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APRESENTAÇÃO 

 

A motivação do presente trabalho decorre do Processo de Licitação, modalidade 

Tomada de Preços nº 576/SMA/DLC/2013, que foi processado e julgado em 

conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e originada do Convênio 

PMF/MMA/CEF através do Contrato de Repasse nº 773525/2012.  

 

O processo licitatório originou o Contrato de Prestação de Serviços nº 

178/FMSB/2014, firmado entre o Município de Florianópolis e a empresa Ampla 

Consultoria e Planejamento LTDA cujo objeto é a prestação de serviços de 

consultoria para a elaboração do Plano Municipal de Coleta Seletiva - PMCS. 

 

O presente relatório corresponde ao Produto 4 do contrato, cujo tema aborda as 

metas, projetos, ações e programas do Plano Municipal de Coleta Seletiva. 
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1. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

 

Os programas, projetos e ações do Plano Municipal de Coleta Seletiva - PMCS 

foram elaborados tomando-se a principal premissa da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, Lei Federal n° 12.305/2010, a qual estabelece o desvio da parcela de 

resíduos sólidos do aterro sanitário, excetuando-se a parcela de rejeitos.  

 

Para isso foram definidas metas gradativas de desvio de resíduos recicláveis secos 

e dos resíduos orgânicos para o município de Florianópolis, ao longo do período de 

planejamento que é de 20 anos (2016 a 2035).  

 

As metas mínimas de desvio dos resíduos sólidos recicláveis secos e orgânicos 

estão assim estabelecidas no presente Plano: 

 

Quadro 1: Metas de Desvio de Resíduos Secos e orgânicos definidas para Florianópolis. 

Ano 
Meta Mínima de Desvio dos 

Recicláveis Secos (%)  
Meta Mínima de Desvio dos 

Resíduos Orgânicos (%)  

2016 18,0% 7,5% 

2017 20,0% 15,0% 

2018 24,0% 25,0% 

2019 30,0% 35,0% 

2020 37,0% 45,0% 

2021 44,0% 55,0% 

2022 50,0% 65,0% 

2023 53,0% 75,0% 

2024 54,0% 80,0% 

2025 55,0% 85,0% 

2026 57,0% 90,0% 

2027 58,0% 90,0% 

2028 58,0% 90,0% 

2029 59,0% 90,0% 

2030 60,0% 90,0% 

2031 60,0% 90,0% 

2032 60,0% 90,0% 

2033 60,0% 90,0% 

2034 60,0% 90,0% 

2035 60,0% 90,0% 
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Para atingir essas metas de desvio, definiram-se alguns programas de maior 

abrangência, os quais são:  

 

 Programa de Coleta Seletiva dos Resíduos Secos;  

 Programa de Coleta Seletiva dos Resíduos Orgânicos;  

 Programa de Educação Ambiental;  

 Programa de Melhorias Gerenciais e; 

 Programa de Melhorias Operacionais.  

 

Inseridos nesses grandes programas, outros programas ou projetos e ações foram 

estabelecidos de modo a subsidiar o planejamento e a implementação do efetivo 

desvio desses resíduos ao longo do tempo no município, os quais são detalhados a 

seguir.  

 

1.1. PROGRAMA DECOLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SECOS 

 

O Programa de Coleta Seletiva dos Resíduos Secos apresenta alternativas para a 

progressão da coleta seletiva municipal e para propiciar o incremento do desvio de 

materiais recicláveis do aterro sanitário, segundo as metas estabelecidas.  

 

A COMCAP vem desenvolvendo ações envolvendo a coleta seletiva municipal, 

apresentando nos últimos anos alternativas complementares ao modelo de coleta 

porta-a-porta, como a implantação de Ecopontos e PEV`s. Deste modo, muitos dos 

projetos apresentados já vêm sendo elaborados e/ou implantados pela COMCAP, 

necessitando de ampliações e melhoria contínua.  

 

A coleta seletiva porta-a-porta é o modelo utilizado atualmente para abranger o 

território municipal e haverá sua manutenção no horizonte de planejamento, 

adicionando-se alternativas a esse modelo de coleta e a outras etapas do manejo 

através dos projetos elencados abaixo. O presente PMCS proporá adequações e 

reestruturação nos setores de coleta seletiva do modelo porta-a-porta para fins de 

planejamento e melhoria dos serviços prestados.  
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1.1.1. Projeto de Implantação de Ecopontos 

 

Ecoponto é uma área pública instalada para receber separadamente resíduos 

específicos, de forma gratuita, em pequenas quantidades.  

 

Os resíduos recebidos nesses locais podem ser: os Resíduos de Construção e 

Demolição – RDC, resíduos volumosos, como móveis, geladeiras, fogões e 

colchões; madeira; óleo de cozinha; pneus; eletrônicos, pilhas e baterias, podas de 

árvores, os resíduos recicláveis tais como plástico, papel, isopor, metais, sucatas, 

vidros. Os Ecopontos poderão ainda receber resíduos orgânicos havendo-se 

acondicionamento diferenciado a ser definido. 

 

Para o caso de resíduos da construção civil ou RDC e madeira a entrega é limitada 

até 1 m³/dia, limitado ainda a quatro descargas mensais do mesmo gerador. No caso 

dos resíduos recicláveis secos não haverá limitação de volumes ou número de 

descargas nos Ecopontos e o mesmo valerá para os resíduos orgânicos. Para os 

resíduos verdes (poda) haverá limitação de destino de ate 1 m³/dia. Resíduos 

volumosos haverá limitação de até 4 unidades.  Quantos aos materiais da logística 

reversa, como pilhas, eletrônicos e pneus haverá limitação por descarga no 

Ecoponto, a ser definida no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS).  

 

A implantação de Ecopontos poderá contribuir com a redução de pontos com 

disposição inadequada de resíduos na cidade, em especial de RDC, em 

atendimento à resolução CONAMA n° 307/2002 e suas alterações e poderá 

aumentar os níveis de desvio de resíduos do município. 

 

Os Ecopontos visam reduzir custos operacionais, por minimizar o volume da coleta 

seletiva ou dos materiais misturados aos rejeitos, decorrendo em diminuição de 

gastos com combustível, com peças de reposição dos veículos, redução da 

quilometragem percorrida, de horas extras com empregados, bem como com gastos 
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relativos à limpeza de áreas de disposição irregular desses materiais. No caso da 

disposição final pode diminuir custos, por contribuir significativamente com o desvio 

de materiais potencialmente recicláveis do aterro sanitário. 

 

A conceituação da adoção de modelos de Ecoponto no município deve priorizar 

estruturas de baixo custo como forma de criar mecanismos estratégicos para auxiliar  

na gestão dos resíduos, considerando-se que é latente a necessidade de medidas 

para atendimento das metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.   

 

Os resíduos recebidos nos Ecopontos serão encaminhados pela COMCAP para um 

destino adequado, segundo suas características, evitando assim o desenvolvimento 

de áreas com disposição irregular de resíduos e aumentando os índices de desvio 

dos materiais do aterro sanitário. Isto porque nesses locais os resíduos já serão 

entregues de forma separada e podem ser acondicionados em caçambas 

estacionárias específicas de acordo com o material ou em outros dispositivos de 

acondicionamento.  

 

Por se tratar de uma instalação de interesse ambiental visando o incremento do 

Programa de coleta seletiva e necessitar de áreas relativamente pequenas dentro do 

município para sua instalação, tem-se maior facilidade na aquisição de pequenos 

terrenos devido ao interesse conjunto com a municipalidade. 

 

Alguns conceitos e premissas devem ser considerados na implantação de 

Ecopontos pela municipalidade: 

 

 Os Ecopontos devem atender as demandas de recebimento de resíduos em 

função à região da cidade em que esteja implantado.  

 Deve servir a comunidade local no destino de resíduos e materiais e também 

ser indutor nas políticas municipais de educação ambiental; 

 Deve ser uma estrutura racional e de fácil adaptação e que possa ser 

ampliada, flexível, atendendo eventuais mudanças locacionais tais como expansão; 
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 Deve criar um impacto visual positivo no local em que é instalado 

estabelecendo uma conexão positiva com a comunidade do entorno; 

 Deve ter um custo reduzido de implantação (materiais de fácil aquisição, 

regionais, com alto índice de reaproveitamento e visando a questão de 

sustentabilidade econômica e ambiental). 

 

A COMCAP desenvolveu, em parceria com a ASBEA - Associação Brasileira dos 

Escritórios de Arquitetura, em 2014, um projeto para o modelo de Ecopontos ao 

município. Este modelo é possível de adoção no âmbito do presente Plano, podendo 

ser ainda adaptado considerando necessidades da municipalidade e da prestadora 

dos serviços, ou ainda com base em especificidades locacionais.  

 

Este projeto foi concebido em estruturas modulares, considerando conceitos de 

mobilidade, capacidade de ampliações e sustentabilidade ambiental. Tem como 

principal objetivo possibilitar que os munícipes descartam seus resíduos, garantindo 

impacto visual positivo para a comunidade do entorno. O modelo de Ecoponto 

definido neste Projeto é apresentado a seguir. 
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Figura 1: Modelo para ECOPONTO. 

 

 

Fonte: Divisão de Pesquisas e Projetos. Departamento Técnico. COMCAP/ASBEA, 2014. 
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Figura 2: Layout do modelo de Ecoponto. 

 

Fonte: Divisão de Pesquisas e Projetos. Departamento Técnico. COMCAP, 2014. Projeto 
COMCAP/ASBEA. 

 

A localização desses Ecopontos formando uma rede é indicada conforme o Quadro 

2 e Figura 3 abaixo. A localização foi definida considerando: as centralidades de 

geração destes resíduos, um raio de abrangência de cada ponto conforme 

recomendação técnica da CEF – Caixa Econômica Federal, bem como as 

peculiaridades do sistema viário local e ainda a disponibilidade de áreas públicas.  
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Quadro 2: Indicação de Locais para a implantação de Ecopontos. 

Sigla 
Ecoponto Localização Indicada 

Nome Bairro Endereço 

PI-O1 Ecoponto Itacorubi 01 Itacorubi Rod. Admar Gonzaga, nº 72 

Pn-01 Ecoponto Norte 01 Daniela Local a ser definido 

PN-02 Ecoponto Norte 02 Jurerê Tradicional Local a ser definido 

PN-03 Ecoponto Norte 03 Canasvieras 
R. Vasco de Oliveira Gondin, esq. com a R. Dr. João 

de Oliveira 

PN-04 Ecoponto Norte 04 Ingleses Rua Três Marias 

PO-01 Ecoponto Oeste 01 Cacupé Local a ser definido 

PO-02  Ecoponto Oeste 02 Ratones Est. Int. Antonio Damasco 

PS-01 Ecoponto Sul 01 Saco dos Limões Rua Aldo Alves, 297 

PS-02 Ecoponto Sul 02 
Costeira do 
Pirajubaé 

Av. Jorge Lacerda, AMOCOP. 

PS-03 Ecoponto Sul 03 Carianos Bartolomeu de Gusmão com Patrício S. Borba n° 1200 

PS-04 Ecoponto Sul 04 Morro das Pedras 
R. Francisco Vieira, esq. R. Sagrado Coração de 

Jesus 

PS-05 Ecoponto Sul 05 Campeche Av. Pequeno Príncipe 

PS-06 Ecoponto Sul 06 Tapera Rod. Aparício Ramos Cordeiro 

PS-07 Ecoponto Sul 07 Pântano do Sul Local a ser definido 

PS-08 Ecoponto Sul 08 Ribeirão da Ilha Local a ser definido 

PL-01 Ecoponto Leste 01 Canto da Lagoa Rua Hypólito do Valle Pereira, 178 

PL-02 Ecoponto Leste 02 Rio Vermelho Servidão Luiz Duarte Soares 

PL-03 Ecoponto Leste 03 Barra da Lagoa Av. Cidade de Córdoba 

PC-01 Ecoponto Continente 01 Capoeiras Terminal Integrado Capoeiras - TICAP 

PC-02 Ecoponto Continente 02 Jardim Atlântico Terminal Int. do Jd. Atlântico 

PC-03 Ecoponto Continente 03 Coqueiros Rua João Meirelles 

PC-04 Ecoponto Continente 04 Balneário Local a ser definido 

PC-05 Ecoponto Continente 05 Capoeiras Aracy Vaz Callado, nº 2045 

PAC-
01 

Ecoponto Área Crítica 01 
Maciço do Morro 

da Cruz 
Local a ser definido. 

PAC-
02 

Ecoponto Área Crítica 02 
Monte Cristo/Chico 

Mendes Joaquim Nabuco, s/n 

PAC-
03 

Ecoponto Área Crítica 03 Vila Aparecida Rua da Fonte 

PAC-
04 

Ecoponto Área Crítica 04 Ilha Continente Travessa Central Continente 

PAC-
05 

Ecoponto Área Crítica 05 Sapé Comunidade Sapé Rua José Luiz Vieira 

 Fonte: Divisão de Pesquisas e Projetos. Departamento Técnico. COMCAP, 2014. 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

10 
Revisão  Data 

 4 06/2016 

 

Figura 3: Indicação de Locais para a implantação de Ecopontos. 

 

 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

11 
Revisão  Data 

 4 06/2016 

 

São ações inerentes ao Projeto de Implantação de Rede de Ecopontos o que se 

apresenta no Quadro 3: 

 

Quadro 3: Ações do Projeto de Implantação de Ecopontos. 

Projeto Etapas Ação Prazo 

Projeto de 
Implantação de 

Ecopontos 
 

Implantação de 
rede de 
Ecopontos para 
recebimento de 
RDC e resíduos 
recicláveis 
secos e 
orgânicos 

Definição do modelo de Ecoponto e 
implantação da infraestrutura nos 
locais pretendidos 

Anos 1 e 2  

Definição de estratégias de parcerias 
para implantação de infraestrutura de 
Ecopontos (Parceria público-privada, 
patrocínios, etc.) 

Ano 1 

Qualificação de mão-de-obra do 
projeto; definição da logística 
operacional. 

Ano 2 

Definição de mecanismos de 
comunicação e mobilização social 
sobre os Ecopontos Implantados em 
cada local e ações de Educação 
Ambiental 

Ano 2 

Definição de logística operacional 
para destinação dos resíduos 
coletados nos Ecopontos 

Ano 2 

Definir mecanismos de 
Monitoramento, Controle e 
Fiscalização de Ecopontos 

Ano 2 

 
Implantar placas de conscientização 
em locais de descarte irregular 

Ano 2 

 
Realizar cadastramento de 
freteiros/carroceiros que acessam 
Ecopontos 

Ano 2 

 

O custo global (médio) R$ 580.000,00 reais utilizando-se o modelo desenvolvido 

pela COMCAP/ASBEA utilizando concepção modular através de contêineres 

reutilizados para uma média estimada de 200 visitas mensais. Este custo inclui: a 

aquisição de equipamentos, melhorias e obras no local para implantação do 

Ecoponto, aquisição de caçambas, contêineres, colocação de placas de 

identificação entre outras ações de infraestrutura.  

 

Os Ecopontos podem ser simplificados em função de especificidades de cada local 

contemplando a implantação de uma infraestrutura básica (tais como caçambas 

estacionárias, placas de identificação, estrutura de apoio operacional, cercamento, 

instalações elétricas e hidráulicas de apoio, etc.), cujo custo poderá ser da ordem de 

R$ 181.000,000 reais.  
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1.1.2. Projeto de Implantação de PEV’s para a Coleta Multi-seletiva 

 

Os PEV`s serão locais aptos a receber da população em geral os materiais 

recicláveis secos (embalagens em geral) já previamente segregados por tipo 

configurando a coleta multi-seletiva tais como do vidro, papel, plástico e metal. 

Poderá receber resíduos orgânicos também a partir da definição pela municipalidade 

do modo de acondicionamento e logística de coleta. 

 

Já existe em Florianópolis em execução um projeto piloto de PEV`s para 

recebimento de embalagens de vidro. Este projeto pode ser ampliado para as 

demais embalagens compostas de materiais recicláveis.  

