Pesado é 

divulgado em cada bairro atualmente. Além disso, a programação do PEV móvel será 

realizada junto com a programação do Lixo Pesado para cada ano, sendo 

disponibilizada no site da PMF e COMCAP para consulta. 

Ressalta-se que o PEV móvel será supervisionado por um funcionário da 

COMCAP, o qual informará aos usuários no ato da entrega dos resíduos que o 

funcionamento do PEV na localidade é provisório e que os resíduos deverão ser 

entregues no PEV Continente (fixo) após a saída do PEV móvel da localidade em 

questão. 

A logística de um PEV fixo funcionando juntamente com o programa do Lixo 

Pesado e com as Caixas Estacionárias podendo ser espalhadas por pontos estratégicos 

do Continente, fará com que o PEV funcione como base para operações da COMCAP 

no Continente, sendo utilizado como um pequeno transbordo e ponto de apoio. 

Observa-se que quando as caixas não estiverem sendo utilizadas, serão guardadas na 

parte interna do PEV junto ao muro, sem comprometimento da movimentação por parte 

dos usuários e dos caminhões de coleta da COMCAP dentro do PEV. 

É importante ressaltar que os Grandes Geradores não serão autorizados a 

depositar seus resíduos no PEV, devendo estes destinar seus resíduos de acordo com a 

legislação vigente. 

Reutilização dos resíduos da construção civil 

Após a implantação do PEV - Continente a Prefeitura dará o destino 

ambientalmente adequado aos resíduos recolhidos, sendo uma das melhores alternativas 

a sua reutilização. 

Para os RCD - classe A, umas das possibilidades é montar uma parceria entre 

COMCAP e Fundação do Meio Ambiente – FLORAM, para o cadastro de terrenos que 

os proprietários desejam aterrar, sendo feito um estudo do terreno com todas as suas 

condicionantes e possibilidades de aterramento, como também a análise de todos os 

passivos legais e ambientais. Outra medida seria a reutilização dos resíduos Classe A 
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pela PMF em obras públicas. Essas medidas prolongariam a vida útil do Aterro de 

Inertes – Canto do Lamin, área em que serão originalmente encaminhados os RCD para 

a sua disposição final. 

Para os RCD – classe B, especificamente madeiras, há duas alternativas: uma é a 

disponibilização dessas madeiras numa central para que as pessoas que desejem fazer 

alguma obra possam utilizá-las, podendo também devolvê-las para que outras pessoas 

possam se beneficiar desse recurso; a segunda alternativa é encaminhar as madeiras para 

empresas já conveniadas com a COMCAP, para que as transformem em combustíveis 

para olarias ou então em placas de MDF. 

Para os RCD – classe B como papel/papelão, plástico, oriundos de embalagens, 

metal e vidro, esses resíduos serão encaminhados às duas cooperativas conveniadas à 

Prefeitura, que são a AREsp – Associação dos Recicladores Esperança e ACMR – 

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis, para a sua comercialização, 

devolvendo-os novamente para a cadeia produtiva. 

Os resíduos volumosos compostos por metais, como geladeira, fogão, etc., 

também são doados à AREsp ou ACMR, que desmontam os mesmos e os 

comercializam com empresas especializadas no reaproveitamento desses metais. Já os 

eletro-eletrônicos são doados ao Centro de Reciclagem Tecnológica (CERTEC) onde 

são reaproveitados através de programas de inclusão digital que atende os menos 

favorecidos financeiramente, para que estes possam se beneficiar destes equipamentos, 

aumentando a vida útil dos produtos. Os eletro-eletrônicos que chegam sem condições 

de uso são descontaminados e encaminhados à reciclagem. 

Para os resíduos volumosos compostos por estofados e colchões há duas 

alternativas: devem ser encaminhados às duas centrais de triagem – AREsp e ACMR, 

para que aqueles que estiverem em condições de uso sejam reaproveitados por aqueles 

que não tem condições financeiras de comprá-los novos ou serão encaminhados para 

desmontagem, retirada e reaproveitamento da madeira pela COMCAP ou empresas 

parceiras. 

Os pneus e óleos de cozinha recebidos no PEV serão encaminhados para o 

Centro de Transferência de Resíduos Sólidos - CTReS, de onde serão encaminhados 

para seus destinos adequados. Os primeiros serão coletados pela Reciclanip e os 

segundos serão coletados pelo Programa Reóleo da Associação Comercial e Industrial 
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de Florianópolis - ACIF, que recicla os óleos de cozinha, transformando-os em produtos 

de limpeza. 

Os resíduos vegetais serão encaminhados para o CTReS, onde serão utilizados 

diretamente na compostagem ou serão anteriormente picados pelo Picador existente 

neste Centro, transformando os resíduos vegetais em insumo para compostagem. 

6.4 Descrição dos processos e instâncias participativas de gestão 

Para assegurar e fomentar uma atitude mais consciente em relação à geração de 

RCD, serão empregadas ferramentas de caráter informativo, de mobilização social e de 

educação ambiental, as quais serão promovidas em conjunto com organizações do setor 

público - COMCAP, FLORAM e SECON - e terceiro setor – ONGs da região do 

continente com a comunidade local. Os processos estão descritos abaixo: 

 Formação e capacitação das equipes em operação do PEV; 

 Formação para os usuários em forma de orientações; 

 Sensibilização das comunidades do entorno e da população em geral; 

 Formação de parcerias com atores locais; 

 Comunicação visual educativa; 

 Mobilização comunitária e social; 

 Monitoramento e divulgação das ações; 

 Integração com órgãos da PMF e Governo do Estado. 

Estes processos de gestão participativa tem como princípios a melhora na 

eficiência e na qualidade das ações na gestão dos PEV´s, estabelecer uma relação entre 

o PEV e seu entorno, garantir o acesso ao uso, motivar a participação comunitária, entre 

outros. 

