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Promoção 
da Economia 

Circular



Orgânicos: 
Novas coletas seletivas porta a porta



1 - Minhoca na Cabeça

Ø Tratamento domiciliar da fração 
orgânica: vermicompostagem

Ø Planejamento iniciado em 2017
Ø Início em janeiro de 2018
Ø 1.100 kits distribuídos até o momento
Ø Aquisição de 2.000 kits em andamento



1 - Minhoca na Cabeça

Inscrições feitas pelo sistema Web 
-  Minhoca na cabeça

Oficinas realizadas no JBF



Ø Lançamento: 08/06/2021

Ø Disponível aos condomínios dos bairros 

Itacorubi,Córrego Grande, Trindade, 

Centro e João Paulo

Ø Serviço atende comércios e condomínios;

Ø Coleta 2 x por semana

2 - COLETA EXCLUSIVA DE RESTOS DE  
ALIMENTOS - CONTENTORES



Mapeamento dos 
potenciais clientes

Trabalho de campo: visita 
comércios e condomínios

Repassar as informações sobre o 
início de um novo serviço

Preenchimento de um cadastro com 
os dados do síndico / representante 
do estabelecimento: alimentar banco 
de dados – contato whatsapp

Etapa 1

Cadastramento



Papel do 
síndico e 

da síndica

Fundamental na sensibilização dos condôminos, 
replicando as informações repassadas pela 
prefeitura.

Importante na interlocução entre o condomínio e 
a PMF, através de e-mail ou WhatsApp.

Além de ser o responsável pelo   
gerenciamento de resíduos é 
também o elo entre os serviços de 
coleta resíduos e os moradores.

O síndico ou síndica é essencial

A cada área de expansão do serviço: reunião 
online de apresentação aos síndicos cadastrados

Etapa 2 :
Reunião com os 
síndicos



Os primeiros passos 
para iniciar a 
participação:

Adquirir contentores modelo 
europeu para o novo serviço.

Repassar as informações aos 
condôminos e/ou funcionários.

Adquirir sacos compostáveis para os 
contentores orgânicos (opcional).

Etapa 3 :
Organização do 
condomínio



1. Não pode ser usado plástico comum. 2. Plástico 
biodegradável não é o mesmo que compostável!  

Só use sacos e
sacolas
compostáveis
O uso é opcional, mas é 
indicado para melhoraria da 
higiene dos contentores e 
recipientes.

• A PMF fornecerá uma quantia de sacos para cada condomínio / comércio 
iniciar o serviço nos locais de expansão desta coleta.



Papel da zeladoria
e/ou serviços gerais

Por suas funções 
relacionadas aos resíduos, 

é fundamental saberem 
todo o processo.

Participar do curso de capacitação 
dos zeladores ou similares

• A cada área expandida é realizada capacitação em 2 horários
• Enviado pelo whatsapp o link para inscrição nos cursos

Etapa 4 :
Capacitação dos 
zeladores



Papel dos
habitantes

A separação nas unidades habitacionais 
precisa começar no momento em que os 
resíduos são gerados.

Todos devem disponibilizar adequadamente 
os resíduos sólidos recicláveis no residuário 
do condomínio, colocando cada fração em 
seu respectivo contentor.

Sem a paticipação de quem 
gera os resíduos, a coleta 
não funciona.

Só a adesão de todos que 
trará resultados

Etapa 5 :
Participação 
dos moradores



Ajuda on line 

No WhatsApp 
há catálogo com 
recursos úteis e 
atendimento 
para dúvidas

São oferecidos os 
seguintes materiais:

Por que precisamos da Coleta Flex?

Folder impresso e digital com orientações sobre 
a coleta seletiva e as frações dos resíduos.

Catálogo de vídeos educativos sobre a 
segregação em 3 frações e outras informações 
de coleta, no WhatsApp 3261-4808.