 

A utilização de PEV de vidro visa uma otimização no sistema de coleta seletiva 

porta-a-porta, com a redução da presença de vidros na massa dos materiais 

recicláveis, e consequente diminuição dos acidentes de trabalho dos associados e 

coletores, que frequentemente ocorrem no atual sistema. Além disso, contribui para 

o aumento do índice de desvio desse material. 

 

Figura 4: Modelo de PEV já implantado para a coleta de vidro. 

 

Fonte: Divisão de Pesquisas e Projetos. Departamento Técnico. COMCAP, 2014. 

 

Todo vidro captado nesses PEV’s já implantados são coletados através de caminhão 

especial garantindo o esvaziamento dos coletores de forma rápida, eficiente e 

segura, com frequência de coleta preestabelecida por roteiro específico. O caminhão 
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especial é equipado com guindaste tipo sucateiro, onde os coletores são esvaziados 

dentro de uma caçamba de acondicionamento de vidro (caçamba de 30m³), via 

utilização de um braço hidráulico, fixo no chassis do caminhão, conforme o veículo 

apresentado na Figura 5. 

 
Figura 5: Veículo coletor dos PEV’s de Vidro. 

  

Fonte: Divisão de Pesquisas e Projetos. Departamento Técnico. COMCAP, 2014. 

 

Na rede de PEV’s haverá uma logística de averiguação da situação em cada local 

implantado, se confirmado que o contêiner está no nível mínimo para seu 

esvaziamento, a coleta será realizada. A logística de coleta dependerá, portanto, de 

alguns fatores, tais como: movimento do local, conscientização da população, 

conservação dos PEV’S e a época do ano. Uma maior demanda de coleta deverá 

ocorrer nos períodos de festas comemorativas. 

 

O projeto desenvolvido em 2014 pela Divisão de Pesquisas e Projetos. 

Departamento Técnico da COMCAP para implantação de uma rede de PEV`s prevê 

a relação apresentada no Quadro 4, totalizando ao menos 134 PEV’s no município. 

Ressalta-se que na região continental do município já foram implantados 10 pontos 

para a coleta de vidro. A implantação da rede de PEV’s deverá ser sistematicamente 

ampliada a todo município gradativamente.  
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Quadro 4: Quantitativo de PEV`s Indicados por região. 

Região Número de PEV`s 

Norte 33 

Leste 15 

Sul 27 

Centro  41 

Continente 18 

Total  134 

Fonte: Divisão de Pesquisas e Projetos. Departamento Técnico da COMCAP, 2016. 

 

O município possui o Decreto n° 15.613, de 07 de janeiro de 2016, o qual criou o 

Programa Municipal de Cooperação e Doação de Mobiliário Urbano permitindo o uso 

de espaços públicos para implantação de PEV’s. Este Decreto poderá ser utilizado 

como base regulamentar para o Projeto de Implantação da Rede de PEV’S.  

 

No caso da rede de PEV’s de Vidro, conforme prevê a Lei n° 8.857/2011, a qual 

obriga os estabelecimentos comerciais que comercializem bebidas engarrafadas em 

embalagens de vidro não retornáveis, a disponibilizarem recipientes para coleta 

seletiva desses materiais, é necessária uma regulamentação que defina 

mecanismos de fiscalização e controle desses estabelecimentos, por exemplo, 

vinculando a emissão ou renovação de alvarás de funcionamento desses à 

disponibilização dos PEV’s.  

 

A título de exemplificação apresenta-se na Figura 6 um modelo de PEV utilizando 

contentores padrão e local para recebimento de roupas.  
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Figura 6: Exemplo de PEV utilizando contentores padrão e local para recebimento de roupas, 
modelo utilizado em Verona, Itália. 

  

 

São ações do projeto de implantação da rede de PEV’s para a coleta multi-seletiva 

de resíduos recicláveis secos o que consta no Quadro 5 para o município de 

Florianópolis. Os materiais recolhidos nesses espaços poderão ser prioritariamente 

enviados às Associações de Triagem existentes no município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resíduos 

Doação de Roupas 
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Quadro 5: Ações do Projeto de Implantação de PEV’s em Florianópolis. 

Projeto Etapas Ação Prazo 

Projeto de 
Implantação de 
Rede de PEV’s 
para a Coleta 
Multi-seletiva 

 

Implantação da 
rede de PEV’s e 
ampliação e 
fortalecimento 
da rede de 
PEV’s de vidro 
já existente 

Definição do modelo de PEV e 
implantação da infraestrutura nos 
locais pretendidos 

Ano 1 

Definição de estratégias de parcerias 
para implantação de infraestrutura de 
PEV (Parceria público-privada, 
patrocínios, etc.) 

Ano 1 

Qualificação de mão-de-obra do 
projeto; definição da frequência de 
coleta, aquisição de equipamentos. 

Ano 2 

Para o projeto de PEV’s de vidro: 
definir regulamentação da lei que 
obriga os estabelecimentos 
comerciais que comercializem 
bebidas engarrafadas em 
embalagens de vidro não 
retornáveis, a disponibilizarem 
recipientes para coleta seletiva 
desses materiais (conforme previsto 
em Lei n° 8.857/2011). (por exemplo, 
poderá ser condicionada a 
renovação do alvará de 
funcionamento desses 
estabelecimentos ao atendimento à 
disponibilização de PEV’s). 

Ano 1 

Definir mecanismos de Fiscalização Ano 1 

Criação de PEV 
para 
recebimento de 
roupas e 
sapatos 
descartados 
pela população 

Definição de modelo de PEV e 
implantação de infraestrutura 

Ano 2 

Qualificação de mão-de-obra do 
projeto; definição da frequência de 
coleta. Definição dos locais de 
entrega dos materiais (campanhas 
agasalho envio a locais de 
atendimento à assistência social, 
etc.). 

Ano 2 

Fonte: Adaptado da Divisão de Pesquisas e Projetos. Departamento Técnico. COMCAP, 2014. 

 

O custo global da implantação dessa rede de PEV’s focando-se inicialmente na 

questão do vidro é da ordem de R$ 826.320,00 reais. O custo global para a 

implantação da rede de PEV’s de outros materiais compatibilizado ao projeto 

inicializado da coleta seletiva do vidro pode ser considerada como dessa mesma 

ordem (R$ 826.000,00 reais).  

 

As áreas previstas para localização dos PEV’s são apresentadas nos mapeamentos 

das Figuras 7 a 18. 
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Figura 7: Localização dos PEV’s no distrito Barra da Lagoa. 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

18 
Revisão  Data 

 4 06/2016 

 

Figura 8: Localização dos PEV’s no distrito Campeche. 
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Figura 9: Localização dos PEV’s no distrito Canasvieiras. 
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Figura 10: Localização dos PEV’s no distrito Cachoeira do Bom Jesus. 
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Figura 11: Localização dos PEV’s no distrito Ingleses. 
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Figura 12: Localização dos PEV’s no distrito Lagoa da Conceição. 
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Figura 13: Localização dos PEV’s no distrito Pântano do Sul. 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

24 
Revisão  Data 

 4 06/2016 

 

Figura 14: Localização dos PEV’s no distrito Ribeirão da Ilha. 
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Figura 15: Localização dos PEV’s no distrito São João do Rio Vermelho. 
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Figura 16: Localização dos PEV’s no distrito Continente. 
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Figura 17: Localização dos PEV’s no distrito Sede. 
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Figura 18: Localização dos PEV’s no distrito Santo Antônio de Lisboa. 
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1.1.3. Projeto de Implantação de PEV’s nas Unidades de Conservação 

Municipais 

 

No âmbito do presente Plano de Coleta Seletiva deverá ser criado um Projeto para a 

implantação de uma rede de PEV’s junto às Unidades de Conservação Municipais 

de Florianópolis.  

 

É a FLORAM a responsável no município pela conservação, planejamento e controle 

de atividades no que diz respeito às Unidades de Conservação Municipais, cujo 

projeto será de responsabilidade para ser desenvolvido, em parceria com ONG’s, 

Universidades, COMCAP e outros grupos organizados.  

 

O conceito a ser empregado será equivalente à rede de PEV’s para a coleta multi-

seletiva em locais e espaços públicos definidos no projeto anterior, no entanto visa 

atender ao fluxo de acesso de visitantes das próprias UC’s (quando for aberta ao 

público, por exemplo), bem como da comunidade que vive em seu entorno, podendo 

ser mais uma opção de local de destinação de resíduos, tanto os secos como 

orgânicos.  

 

O recebimento de resíduos orgânicos poderá estar condicionado a ações ligadas a 

compostagem nas próprias UC’s, ligadas à produção de mudas florestais, por 

exemplo, desde que não haja declínio das condições de proteção e qualidade 

ambiental dessas unidades de conservação, dentro de seus Planos de Manejo.  

 

A seguir algumas ações do Projeto mostradas no Quadro abaixo. 
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Quadro 6: Ações do Projeto de PEV’s em Unidades de Conservação Municipais.  

Projeto Etapa Ações Prazo 

Projeto de 
Implantação de 

PEV’s nas 
Unidades de 
Conservação 

(UC’s) 
Municipais 

Implantação de rede de 
PEV’s nas UC’s 

administrada pela 
FLORAM 

Implantação de estrutura de PEV’s nas UC’s 
com visitação do público e/ou localizadas 
próximos a áreas com adensamento urbano; 

Ano 3 
e 4 

Definição de estratégias de parcerias para 
implantação de PEV’s (Parceria público-
privada, patrocínios, etc.). 

Ano 3 
e 4 

Definir mecanismos de divulgação do uso dos 
PEV’s pela população do entorno ou visitantes 
da UC’s.  

Ano 3 
e 4 

Definir mecanismos de fiscalização, controle e 
logística de coleta dos resíduos.  

Ano 3 
e 4 

 

 

1.1.4. Projetos de Melhorias e Ampliações das Unidades de Triagem 

 

Considerando-se o estudo gravimétrico realizado no presente Plano, a projeção dos 

resíduos sólidos do município, bem como a meta de desvio ao final do período de 

planejamento de 20 anos (2035) que é de até 60% do total de resíduos secos 

gerados, haverá necessidade de triagem de um total de 85.566 t/ano de resíduos 

recicláveis secos, o que representa uma média diária de 234,42 toneladas.  

 

No Apêndice A, estão apresentados os parâmetros adotados e o memorial de 

cálculo para o dimensionamento de áreas de unidades de triagem, bem como a 

estimativa de mão-de-obra que será necessária para o atendimento das metas 

estipuladas no presente PMCS no desvio de resíduos recicláveis secos. 

 

Conforme demonstrado no diagnóstico da situação atual, as três unidades de 

triagem existentes em Florianópolis estão trabalhando no seu limite de produção e 

não conseguem triar o volume total de resíduos recicláveis secos coletados no 

município. Por isso, parte significativa do material coletado é encaminhada para 

galpões de triagem localizados em outros municípios da Grande Florianópolis sem 

que haja regulamentação/autorização ou a celebração de convênios entre os 

municípios receptores desses materiais.  
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Considerando que o número de trabalhadores atuais das três associações de 

catadores existentes é de 91 catadores, verificou-se que já para suprir a demanda 

atual, haveria necessidade de aumento do número de catadores, sendo no mínimo 

necessários outros 154 profissionais atuando no modelo de triagem manual (modelo 

atual). 

 

Conforme demonstrado ainda nos dimensionamentos, para que a Administração 

Municipal supra toda a demanda de triagem, há ainda a necessidade de aquisição 

de extensas áreas visando a implantação de infraestrutura, seja para ampliação das 

unidades existentes ou para novas unidades operacionais.  

 

No atual momento econômico, a obtenção de recursos financeiros junto ao Governo 

Federal, por exemplo, tem se mostrado escasso para a realização de investimentos 

em infraestrutura neste setor do saneamento municipal o que colabora na 

dificuldade do planejamento da coleta seletiva.  

 

Não obstante, ao final do horizonte de planejamento de 20 anos o sistema de 

triagem manual continuará a necessitar de significativa ampliação de mão-de-obra, 

acompanhando o cenário já atual de necessidades nessa etapa. No final de plano há 

necessidade de um total de 1.698 colaboradores para que se possa atender às 

metas de desvio de resíduos recicláveis secos.  

 

O diagnóstico demonstrou que atualmente há no município cerca de 358 catadores 

(Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR, 2013). 

Sabendo-se que nesse montante estão inseridos os informais e autônomos, bem 

como aqueles já inseridos nas associações operantes, já há um déficit de cerca de 

42 colaboradores no ano 3 de planejamento (2019), caso o modelo de triagem 

manual seja mantido. No fim de planejamento (2035) haverá um déficit de 1.340 

colaboradores.  

 

Para reduzir a necessidade de implantação de infraestrutura e inserção de mão-de-

obra na triagem de resíduos recicláveis secos - mão-de-obra essa já escassa no 
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cenário atual - deverão ser adotadas medidas visando à redução da geração de 

resíduos e o incentivo à reutilização dos mesmos, conforme preconiza a PNRS. Os 

acordos setoriais visando à logística reversa de embalagens, conforme Art. 33 da 

PNRS também são medidas que auxiliam nesse processo.  

 

Tendo em vista a inviabilidade da manutenção do modelo atual que se baseia 

exclusivamente na triagem manual de resíduos recicláveis secos, a busca e o 

fomento para a implantação de novas tecnologias as quais elevem a capacidade 

produtiva na etapa de triagem manual deve ser uma premissa do presente Plano. 

Deve-se equipar as unidades existentes e ainda viabilizará implantação de uma 

usina de triagem automatizada no município garantindo assim o atendimento às 

metas progressivas de desvios dos resíduos recicláveis secos.  

 

A implantação de uma usina de triagem automatizada em Florianópolis, bem como 

na melhoria dos processos de triagem manual nos galpões com emprego de novas 

tecnologias que auxiliem a triagem manual poderá ser obtida através de parcerias ou 

convênios com a iniciativa privada.  

 

Uma alternativa é o emprego de um modelo de transição e aprimoramento da 

triagem manual com tecnologias similares e adaptadas àquelas de uma usina de 

triagem automatizada propiciando a semi-mecanização das unidades de triagem 

existentes. Essa alternativa proposta é de curto prazo no presente Plano, devendo 

ser iniciada no galpão da ACMR no Itacorubi.  

 

Considera-se nesta proposta o uso das estruturas prediais já existentes ou 

pequenas ampliações e ajustes. A principal limitação neste modelo semi-

mecanizado de triagem poderá ser relacionado: ao tamanho dos galpões e seu pé-

direito; a localização de pilares já existentes na estrutura; limitações quanto ao 

sistema elétrico implantado; interferências quanto à questão de vizinhança, entre 

outros aspectos que devem ser avaliados na execução do projeto.  
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A unidade semi-mecanizada poderá contemplar os seguintes equipamentos: esteiras 

transportadoras, separador balístico, abridor de sacos. Em termos gerais o projeto 

teria a configuração proposta abaixo e poderia ser implantado e/ou adaptado para 

quaisquer das unidades de triagem do município.  
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Figura 19: Croqui Projeto Semi-Mecanização de uma Unidade de Triagem, vista em Planta. 

 

Fonte: Divisão de Pesquisas e Projetos. Departamento Técnico. COMCAP, 2015. 
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Figura 20: Croqui Projeto Semi-Mecanização de uma Unidade de Triagem, vista lateral. 

 

Fonte: Divisão de Pesquisas e Projetos. Departamento Técnico. COMCAP, 2015. 
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No caso da adoção exclusiva de um sistema de triagem semi-automatizado, haveria 

a necessidade ao final do plano de um total de 428 colaboradores e uma área de 

9.805 m², conforme detalhado no Apêndice A, resultando numa redução de 

demanda de 75%, tornando a quantidade de colaboradores e de área mais factível 

quando comparado ao modelo exclusivamente manual.  

 

É neste âmbito que o modelo proposto no presente PMCS considera como cenário 

que mesmo havendo a implantação de uma usina de triagem automatizada, as 

unidades de triagem manual operadas por associações ou cooperativas de 

catadores continuarão a existir e fazer parte do processo de manejo municipal.   

 

Neste sentido, a Administração Municipal deverá realizar ações para e realizar a 

fiscalização e exigir a regularização dos depósitos de reciclagem (sucateiros) que 

atuam na coleta seletiva informal no município, frente às licenças e alvarás 

necessários para funcionamento bem como garantir condições ambientais mínimas.  