6.5 Descrição das estratégias e mecanismos previstos para assegurar a 

continuidade das ações após a execução do projeto 

O Ponto de Entrega Voluntária do Continente será mais um equipamento do 

sistema de gerenciamento de RCD do município de Florianópolis, integrado às 

atividades operacionais da COMCAP, que detém a concessão dos serviços de limpeza 

pública em Florianópolis, há 35 anos, sendo uma empresa de economia mista cuja 
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acionista majoritária é a Prefeitura Municipal de Florianópolis, criada através da Lei 

Municipal nº 1.022 de 22 de julho de 1971. 

O projeto arquitetônico prevê áreas de uso comum ao redor das instalações, 

contendo passeio, bancos, paisagismo e uma pequena praça, tornando o local atrativo à 

circulação de pessoas e conseqüentemente ao PEV Continente. 

Os equipamentos pleiteados no projeto serão utilizados de acordo com as 

recomendações dos fabricantes, zelados através do bom uso dos mesmos, guardados em 

local seguro e com a manutenção periódica, conforme todos os demais patrimônios 

desta companhia. 

Com isto, os equipamentos de beneficiamento poderão ser utilizados até se 

tornarem obsoletos, tendo em vista que estes equipamentos possuem longa vida útil, 

submetendo-os à correta manutenção, pretende-se prolongar ao máximo este tempo.  

Após o Programa de Informação Ambiental, a comunidade estará ciente dos 

benefícios a respeito do correto destino dos resíduos da construção civil e volumosos, 

atuando como multiplicadores de informação e fiscais de boas práticas, evitando o 

surgimento de novos pontos irregulares e estimulando a utilização dos serviços do PEV 

Continente. 

Outra ação crucial para a continuidade das atividades no equipamento de 

limpeza urbana é a fiscalização dos pontos irregulares de disposição de resíduos, não 

apenas pelos moradores da comunidade, mas também por órgãos parceiros.  

A divulgação de resultados e processos será disponibilizada através de envio de 

releases para imprensa e no website da COMCAP podendo servir de ajuda técnica a 

outros municípios que se preocupem com a destinação ambientalmente adequada de 

seus resíduos da construção civil e volumosos. Os resultados também poderão ser 

requisitados por pedido ao Departamento Técnico da empresa em questão. 

Nas palestras e programas de educação ambiental ministradas pela COMCAP 

também poderão ser usados os resultados como demonstração da atuação da empresa na 

área ambiental. Ainda no CTReS funciona o Circuito do Lixo, o qual recebe cerca de 

6.000 pessoas por ano, sendo na sua maioria estudantes, os quais tomarão conhecimento 

do presente projeto enquanto estiverem participando do Circuito. 

As metas estabelecidas na PNRS, bem como nos Planos Municipais de 

Saneamento, RSU e RCD, integradas a ações de educação ambiental e à prestação de 
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serviços regulares e universalizados podem contribuir na incorporação da 

responsabilidade de cada indivíduo e da comunidade em geral do sistema proposto, 

parcialmente aqui pleiteado. A operacionalização deste projeto fará parte da rotina 

diária do Departamento de Limpeza Pública da COMCAP.   
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7 PLANEJAMENTO 

 
 

7.1 Programação da execução física das metas 

No quadro 09 a seguir são apresentadas as metas de execução do projeto, com 

suas respectivas etapas, e no quadro 10 é apresentada a programação de execução física 

das metas. 

Quadro 09 – Metas e Etapas associadas do projeto. 

Meta Etapas 

 Meta 01 – Executar obras 

para instalação do PEV 

 Instalação da obra; 

 Urbanização da área; 

 Reforma do TICAP 

 Meta 02 – Adquirir 

equipamentos 

 Roll-on roll-off - chassi 

 Roll-on roll-off - equipamento 

 Caixas 30m³ 

 Caixas 20m³ 

 Caixas brooks 5m³ 

 Contentores 

 Bombonas 

 Tablet 

 Meta 03 – Contratação de 

consultoria para execução do 
projeto de mobilização social 
e educação ambiental 

 Capacitar os atores e agentes envolvidos no processo 

 Criar a identidade visual do projeto; 

 Instalar as estruturas voltadas à publicidade do projeto; 

 Adquirir folhetos de orientação; 

 Articular a rede de contatos; 

 Realizar ações de monitoramento e intervenções nas 

áreas de descarte irregular; 

 Realizar ações de educação ambiental com a 

comunidade. 

Fonte: COMCAP, 2011. 

 

 

  

ITEM G DO ANEXO I do Regulamento nº 003/2011 
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Quadro 10 – Programação de Execução Física das Metas 

 

Meta 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Meta 01 – Executar obras para 

instalação do PEV                         

Meta 02 – Adquirir equipamentos                         
Meta 03 – Contratação de consultoria 

para execução do projeto de 
mobilização social e educação 
ambiental                         

 

7.2 Cronograma físico-financeiro das ações propostas 

O Cronograma físico financeiro das ações propostas é apresentado a seguir. 
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Meta 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Meta 01 – Executar 

obras para instalação 

do PEV 

 R$       36.048,27  
 R$             

77.159,22  
                    

Meta 02 – Adquirir 
equipamentos 

 R$              3.036,00   R$          176.000,00   R$          301.973,00  
 R$          

301.973,00  
                

Meta 03 – 

Contratação de 
consultoria para 

execução do projeto 
de mobilização social 

e educação 
ambiental

 R$         8.887,20  R$             29.952,00   R$               6.240,00  R$          152.539,20   R$        18.312,00   R$       3.840,00   R$        .040,00   R$        19.140,00  R$         20.232,00   R$       3.840,00   R$        3.840,00   R$         27.132,00  

Total mensal  R$            47.971,47   R$          283.111,22   R$          308.213,00   R$         454.512,20   R$        18.312,00   R$       3.840,00   R$       5.040,00   R$        19.140,00   R$         0.232,00   R$       3.840,00   R$        3.840,00   R$         27.132,00  

Total do projeto R$   1.195.183,89  
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7.3 Planilha de Custos das Ações Propostas 

A planilha de custos resumo do projeto está apresentada abaixo, na tabela 06. 

No item 3.8 do item 3 - ANEXOS DO ANEXO I - PROJETO, apresentamos a 

plailha de custos detalhando cada um dos itens apresentados abaixo. 