13

Arte de adesivos para identificação dos 
contentores no depósito de lixo – para imprimir



Entre em nosso WhatsApp e 
clique no ícone de loja

Para acessar o conteúdo 
clique no item, para 
saber mais

Baixe ou assista o 
conteúdo e 
compartilhe com 
quem quiser

Acesse nosso catálogo

14



Etapa 6 :
Fiscalização

Serviço é realizado com 
preenchimento de check-list

Temos a relação de participantes e 
quantidade de contentores de cada 
um

Após um período de adaptação ao 
novo serviço: vistorias e notificação 
aos que não aderiram



 É considerado infração ambiental (Artigo 62 )
XIII - deixar de segregar resíduos sólidos na forma estabelecida para a coleta 
seletiva, quando a referida coleta for instituída pelo titular do serviço público 
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Os consumidores que descumprirem as obrigações previstas nos sistemas de 
logística reversa e de coleta seletiva ficarão sujeitos à penalidade de 
advertência.
Na hipótese de reincidência no cometimento da infração poderá ser aplicada a penalidade 
de multa.

DECRETO
Nº 6.514/2008

Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 
ambiente prevista na Lei dos Crimes Ambientais.



Ø  Atende 207 estabelecimentos

Ø  Em torno de 34 mil pessoas

ØMédia de 71 t/mês
Resultados :



Ø  TCC ex estagiária Clarice Schlickmann Rottgers Cardoso

“Análise comparativa dos métodos de coleta seletiva de RSO por bombonas e 

contentores no município de Florianópolis/SC”

Objetivos Específicos:
a) Descrever o processo de implantação e operação dos sistemas das coletas seletivas de
resíduos orgânicos no município de Florianópolis;
b) Identificar os recursos requeridos em cada modelo de coleta, bem como suas
potencialidades e limitações;
c) Avaliar a série histórica dos RSO recolhidos desde a implantação das coletas;
d) Estimar o percentual de resíduos não compostáveis (contaminantes) presentes nas
bombonas e nos contentores.

3 - Pesquisa realizada para avaliação dos sistemas de 
coleta seletiva de resíduos orgânicos







Comparação dos recursos requeridos para os dois modelos de coleta de RSO



Comparação dos recursos requeridos para os dois modelos de coleta de RSO



Resultados da coleta seletiva de orgânicos



Resultados da coleta seletiva de orgânicos



Resultados da coleta seletiva de orgânicos



4 - Coleta seletiva de 
resíduos verdes

• Iniciada em 2020
• Implantada por conta do 

grande percentual de 
resíduos verdes nos RSU: 
11%

• Resíduo de baixa 
complexidade 

• Resíduo de extrema 
importância no processo 
de compostagem (fonte 
de carbono)



C o l e t a  s e l e t i v a  d e  v e r d e s 
calendário anual em toda cidade 
10  vezes por bairro em 2022

Em 2021, foram coletadas mais 
de 4 mil toneladas de resíduos 
verdes entre os serviços de porta 
em porta, remoção e entrega 
voluntária nos Ecopontos. 

4 - Coleta seletiva de resíduos verdes



Resultados da coleta seletiva de verdes



5 - MELHORIAS NO 
BENEFICIAMENTO 
DOS RESÍDUOS 
VERDES

• Aquisição de novo 
picador florestal em 
2020 (+-750 mil reais)

• Recursos do Finisa
• Produção de material 

(cepilho) estruturante 
para as leiras de 
compostagem e 
hortas 



5 - QUALIFICAÇÃO DO PÁTIO DE COMPOSTAGEM  
CVR ITACORUBI

Leiras de Compostagem Estáticas, Termofílicas e de Aeração Passiva

2008 – Parceria com 
CCA UFSC:

• Área de 2.500 m²
• Hoje: 10t/dia

• Contratação de 
serviços: 
Agroecolólica

•  R$ 38 mil / mês

• Profissionalização da 
operação do pátio



• Edital de chamamento realizado para seleção dos participantes
• Início dos trabalhos: 15/06/2022
• 4 pátios participantes