 

A Administração Municipal também deverá criar um mecanismo de monitoramento e 

fiscalização para a obtenção dos quantitativos mensais comercializados de materiais 

recicláveis provenientes de Florianópolis, a fim de integrar aos dados de desvio de 

resíduos secos do aterro sanitário. 

 

São ações do Projeto de Melhorias e Ampliações de Unidades de Triagem manual 

de resíduos recicláveis secos no presente Plano o que consta no Quadro 7: 
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Quadro 7: Ações do Projeto de Melhorias e Ampliações em Unidades de Triagem. 

Projeto Etapas Ação Prazo 

Projetos de 
Melhorias e 
Ampliações 

das Unidades 
de Triagem 

 

Melhorias 
Operacionais e de 
infraestrutura das 

unidades de triagem 
operados por 

Associações/coopera
tivas de catadores 

Realizar levantamento atualizado 
das necessidades de cada unidade 
já operante em Florianópolis 
(ACMR, Recicla Floripa, AREsp). 

Ano 1 

Elaboração de projetos executivos 
de melhoria da infraestrutura dessas 
unidades 

Ano 1 

Elaboração de projeto de 
manutenção preventiva dos 
equipamentos existentes 

Ano 1 

Identificar instituições e empresas 
para captar recursos e apoio 
financeiro e institucional na 
execução deste Projeto 

Ano 1 

Execução projeto semi-mecanizado 
na(s) unidade(s) de triagem (a 
definir) 

Ano 3 

Regularização 
ambiental e 

operacional das 
Unidades de Triagem 

manual 

Promover a regularização ambiental 
e operacional (habite-se, alvarás 
pertinentes e licenças ambientais) 
das unidades de triagem existentes. 

Ano 2 

Promover a 
regularização 
ambiental e de 

funcionamento de 
galpões e depósitos 

reciclagem e 
sucateiros 

Exigir a regularização de depósitos 
de reciclagem e galpões sucateiros 
existentes no município quanto a 
alvarás, licenciamentos ambientais, 
condições sanitárias, entre outras 
autorizações formais. Poderá estar 
vinculado a alvarás de 
funcionamento (regulamentação 
municipal). 

Ano 2 e 3 

Implantação de 
Novas Unidades de 

Triagem 

Ampliar a rede de unidades de 
triagem para atendimento às metas 
de desvio de resíduos secos com 
inserção de catadores informais 

Anos 2 e 3 

Identificar instituições e empresas 
para apoio financeiro e institucional 
na execução deste Projeto. 

Ano 2 

 

1.1.5. Projeto de Inclusão Socioprodutiva de Catadores 

 

Este projeto visa melhorar as condições de trabalho e renda nos processos de 

triagem dos resíduos recicláveis secos realizado pelas Associações de Catadores de 

Materiais Recicláveis existentes em Florianópolis (Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis – ACMR; Associação Recicladores Esperança – AREsp; 

Associação de Catadores de Recicláveis do Alto da Caieira e Serrinha - Recicla 
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Floripa), bem como de novas associações e/ou cooperativas que venham a ser 

instituídas para atuação nesta etapa do manejo de resíduos.  

 

Além disso, este projeto visa inserir nas associações ou cooperativas já existentes 

os catadores que atuam de forma autônoma e informal na coleta de materiais 

recicláveis, conforme diagnosticado de modo a atender gradualmente o desvio de 

materiais secos do aterro sanitário ou ainda de possibilitar a criação de novos 

grupos de catadores organizados para triagem dos materiais no cenário municipal.  

 

Considera-se no presente PMCS que a etapa de coleta dos resíduos secos 

continuará a ser realizada pela COMCAP. Deste modo as associações existentes 

estarão inseridas apenas nas etapas de triagem e comercialização desses materiais, 

conforme já ocorre no modelo atual.  

 

O modelo proposto no PMCS de Florianópolis adota os catadores de materiais 

recicláveis como importantes agentes ambientais parceiros do Poder Público 

municipal no manejo de resíduos recicláveis secos, os quais operam as unidades de 

triagem, na forma de grupo de trabalho organizados através de Associações ou 

Cooperativas.  

 

Deverá haver monitoramento contínuo técnico e operacional da atuação dos 

catadores junto às Unidades de triagem municipais em busca do atendimento às 

metas de desvio definidas no presente Plano para o cenário municipal, o qual caberá 

à COMCAP. Este monitoramento visará ainda garantir condições sanitárias mínimas, 

condições ambientais e de segurança aos catadores na operação das unidades de 

triagem.  

 

Cabe ainda mencionar a necessidade de atuação em parceria com a Secretaria 

Municipal de Assistência Social, IGEOF – Instituto de Geração de Oportunidades de 

Florianópolis e com o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis – 

MNCR, entidade a qual representa os catadores, para que as ações de melhorias 

nas unidades já existentes possam ser implementadas com maior facilidade. 
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Para inserção de catadores autônomos e informais no ambiente organizado de 

associações e cooperativas para atuação em unidades de triagem, a Administração 

Municipal através das secretarias competentes e em parceria com o Instituto de 

Geração de Oportunidade de Florianópolis – IGEOF deverá realizar um 

levantamento e cadastro (perfil socioeconômico) atualizado dos catadores 

existentes. Essa ação deverá ser contínua e poderá contar com parceria com o 

Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR, entidade que 

representa a categoria.  

 

A inclusão de catadores autônomos que atuam de maneira informal na coleta de 

materiais recicláveis secos nessas associações existentes ou ainda incentivando a 

criação de novos grupos organizados em associações ou cooperativas, visa 

aumentar a capacidade produtiva na triagem dos materiais recicláveis secos, 

buscando progredir quanto ao cenário atual, possibilitando que o município deixe de 

encaminhar resíduos para triagem em outros municípios da região metropolitana, 

conforme foi diagnosticado, e passe a tratar localmente da questão do manejo 

desses materiais.  

 

A inserção de novos catadores ao manejo visa ainda possibilitar a utilização dessa 

mão-de-obra em novos processos de triagem, tais como permitindo a implantação 

de uma usina de triagem automatizada, a qual contará com a utilização de trabalho 

de catadores.  

 

No caso da implantação de Usina de triagem automatizada, será priorizada a 

atuação de catadores, podendo ser caracterizados como mão-de-obra, conforme 

incentiva a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n0 12.305/2010) nas etapas 

como as linhas de triagem manual e de manuseio de equipamentos para 

movimentação de cargas, por exemplo. 
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O incentivo às associações ou cooperativas já existentes, bem como dos futuros 

grupos que possam ser criados ao longo do período de planejamento, inclui que 

capacitações técnicas aos trabalhadores devem ser realizadas.  

 

Essas capacitações visam, por exemplo: melhorar a capacidade produtiva das 

unidades de triagem, possibilitar processos padronizados no cenário municipal 

quanto à triagem dos materiais melhorando a qualidade final dos materiais à 

comercialização (padronização técnica), bem como criando condições melhores de 

trabalho e operação das unidades possibilitando autonomia dos grupos junto à seu 

processo de trabalho. 

 

A realização de cursos de capacitação e educação formal de adultos, por exemplo, 

visam melhorar as condições de atuação desses profissionais no manejo de 

materiais recicláveis secos auxiliando em sua organização e na operacionalização 

das unidades de triagem. Capacitação em informática, alfabetização, conceitos de 

administração e contabilidade são requeridos. Os catadores devem ser formados 

dentro de uma visão de negócio, e não somente assistencialismos.  

 

O incentivo aos catadores de materiais recicláveis visa à participação municipal em 

ações específicas do Programa Pró-catador, estabelecido através do Decreto n° 

7.405, de 23 de dezembro de 2010, por exemplo. 

 

O Programa Pró-catador tem a finalidade de integrar e articular as ações do 

Governo Federal voltadas ao apoio e ao fomento à organização produtiva dos 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, à melhoria das condições de 

trabalho, à ampliação das oportunidades de inclusão social e econômica e à 

expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos, da reutilização e da reciclagem por 

meio da atuação desse segmento.  

 

O Programa prevê ações nas áreas de capacitação, formação, assessoria técnica, 

incubação de cooperativas e empreendimentos sociais solidários, pesquisas e 

estudos sobre o ciclo de vida dos produtos e a responsabilidade compartilhada, 
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aquisição de equipamentos, máquinas e veículos, implantação e adaptação de 

infraestrutura física e a organização de redes de comercialização e cadeias 

produtivas integradas por cooperativas e associações de trabalhadores em materiais 

recicláveis e reutilizáveis.  

 

São ações do projeto de inclusão e incentivo sócioprodutiva de catadores na etapa 

de triagem dos resíduos recicláveis secos aquelas apresentadas no Quadro 8.  

 
Quadro 8: Ações do Projeto de Inclusão Socioprodutiva de Catadores na etapa de triagem. 

Projeto Etapas Ações Prazo 

Projeto de 

Inclusão 

Sócioprodutiva 

de catadores 

na triagem dos 

resíduos 

recicláveis 

secos 

 

Identificação de potenciais 

catadores para inserção no 

projeto 

Levantamento do perfil 

socioeconômico de catadores 

autônomos e informais que 

atuam no município junto aos 

galpões e depósitos de 

sucateiros e similares, 

identificando interessados na 

inserção no processo de 

manejo. Poderá utilizar as 

agentes de saúde como 

instrumento de identificação 

dos potenciais trabalhadores. 

Anos 1, 2 e 3 

Formalização de vínculo de 

trabalho dos catadores na 

etapa de triagem 

Os catadores identificados na 

etapa anterior e interessados 

serão inseridos nas 

associações operantes ou 

formarão novos grupos 

organizados em associações 

ou cooperativas. 

Anos 2 e 3  

Capacitação técnica e 

operacional 

Realizar cursos de 

capacitação técnica aos 

associados de forma 

continuada, visando garantias 

de aumento de produtividade e 

melhoria das condições de 

trabalho. 

Todo horizonte 

planejamento 

Monitoramento e Criação de grupo gestor Ano 1 
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Projeto Etapas Ações Prazo 

Acompanhamento da 

produção dos catadores 

nas unidades de triagem 

municipal para atuação 

especifica junto as 

cooperativas/associações de 

catadores 

Monitoramento e 

Fiscalização de galpões de 

reciclagem ou depósitos 

sucateiros coleta seletiva 

informal 

Realizar cadastro municipal 

sobre a atuação da coleta 

seletiva informal em galpões e 

depósitos existentes. Poderá 

utilizar o cadastro da Vigilância 

em endemias (VISA) como 

instrumento de 

reconhecimento da atuação de 

catadores informais e da 

existência de depósitos de 

materiais recicláveis. 

Ano 1 e 2 

Criar instrumentos de 

monitoramento sobre os 

quantitativos de resíduos 

recicláveis secos são 

coletados pelos catadores 

informais e comercializados 

nesses galpões e depósitos. 

Ano 2 

 

1.1.6. Projeto de Implantação da Usina de Triagem Automatizada 

 

Para que seja possível alcançar as metas de recuperação de resíduos sólidos 

estabelecidas no presente Plano torna-se imprescindível a implantação de uma 

usina de triagem automatizada do tipo mista para realização da triagem dos resíduos 

sólidos secos recolhidos pelo programa de coleta seletiva municipal. A manutenção 

apenas do modelo de triagem manual através de associações de catadores é 

inviável devido à necessidade de implantação de área superior a 38.500 m² e ao 

menos 1.698 triadores ao fim de horizonte de planejamento.  

 

A implantação de unidade automatizada de recicláveis secos é tida como de 

operação mista, visto que contará com linhas de triagem manual e manuseio de 
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equipamentos para movimentação de cargas, para as quais poderá ser priorizada a 

atuação de catadores.  

 

A implantação da unidade não eliminará unidades de triagem manuais que optarem 

por continuar no atual modelo produtivo, desde que estas estejam devidamente 

licenciadas/regularizadas junto aos órgãos competentes e que sua produtividade 

seja adequada frente à realidade municipal. 

 

A proposta da Usina consiste na seleção e classificação de resíduos recicláveis 

secos para desvio por meios da seleção automática e da redução volumétrica ao 

final do processo através da implantação de prensas.  

 

O projeto preliminar apresenta uma construção de aproximadamente 2.500 m² 

equipada com máquinas de capacidade operativa e técnica de separar as frações 

dos resíduos pré determinadas no projeto. 

 

A planta de seleção automatizada poderá ter as seguintes concepções de áreas 

produtivas: 

 

 Área de recepção com opção de seleção de grandes volumes; 

 Área de seleção por granulometria; 

 Área de seleção de materiais ferrosos e não ferrosos; 

 Área de seleção por densidade (Balístico) – 2D e 3D; 

 Área de seleção por leitores ópticos; 

 Área de seleção manual dos materiais; 

 Área de prensagem e enfardamento; 

 Área de expedição; 

 Área de armazenagem. 

 

Para determinar a viabilidade de implantação de Usina de triagem automatizada no 

município foram consideradas as metas de desvio dos resíduos recicláveis secos, o 
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custo médio de disposição final da tonelada em aterro sanitário e o custo médio da 

venda da tonelada de material reciclável.  

 

Foram considerados os seguintes parâmetros para determinação da viabilidade: 

 

 Investimento realizado no Ano 3, com funcionamento da Usina a partir do Ano 

4. 

 Economia com a disposição final do material estimado em R$ 150,95 por 

tonelada desviada. 

 Ganho com a venda dos materiais triados estimados em R$ 350,00 por 

tonelada. 

 Devido à inexistência de parâmetros de cálculo, foi estimado o custo 

operacional referente à 50% do faturamento, onde nestes custos estão 

envolvidas as despesas de energia elétrica, manutenção preventiva e corretiva 

e recursos humanos. 

 Despesas tributárias definidas pelo lucro presumido e considerando o ISS de 

5% no município de Florianópolis. 

 

Com base nos parâmetros adotados, foi realizada a estimativa da viabilidade 

econômica e financeira de operação da Usina de Triagem Automatizada ao longo do 

período de planejamento, conforme apresentado no Quadro 9. 
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Quadro 9: Estimativa de Custos Financeiros com a Usina de Triagem Automatizada. 

 

Ano

Projeção de 

Resíduos 

Desviados 

(t/ano)

Economia na 

Disposição 

Final (R$)

Ganho na 

Venda do 

Material 

(R$)

Investimento 

na Usina 

(R$)

Despesas 

Operacionais 

(R$)

Despesas 

Tributárias 

(R$)

Saldo de 

Caixa 

Anual (R$)

Saldo de 

Caixa 

Acumulado 

(R$)

1 12.345 0 0 0 0 0 0

2 15.425 0 0 0 0 0 0

3 20.176 0 0 26.000.000 0 -26.000.000 -26.000.000

4 26.110 3.941.278 9.138.439 0 4.569.220 1.760.737 6.749.761 -19.250.239

5 33.367 5.036.791 11.678.548 0 5.839.274 2.256.820 8.619.245 -10.630.995

6 41.107 6.205.103 14.387.453 0 7.193.726 2.785.870 10.612.960 -18.035

7 48.404 7.306.658 16.941.572 0 8.470.786 3.284.689 12.492.755 12.474.720

8 53.126 8.019.431 18.594.243 0 9.297.121 3.607.456 13.709.097 26.183.817

9 56.002 8.453.519 19.600.741 0 9.800.370 3.804.025 14.449.865 40.633.682

10 58.966 8.900.850 20.637.942 0 10.318.971 4.006.590 15.213.230 55.846.913

11 63.121 9.528.186 22.092.514 0 11.046.257 4.290.668 16.283.775 72.130.688

12 66.288 10.006.114 23.200.661 0 11.600.331 4.507.089 17.099.355 89.230.043

13 68.354 10.318.060 23.923.956 0 11.961.978 4.648.349 17.631.690 106.861.733

14 71.639 10.813.878 25.073.584 0 12.536.792 4.872.871 18.477.799 125.339.532

15 74.995 11.320.467 26.248.184 0 13.124.092 5.102.270 19.342.288 144.681.820

16 77.133 11.643.158 26.996.391 0 13.498.195 5.248.395 19.892.958 164.574.778

17 79.262 11.964.644 27.741.805 0 13.870.903 5.393.975 20.441.573 185.016.351

18 81.380 12.284.352 28.483.095 0 14.241.547 5.538.748 20.987.151 206.003.501

19 83.483 12.601.725 29.218.973 0 14.609.486 5.682.465 21.528.746 227.532.248

20 85.566 12.916.236 29.948.211 0 14.974.106 5.824.886 22.065.456 249.597.703
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Para análise da viabilidade econômico-financeira de implantação da usina de 

triagem automatizada foram utilizados dois indicadores usuais:  

 

VPL – Valor Presente Líquido e 

TIR – Taxa Interna de Retorno 

PAYBACK – Tempo de Retorno do Projeto 

 

O VLP é uma função financeira utilizada na análise da viabilidade de um projeto de 

investimento. É definido como o somatório dos valores presentes dos fluxos 

estimados de uma aplicação, calculados a partir de uma taxa dada e de seu período 

de duração. 