O resumo do projeto está sintetizado na tabela  apresentada abaixo 

Grande Meta 

 
Valor Total 

Aquisição de Equipamentos R$ 782.982,00 

Execução das Obras R$ 113.207,49 

Projeto de Mobilização Social e Educação Ambiental R$ 298.994,40 

Total R$ 1.195.183,89 

 Quadro de Composição do investimento especificando a contrapartida. 

Na tabela 07 a seguir, é apresentada a composição do investimento 

especificando a contrapartida. 

 

Tabela 07 – Tabela com a composição do investimento. 

Item Discriminação 

Investimento Total (em R$) 

Recursos FSA Contrapartida Total 
Outras 

fontes 

1. 
Despesas 

Correntes 
 R$     275.074,84   R$         23.919,56   R$     298.994,40    

1.1 

Contratação de 

serviços terceiro 

pessoa jurídica 
 R$     275.074,84   R$         23.919,56   R$     298.994,40    

2. 
Despesas de 

Capital 
 R$     824.494,33   R$        71.695,16   R$     896.189,49    

2.1 Obra do PEV  R$     104.150,89   R$           9.056,60   R$     113.207,49    

2.2 Equipamentos  R$     720.343,44   R$        62.638,56   R$     782.982,00    

Total  R$  1.099.569,17   R$         95.614,72   R$  1.195.183,89    

Fonte: COMCAP, 2011. 
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7.4 Plano de negócios demonstrando a viabilidade do projeto 

7.4.1 Produtos 

O serviço principal do PEV Continente será a destinação adequada dos resíduos 

de construção, demolição, volumosos e podas, totalizando um montante de até 1m³ por 

gerador (pessoa que entrega no local). 

Outro serviço que será disponibilizado aos usuários é a destinação de óleo de 

cozinha usado, pneus velhos e materiais recicláveis provenientes de pequenos geradores 

que serão destinados aos parceiros da companhia visando à reutilização e reciclagem. 

7.4.2  Mercado 

As atividades da COMCAP atenderão às demandas da população em geral, 

provenientes de pequenas construções, reformas e podas que não apresentam interesse 

econômico para a contratação de uma caixa brooks por se tratarem de pequenas 

quantidades. 

Portanto o mercado ao qual o PEV estará inserido não será o mercado de ―tele 

entulho‖, já estruturado e com abundante oferta de serviços para atender os grandes 

geradores.  

O equipamento de limpeza pública também receberá resíduos provenientes das 

atividades da COMCAP, SECON e FLORAM que utilizarão a estrutura como unidade 

de transbordo. 

7.4.3 Marketing 

A promoção do novo Ponto de Entrega Voluntária será feita através da entrega 

de folders, palestras com a comunidade, reuniões com entidades e lideranças 

representativas locais, intervenções artísticas, colocação de placas e banners, divulgação 

com carro de som da empresa, informação aos demais órgãos públicos e divulgação de 

resultados através de releases veiculados na imprensa e no web site da COMCAP. 

A estipulação de uma política de preços sem os estudos necessários pode 

acarretar no desinteresse pela utilização dos serviços e na continuidade de ações 

indesejadas. Portanto os custos das atividades do PEV inicialmente não serão 
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repassados aos clientes, pois os ganhos da empresa serão através da economia nos 

custos com a limpeza urbana.  

O local escolhido para a instalação da nova unidade fica em um ponto 

estratégico para a logística das entregas dos resíduos, por estar localizado próximo ao à 

áreas de descartes inadequados, os usuários não terão muitas dificuldades de adaptação.  

7.4.4 Finanças 

A. Fontes de financiamento e equilíbrio financeiro: 

As fontes de financiamento para projeto são Caixa Econômica Federal; LOA e 

PPA do município os quais a COMCAP faz parte, captação de recursos da União – 

OGU. 

B. Planilha de despesas, receitas, investimentos e custos dos produtos 

vendidos: 

A princípio a unidade proposta não prevê a cobrança direta pelos serviços, pois 

sua meta principal está relacionada à adequação das atividades às legislações ambientais 

vigentes além de facilitar a triagem do resíduo, possibilitando a sua reutilização e 

reciclagem; otimizar a mão de obra da empresa; ir à necessidade do uso de retro 

escavadeiras e equipamentos e manutenção dos mesmos; diminuir os custos com 

limpeza e saúde pública. 

Desta forma, com da instalação dos PEV’s, estima-se que cerca de 

R$90.000/mês poderiam ser economizados, uma vez que as áreas de disposição 

inadequada seriam eliminadas, e desta forma não haveria necessidade de realizar 

serviços freqüentes de remoção nestas áreas. 

Posteriormente possíveis ações, com cobrança adequada, serão estabelecidas 

pela estrutura de controle de custos da empresa, com o intuito de aumentar o público 

dos serviços. Assim como as demais unidades, o projeto proposto fará parte do sistema 

de gerenciamento de resíduos sólidos a partir do início da suas operações. 

Segue abaixo informações relevantes em relação às despesas, receitas, 

investimentos e custos de operação da empresa. 
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A COMCAP possui ainda sistema comercial, financeiro e contábil nos quais os 

processos de aquisição, licitação, contratos, prestação de contas serão incorporados. 

A Coleta de Resíduos Sólidos de Florianópolis é cobrada através da Taxa de 

Coleta de Resíduos Sólidos incluída no carnê de IPTU. O valor é variável conforme a 

freqüência de coleta, alternada 03 (três) vezes por semana e diária 06 (seis) vezes por 

semana. A legislação que rege tal cobrança está disponível no endereço eletrônico da 

Prefeitura, na opção ―Prefeitura – Leis Municipais – Leis Complementares Nº 132, de 

23 de dezembro de 2003 e Nº 136, de 26 de março de 2004, a qual prevê a forma de 

cobrança, além dos Decretos Nº 2215 e Nº 2250, de 2004, que dispõem também sobre a 

referida Taxa.  

A COMCAP foi criada pela lei 1022/77, com a finalidade de executar serviços 

públicos, outorgados ou delegados pelo Poder Público Municipal. 