• R$156,81 por tonelada compostada
• R$1.186,20 a cada 5 t - Serviço de responsável técnico para 

acompanhamento, operação, licenciamento e elaboração de 
relatórios de pátio de compostagem

TOTAL 157 TONELADAS 
EM 4 MESES 

6 - EDITAL PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPOSTAGEM



PÁTIOS 
DESCENTRALIZADOS

Pacuca

Localização: Campeche



Composta.aí

Localização: Morro das 
Pedras

PÁTIOS 
DESCENTRALIZADOS



Destino Certo

Localização: Morro das 
Pedras

PÁTIOS 
DESCENTRALIZADOS



Compostare

Localização: Cacupé

PÁTIOS DESCENTRALIZADOS



7 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA 
MUNICIPALD E AGRICULTURA URBANA



CULTIVA FLORIPA

o + de 150 hortas implantadas no município

o  75 hortas e 22 Compostagens em Escolas

o  6 hortas e 1 compostagem em CRAS

o  37 hortas e 4 compostagens em Centros de Saúde

o  30 hortas e 12 compostagens Comunitárias

o  4 hortas e 5 compostagens institucionais (COMCAP e 

FLORAM)

o 4 pátios comunitários de compostagem http://cultivafloripa.pmf.sc.gov.br/



IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE 
MUDAS NO JARDIM 

BOTÂNICO DE FLORIANÓPOLIS



7 COLETA SELETIVA: Escola Lixo Zero



Processo licitatório lançado em 2022:
Lote 1 - Contratação de empresa para 

elaboração dos PGRS em todas as 
escolas municipais, visando a 

implantação das Escolas Lixo Zero
Lote 2 - Implantação de composteiras 

e hortas escolares + infraestrutura 
para manejo das outras frações de 

resíduos

7 - ESCOLA lIXO ZERO



8 - Nossos Indicadores
Total de resíduos Sólidos municipais 

Peso (t) %

Rejeitos 188.706 91%
Recicláveis Secos 11.259 5%

Recicláveis Orgânicos 7.201 4%
Total 207.136 100%
 Desvio total do aterro sanitário 9%

Referência: 2021

Desvio de RSO do aterro sanitário: 9,93%
Massa coletada de Orgânicos dividida pela massa gerada de Orgânicos (35% do total de RSU coletados).

Desvio de Recicláveis Secos do aterro sanitário : 12,64%
Massa coletada de Recicláveis Secos dividida pela massa gerada de Recicláveis Secos (43% do total de RSU coletados).



8 - Nossos Indicadores
Total de resíduos Sólidos municipais 

Peso (t) %

Rejeitos 137.053.578 90%
Recicláveis Secos 8.659.390 6%

Recicláveis Orgânicos 6.494.343 4%
Total 152.207.311 100%
 Desvio total do aterro sanitário 10%

Referência: 2022

Desvio de RSO do aterro sanitário: 13,54%
Massa coletada de Orgânicos dividida pela massa gerada de Orgânicos (35% do total de RSU coletados).

Desvio de Recicláveis Secos do aterro sanitário : 15%
Massa coletada de Recicláveis Secos dividida pela massa gerada de Recicláveis Secos (43% do total de RSU coletados).



9 - NOSSOS DESAFIOS
PMGIRS

Ano Meta mínima de desvio dos 
recicláveis secos %

Meta mínima de desvio dos recicláveis 
orgânicos%

2021 44 55

2022 50 65
2023 53 75
2024 54 80
2025 55 85
2030 60 90

Desvio em 2022:
• de RSO do aterro sanitário: 13,54%
• de Recicláveis Secos do aterro sanitário : 15%

• Necessidade de revisão do PMGIRS: metas factíveis
• Importância de projetos de repasse de recursos aos 

municípios para valorização dos resíduos



Karina da Silva de Souza
Engenheira Sanitarista e Ambiental
Superintendência de Gestão de Resíduos – SMMA / PMF
Karina.smma@pmf.sc.gov.br
(48) 3261-4803

www.pmf.sc.gov.br/entidades/smma

Obrigada!