 

Os fluxos estimados podem ser positivos ou negativos, de acordo com as entradas 

ou saídas de caixa. A taxa fornecida à função representa o rendimento esperado. 

 

Caso o VPL encontrado no cálculo seja negativo, o retorno do projeto será menor 

que o investimento inicial, o que sugere que ele seja reprovado. Caso ele seja 

positivo, o valor obtido no projeto pagará o investimento inicial, o que o torna viável. 

 

A TIR é um método utilizado na análise de projetos de investimento. É definida como 

a taxa de desconto de um investimento que torna seu valor presente líquido nulo, ou 

seja, que faz com que o projeto pague o investimento inicial quando considerado o 

valor do dinheiro no tempo. 

 

O Payback é um método utilizado na análise do retorno do projeto, onde indica o 

tempo necessário para o lucro acumulado resultante igualar o investimento inicial do 

projeto. É um indicador que auxilia em especial na análise de risco do projeto, visto 

que quanto maior o tempo com fluxo de caixa negativo, maior o risco de execução 

do projeto. 

 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

47 
Revisão  Data 

 4 06/2016 

 

Considerando o fluxo de caixa apresentado e uma taxa mínima de atratividade no 

setor de saneamento de 12% a.a., tem-se os seguintes resultados de TIR e VPL 

para implantação da usina de triagem automatizada. 

 

 TIR = 40,41% a.a. 

 VPL = R$ 51.511.947,12 

 PAYBACK = 4 anos 

 

Analisando os resultados de TIR, VPL e Payback do projeto, conclui-se que a 

implantação da usina de triagem automatizada é viável economicamente e 

apresenta uma ação concreta para o cumprimento das metas de desvio de resíduos 

recicláveis secos definidos neste presente PMCS e que são impostas pela Politica 

Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

Ainda, salienta-se que caso o investimento e a operação desta usina venham a 

ocorrer por parte da Administração Municipal, os impostos incidentes seriam de 

apenas 1% referente ao PIS/COFINS, o que aumentaria muito a rentabilidade do 

negócio. 

 

O projeto preliminar prevê que a Usina de triagem automatizada seja implantada no 

Centro de Valorização de Resíduos – CVR (anteriormente denominado Centro de 

Transferência de Resíduos Sólidos – CTReS), localizada no bairro Itacorubi, local 

estratégico onde já ocorrem diversas atividades de gerenciamento de resíduos 

sólidos do município de Florianópolis. Para a implantação da Usina de triagem 

automatizada deverá ser elaborado projeto executivo. 

 

No caso da unidade ser instalada pela iniciativa privada, poderá ser implantado em 

outra área estratégica em termos logísticos do município, sob responsabilidade do 

empreendedor. 
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Figura 21: Previsão de Local da Usina de Triagem Automatizada – CVR (Itacorubi). 
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A área onde está instalado o CVR Central (Itacorubi) pertence à União e foi cedida 

por 10 anos à prefeitura Municipal de Florianópolis, através do Termo de Cessão de 

Uso assinado em 27/02/2013, conforme processo n° 11452.001734/98-28. 

Figura 22: Localização Indicada da Usina de triagem Automatizada no CRV Central. 

 

Fonte: Divisão de Pesquisas e Projetos. Departamento Técnico. COMCAP, 2014. 

 

A seguir apresentam-se as ações específicas para esse projeto de Usina de Triagem 

Automatizada.  
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Quadro 10: Ações da Implantação da Usina de Triagem Automatizada. 

Projeto Etapas Ação Prazo 

Implantação da 

Usina de 

Triagem 

Automatizada 

 

Implantar 

unidade de 

triagem 

automatizada da 

fração seca dos 

resíduos sólidos 

Fomentar a captação de 

recursos que, poderão ser 

públicos ou privados, para 

elaboração do Plano de 

negócios e projetos da usina. 

Anos 1 e 2  

Contratação dos projetos 

executivos para a Usina de 

triagem 

Ano 2 

Contratação da mão-de-obra, 

empresa especializada para 

execução das obras da Usina e 

implantação de equipamentos 

da linha de triagem 

automatizada.  

Ano 2 

Execução de obras de 

implantação da Usina e 

Galpões para operação 

Ano 3 

Aquisição e implantação de 

equipamentos operacionais 
Ano 3 

Adquirir 

equipamentos 

para apoio 

logístico na 

operação da 

usina 

Adquirir equipamentos para 

auxílio operacional da usina e 

alimentação da linha de triagem 

Ano 3 e 4 

Inclusão e 

treinamento de 

catadores na 

operação da 

Usina (modelo 

misto) 

Definir as etapas do processo a 

serem executadas por 

trabalhadores 

Ano 4 

Identificar trabalhadores 

interessados em atuar junto à 

usina, preferencialmente 

catadores. 

Ano 4 

Realizar o treinamento dos 

trabalhadores 
Ano 4 
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1.2. PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS 

 

O manejo dos resíduos orgânicos é uma premissa da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, Lei n° 12.305/2010, a qual obriga que toda a parcela reaproveitável ou 

reciclável de resíduos seja desviada dos aterros sanitários.  

 

O tratamento de resíduos orgânicos contribui para a busca pelo desenvolvimento 

sustentável e a minimização de impactos socioambientais relacionados ao tema da 

gestão de resíduos municipais.  

 

O manejo de resíduos orgânicos pode incentivar o desenvolvimento de projetos que 

envolvem a agricultura urbana e/ou agroecológica, incentiva ações de educação 

ambiental, pode desencadear projetos na área da geração de energia térmica ou 

elétrica, além de atuar na redução de emissões dos gases do efeito estufa, 

atendendo a Política Nacional sobre Mudança do Clima, através da Lei n° 

12.187/2009.  

 

O município de Florianópolis, pioneiro no Programa de coleta seletiva de resíduos 

secos desde a década de 80, também se destaca no cenário nacional como pioneiro 

no desenvolvimento de projetos e ações ligados à utilização de técnicas de 

compostagem de resíduos orgânicos. Diversas iniciativas institucionais ou 

independentes têm se desenvolvido nos últimos anos no município como foi 

apresentado no diagnóstico do presente Plano. 

 

No diagnóstico do PMCS destacaram-se os projetos de compostagem 

operacionalizados pela COMCAP, o Projeto da Revolução dos Baldinhos (do Centro 

de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo – CEPAGRO), Projeto Família 

Casca, as ações da Associação Orgânica (vinculada à Universidade Federal de 

Santa Catarina), o desenvolvimento de diversas empresas privadas que já atuam no 

município através de pátios de compostagem.  
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Outro objetivo importante desse programa é o de fomentar e fortalecer as iniciativas 

que já ocorrem no município de Florianópolis, tais como o “Movimento Floripa 

Composta” e “Quintais de Floripa”, os quais colaboram no fortalecimento de ações e 

incrementam as possibilidades de políticas municipais no tema dos orgânicos. 

 

O Movimento Floripa Composta é uma iniciativa de ONG’s, entidades, voluntários, 

associações de bairros e tem apoio do poder público municipal, com o objetivo de 

integrar ações promovidas no âmbito dos resíduos orgânicos em Florianópolis. De 

forma geral, o Movimento procura difundir a compostagem como um método para o 

desenvolvimento de ambientes “lixo zero” e também o de fortalecer hortas urbanas 

comunitárias e/ou residenciais.  

 

O Movimento Quintais de Floripa é um núcleo de formação para intervenções e 

desenvolvimento de projetos relativos à agricultura urbana com foco na capacitação 

comunitária para implementação de hortas urbanas, fortalecimento de redes e 

práticas da permacultura. O projeto já conta com o desenvolvimento de alguns 

espaços com compostagem e hortas comunitárias em Florianópolis, com destaque 

para o projeto piloto do PACUCA, no bairro Campeche.  

 

Com base no histórico municipal de iniciativas e programas que já se estabeleceram 

e considerando o alcance que ações vinculadas à compostagem se manifestam no 

cenário municipal é que este Plano tem como premissa principal estabelecer 

programas e ações que privilegiem a adoção do uso da tecnologia de compostagem 

para desvio de orgânicos do aterro sanitário. 

 

Os projetos, programas e ações propostos a seguir são apresentados na sua ordem 

de priorização no período de planejamento e também em função de sua 

complexidade de implementação, ou seja, do menos complexo ao mais complexo.  
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1.2.1. Projeto de Compostagem na Fonte Geradora 

 

Os resíduos orgânicos quando não tratados adequadamente colaboram para a 

degradação ambiental. Os resíduos decompõem-se facilmente liberando chorume 

que é altamente poluente. 

 

O uso das técnicas de compostagem nas fontes geradoras visa valorizar os resíduos 

orgânicos no cenário municipal, reconhecendo-os como bem econômico e social 

priorizando o incentivo à alimentação saudável baseada na agricultura urbana e 

agroecológica.  

 

A priorização de uso de técnicas de compostagem e/ou vermicompostagem é 

indicada pelo Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico – PMISB de 

Florianópolis através da Ação 217. 

 

O desvio de resíduos orgânicos do aterro sanitário pode ser obtido com o incentivo 

do uso de composteiras domésticas, fortalecendo o que preconiza a PNRS, Lei n° 

12.305/2010. Além disso, o tratamento na fonte geradora propicia a mudança de 

paradigma socioambiental quanto ao tema da gestão de resíduos fazendo menção 

ao conceito da responsabilidade compartilhada e fortalece a educação ambiental 

local. As iniciativas de compostagem na fonte geradora possibilita que haja menor 

quantidade de resíduos destinados aos sistemas de coleta e tratamento 

municipalizados. 

 

O projeto de incentivo a compostagem caseira leva em conta a segregação e o 

manejo na fonte geradora através de composteiras domésticas ou caseiras e 

também de minhocários (através do emprego de técnicas de vermicompostagem). 

As técnicas de tratamento dos resíduos orgânicos irão utilizar-se do processo de 

compostagem natural a ser realizado nas residências, condomínios e 

estabelecimentos de pequeno porte do município. 

 

O projeto de compostagem na fonte de geração tem como princípio o de viabilizar a 

técnica de forma caseira e natural a ser realizada nos próprios lotes das residências 
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ou espaços comunitários. O uso de minhocários tende a facilitar o processo devido 

sua fácil operação e manutenção e há vários modelos que podem ser adotados pela 

municipalidade como algum tipo de padrão a ser difundido à população. 

 

A cessão de minhocário e de composteiras caseira pode ocorrer via poder público 

municipal ou viabilizando a sua construção através de oficinas temáticas e cursos de 

capacitação. O incentivo de apoio às composteiras e minhocários através de 

patrocinadores é uma alternativa para viabilização do projeto em nível municipal.  

 

Capacitações à população para a difusão de composteiras ou de minhocários 

(vermicompostagem) são ações necessárias para possibilitar a confecção dessas 

estruturas em nível residencial e difundir seu uso, propiciando orientação técnica 

adequada no âmbito caseiro com foco com os cuidados mínimos, controles e 

operacionalização básica.  

 

As capacitações para confecção ou operacionalização das composteiras ou 

minhocários, bem como o fomento ao projeto à população ocorrerão sob parceria 

entre FLORAM, COMCAP e SMHSA. É relevante formar parcerias com as entidades 

e organizações que já atuam em ações parecidas tais como a CEPAGRO, 

Associação Orgânica, Floripa Composta, Quintais de Floripa, entre outros parceiros, 

de modo a atingir abrangência da população de Florianópolis.  

 

Os munícipes poderão ainda contar com sistemas de incentivo e apoio para adesão 

ao projeto de compostagem na fonte de geração, entre eles cita-se o Projeto do 

IPTU Verde, o qual é mais bem abordado mais a adiante.  

 

São ações do projeto de compostagem nas fontes geradoras (Quadro 11): 
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Quadro 11: Ações do Projeto de Compostagem na Fonte Geradora. 

Projeto Etapas Ação Prazo 

Projeto de 

Compostagem 

na Fonte 

Geradora 

 

Planejamento 

do Projeto 

Definir modelos de 

composteiras que podem ser 

adotados nas capacitações 

(minhocários por exemplo) 

Ano 1 

Fomento de parcerias 

institucionais e financeiras para 

apoio no desenvolvimento do 

projeto, inclusive com ONGs e 

grupos que já atuam em 

atividades similares no 

município. Inclusive para auxilio 

em oficinas e capacitações.  

Ano 1 

Cadastramento de interessados 

para oficinas, cursos e 

capacitações visando a 

construção de composteiras 

domiciliares.  

Ano 1 

Definir cronograma de oficinas 

e cursos para confecção de 

composteiras 

Ano 1 

Execução do 

Projeto 

Realização das oficinas, cursos 

e capacitações para confecção 

e operação de composteiras. 

Ano 1 

Controle e 

monitoramento 

Monitorar e dar assistência 

técnica às composteiras 

operantes. Através de pessoal 

próprio (COMCAP) e, 

principalmente através das 

parcerias e convênios com 

instituições e ONGs 

Todo horizonte de 

planejamento 

 

Este projeto poderá ser desenvolvido conforme é apresentado no Quadro 10, onde 

haverá a expansão gradativa de ações do projeto em relação aos bairros municipais, 

iniciando-se pelos bairros do Itacorubi (Distrito Sede), Campeche (Sul) e São João 

do Rio Vermelho (Distrito Norte) e ao longo dos anos expandindo-se aos demais 
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Distritos de Florianópolis, através das capacitações para implantação das 

composteiras domésticas.  

 

O fomento às iniciativas comunitárias espontâneas que já estejam ocorrendo no 

município é outra ação inerente do projeto e deverá ser executada paralelamente às 

iniciativas domésticas.  

 

Quadro 12: Desenvolvimento do Projeto de Compostagem na Fonte Geradora. 

Distrito/Bairro e Etapas Descrição Prazo 

Sede – Bairro Itacorubi Inicialização do projeto Ano 2 

Sul – Bairro Campeche Inicialização do projeto Ano 2 

Norte – Bairro Rio Vermelho Inicialização do projeto Ano 2 

Avaliação do projeto 
Análise de benefícios, desafios, demandas, 

sensibilização do público e resultados de sua 
implementação no município.  

Ano 2 

Sede – Bairros Continente, 
Lagoa da Conceição, Barra da 

Lagoa 
Expansão do projeto Ano 3 

Norte – Bairros Ratones, Santo 
Antônio, Ingleses, Cachoeira 
do Bom Jesus, Canasvieiras 

Expansão do projeto Ano 3 

Sul – Bairros Pântano do Sul, 
Ribeirão da Ilha 

Expansão do projeto Ano 3 

Avaliação do projeto 
Análise de benefícios, desafios, demandas, 

sensibilização do público e resultados de sua 
implementação no município.  

Ano 3 

Todos os distritos urbanos 

Continuidade do processo de mobilização da 
população para incentivo da compostagem 

caseira com oficinas de construção de 
minhocários e composteiras 

Demais anos de 
planejamento  

 

 

1.2.2. Projeto de Incentivo ao Tratamento Comunitário Descentralizado de 

Resíduos  Orgânicos 

 

O objetivo principal desse projeto é o de fortalecer iniciativas já existentes no cenário 

municipal bem como adaptá-las para implementação em vários bairros de 

Florianópolis propiciando a adoção de mecanismos descentralizados para o manejo 

de resíduos sólidos.  