Em dezembro de 1999, através da lei nº 5.635/99, a COMCAP, teve seus 

objetivos alterados, especificamente na sua forma de subsistência financeira, passando a 

fazer jus a subvenções econômicas para custeio, alocadas no orçamento do município, 

tornando-se uma estatal dependente, nos termos do art. 1º, parágrafo 3º da referida lei. 

O processo orçamentário inicia com a elaboração do PPA – Plano Pluri Anual, a 

cada 4 (quatro) anos, que é um instrumento de planejamento onde então elencados todos 

os programas e ações que o poder público se compromete a executar durante aquele 

período. 

Anualmente as metas estabelecidas são revisadas culminando na elaboração da 

LDO – Lei das Diretrizes Orçamentárias e da LOA – Lei orçamentária Anual, 

instrumentos de execução orçamentária que após aprovados pela Câmara dos 

Vereadores tornam-se Decreto-Lei. 

Para desenvolver as atividades da Companhia são destinados anualmente 

recursos orçamentários que variam de acordo com a demanda da entidade e a 

disponibilidade do município.   

Sendo os repasses financeiros efetuados através de transferências financeiras 

(subvenção para custeio). O montante recebido é destinado para suprir despesas com 

pessoal e encargos (76,72%), manutenção e custeio (6,44%), outras despesas (8,77%) e 

para investimentos (8,08%). 
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Visto que o montante para investimento é aproximadamente dez vezes menor 

que as despesas com pessoal e encargos e as demandas pelos serviços da companhia 

aumentam proporcionalmente ao índice de crescimento da capital catarinense, fica 

evidenciada a importância dos projetos de financiamento para a continuidade das ações.   

O gerenciamento orçamentário é efetuado através de sistema informatizado 

interno contratado pela companhia, ocorrendo simultaneamente à transferência dessas 

informações para o sistema de contabilidade pública Betha utilizado pela Prefeitura 

Municipal de Florianópolis. 

A COMCAP possui um sistema de custo que é apurado mensalmente através das 

informações enviadas pelos departamentos ao Departamento de Contabilidade da CIA. 

Este sistema foi construído sobre uma plataforma da planilha eletrônica Excel e é 

baseado em centros de custos, item de controle, forma de rateios, produção de cada 

serviço, custo total e custo unitário. O Sistema de Centros de Custos foi adotado por 

serem eles que, devido à forma organizacional da COMCAP, têm condições de fornecer 

resultados mais rápidos dos custos de suas atividades, proporcionando ações mais 

dinâmicas para solucionar possíveis aumentos inesperados. A filosofia é a do Custo 

Total, isto é, todos os custos incidirão sobre as atividades, de forma direta ou através de 

rateios. 

Segundo o Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento, 2007, a receita 

arrecadada pelo município para custear os serviços de limpeza urbana, foi de R$ 

23.328.849,42, enquanto que o somatório das despesas foi de R$ 69.823.246,20. Sendo 

assim, o percentual de cobertura das despesas foi de 33,4%, refletindo na 

insustentabilidade econômica do sistema de gerenciamento dos serviços de limpeza 

urbana no município, que interferem diretamente na qualidade e regularidade dos 

serviços prestados.  

  

http://www.snis.gov.br/
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8 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

 
 

8.1 Implantação da rede de áreas para o manejo de resíduos 

 

Como já foi mencionado no item 5 (justificativa), em virtude de algumas 

características peculiares de Florianópolis, como característica de cidade polinucleada, 

dividida em parte continental e parte insular, que apresenta muitos problemas de 

mobilidade urbana e de possuir somente uma unidade para triagem e disposição final de 

RCD, este novo sistema de gerenciamento de RCD prevê como meta de curto a médio 

prazo, a instalação de 07 pontos de entrega voluntária, distribuídos em pontos 

estratégicos da cidade, como já foi apresentado na figura 32, destinados ao  

recebimento dos resíduos volumosos de geradores de pequeno porte (população em 

geral, até 1m³), gratuitamente, e posterior encaminhamento ao destino final adequado. 

Deste total, somente 01 já foi instalado e encontra-se em operação. Desta forma, 

o presente projeto tem como objetivo pleitear recursos para a instalação do PEV – 

Continente, compondo assim, mais uma etapa de implantação do novo sistema de 

gerenciamento de RCD do município de Florianópolis.  

A seguir é apresentada uma descrição detalhada de cada elemento integrante da 

rede de gerenciamento de RCD no município de Florianópolis: 

A. PEV – Sul da Ilha 

Situação: Terreno da Prefeitura Municipal de Florianópolis, no Morro das Pedras, 

cedido à COMCAP. O PEV atualmente está em planejamento. 

ITEM H DO ANEXO I do Regulamento nº 003/2011 
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Figura 40 – Localização de PEV Sul da Ilha. (Elaborado a partir do Google Maps). 

 

Localização: Rod. SC 406, esquina com Rua Francisco Vieira e Rua Sagrado 

Coração de Jesus – Morro das Pedras, conforme figura 41. 

Coordenadas: 27º42’25‖S e 48º30’17‖O 

 
Figura 41 – Localização de PEV Sul da Ilha. (Elaborado a partir do Google Maps). 

 

B. PEV – “Motor Home” 

Situação: Terreno da COMCAP, em Canasvieiras. O PEV atualmente está em 

planejamento. 

Distância: 

16,5 km do centro de 

Florianópolis 

conforme figura 40. 
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Figura 42 – Localização de PEV Motor Home. (Elaborado a partir do Google Maps). 

 

Localização: Rua Vasco de Oliveira Gondin, esquina com Rua Dr. João de 

Oliveira – Canasvieiras, conforme figura 43. 

Coordenadas: 27º25’53‖S e 48º27’12‖O 

 
Figura 43: Localização PEV Motor Home. (Elaborado a partir do Google Maps). 

 

 

Distância: 

28,5 km do centro de 

Florianópolis 

conforme figura 42. 
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C. PEV CTReS 

Situação: Terreno da COMCAP, no Itacorubi. O PEV atualmente está em operação. 

 
Figura 44 – Localização de PEV CTReS. (Elaborado a partir do Google Maps). 

 

Localização: Rod. Admar Gonzaga, conforme figura 45. 

Coordenadas: 27º34’40‖S e 48º30’43‖O 

 
Figura 45 – Localização de PEV CTReS. (Elaborado a partir do Google Earth). 

 

D. PEV Continente 

Situação: Terreno da PMF, no Continente, cedido a COMCAP.  

Distância: 

7 km do centro de 

Florianópolis 

conforme figura 44. 
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Figura 46 – Localização de PEV Continente. (Elaborado a partir do Google Maps). 

 

Localização: Entre a Rua Araci Vaz Callado e a Rua Luiz Carlos Prestes, conforme 

figura 47. 

Coordenadas: 27º35’26‖S e 48º35’36‖O 

 
Figura 47 – Localização de PEV Continente. (Elaborado a partir do Google Maps). 

 

E. PEV Rio Vermelho  

Situação: Terreno pertencente a Fundação do Meio Ambiente – Floram. O PEV 

atualmente está em planejamento.   

Distância: 5,3 km do 

centro de 

Florianópolis 

conforme figura 46. 
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Figura 48 – Localização de PEV Costeira. (Elaborado a partir do Google Maps). 

 

Localização: Rod. João Gualberto Soares, conforme figura 49. 

Coordenadas: 27º33’20‖S e 48º26’11‖O 

 
Figura 49 – Localização de PEV Costeira. (Elaborado a partir do Google Maps). 

 

 

 

 

 

 

 

Distância: 24 km do 

centro de 

Florianópolis 

conforme figura 48. 
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F. PEV Costeira  

Situação: Terreno pertencente a União. 

 

Figura 50 – Localização de PEPV Costeira. (Elaborado a partir do Google Maps). 

 

Localização: Av. Jorge Lacerda, conforme figura 51. 

Coordenadas: 27º37’16‖S e 48º31’35‖O 

 

Figura 51 – Localização de PEPV Costeira. (Elaborado a partir do Geoprocessamento 

Coorporativo). 

 

Distância: 5 km do 

centro de 

Florianópolis 

conforme figura 50. 
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G. PEV SC 401 – Praça do Pedágio 

Situação: Terreno pertencente ao DEINFRA – Departamento Estadual de Infra 

Estrutura. 

 

Figura 52 – Localização de PEV Costeira. (Elaborado a partir do Google Maps). 

 

Localização: Av. SC 401, conforme figura 53. 

Coordenadas: 27º29’33‖S e 48º30’11‖O 

 

Figura 53 – Localização de PEV Costeira. (Elaborado a partir do Geoprocessamento Coorporativo). 

 

Distância: 

17,7 km do centro de 

Florianópolis conforme 

figura 52. 
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H. Aterro de Inertes – Canto do Lamin 

Situação: Terreno cedido a COMCAP por contrato de Comodato. Aterro em processo 

de licenciamento ambiental, já com LAP nº 129/10 e LAI nº 3644/11. 

 

 

Figura 54 – Localização do Aterro de Inertes – Canto do Lamim. (Elaborado a partir do Google 

Maps). 

Localização: Rua do Lamim. Bairro Canto do Lamim conforme figura 55. 

 
Figura 55 – Localização do Aterro de Inertes – Canto do Lamin. (Elaborado a partir do Google 

Maps). 

 

Distância: 

27 km do centro de 

Florianópolis 

conforme figura 54. 
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Situação ambiental: o terreno do Aterro de Inertes – Canto do Lamin tem a 

topografia bastante alterada em função das atividades de extração de saibro que 

ocorreram no local durante as obras da SC-401 e posteriormente em atividades diversas, 

degradando-o ambientalmente, como pode ser verificado na figura 56. 

 

 
Figura 56 – Topografia alterada do Aterro de Inertes – Canto do Lamin 

8.2 Ações Informativas, de mobilização social e de educação ambiental 

Para implantação do programa de informação ambiental, estão previstas as 

seguintes ações de caráter informativo, de mobilização social e de educação ambiental, 

visando minimizar o descarte inadequado de RCD e resíduos volumosos e maximizar a 

utilização do PEV: 

A. Formação e capacitação das equipes que trabalharão na operação do PEV, 

através de palestras e orientações de práticas operacionais ambientalmente 

corretas, considerando os ecossistemas atingidos, para gerenciamento local e 

para orientar de forma conceitual e operacional os usuários (porque e como 

utilizar o PEV); 

B. Formação para os usuários que freqüentemente coletam RCD na comunidade – 

carroceiros, freteiros, etc. através de intervenção social; 

C. Formação dos profissionais que atuam na construção civil, como arquitetos, 

mestres de obra e pedreiros, através de parceria com a Associação Brasileira de 

Escritórios de Arquitetura – ASBEA, unidade de Santa Catarina, com a 

realização de oficinas. 
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D. Sensibilização das comunidades do entorno e da população em geral através de: 

 Entrega de folders, principalmente através de visitas domiciliares, que 

tratam dos cuidados com os resíduos de construção e demolição e resíduos 

volumosos, para que não sejam lançados em áreas inadequadas; 

 Palestras nas comunidades: escolas, grupos organizados, entidades 

comunitárias e outras; 

 Formação para líderes comunitários sobre a questão; 

 Intervenções artísticas nas áreas críticas. 

E. Comunicação visual educativa: 

 Colocação de placas educativas e  indicativas de ―não coloque lixo aqui, 

este local foi limpo‖; 

 Divulgação dos trabalhos quando realizados nas comunidades (carro de 

som, jornais de bairro, mídia em geral); 

 Placas educativas próximas aos locais anteriormente utilizados como 

―bota-fora‖ ressaltando para a preservação ambiental, e indicando o PEV 

do Continente como área ambientalmente adequada para entregar os RCD 

e resíduos volumosos. 