 

A concepção da descentralização no manejo de resíduos sólidos, não obstante dos 

orgânicos, foi uma premissa defendida pelos setores sociais organizados e a 

sociedade civil durante a elaboração do presente PMCS, nos eventos de 

participação como oficinas temáticas, audiências e reuniões realizadas.  



Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

57 
Revisão  Data 

 4 06/2016 

 

O principal modelo a ser adotado é aquele desenvolvido no projeto Revolução dos 

Baldinhos (CEPAGRO), localizado na comunidade Chico Mendes. No projeto há o 

tratamento dos resíduos orgânicos através da compostagem e sua posterior 

comercialização em feiras, eventos ou doação aos moradores da comunidade e 

participantes do projeto.  

 

Esse projeto visa ainda o manejo diferenciado de resíduos sólidos orgânicos 

adotando concepções similares ao do Projeto Beija Flor, desenvolvido no município 

até meados de 1993, que realizava o manejo descentralizados dos resíduos sólidos 

fazendo com que ganhe atualmente nova concepção e maior abrangência no 

cenário municipal. As ações desse projeto são apresentadas no Quadro 13 a seguir. 

 

Quadro 13: Ações do Projeto de Incentivo ao Tratamento Descentralizado de  Orgânicos. 

Projeto Etapas Ação Prazo 

Projeto 
Incentivo ao 
Tratamento 

Comunitário e 
Descentralizado 
 

Cadastrar 
iniciativas já 
existentes 
(ONGs e 
grupos) que 
atuam na 
compostagem 
comunitária e 
hortas urbanas 

Cadastro de grupos atuantes, 
com identificação de área de 
atuação, infraestrutura, 
colaboradores, projetos 
existentes, etc. 

Ano 1 

Fomento de 
parcerias 

Incentivar parcerias entre os 
grupos e o poder público 
municipal e/ou instituições 
privadas que possam auxiliar 
no desenvolvimento dos 
projetos  

Ano 1 

Implantação de 
infraestrutura e 
auxílio 
operacional 

Doação de terrenos à execução 
das atividades;  

Ano 2 

Desenvolvimento de projetos 
executivos e projetos 
ambientais para as áreas 
descentralizadas 

Ano 2 

Inserção das áreas nas rotas 
operacionais de coleta para 
encaminhamento de material 
(em especial resíduos verdes) 

Ano 2 

Controle e 
monitoramento 

Promover licenciamento 
ambiental e outros alvarás para 
funcionamento das unidades 
conforme premissas da 
sustentabilidade ambiental 

Ano 2 

Controle dos quantitativos para 
monitoramento das metas 
municipais 

Todo horizonte de 
planejamento 
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1.2.3. Projeto de IPTU Verde 

 

O projeto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 

“Verde” é uma proposta para alteração da Lei Complementar n° 480/2013 e do 

Decreto n° 12.608/2014 com o objetivo de estender a outros beneficiários descontos 

no pagamento do IPTU através da adoção de ações de sustentabilidade ambiental.  

 

O foco, no âmbito dos resíduos sólidos  orgânicos, é o de incentivar o tratamento 

local destes através de técnicas de compostagem na fonte geradora como forma de 

promover a valorização dos resíduos sólidos e fomentar hortas urbanas e/ou 

comunitárias para desenvolvimento da agricultura urbana.  

 

O IPTU Verde poderá se tornar um mecanismo de incentivo ao Projeto de 

Compostagem na Fonte Geradora do presente PMCS, pois as residências 

cadastradas e com utilização de técnicas de compostagem poderiam obter 

descontos no IPTU. Também poderá servir de instrumento para incentivo ao Projeto 

de Incentivo ao Tratamento Comunitário e Descentralizado. 

 

Para tal, é necessário que o município ainda no prazo imediato estabeleça a 

aprovação da proposta de alteração de Lei junto à Câmara de Vereadores Municipal 

e regulamentando a aplicação das alíquotas de desconto para apoiar o 

desenvolvimento da compostagem na fonte de geração.  

 

1.2.4. Projeto de Implantação de Pátios de Compostagem nas Centrais de 

Valorização de Resíduos Sólidos 

 

Para viabilizar o desvio de resíduos orgânicos a destinação final em aterro sanitário, 

propõe-se a implantação de pátios de tratamento utilizando a técnica da 

compostagem nas Centrais de Valorização de Resíduos Sólidos (CVR) do município 

de Florianópolis.  
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O objetivo é o de desviar a parcela de orgânicos e, também fazer o manejo dos 

resíduos verdes, ou seja, aqueles compostos pelos resíduos de serviços de poda e 

jardinagem executado pelos serviços de limpeza urbana ou recolhidos pela cidade.  

 

O reaproveitamento da fração orgânica de resíduos sólidos viabiliza a obtenção de 

receitas à municipalidade originadas a partir da venda do composto orgânico ou 

ainda com economia no custeio de insumos utilizados em ações de jardinagem de 

praças e logradouros públicos, já que o composto orgânico pode substituir esses 

produtos. 

 

Poderão ser utilizadas, para a coleta de resíduos orgânicos, sacolas com tecnologia 

de material compostável viabilizando a segregação adequada. 

 

O composto orgânico poderá ser utilizado nas ações de paisagismo urbano, 

manutenção de jardins em praças, logradouros públicos, espaços públicos bem 

como podendo ser comercializado junto à população do município através de um 

programa de incentivo à agricultura urbana e agroecológica. Em maiores volumes 

poderia ser utilizado em programas de agricultura familiar, desde que aprovada a 

sua qualidade para fins agrícolas pelas instituições pertinentes (CIDASC/EPAGRI 

entre outros).  

 

O processo de compostagem a ser utilizado deverá ser avaliado pela COMCAP em 

cada pátio, podendo ser o natural ou acelerado, o qual deverá ser controlado de 

forma que os parâmetros de temperatura, umidade, relação de nutrientes e 

compostos (nitrogênio, fósforo e potássio, por exemplo), sólidos voláteis, metais 

pesados sejam monitorados garantindo o desenvolvimento adequado do processo 

de biodegradação dos resíduos bem como seu controle de toxicidade e qualidade do 

composto a ser gerado.  

 

A operacionalização das unidades de compostagem será da prestadora dos serviços 

públicos de gerenciamento de resíduos sólidos, a COMCAP. A administração 

municipal possui ainda responsabilidades quanto ao planejamento e a fiscalização 
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quanto à operação das unidades e o atendimento às metas de desvio dos resíduos  

orgânicos.  

 

Os geradores terão como responsabilidade a adequada segregação dos resíduos 

orgânicos, devendo os mesmos ser acondicionados conforme o projeto nos 

recipientes e/ou sacolas compostáveis apropriadas, sendo disposto à coleta seletiva 

de resíduos  conforme definido pela COMCAP segundo sua frequência e horário 

específico para cada localidade.  

 

Ressalta-se que é necessária a regulamentação através de lei municipal para a 

definição de grandes e pequenos geradores de resíduos sólidos no município, visto 

que essa definição tem influência direta sobre a coleta e manejo diferenciado dos 

resíduos orgânicos uma vez que definirá responsabilidades a estes geradores 

especificados.  

 

Há atividades necessárias para desenvolvimento dos projetos de unidades de 

compostagem municipais: 
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Quadro 14: Ações do Projeto de Pátios de Compostagem Municipais. 

Projeto Etapas Ação Prazo 

Projeto de 
Pátios de 

Compostagem 
Municipais nas 

CVR 
 

Regulamentação 

Elaboração de legislação que 
defina grandes e pequenos 
geradores no município e suas 
responsabilidades quanto à 
coleta seletiva de resíduos 
sólidos. 
 
Elaboração legislação ou 
similar sobre o manejo de 
resíduos verdes, dando 
responsabilidades ao manejo 
desses para grandes 
geradores. 
 
Elaboração de legislação ou 
normativa que regulamente a 
comercialização e/ou 
destinação do composto a ser 
gerado nas unidades 
municipais 

Ano 1 

Infraestrutura 
Operacional 

Elaboração dos projetos de 
pátios de compostagem  

Ano 1 

Proceder com licenciamentos 
ambientais e outras 
autorizações pertinentes. 

Ano 1 

Implantação (obras civis) dos 
pátios de compostagem 
municipais nas CVR. 
 
Primeiro pátio: Na CVR 
Itacorubi/Sede 

Ano 1 

Aquisição de equipamentos 
para manejo dos pátios e 
definição de equipes do 
operacional 

Ano 1 

Definir procedimentos para o 
encaminhamento de toda 
fração de resíduos verdes aos 
pátios de compostagem 

Após implantação dos 
pátios 

Monitoramento 

Proceder com estudos e 
avaliações físico-químicas e 
bacteriológicas para validar o 
uso do composto, segundo sua 
qualidade e quantidade. 

Após operação das 
unidades 

 

Considerando o estudo gravimétrico, a projeção dos resíduos sólidos do município, 

bem como a meta de desvio de até 90% dos resíduos orgânicos até o fim do 

horizonte de planejamento (2035), haverá a necessidade de tratar, ao final de Plano, 

um total de 125.928 toneladas de resíduos orgânicos anualmente, o que representa 

uma média diária de 345 toneladas.  
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No Apêndice B estão apresentados os parâmetros adotados e o memorial de cálculo 

demonstrando a necessidade de área para implantação de pátios de compostagem 

visando o atendimento das metas estabelecidas no PMCS. 

 

Com base nos parâmetros de projeto adotados, as áreas necessárias para atender 

as demandas de tratamento dos resíduos orgânicos através da compostagem nas 

regiões Norte, Central e Sul do município é de 87.002 m² ao final do período de 

planejamento.  

 

Como a Administração Municipal não possui tal área disponível para o tratamento 

dos resíduos orgânicos, deverá haver uma busca por alternativas que visem diminuir 

a responsabilidade direta da Administração Municipal no tratamento dessa parcela 

de resíduos. 

 

Portanto, para reduzir a necessidade de infraestrutura por meio do Poder Público 

para o tratamento dos resíduos orgânicos, deverá haver medidas de incentivo ao 

tratamento comunitário e de ações da iniciativa privada, bem como a busca de 

novas tecnologias que auxiliem na redução das áreas necessárias para o tratamento 

dos resíduos orgânicos a serem coletados ao longo do período de planejamento. 

 

1.2.5. Projetos de Incentivo a Empresas de Compostagem 

 

No cenário atual de Florianópolis já existem algumas empresas que atuam no ramo 

de coleta e tratamento de resíduos orgânicos através do uso de técnicas de 

compostagem. Tendo em vista esse nicho de prestação de serviço já existente, é 

papel do Poder Público municipal incentivar que essas iniciativas, mesmo que 

privadas, tenham espaço para se desenvolver.  

 

O intuito de fortalecer a atuação de empresas privadas no ramo é o de fomentar o 

desvio de resíduos orgânicos do aterro sanitário de modo a atender às metas de 

desvio, as quais são municipais e não apenas cabíveis a atuação da COMCAP na 

operacionalização do processo. 
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Havendo a regulamentação quanto os grandes e pequenos geradores, haverá 

definição de responsabilidades perante esses geradores, devendo-se estes realizar 

o manejo dessa fração de resíduos à parte da coleta seletiva municipal realizada 

pela COMCAP. Esse manejo poderá ser realizado pelas empresas privadas 

existentes e autorizadas no município ou haver o pagamento pelos serviços 

realizados à COMCAP.   

 

Entretanto a atuação dessas empresas requer o atendimento de normativas, tais 

como o adequado licenciamento ambiental das atividades, consideradas de impacto 

ambiental local. Além disso, requer autorização de funcionamento e alvará sanitário 

obtidos nos órgãos municipais competentes.  

 

No caso da remuneração dos serviços é recomendável que o município regulamente 

um cadastro das empresas atuantes e aptas ao serviço de coleta e manejo de 

resíduos orgânicos, de forma a fiscalizar e controlar suas atividades, bem como 

acompanhar e monitorar os montantes desviados desses resíduos, visando o 

atendimento das metas de desvios municipais.  

 

A seguir apresentam-se ações para o projeto (Quadro 15): 
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Quadro 15: Ações do Projeto de Incentivo à Empresas do Ramo de Compostagem. 

Projeto Etapas Ação Prazo 

Projeto de 
Incentivo a 

Empresas de 
Compostagem  

 

Regulamentação 

Elaboração de legislação que 
defina grandes e pequenos 
geradores no município e suas 
responsabilidades quanto ao 
manejo de resíduos sólidos. 
 
Elaboração legislação ou similar 
sobre o manejo de resíduos 
verdes, dando 
responsabilidades ao manejo 
desses para grandes geradores. 
 
Elaboração de legislação ou 
normativa que regulamente a 
comercialização e atuação de 
empresas no âmbito municipal.  

Ano 1 

Monitoramento e 
Controle 

Definição de mecanismos de 
monitoramento quanto à 
atuação das empresas de modo 
a obter os quantitativos 
manejados e verificação junto 
às metas de desvio municipais. 

Ano 1 

Exigir licenciamento ambiental e 
outras autorizações pertinentes 
dos pátios de compostagem 
privados 

Todo horizonte de 
planejamento 

 

1.2.6. Projeto de Biodigestão de Resíduos Orgânicos 

 

O desenvolvimento de projeto de biodigestão de resíduos orgânicos tem como 

objetivo também o de possibilitar o desvio da parcela destes resíduos do aterro 

sanitário como atendimento à PNRS. 

 

A implementação de tecnologias de biodigestão pode possibilitar a geração de 

energia térmica ou energia elétrica proveniente dos processos utilizados, 

propiciando sustentabilidade ambiental e atendimento à Política Nacional de 

Mudança Climática, Lei n° 12.187/2010 e Decreto n° 7.390/2010, já que atua sobre 

as questões de emissões de gases do efeito estufa. 

 

É, portanto, necessário que em nível de planejamento da coleta seletiva se 

possibilite à Florianópolis que o uso de tais tecnologias possa ser desenvolvido no 

cenário municipal, mesmo que médio prazo. Neste sentido, cabe salientar que 
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adoção de tecnologias de biodigestão é complementar ao desenvolvimento das 

técnicas de compostagem de orgânicos. Tais tecnologias poderão ainda viabilizar a 

adoção de sistemas de geração alternativa de energia a partir da biodigestão desses 

materiais.  

 

Para viabilizar o uso de tecnologias de biodigestão, o município deve desenvolver 

em nível de pesquisa um projeto piloto para o estudo quanto à aplicabilidade dessas 

tecnologias no município localmente possibilitando o seu desenvolvimento em 

escalas maiores, caso seja viável no âmbito econômico, operacional e ambiental. 

  

O projeto piloto deverá ser desenvolvido com tecnologia a ser definida pela 

municipalidade, a qual se adapte melhor às condições locais, possibilitando ainda 

parceria com projetos de pesquisa com a Universidade Federal de Santa Catarina - 

UFSC, por exemplo.  

 

Quadro 16: Ações do Projeto de Biodigestão de resíduos orgânicos. 

Projeto Etapas Ação Prazo 

Projeto de 
Biodigestão de 

resíduos 
orgânicos  

(piloto) 

Planejamento e 
Projeto 

Desenvolvimento de projeto de 
pesquisa para projeto piloto de 
unidade de biodigestão em 
parceria com Universidade ou 
órgão de pesquisa e aquisição 
de investimento financeiro 
institucional ou privado para 
projeto. 

Ano 3 

Definição de tecnologia a ser 
utilizada no projeto de 
biodigestão piloto, vislumbrando 
viabilidade econômica, 
operacional e ambiental no 
município. 

Ano 4 

Desenvolvimento 
Desenvolvimento do Projeto 
Piloto  

Ano 5 

 

1.2.7. Projeto de Incentivo à Agricultura Urbana 

 

A agricultura urbana ou peri-urbana (realizada em seus entornos) pode ser 

compreendida como processos de desenvolvimento de alimentos no ambiente das 

cidades e metrópoles, incentivando que as próprias pessoas possam produzir e/ou 
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beneficiar seus próprios alimentos ou realizar suplementação de sua alimentação 

diária.  

 

Em geral, a agricultura urbana leva em conta os preceitos da agroecologia, 

utilizando ainda de espaços subutilizados ou vazios urbanos.  

 

A mobilização comunitária tais como na implementação de hortas comunitárias, 

pomares, manutenção de canteiros, espaços de compostagem, feiras e mercados 

populares acabam por fortalecer a idealização de projetos de agricultura urbana. 

 

O Programa de Agricultura Urbana pode ser desenvolvido no cenário de 

Florianópolis como forma de dar continuidade aos projetos citados no presente 

Plano de Coleta Seletiva ou de fazer sua complementação, tais como aqueles 

envolvendo a compostagem (COMCAP) e através de entidades e grupos 

comunitários ou empresas do ramo.  

 

O fomento de políticas de agricultura urbana pode trazer diversos benefícios ao local 

em que é praticada, tais como: possibilitar o tratamento de resíduos orgânicos 

através de técnicas de compostagem, possibilitar a destinação dos compostos 

orgânicos para uso sustentável nas hortas e dispositivos de agricultura urbana 

desenvolvidos (seja individualmente ou coletivamente), propiciar fonte de renda para 

pessoas que comercializem produtos ou possibilitar o incremento da quantidade de 

alimentos na vida alimentar das pessoas atendidas pelos programas ou propiciar 

incremento de qualidade quanto aos produtos consumidos, em geral, agregados 

com conceitos agroecológicos. Além disso, o desenvolvimento desse tipo de política 

municipal traz ao cenário a sustentabilidade ambiental.  

 

 Segundo o CEPAGRO há cerca de 11 grupos que já adotam as premissas de 

programas de Agricultura Urbana, os quais podem ser expandidos. A própria 

entidade em suas atividades já desenvolve trabalhos com esses conceitos, em 

especial no Bairro Monte Cristo onde as atividades de compostagem de resíduos 

orgânicos gera composto utilizado em hortas comunitárias e residenciais, em 

escolas com produção de hortaliças sem aditivos químicos.  
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O Programa de Coleta Seletiva, em especial dos resíduos orgânicos deve estar 

pautado na necessidade de desenvolvimento de ações de incentivo à uma Política 

de Agricultura Urbana como forma de, por exemplo, inserir em seu processo a 

destinação, segura e rentável, dos compostos gerados através das técnicas de 

compostagem aqui propostas.  

 

A Política Municipal de Agricultura Urbana deverá ser formulada através de uma 

proposta de Lei Municipal.  

 
Quadro 17: Ações do Projeto de Incentivo à Agricultura Urbana. 

Projeto Etapas Ação Prazo 

Projeto de 
Incentivo à 
Agricultura 

Urbana 

Regulamentação 
Elaboração da Política 
Municipal de Agricultura Urbana  

Ano 2 

 

 

1.3. SISTEMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE COLETA SELETIVA 

 

A seguir apresenta-se a sistematização das etapas e ações dos Programas de 

Coleta Seletiva dos Resíduos Secos e dos Resíduos orgânicos com indicação do 

seu prazo de execução, seu custo global estimado e com referência aos 

responsáveis no município por seu desenvolvimento e execução nos anos de 

horizonte de Plano.  
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Quadro 18: Sistematização do Programa de Coleta Seletiva dos Resíduos Secos. 

Programa Projeto Etapas Ação 
Prazo 
(Anos) 

Custo (R$) Responsabilidade 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 C
O

L
E

T
A

 S
E

L
E

T
IV

A
 D

O
S

 R
E

S
ÍD

U
O

S
 S

E
C

O
S

 

Projeto de Implantação 
de Ecopontos 

Implantação de rede de Ecopontos 
para recebimento de RDC e resíduos 
recicláveis secos 

Definição do modelo de Ecoponto e implantação da infraestrutura nos 
locais pretendidos 

Anos 1 e 
2 

R$ 580.000,00 
(Modelo 

ASBEA/COMCAP) 
Ou R$ 181.000,00 

(Modelo 
simplificado) 

COMCAP 

Definição de estratégias de parcerias para implantação de 
infraestrutura de Ecopontos (Parceria público-privada, patrocínios, etc.) 

Ano 1 
SMHSA, 

COMCAP, 
FLORAM 

Qualificação de mão-de-obra do projeto; definição da logística 
operacional. 

Ano 2 

COMCAP 

Definição de mecanismos de comunicação e mobilização social sobre 
os Ecopontos Implantados em cada local e ações de Educação 
Ambiental 

COMCAP, 
FLORAM, SMHSA 

Definição de logística operacional para destinação dos resíduos 
coletados nos Ecopontos 

COMCAP 

Definir mecanismos de Monitoramento, Controle e Fiscalização de 
Ecopontos 

COMCAP 

Implantar placas de conscientização em locais de descarte irregular 
COMCAP, 
FLORAM 

Realizar cadastramento de freteiros/carroceiros que acessam 
Ecopontos 

COMCAP,IGEOF 

Projeto de Implantação 
de Rede de PEV’s para a 

Coleta Multi-seletiva 

Implantação da rede de PEV’s e 
ampliação e fortalecimento da rede 
de PEV’s de vidro já existente 

Definição do modelo de PEV e implantação da infraestrutura nos locais 
pretendidos 

Ano 1 

R$ 826.000,00 
(Baseado no 

projeto da rede de 
PEV's Vidro - 

mesmo 
quantitativo 

previsto) 

COMCAP 

Definição de estratégias de parcerias para implantação de 
infraestrutura de PEV (Parceria público-privada, patrocínios, etc.) 

SMHSA, 
COMCAP, 
FLORAM 

Qualificação de mão-de-obra do projeto; definição da frequência de 
coleta, aquisição de equipamentos. 

Ano 2 COMCAP 

Para o projeto de PEV’s de vidro: definir regulamentação da lei que 
obriga os estabelecimentos comerciais que comercializem bebidas 
engarrafadas em embalagens de vidro não retornáveis, a 
disponibilizarem recipientes para coleta seletiva desses materiais 
(conforme previsto em Lei n° 8.857/2011).  

Ano 2 

SESP, Adm. 
Municipal. Câmara 

Vereadores.  

Definir mecanismos de Fiscalização -- SESP 

Criação de PEV para recebimento de 
roupas e sapatos descartados pela 
população 

Definição de modelo de PEV e implantação de infraestrutura 

Ano 2 -- 

COMCAP 

Qualificação de mão-de-obra do projeto; definição da frequência de 
coleta. Definição dos locais de entrega dos materiais (campanhas 
agasalho envio a locais de atendimento à assistência social, etc.). 

COMCAP 

Projeto de Implantação 
de PEV’s nas Unidades 
de Conservação (UC’s) 

Municipais 

Implantação de rede de PEV’s nas 
UC’s administrada pela FLORAM  

Implantação de estrutura de PEV’s nas UC’s com visitação do público 
e/ou localizadas próximos a áreas com adensamento urbano; 

Ano 3/4 -- 
FLORAM, 
COMCAP. 

Definição de estratégias de parcerias para implantação de PEV’s 
(Parceria público-privada, patrocínios, etc.). 

Ano 3/4 -- FLORAM 

Definir mecanismos de divulgação do uso dos PEV’s pela população 
do entorno ou visitantes da UC’s.  

Ano 3/4 -- FLORAM 
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Programa Projeto Etapas Ação 
Prazo 
(Anos) 

Custo (R$) Responsabilidade 

Definir mecanismos de fiscalização, controle e logística de coleta dos 
resíduos.  

Ano 3/4 -- 
FLORAM, 
COMCAP. 

Projeto de Inclusão 
Sócioprodutiva de 

catadores na triagem dos 
resíduos recicláveis 

secos 

Identificação de potenciais catadores 
para inserção no projeto 

Levantamento do perfil socioeconômico de catadores autônomos e 
informais que atuam no município junto aos galpões e depósitos de 
sucateiros e similares, identificando interessados na inserção no 
processo de manejo. Poderá utilizar as agentes de saúde como 
instrumento de identificação dos potenciais trabalhadores. 

Anos 1, 2 
e 3 

R$ 500.000,00 

IGEOF, Secretaria 
de Assistência 

Social 

Formalização de vínculo de trabalho 
dos catadores na etapa de triagem 

Os catadores identificados na etapa anterior e interessados serão 
inseridos nas associações operantes ou formarão novos grupos 
organizados em associações ou cooperativas. 

Anos 2 e 
3 

IGEOF, COMCAP, 
SMHSA, Sec. 

Assistência Social 

Capacitação técnica e operacional 
Realizar cursos de capacitação técnica aos associados de forma 
continuada, visando garantias de aumento de produtividade e melhoria 
das condições de trabalho. 

Todo 
horizonte 

plano 

IGEOF, COMCAP, 
SMHSA, Sec. 

Assistência Social 

Monitoramento e Acompanhamento 
da produção dos catadores nas 
unidades de triagem 

Criação de grupo gestor municipal para atuação especifica junto as 
cooperativas/associações de catadores 

Ano 1 
IGEOF, COMCAP, 
Sec. Assistência 

Social 

Monitoramento e Fiscalização 
ambiental de galpões de triagem ou 
depósitos sucateiros coleta seletiva 
informal 

Realizar cadastro municipal sobre a atuação da coleta seletiva informal 
em galpões e depósitos existentes. Poderá utilizar o cadastro da 
Vigilância em endemias (VISA) como instrumento de reconhecimento 
da atuação de catadores informais e da existência de depósitos de 
materiais recicláveis. 

Anos 1 e 
2 

VISA, SESP, 
FLORAM, SMHSA 

Criar instrumentos de monitoramento sobre os quantitativos de 
resíduos recicláveis secos são coletados pelos catadores informais e 
comercializados nesses galpões e depósitos. 

Ano 2 
SESP, SMHSA, 

FLORAM. 

Projetos de Melhorias e 
Ampliações das 

Unidades de Triagem 

Melhorias Operacionais e de 
infraestrutura das unidades de 

triagem operados por 
Associações/cooperativas de 

catadores 

Realizar levantamento atualizado das necessidades de cada unidade 
já operante em Florianópolis (ACMR, Recicla Floripa, AREsp). 

Ano 1 R$ 500.000,00 

SMHSA, 
COMCAP, IGEOF 

Elaboração de projetos executivos de melhoria da infraestrutura 
dessas unidades 

SMHSA, 
COMCAP, IGEOF 

Elaboração de projeto de manutenção preventiva dos equipamentos 
existentes 

COMCAP, IGEOF 

Identificar instituições e empresas para captar recursos e apoio 
financeiro e institucional na execução deste Projeto SMHSA, 

COMCAP, 
SEMAS, IGEOF Execução projeto semi-mecanizado na(s) Unidade(s) de Triagem Ano 3 R$ 10.000.000,00 

Regularização ambiental e 
operacional das Unidades de 

Triagem manual 

Promover a regularização ambiental e operacional (habite-se, alvarás 
pertinentes e licenças ambientais) das unidades de triagem existentes. 

Ano 2 

-- 

IGEOF, FLORAM 

Promover a regularização ambiental 
e de funcionamento de galpões e 
depósitos reciclagem e sucateiros 

Exigir a regularização de depósitos de triagem/reciclagem e galpões 
sucateiros existentes no município quanto a alvarás, licenciamentos 
ambientais, condições sanitárias, entre outras autorizações formais. 
Poderá estar vinculado a alvarás de funcionamento (regulamentação 
municipal). 

Ano 2 
SESP, VISA, 

FLORAM 

Implantação de Novas Unidades de 
Triagem 

Ampliar a rede de unidades de triagem manual para atendimento às 
metas de desvio de resíduos secos com inserção de catadores 
informais 

Anos 2 e 
3 

R$ 2.500.00,00 
SMHSA, IGEOF, 

SEMAS, COMCAP 

Identificar instituições e empresas para captar recursos e apoio 
financeiro e institucional na execução deste Projeto 

Ano 2 -- 
SMHSA, 

COMCAP, 
SEMAS, IGEOF 
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Programa Projeto Etapas Ação 
Prazo 
(Anos) 

Custo (R$) Responsabilidade 

Implantação da Usina de 
Triagem Automatizada 

Implantar unidade de triagem 
automatizada da fração seca dos 
resíduos sólidos 

Fomentar a captação de recursos que, poderão ser públicos ou 
privados, para elaboração do Plano de negócios e projetos da usina 

Anos 1 e 
2 

R$ 26.000.000,00 

SMHSA, 
COMCAP, SEMAS 

Contratação dos projetos executivos para a Usina de triagem 

Ano 2 

COMCAP 

Contratação da mão-de-obra, empresa especializada para execução 
das obras da Usina e implantação de equipamentos da linha de 
triagem automatizada.  

COMCAP 

Execução de obras de implantação da Usina e Galpões para operação 
Ano 3 

Terceirizadas 

Aquisição e implantação de equipamentos operacionais COMCAP 

Adquirir equipamentos para apoio 
logístico na operação da usina 

Adquirir equipamentos para auxílio operacional da usina e alimentação 
da linha de triagem 

Anos 3 e 
4 

COMCAP 

Inclusão e treinamento de catadores 
na operação da Usina (modelo misto) 

Definir as etapas do processo a serem executadas por catadores  

Ano 4 

COMCAP 

Identificar catadores interessados em atuar junto à usina  
IGEOF, Secretaria 

de Assistência 
Social, COMCAP 

Realizar o treinamento dos catadores COMCAP 

 

Quadro 19: Sistematização do Programa de Coleta Seletiva dos Resíduos Orgânicos. 

Programa Projeto Etapas Ação Prazo (Anos) Custo (R$) 
Responsabilida

de 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 C
O

L
E

T
A

 S
E

L
E

T
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A
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O
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E

S
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U
O

S
 O

R
G

Â
N
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O

S
 

Projeto de 
Compostagem na 
Fonte Geradora 

Planejamento do 
Projeto 

Definir os modelos de composteira que podem ser adotados para capacitações do Projeto (minhocários e outros) 

Ano 1 

R$ 
1.000.000,00 

COMCAP, 
FLORAM 
SMHSA 

Fomento de parcerias institucionais e financeiras para apoio no desenvolvimento do projeto, inclusive com ONGs e grupos que já atuam 
em atividades similares no município. Inclusive para auxilio em oficinas e capacitações. 

COMCAP, 
FLORAM 
SMHSA 

Cadastramento de interessados para oficinas, cursos e capacitações visando a construção de composteiras domiciliares.  
COMCAP, 
FLORAM  

Definir cronograma de oficinas e cursos para confecção de composteiras 
COMCAP, 
FLORAM  

Execução do Projeto Realização das oficinas, cursos e capacitações para confecção e operação de composteiras. 
COMCAP, 
FLORAM 

Controle e 
Monitoramento 

Monitorar e dar assistência técnica às composteiras operantes. Através de pessoal próprio (COMCAP) e, principalmente através das 
parcerias e convênios com instituições e ONGs 

Todo 
horizonte 

plano 

COMCAP, 
FLORAM, 
ONGs, etc. 

Projeto de 
Incentivo ao 
Tratamento 
Comunitário 

Descentralizado 
de Resíduos 

Cadastrar iniciativas já 
existentes (ONGs e 
grupos) que atuam na 
compostagem 
comunitária e hortas 
urbanas 

Cadastro de grupos atuantes, com identificação de área de atuação, infraestrutura, colaboradores, projetos existentes, etc. 

Ano 1 R$ 
1.000.000,00 

SMHSA, 
COMCAP 
FLORAM, 

IGEOF 

Fomento de parcerias 
Incentivar parcerias entre os grupos e o poder público municipal e/ou instituições privadas que possam auxiliar no desenvolvimento dos 
projetos  

SMHSA, 
COMCAP, 

SEMAS, IGEOF 

Implantação de Doação de terrenos à execução das atividades;  Ano 2 SMHSA 
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Programa Projeto Etapas Ação Prazo (Anos) Custo (R$) 
Responsabilida

de 

infraestrutura e auxílio 
operacional Desenvolvimento de projetos executivos e projetos ambientais para as áreas descentralizadas SMHSA, IGEOF 

Inserção das áreas nas rotas operacionais de coleta para encaminhamento de material (em especial resíduos verdes) COMCAP 

Controle e 
monitoramento 

Promover licenciamento ambiental e outros alvarás para funcionamento das unidades conforme premissas da sustentabilidade ambiental FLORAM 

Controle dos quantitativos para monitoramento das metas municipais 
Todo 

horizonte 
plano 

SMHSA, 
COMCAP, 
FLORAM 

Projeto IPTU 
Verde 

Elaboração e provação 
de lei municipal IPTU 
verde 

-- Ano 1 -- 

Administração 
Municipal, 
Câmara 

Vereadores 

Projeto de Pátios 
de Compostagem 

Municipais nas 
CVR 

Regulamentação 

Elaboração de legislação que defina grandes e pequenos geradores no município e suas responsabilidades quanto à coleta seletiva de 
resíduos sólidos. 