F. Mobilização comunitária e social; 

 Reuniões com entidades representativas das comunidades do entorno, 

Ong’s e instituições locais; 

 Oficinas interativas com os segmentos sociais atingidos; 

 Ações de integração com a comunidade, tais como: divulgação dos dias de 

limpeza no bairro, parceria em eventos, apresentação do novo 

equipamento de limpeza urbana e outras; 

 Visitas monitoradas de Escolas e grupos locais no CTReS – Itacorubi, 

dentro do agendamento anual do setor. 

G. Integração com órgãos da PMF e Governo do Estado: 

 Articular os demais setores da PMF, envolvidos no processo: FLORAM 

(Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis), SECON 

(Secretaria do Continente), Secretaria de Saúde / Centro de Zoonoses / 

Vigilância Ambiental, Programa de Saúde da Família, Agentes 
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Comunitários de Saúde e outros para a formação de agentes comunitários 

de saúde, fiscalização (c/ orientação domiciliar) e lideranças; 

 Articular com a Fundação do Meio Ambiente do Estado (FATMA) ações 

fiscalizadoras e educativas. 

8.3 Ações complementares 

Além das ações anteriormente descritas e que podem ser consideradas 

estruturantes do novo sistema de manejo e gestão sustentável dos resíduos da 

construção e resíduos volumosos, há outras ações, de caráter complementar, que podem 

ser adotadas para a ampliação da eficiência geral do sistema, tais como:  

 Articular a rede de pontos de entrega com o programa de coleta seletiva.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estipula como obrigatória a 

implantação da coleta seletiva dos resíduos recicláveis – isto se aplica a uma série de 

resíduos, entre os quais os resíduos domiciliares secos. A experiência de vários 

municípios tem revelado ser de grande potencial a perspectiva de organizar grupos de 

coletores atuando na coleta porta a porta a partir dos PEVs (MMA, 2010).  
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9 OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RCD 

 

9.1 Estrutura gerencial para a gestão de RCD 

A Lei municipal de Florianópolis nº 5635, de 30 de dezembro de 1999, que 

dispõe sobre os objetivos sociais da COMCAP, concede à empresa a função de executar 

os serviços públicos de coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos, e de limpeza 

dos logradouros e vias públicas, bem como outros que sejam com os mesmos conexos, 

conseqüentes, além de executar obras e serviços de competência municipal. 

E conforme a Lei complementar nº 305, de 17 de Dezembro de 2007, que 

estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil no município de Florianópolis, responsabiliza o município pela elaboração do 

Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, onde 

estabelece diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades 

dos pequenos geradores, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de 

limpeza urbana local. 

E ainda ressalta que geradores não enquadrados na característica de pequenos 

geradores de RCD, terão que estabelecer procedimentos necessários para o manejo e 

destinação ambientalmente adequada dos resíduos, com a elaboração e implementação 

de Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a serem submetidos ao 

órgão responsável pelo licenciamento, no caso ao SMDU (Secretaria do meio Ambiente 

e Desenvolvimento Urbano) e Vigilância Sanitária.  

Logo, no âmbito da lei, a COMCAP se torna responsável pela gestão dos RCD 

de pequenos geradores através de seu Departamento de Limpeza Pública, ressaltando 

que se entende como um pequeno gerador, o gerador com produção diária máxima de 

um metro cúbico de RCD.  

 

ITEM I DO ANEXO I do Regulamento nº 003/2011 

 



 

 

Companhia Melhoramentos da Capital – COMCAP 

Anexo I do Regulamento nº 003/2011- Chamada Pública – Fundo Socioambiental CAIXA 

115 

 

9.2 Mecanismos de controle e monitoramento da eficiência do sistema 

As estratégias de controle e monitoramento se darão por sistematização das 

informações coletadas durante o processo e através da metodologia de gerenciamento de 

rotina, aplicação do PDCA - Planejar, Desenvolver, Checar e Atuar (Figura 57). Porém, 

focalizando na análise dos resultados da tarefa executada, como parte do controle e 

monitoramento. 

 
Figura 57 - Ciclo Básico de Gerenciamento – PCDA 

O planejamento dos serviços, através do PDCA, para o controle e 

monitoramento da eficiência do sistema, se dará da seguinte forma: 

 Estabelecer objetivos do processo/ metas; 

 Estabelecer itens que represente estes objetivos – indicadores; 

 Estabelecer regras para levantar dados para indicadores; 

 Estabelecer meios para alcançar as metas; 

 Treinar as pessoas; 

 Operar; 

 Levantar dados; 

 Verificar se o processo foi realizado conforme as metas propostas; 

 Verificar se os valores medidos estão conforme o esperado; 

 Tomar medidas se forem verificados desvios fora dos limites; 

 Analisar, identificar e eliminar resultados anormais; 

 Melhorar o processo; 



 

 

Companhia Melhoramentos da Capital – COMCAP 

Anexo I do Regulamento nº 003/2011- Chamada Pública – Fundo Socioambiental CAIXA 

116 

 

É indiscutível a importância de estabelecerem-se mecanismos de controle do 

sistema, com ênfase na construção de indicadores de custo que informem o 

planejamento orçamentário (MMA, 2010). Tem-se que todo resíduo entregue no PEV 

da COMCAP será registrado pela empresa, contando com os seguintes dados 

recomendados pelo MMA (2010), apresentados no quadro 11 a seguir. 

Quadro 11 - Documentos necessários ao controle dos fluxos de resíduos 

Controle Conteúdo mínimo Objetivo 

PEVs 

Planilha de controle 

diário da entrada de 

resíduos 

-data; 

-hora; 

-tipo/placa do veículo; 

-transportador; 

-responsável pelo transporte; 

-tipo de resíduo; 

-endereço de origem; 

-volume (m³); 

-responsável pelo registro; 

-controlar quantidades: de 

resíduos e de usuários; 

 

-monitorar horários de maior uso, 

a origem em relação à bacia de 

captação, tipo de veículo usuário e 

tipos de resíduos 

PEVs 

Planilha de controle 

diário da saída de 

resíduos 

-data; 

-hora; 

-tipo/placa do veículo; 

-transportador; 

-responsável pelo transporte; 

-tipo de resíduo; 

-endereço do destino; 

-volume (m³); 

-responsável pelo registro; 

-controlar quantidades de resíduos 

por tipo; 

 

-monitorar a demanda por 

remoção e destino dos tipos de 

resíduos; 

Fonte: Adaptado MMA, 2010. 