Ano 1  -- 

Administração 
Municipal, 
Câmara 

Vereadores 

Elaboração legislação ou similar sobre o manejo de resíduos verdes, dando responsabilidades ao manejo desses para grandes 
geradores. 

Elaboração de legislação ou normativa que regulamente a comercialização e/ou destinação do composto a ser gerado nas unidades 
municipais 

Infraestrutura 
Operacional 

Elaboração dos projetos de pátios de compostagem  

Ano 1 

R$ 
1.750.000,00 

COMCAP 

Proceder com licenciamentos ambientais e outras autorizações pertinentes. 

Implantação (obras civis) dos pátios de compostagem municipais nas CVR. (1º pátio CVR Central - Itacorubi) 

Aquisição de equipamentos para manejo dos pátios e definição de equipes do operacional 

Definir procedimentos para o encaminhamento de toda fração de resíduos verdes aos pátios de compostagem 
Após 

implantação 
pátios 

Monitoramento e 
Controle 

Proceder com estudos e avaliações físico-químicas e bacteriológicas para validar o uso do composto, segundo sua qualidade e 
quantidade. 

Após 
operação 

unidades em 
todo período 

de 
planejamento 

-- COMCAP 

Projetos de 
Incentivo às 
Empresas de 

Compostagem 

Regulamentação 

Elaboração de legislação que defina grandes e pequenos geradores no município e suas responsabilidades quanto à coleta seletiva de 
resíduos sólidos. 

Ano 1 -- 

Administração 
Municipal, 
Câmara 

Vereadores 

Elaboração legislação ou similar sobre o manejo de resíduos verdes, dando responsabilidades ao manejo desses para grandes 
geradores. 

Elaboração de legislação ou normativa que regulamente a comercialização e atuação dessas empresas no âmbito municipal. 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

72 
Revisão  Data 

 4 06/2016 

 

Programa Projeto Etapas Ação Prazo (Anos) Custo (R$) 
Responsabilida

de 

Monitoramento e 
Controle 

Definição de mecanismos de monitoramento quanto à atuação das empresas de modo a obter os quantitativos manejados e verificação 
junto às metas de desvio municipais. 

Ano 1 
SMHSA, SESP, 

COMCAP, 
FLORAM 

Exigir licenciamento ambiental e outras autorizações pertinentes dos pátios de compostagem privados 
Todo 

horizonte 
plano 

FLORAM, SESP 

Projeto de 
Biodigestão  

Planejamento e Projeto 

Desenvolvimento de projeto de pesquisa para projeto piloto de unidade de biodigestão em parceria com Universidade ou órgão de 
pesquisa e aquisição de investimento financeiro institucional ou privado para projeto. 

Ano 3 

-- COMCAP 
Definição de tecnologia a ser utilizada no projeto de biodigestão piloto, vislumbrando viabilidade econômica, operacional e ambiental no 
município. 

Ano 4 

Desenvolvimento Desenvolvimento do Projeto Piloto no bairro Itacorubi Ano 5 

Projeto de 
Incentivo à 
Agricultura 

Urbana 

Regulamentação Elaboração da Política Municipal de Agricultura Urbana Ano 2 -- 

Administração 
Municipal, 
Câmara 

Vereadores 
SMHSA 
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1.4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Considerando que a Lei 9.795/1999, entende a Educação Ambiental como:  

 

“processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação 
ambiental, bem como de uso comum do povo, essencial a 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.” 

 

E considerando que a educação ambiental se configura como um instrumento da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos através da Lei 12.305/2010, é fundamental 

estabelecer, o PMCS os programas de Educação Ambiental, que tem como objetivo 

central a preocupação com a questão dos resíduos. 

 

Considerando que, em relação às estratégias e diretrizes da Educação Ambiental, 

na proposta preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PLANARES 

propõe-se que governos e instituições devam promover informações orientadoras 

que objetive a sensibilização, a participação popular e a mobilização das 

comunidades envolvidas nos sistemas de gestão de resíduos, bem como promova a 

sensibilização e envolvimento das comunidades escolares e também de campanhas 

especificas de divulgação de serviços. 

 

Considerando ainda os documentos locais relacionados diretamente com a questão, 

entre eles o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de Florianópolis 

(PMISB, 2014), que estabelece na Meta 64, a realização de campanhas de 

educação sanitária e ambiental, de forma permanente, tendo como base a política 

dos 3R´s – reduzir, reutilizar e reciclar. 

 

Os programas e ações aqui referenciados visam, então, desenvolver, com as 

comunidades, hábitos que promovam a não geração, a redução, a reutilização, e por 

fim a reciclagem dos resíduos sólidos, sempre vinculados à promoção de momentos 

de reflexão, ou seja, o repensar em relação às questões relacionadas como os 

resíduos.  
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Para tanto, a abordagem através da Educomunicação1 se mostra muito adequada 

para efetivação das atividades propostas nos referidos programas e ações de 

educação ambiental elencados nesse plano. 

 

Serão consideradas como Diretrizes: a Transversalidade e Interdisciplinaridade; a 

Descentralização espacial e institucional; a Sustentabilidade; a Democracia e 

Participação Social; a Política dos 3Rs; os Princípios da Educomunicação e as 

Tecnologias sociais. 

 

As Linhas de Ação serão a Educação Ambiental (EA) no âmbito formal e não formal; 

a inserção da EA nos processos de gestão dos resíduos; as campanhas de EA para 

os usuários dos sistemas; a cooperação dos meios de comunicação; a articulação, 

integração e mobilização com as comunidades e a articulação intra e 

interinstitucional. 

 

A proposição dos projetos e ações apresentados a seguir considerou as 

contribuições da sociedade civil durante as oficinas de Educação Ambiental do 

Plano Municipal de Coleta Seletiva, realizadas em agosto de 2014, as 

recomendações da 1ª Conferência Municipal de Saneamento Básico, realizada entre 

os dias 22 e 24 de julho de 2015, em Florianópolis, da 4ª Conferência Regional do 

Meio Ambiente, realizada nos dias 26 e 27 de junho de 2013 em São José, os 

projetos e ações que compõe os programas de Educação Ambiental executados 

pela Companhia Melhoramentos da Capital – COMCAP e pela Fundação Municipal 

do Meio Ambiente - FLORAM.  

 

1.4.1. Projeto Educomunicação 

 

A educomunicação será realizada com o emprego de metodologias de comunicação 

e educação ambiental junto à população por meio do uso de recursos tecnológicos 

disponíveis. Neste âmbito, a educomunicação poderá ocorrer através das redes 

                                            

1
Processos comunicativos de maneira democrática, interdiscursiva, dialógica na educação formal, não formal e 

informal. (NCE-USP). http://www.abpeducom.org.br/ 
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sociais, mídias digitais, sites ligados ao tema de resíduos, bem como as paginas 

oficiais da prefeitura e da COMCAP, de aplicativos, softwares de aprendizagem, 

blogs, rádios comunitárias e da internet. 

 

Este projeto tem como objetivo estimular a participação da população na gestão 

integrada dos resíduos sólidos, através da responsabilidade compartilhada, bem 

como promover à redução dos resíduos gerados, a reutilização e reaproveitamento 

dos materiais, a importância da separação, acondicionamento e deposição correta 

para as coletas e a revisão do modelo de consumo através do uso de mídias 

tecnológicas acessíveis aos vários públicos da cidade.  

 

1.4.2. Projeto de Educação Ambiental Institucional 

 

Este projeto tem como principal objetivo promover a articulação entre as diferentes 

instituições envolvidas com a gestão dos resíduos sólidos contribuindo para a 

responsabilidade compartilhada e os processos de gestão integrada, bem como 

contribuir para a formação continuada dos profissionais. 

 

Para o desenvolvimento destes dois projetos mencionados apresentam-se a seguir 

as principais estratégias a serem adotadas. 

 

 Promover articulação intersetorial e interinstucional para a gestão dos 

resíduos sólidos; 

 Promover a participação social na gestão dos resíduos; 

 Garantir investimentos em EA; 

 Fomentar a EA para a gestão de resíduos voltada ao diversos segmentos da 

sociedade; 

 Resgatar a história dos resíduos na cidade, utilizando a tradição de 

Florianópolis em programas de coleta seletiva como instrumentos para 

incentivar o aumento do índice de participação social na gestão dos resíduos; 

 Promover integração e capacitação intersetorial e interinstitucional 

relacionada à temática; 
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 Formar multiplicadores para promoção de ações de EA relacionada aos 

resíduos na cidade; 

 Capacitar agentes públicos sobre a gestão dos resíduos; 

 Realizar Programas e Ações de EA de forma integrada no munícipio e 

consorciada entre os municípios da região metropolitana de Florianópolis 

(RMF). 

 Fortalecer redes e grupos interistitucionais relativos aos resíduos sólidos. 

 Desenvolver projetos e ações de sensibilização e conscientização 

relacionadas à temática da EA; 

 Difundir na população as formas de tratamento dos resíduos orgânicos e o 

conceito de agricultura urbana; 

 Ampliar integração das ações de EA; 

 Produzir materiais informativos e educativos sobre EA, relacionados ao tema 

de resíduos sólidos urbanos; 

 Estabelecer (promover) comunicação efetiva em relação ao tema; 

 Promover e estimular a participação popular nas deliberações relacionadas a 

gestão dos resíduos. 

 

Com base nas estratégias definidas, as metas para o Programa de Educação 

Ambiental são as apresentadas no Quadro 20 a seguir.  

 

No Apêndice D há a apresentação do Programa de Educação Ambiental com as 

ações táticas e ações operacionais detalhadas a serem adotadas para o 

desenvolvimento do mesmo ao longo do horizonte de planejamento.  
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Quadro 20: Metas do Programa de Educação Ambiental. 

Metas 

Elaborar projetos de educomunicação e educação ambiental institucional, no prazo de 1 ano. 

Implantar os projetos num prazo de até 3 anos 

Dispor na lei de orçamento do município que 1% do total destinado a limpeza urbana e gestão dos resíduos sejam destinados em 
investimentos em EA 

Criar fundos específicos para resíduos sólidos estabelecendo percentual destinado a EA. 

Incluir nas agendas institucionais a temática ambiental relacionada aos RSU no prazo imediato. 

Capacitar 70% dos profissionais envolvidos com processos de EA no prazo imediato. 

Promover no mínimo 4 encontros temáticos por ano. 

Estabelecer agenda pública integrada com os municípios da Região Metropolitana de Florianópolis - RMF 

Promover a constituição de Grupos temáticos (RSU e ESA) e parceria com os municípios da RMF, no prazo de 2 anos. 

Criar uma rede em nível municipal com promotores e projetos de EA, no prazo imediato. 

Envolver a população em ações de EA durante o ano. 

Estabelecer a rede de EA m RSU no prazo imediato 

Criar um fórum permanente dos RSU no prazo imediato (reestabelecer o Fórum do Lixo). 

Qualificar a ouvidoria da COMCAP e criar um SAC, no prazo máximo de 1 ano. 

Estabelecer um SIG municipal e o Lixômetro, no curto prazo. 

Desenvolver no mínimo duas campanhas nas grandes mídias, ao ano, no prazo imediato. 

Realizar no mínimo 2 publicações anuais no tema de manejo de resíduos. 

Publicar o infográfico no prazo máximo de 2 anos. 

Promover a formatação de grupos coletivos por comunidade no tema de resíduos 

Envolver no mínimo uma liderança comunitária por bairro, ao final de 2 anos. 
Fonte: Sistematização elaborada a partir de: Conselho Municipal de Saneamento – 1ª Conferência Municipal de Saneamento – Documento Plenária 

Final, 2015. Relatório das Oficinas Temáticas do PMCS, Produto 2, 2014. Programa Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Lei n° 9.795/99 – 
MMA, 3ª Edição. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, COMCAP, 2012. Programa de Educação Ambiental da COMCAP, Versão 
2012, Divisão de Conscientização Ambiental – DVCOA/Departamento Técnico – DPTE – COMCAP. 4ª Conferência Regional de Meio Ambiente da 

Grande Florianópolis, São José, 2013. Plano Municipal Integrada de Saneamento Básico Florianópolis, PMISB, 2014. 
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1.5. PROGRAMA DE MELHORIAS GERENCIAIS 

 

1.5.1. Responsabilidades do Plano de Coleta Seletiva 

 

A responsabilidade quanto à implementação do Plano Municipal de Coleta Seletiva - 

PMCS envolve a atuação conjunta da Administração Municipal, especialmente no 

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

prestadora dos serviços, a COMCAP, da população em geral e de setores 

específicos da sociedade, bem como das entidades envolvidas com setores 

econômicos, sociais e organizacionais de Florianópolis; tais como: câmara de 

vereadores municipal, Câmara de Dirigentes Lojistas, Representação local do 

Movimento Nacional de Catadores de materiais Recicláveis – MNCR, Associações 

de Indústrias, Associações de Catadores, Fundação Estadual de Meio Ambiente – 

FATMA, Conselhos Municipais, salientando os de Meio Ambiente e Saneamento 

Básico, Organizações Não Governamentais – ONGs ligadas aos temas ambientais e 

urbanos, entre outros).  

 

A responsabilidade pelas principais etapas no manejo dos materiais recicláveis e 

orgânicos  são apresentadas no Quadro 21: 
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Quadro 21: Etapas e Responsabilidades para a Coleta Seletiva. 

Etapa Responsável Ações Gerais 

Acondicionamento 

População em geral, 

estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços, 

grandes geradores e outros 

geradores específicos.  

 Deverão realizar a segregação na fonte e dispor adequadamente à coleta seletiva, 

conforme diretrizes municipais e conforme frequências de coleta estabelecidas em cada 

distrito. 

 A disposição à coleta dos materiais deverá contemplar a utilização de todos os meios 

para coleta, como o modelo porta-a-porta e também dispor os resíduos à coleta nos LEV’s e 

PEV’s dispostos no município. 

 Grandes geradores atenderão às regulamentações municipais ou outras pertinentes 

devendo ser os responsáveis pelo manejo de seus volumes gerados.  

Coleta Seletiva e 

Transporte 

COMCAP, prestadores de 

serviços de coleta para 

grandes geradores ou 

geradores específicos;  

 Deverá prestar a coleta seletiva e transporte dos resíduos, conforme frequências 

estabelecidas, priorizando a qualidade e eficiência da coleta e garantindo saúde e proteção ao 

trabalhador envolvido na coleta.  

 Grandes geradores e prestadores de serviços de coleta específicos atenderão às 

regulamentações municipais ou outras pertinentes. 

Triagem 

Cooperativas/Associações, 

Prefeitura/COMCAP/SMHSA, 

IGEOF*, SEMAS.  

 Deverão prestar a triagem dos materiais com eficiência de produtividade, garantindo 

máxima separação de materiais reaproveitáveis, com foco na diminuição gradativa dos índices 

de rejeitos, garantindo saúde dos associados no ambiente de trabalho e sustentabilidade de 

renda a todos os associados. 

Comercialização 

Rede de Comercialização, 

indústrias recicladoras, 

associações de 

catadores/cooperativas.  

 A comercialização deve prevalecer o interesse em sustentabilidade ambiental e 

econômica da renda dos catadores associados. 

 Deve garantir comercialização e destinação de todos os tipos de materiais recicláveis, 

independente da variação do mercado e valores de venda dos mesmos ao longo do ano. 

*IGEOF: Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis. 

 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

80 
Revisão  Data 

 4 06/2016 

 

Quadro 22: Responsabilidades envolvendo a Coleta Seletiva. 