Todos estes dados serão armazenados no banco de dados da COMCAP e 

sistematizados. Sua análise permitirá o monitoramento, a identificação e a correção de 

resultados indesejados em relação às metas propostas. 

Além do controle quantitativo, será analisada a qualidade da matéria prima e 

do composto através de metodologia técnica adequada. 

9.3 Ações de fiscalização 

 A fiscalização ostensiva será intensificada por uma rede de ação composta por 

mais de um órgão público municipal, respeitando a competência de cada um, com foco 

maior na destinação adequada dos resíduos de construção, demolição, volumosos e 

podas, salientando as competências específicas de cada órgão, conforme indicação no 

quadro 12 a seguir. Caberá a COMCAP a identificação dos pontos de descarte irregular 

e informação à rede de fiscalização. 
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Quadro 12 – Rede de fiscalização municipal. 

Órgão da estrutura municipal Foco de atuação 
Vigilância Sanitária Proteção da saúde pública 

FLORAM Cumprimento da legislação ambiental 

SESP / Secretaria do Continente Proteção e cuidado das posturas públicas 

IPUF / Guarda Municipal Manutenção da ordem, das vias e áreas públicas 

Fonte: COMCAP, 2011. 

 Como descrito anteriormente, em um primeiro momento, o programa de 

fiscalização irá subsidiar a migração ordenada da atual situação para o novo sistema de 

gestão; já em um segundo momento, irá implantar ações que irão garantir o pleno 

funcionamento deste novo sistema. As principais ações a serem implementadas serão: 

 Fiscalizar a adequação de todos os agentes coletores às normas do novo sistema 

de gestão, inclusive seu cadastro nos órgãos municipais competentes; 

 Fiscalizar a existência e cumprimento dos Projetos de Gerenciamento de 

Resíduos, previstos na Resolução 307 do CONAMA; 

 Coibir a continuidade de operação de antigos bota-foras e o surgimento de outras 

áreas para a deposição de RCD não licenciadas e incompatíveis com o novo 

sistema de gestão; 

 Estabelecer instrumentos de registro sistemático das ações de fiscalização e 

controle empreendidas de maneira a tornar possível a avaliação periódica da sua 

eficácia e aperfeiçoamento; 

 Estabelecer instrumentos de registro sistemático dos resíduos entregues no PEV 

de maneira a tornar possível a avaliação periódica da sua eficácia; 

 Sensibilizar através de programas de educação ambiental os agentes envolvidos 

no processo e a comunidade sobre a importância e as vantagens do PEV. 
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10 LEGISLAÇÃO PARA A SUSTENTAÇÃO DA GESTÃO 

 

10.1 Definição de responsabilidade e procedimentos para a gestão de RCD 

O Estatuto das Cidades, Lei Federal nº 10.257, promulgada em julho de 2001, 

prevê a necessidade de proteção e preservação do meio ambiente natural e construído, 

exigindo que os municípios adotem políticas setoriais articuladas e sintonizadas com o 

seu Plano Diretor. Uma dessas políticas setoriais é a que trata da gestão dos resíduos 

sólidos, englobando a gestão de RCD. 

De acordo com Decreto-Lei 46 de março de 2008, cabe à entidade responsável 

pela gestão de resíduos urbanos, a responsabilidade da gestão dos RCD produzidos em 

obras particulares isentas de licença e não submetidas à comunicação prévia. Esta 

disposição reflete uma responsabilidade dos municípios acrescida às decorrentes do 

Regime Geral de Gestão de Resíduos, instituído pelo  Decreto-Lei  nº  178/2006,  de  5  

de  Setembro, nomeadamente  no  que  respeita  à  obrigação  de  assegurar  a  gestão  

dos  resíduos  urbanos (http://www.cm-montemornovo.pt/reagir/index.htm) 

Nesse contexto tem-se a Resolução nº 307, de julho de 2002, pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que torna obrigatório a implantação pelo 

poder púbico local de Planos Integrados de Gerenciamento dos Resíduos da Construção 

Civil em todos os municípios do país e no Distrito Federal, como forma de eliminar os 

impactos ambientais decorrentes do descontrole das atividades relacionadas à geração, 

transporte e destinação desses materiais. Também determina para os geradores a 

adoção, sempre que possível, de medidas que minimizem a geração de resíduos e sua 

reutilização ou reciclagem; ou, quando for inviável, que eles sejam reservados de forma 

segregada para posterior utilização. 

Ainda de acordo com a Resolução, sobre os resíduos de construção civil - RCC, 

a atuação dos agentes públicos e privados no que tange à gestão desses resíduos deve 

estar prevista num Plano Integrado de Gerenciamento, do qual devem constar um 

Programa Municipal de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil e Projetos de 

Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil (CONAMA, 2002). 

ITEM J DO ANEXO I do Regulamento nº 003/2011 
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Segundo a Lei Orgânica municipal de Florianópolis - Capítulo V do Meio 

Ambiente, ―Art. 134 - Para assegurar a defesa e preservação do meio ambiente, incumbe 

ao Poder Público Municipal, em conjunto com outros Poderes, ou isoladamente: XIV - 

implementar política setorial visando à coleta, transporte, tratamento e disposição final 

dos resíduos urbanos, com ênfase nos processos que envolvam sua reciclagem.‖ 

(FLORIANOPOLIS, 2009). 

Tem-se a Lei Complementar Nº 305 de 20 de Dezembro de 2007 que estabelece 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil no 

Município de Florianópolis. A qual estabelece a criação de uma Gestão Sustentável de 

Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos e o Plano Integrado de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ficando regulamentado através do 

mesmo, O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

relativo à implantação e à operação da rede de Pontos de Entrega para Pequenos 

Volumes. 

10.2 Gerenciamento de resíduos em obras públicas 

As obras públicas estão sujeitas às mesmas exigências estabelecidas para as 

obras de agentes privados. O Poder Público, se postando como gerador de resíduos 

nestes processos tem que assumir as mesmas responsabilidades que são colocadas para 

os empreendimentos privados. 

Atualmente está em tramitação uma Lei Complementar municipal que vinculará 

a utilização de agregados reciclados de Resíduos da Construção Civil em obras e 

serviços executados ou contratados pelo Município de Florianópolis e implementará 

normas que definam ações no momento da preparação, execução e/ou finalização das 

licitações de obras públicas, no qual serão exigidos do empreendedor: 

a) Preparação do Plano de Gerenciamento de Resíduos em conjunto com o projeto 

básico ou projeto executivo; 

b) Definição, pelo licitante vencedor, de transportadores e receptores legalizados; 

c) Colecionamento de CTRs – controle de transporte de resíduos, pelo contratado, 

com comprovação do destino adequado; 

d) Consolidação da documentação do Plano de Gerenciamento dos Resíduos na 

entrega da obra; 
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e) Execução de obras e serviços públicos, contratados pelo Município de 

Florianópolis com a utilização de no mínimo 30% (trinta por cento) de 

agregados oriundos da reciclagem de resíduos sólidos da construção civil Classe 

A, produzidos em Florianópolis. As condições para o uso preferencial de 

agregados reciclados, ou dos produtos que os contenham, na execução das obras 

e serviços estão listados a seguir: 

I - Execução de sistemas de drenagem urbana ou suas partes, em substituição 

aos agregados convencionais utilizados a granel em lastros, nivelamentos de fundos de 

vala, drenos ou massas; 

II - Execução de obras sem função estrutural como muros, passeios, 

contrapisos, enchimentos, alvenarias; 

III - Preparação de concreto sem função estrutural para produção de artefatos 

como blocos de vedação, tijolos, meio-fio (guias), sarjetas, canaletas, briquetes, 

mourões, placas de muro; 

IV - Execução de revestimento primário (cascalhamento) ou camadas de 

reforço de subleito, sub-base e base de pavimentação em estacionamentos e vias 

públicas, em substituição aos agregados convencionais utilizados a granel. 

V – E outras obras de engenharia onde a critério das Normas Técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, NBRs n.ºs 15.115, de 30 de junho 

de 2004 e 15.116, de 31 de agosto de 2004 os agregados reciclados possam ser 

utilizados. 

Dessa forma os resíduos gerados nas obras públicas terão o destino adequado 

conferido. Para tanto a estrutura municipal responsável pelas licitações se 

responsabilizará por: 

a) Inclusão do conteúdo no termo de referência (TR) para licitação da obra; 

b) Responsabilização do setor de licitações pela inclusão do Plano nos documentos 

da licitação; 

c) Inclusão das responsabilidades previstas no edital de licitação; 

d) Inclusão no contrato de obra como responsabilidade de implementação pelo 

licitante vencedor; 
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e) Fiscalização do cumprimento de responsabilidades na medição das obras. 
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11 ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
 

Com a implantação do presente projeto, são esperados impactos positivos ao 

meio ambiente, notadamente, na gestão adequada de resíduos de construção, demolição 

e volumosos, tais como: 

 Resíduos coletados e enviados para tratamento e disposição final 

ambientalmente adequada; 

 Redução de áreas de deposição irregular de resíduos; 

 Sensibilização de todos os agentes envolvidos no processo e a comunidade em 

geral. 

11.1 Indicadores de resultados do projeto 

Os indicadores serão criados para guiar a avaliação do projeto, que será utilizada 

como meio de melhorar continuamente o projeto.  

Foram selecionados indicadores que mostrem se os resultados do projeto estão 

sendo atingidos, se os objetivos do projeto estão sendo alcançado e se os moradores da 

comunidade estão utilizando as orientações e adotando novos comportamentos. 

Desta maneira foram formulados os seguintes indicadores: 

 Quantidade de material (por tipo) recebido por dia no PEV; 

 Redução de custos/mês na coleta de lixo pesado e resíduos descartados 

incorretamente; 

 Percentual de material destinado a reciclagem; 

 Percentual de redução de material destinado ao aterro; 

 Percentual de redução de áreas de deposição irregular; 

 Crescimento do número de cadastrados; 

 Número de reclamações de serviços.  

 

ITEM K DO ANEXO I do Regulamento nº 003/2011 
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11.2 Estratégia de multiplicação das informações técnicas e experiências 

bem sucedidas do projeto. 

A divulgação de resultados e processos será disponibilizada através de envio 

de releases para imprensa e no web site da COMCAP podendo servir de ajuda técnica a 

outros municípios que queiram implantar PEV’s em seu município. Os resultados 

também podem ser requisitados por pedido ao Departamento Técnico da empresa em 

questão. 

Nas palestras e programas de educação ambiental ministradas pela COMCAP 

também poderão ser usados os resultados como demonstração da atuação da empresa na 

área ambiental. Ressaltando que a COMCAP consolidou a abrangência dos seus 

programas de educação ambiental, sensibilizando em palestras, oficinas e fóruns em 

torno de 10 mil pessoas durante o ano de 2008. O corpo técnico da companhia também 

ministrou 55 palestras em associações comunitárias, empresas e órgãos públicos e 

organizou o Fórum de Mobilização Comunitária – Resíduos Sólidos, Saúde e Meio 

Ambiente, com o que alcançou 4,1 mil pessoas (PMF,2009).  
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13 ANEXOS – ITEM 3 DA PROPOSTA 

Os anexos do projeto encontram-se no Item 3 - ANEXOS DO ANEXO I – 

PROJETO. Segue abaixo a relação destes e a disposição no corpo texto da proposta. 

 

3.1 – Documentação de intervenção do ministério público no terreno 

do PEV 

3.2 – Mapa de localização da bacia em que o PEV esta inserido de 

acordo com o item 6.2.2 do regulamento nº 003/2011  

3.3 – Planta baixa do PEV continente  

3.4 – Organograma da COMCAP 

3.5 – Regimento interno da COMCAP 

3.6 – Portfólio 

3.7 – Relatório Anual de Gestão 2010 

3.8 – Termos de Parceria 

3.9 – Planilha orçamentária 