Etapa Responsável Ações Gerais 

Educação Ambiental e 

Capacitação técnica  

FLORAM, SMHSA, COMCAP, 

Secretaria da educação, outras 

secretarias, Vigilância Sanitária, 

FATMA, entidades, ONG’s, 

estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços. 

 Ações de educação ambiental devem atender a toda população e segmentos sociais 

com vistas à continuidade da mobilização social e participação no programa de coleta 

seletiva, utilizando-se de metodologias e instrumentos inovadores e os tradicionais em todo 

horizonte de planejamento, viabilizando seus objetivos.  

 Capacitação técnica de funcionários, colaboradores, servidores, catadores, entre 

outros envolvidos.  

Definição de diretrizes, 

legislações e regramentos 

técnicos municipais para a 

coleta seletiva 

Prefeitura Municipal: SMHSA, 

Câmara de Vereadores, 

COMCAP 

 Definição de legislações, resoluções, normas, procedimentos que regulamentem os 

serviços prestados à população e definam responsabilidades para grandes geradores, 

geradores específicos e outras necessidades específicas de planejamento a gestão. 

 Definição de mecanismos de atuação na mobilização social e definições inerentes à 

atuação das associações de catadores e dos órgãos ligados ao manejo de resíduos sólidos 

no município. 

 Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS. 

 Regulamentação das responsabilidades dos grandes geradores e pagamento pelos 

serviços ambientais e de coleta e destinação de resíduos sólidos garantindo sustentabilidade 

econômico financeira dos cofres públicos.  

Regulação e Fiscalização 

dos serviços de manejo de 

resíduos sólidos, incluída 

a coleta seletiva 

Agência Reguladora de 

Saneamento e/ou Resíduos 

Sólidos 

 Fiscalizar e Regular os serviços ligados ao manejo de resíduos da coleta seletiva 

 Fazer a regulação de contratos e convênios no âmbito da coleta seletiva; 

 Elaboração de normas e resoluções sobre o tema de resíduos sólidos em nível local; 

 Garantir a qualidade de prestação dos serviços à população em geral.  
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O Decreto Federal n° 7.404/2010 que regulamenta a Lei n°12.305/2010 da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, neste mesmo sentido, já obriga os consumidores a 

aderir à coleta seletiva quando implantada em nível municipal: 

 

Art. 6°.  Os consumidores são obrigados, sempre que 
estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal 
de gestão integrada de resíduos sólidos ou quando instituídos 
sistemas de logística reversa na forma do art. 15, a 
acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os 
resíduos sólidos gerados e a disponibilizar 
adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e 
recicláveis para coleta ou devolução. 

 

O gestor de resíduos sólidos municipais (SMHSA – Secretaria Municipal de 

Habitação e Saneamento Ambiental) em parceria com o operador dos serviços a 

COMCAP deverão atuar diretamente nas ações previstas no Plano de Coleta 

Seletiva, focados na necessidade de forte acompanhamento do planejamento, 

operacionalização e fiscalização da etapa de coleta, bem como das condições legais 

e ambientais dos locais que irão receber os materiais da coleta seletiva. 

 

A Vigilância Sanitária e Ambiental Municipal (VISA), a Fundação Municipal de Meio 

Ambiente de Florianópolis – FLORAM e a Secretaria Executiva de Serviços Públicos 

– SESP (essas últimas vinculadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano) também possuem responsabilidades na fiscalização 

quanto ao manejo de resíduos sólidos da coleta seletiva. Assim, as ações de 

fiscalização estabelecidas no presente Plano são de competência da parceria destes 

órgãos municipais.  

 

1.5.2. Projeto de Capacitação Técnica 

 

Propõe-se para Florianópolis a implantação de um projeto de capacitação com vistas 

a promover a efetiva implementação e operacionalização da Coleta Seletiva no 

município, no âmbito do Plano de Coleta Seletiva – PMCS. 
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Outro objetivo do projeto é buscar a abordagem devida dos procedimentos 

adequados para a execução dos serviços relacionados ao manejo de resíduos 

sólidos para a coleta seletiva, reduzindo os impactos ambientais.  

 

Tendo em vista que o ente responsável pela gestão de resíduos domiciliares ou 

equivalentes em Florianópolis é a Companhia Melhoramentos da Capital - 

COMCAP, contando para isto, também com integração de grupos interessados, em 

especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda (Associações 

de Catadores), então a capacitação técnica operacional deverá envolver 

basicamente a estrutura da COMCAP e as associações que atuam na triagem dos 

resíduos sólidos.  

 

A capacitação visa ainda englobar os setores administrativos e técnicos, que 

integram o nível estratégico, das organizações municipais que atuam diretamente 

nas ações estratégicas relacionadas à operacionalização da Coleta Seletiva: 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental - SMHSA;  Instituto de 

Geração de Oportunidades de Florianópolis - IGEOF; Secretaria Executiva de 

Serviços Públicos - SESP e Fundação Municipal de Meio Ambiente– FLORAM, 

Vigilância em Saúde - VISA. 

 

O público alvo do Programa de capacitação técnica é: 

 

a) Motoristas da Coleta e Supervisores; 

b) Garis e Supervisores; 

c) Funcionários (especialmente relacionados à ouvidoria e Educação Ambiental) 

da COMCAP; 

d) Auxiliares Operacionais da Limpeza Pública e Encarregados; 

e) Catadores visando a operacionalização efetiva do sistema de coleta seletiva; 

f) Equipe estratégica da COMCAP. 

g) Gestores e servidores da SMHSA, FLORAM e Vigilância em Saúde Municipal – 

VISA, SESP, etc.  

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/igeof/
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/igeof/
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O conteúdo programático compreenderá aspectos genéricos relacionados aos 

resíduos e às questões ambientais, visando a sensibilização dos colaboradores e 

servidores e dos catadores, assim como, aspectos específicos relacionados às 

tarefas a eles designadas para a operacionalização do sistema de coleta seletiva.  

 

Os temas genéricos são: 

 

 Noções da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) e Metas estipuladas 

para o município relativas ao desvio de resíduos dos aterros sanitários; 

 Ciclo "positivo" dos resíduos, o papel de cada ator neste cenário e a 

responsabilidade de cada servidor;  

 As estratégias da COMCAP/PMF para o atendimento da PNRS; 

 Lei de crimes ambientais; 

 Motivação das equipes. 

 

A periodicidade das capacitações é variável em função do público alvo, mas em 

geral deverá ser anual (equipe operacional) e deve-se realizar treinamento e 

capacitação a cada nova contratação de colaborador, funcionário ou servidor que 

atue no sistema operacional da coleta seletiva.  

 

As capacitações no caso dos catadores, da equipe da Prefeitura (secretarias) e da 

equipe estratégica da COMCAP tenderão a ocorrer sob demanda ou em calendários 

ou eventos específicos.  

 

1.5.3. Indicadores de Monitoramento do Plano de Coleta Seletiva 

 

Indicadores são ferramentas essenciais para guiar a ação e subsidiar o 

acompanhamento e a avaliação do progresso, viabilizando o acesso a informações 

relevantes geralmente retidas a pequenos grupos ou instituições, assim como 

apontando a necessidade de geração de novos dados (IBGE, 2004). 
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A utilização de indicadores tem utilidade na medida em que está vinculada à 

obtenção de dados periódicos de cada variável, com base em um monitoramento 

eficaz, tornando efetiva a confiabilidade das informações obtidas.  

 

Desta forma, o uso de indicadores de desempenho operacional e ambiental dos 

serviços públicos de manejo de resíduos sólidos relacionados com a Coleta Seletiva 

tem como objetivo: 

 

 Garantir o monitoramento dos serviços; 

 Avaliar as condições e tendências; 

 Permitir o acompanhamento do cumprimento dos objetivos, metas e ações 

fixadas neste PMCS; 

 Permitir identificar as carências do sistema de coleta seletiva de resíduos 

sólidos; 

 Facilitar as atualizações nas revisões, que devem ser elaboradas a cada 04 

anos; 

 Servir como ferramenta de auxílio a ações de educação ambiental e 

sensibilização; 

 Antecipar condições e tendências futuras. 

 

Como instrumentos de avaliação do PMCS de Florianópolis serão adotados os 

Indicadores utilizados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS) para o manejo de resíduos sólidos, além outros indicadores não abordados 

pelo sistema, tais como: o custo da coleta seletiva em relação aos custos totais com 

manejo de RSU, Taxa de rejeitos em relação à massa total coletada pelo sistema de 

coleta seletiva de resíduos recicláveis secos, programas de compostagem na fonte 

geradora, entre outros.  

 

Os Quadros 23 e 24 a seguir apresentam os indicadores propostos para a avaliação 

e monitoramento da implantação do PMCS. Estes indicadores devem ser adotados 

pela administração pública como mecanismos de avaliação e monitoramento dos 

serviços públicos de manejo de resíduos sólidos relacionados à Coleta Seletiva, e 
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estão detalhados em quadros no Apêndice C, contendo todas as informações 

relevantes para seu entendimento. 

 

Quadro 23: Indicadores de Desempenho Econômico e Financeiro  

Indicador 
Código 

Ind. 
Unidade Periodicidade 

Custo unitário do serviço de coleta seletiva de resíduos 
secos 

IF01 R$/t Anual 

Custo unitário do serviço de coleta seletiva de resíduos 
orgânicos 

IF02 R$/t Anual 

Custo unitário do serviço de coleta seletiva total (secos 
+orgânicos) 

IF03 R$/t Anual 

Incidência do custo total da coleta seletiva nos custos 
com a convencional e aterramento 

IF04 % Anual 

Incidência do custo dos serviços de coleta seletiva no 
custo total do manejo de RSU 

IF05 % Anual 

Despesa per capita com a coleta seletiva em relação à 
população 

IF06 R$/hab Anual 

 

Quadro 24: Indicadores de Desempenho Operacional. 

Indicador 
Código 

Indicador 
Código 
SNIS 

Unidade Periodicidade 

Resíduos totais 

Taxa de cobertura do serviço de coleta de 
RDO em relação à população total do 
município 

IF09 IN015 % Anual 

Taxa de cobertura do serviço de coleta de 
RDO em relação à população urbana 

IF10 IN016 % Anual 

Massa coletada (RDO + RPU) per capita 
em relação à população urbana 

IF11 IN021 Kg/hab/dia Mensal 

Massa (RDO) coletada per capita em 
relação à população atendida com serviço 
de coleta 

IF12 IN022 Kg/hab/dia Mensal 

Resíduos recicláveis secos 

Taxa de recuperação de resíduos 
recicláveis secos em relação à quantidade 
total (RDO+RPU) coletada 

IF13 IN031 % Anual 

Taxa de recuperação de resíduos 
recicláveis secos em relação à quantidade 
de resíduos secos gerados – Reciclagem de 
Resíduos Recicláveis Secos (IRRRS) 

IF14 - % Anual 

Massa recuperada per capita de resíduos 
recicláveis secos em relação à população 
urbana 

IF15 IN032 Kg/hab/mês Anual 

Taxa de resíduo reciclável seco recolhido 
pela coleta seletiva em relação à 
quantidade total coletada de resíduos 
sólidos domésticos 

IF16 IN033 % Anual 

Taxa de rejeitos em relação à massa total 
coletada pelo sistema de coleta seletiva de 
resíduos recicláveis secos 

IF17 - % Anual 

Incidência de papel e papelão no total de 
material recuperado 

IF18 IN034 % Anual 
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Indicador 
Código 

Indicador 
Código 
SNIS 

Unidade Periodicidade 

Resíduos totais 

Incidência de plásticos no total de material 
recuperado 

IF19 IN035 % Anual 

Incidência de metais no total de material 
recuperado 

IF20 IN038 % Anual 

Incidência de vidros no total de material 
recuperado 

IF21 IN039 % Anual 

Taxa de domicílios participantes do 
programa de coleta seletiva em relação ao 
número total de domicílios 

IF22 - % Anual 

Resíduos recicláveis orgânicos 

Massa recuperada per capita de matéria 
orgânica em relação à população urbana 

IF23 - Kg/hab/mês Anual 

Taxa de matéria orgânica coletada em 
relação à quantidade total coletada de 
resíduos sólidos domiciliares 

IF24 - % Anual 

Taxa de recuperação de resíduos 
recicláveis orgânicos em relação à 
quantidade de resíduos orgânicos gerados - 
Reciclagem de Resíduos Orgânicos (IRRO) 

IF25 - % Anual 

Número de pátios de compostagem 
descentralizados em relação à população 
total do município 

IF26 - Unidade/hab Anual 

Massa total tratada de resíduos recicláveis 
orgânicos nos pátios de compostagem 
descentralizados 

IF27 - Kg/composteira Anual 

Número de minhocários distribuídos em 
relação à população total do município 

IF28 - Unidade/hab Anual 

Massa total tratada de resíduos recicláveis 
orgânicos pela atividade de minhocários 

IF29 - Kg/minhocário Anual 

 

1.5.4. Regras para Grandes Geradores prevista em Legislação Específica 

 

No que concerne o planejamento da coleta seletiva para grandes geradores de 

resíduos cabe salientar a necessidade de definição de regramentos na forma de lei 

municipal para esse segmento em Florianópolis. Principalmente há a necessidade 

de definir em lei municipal a caracterização e definição entre pequenos e grandes 

geradores e suas responsabilidades quanto aos programas de coleta seletiva. 

 

Os geradores de resíduos sólidos são pessoas físicas ou jurídicas, de direito público 

ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o 

consumo. Assim, o grande gerador no município poderá ser definido como:  
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 A unidade imobiliária que gera uma quantidade de resíduos sólidos 

superior a 200 (duzentos) litros/dia. 

 

A definição da característica de um grande gerador terá impacto direto sobre as 

ações do presente PMCS e sobre a prestação dos serviços de manejo na coleta 

seletiva realizados pela COMCAP uma vez que definirá regras para estes grandes 

geradores na forma de estabelecimentos comerciais e de prestação dos serviços, 

como por exemplo: 

 

Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos 

sólidos que, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos 

resíduos sólidos domiciliares, deverão remunerar a operadora dos serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos pelos serviços de coleta, transporte, 

destinação e disposição final ambientalmente adequada para executar o 

serviço.  

 

A emissão ou renovação de alvarás de funcionamento poderá estar vinculado ao 

manejo adequado dos resíduos sólidos gerados, conforme estabelecido em 

regulamentação específica.  

 

1.5.5. Meios a serem utilizados no controle e fiscalização 

 

Para o controle e a fiscalização do cumprimento das metas de desvio e dos 

programas, projetos e ações propostos pelo Plano de Coleta Seletiva são:  

 

 Controle Quali-quantitativo de Resíduos Sólidos Domiciliares  

 

Para o Controle Quantitativo deverá existir um controle mensal sobre valores de 

resíduos, referente:  

 

a) Quantidade coletada pela coleta domiciliar e coleta seletiva municipal, 

separadamente; 
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b) Quantidade de resíduos secos após a triagem (de todos os locais que recebem 

material da municipalidade), proveniente da coleta seletiva municipal; 

 

c) Quantidade de resíduos secos que são comercializados por empresas 

instaladas no município e que recebem material de catadores autônomos 

(depósitos sucateiros); 

 

d) Quantidade gerada e coleta de forma autônoma dos grandes geradores de 

resíduos sólidos, a serem definidos e fiscalizados conforme definido em lei 

municipal.  

 

e) Quantidade recepcionada e tratada de resíduos orgânicos  nos pátios de 

compostagem operados pela COMCAP.  

 

f) Quantidade de resíduos  orgânicos manejados pelas entidades e/ou empresas 

atuantes no município de Florianópolis (cadastradas e/ou autorizadas pelo 

município).  

 

g) Quantidade de resíduos verdes coletados e manejados nos pátios de 

compostagem do município.  

 

Para a análise qualitativa deverá ser realizada a caracterização dos resíduos sólidos 

domiciliares através da determinação da composição gravimétrica, conforme 

metodologia utilizada no presente Plano.  

 

Este estudo deverá ser realizado anualmente, para se verificar o comportamento dos 

resíduos gerados no município. 

 

A partir deste estudo, se os dados utilizados para as metas de desvio se mostrarem 

muito discordantes, deverão ser revistas as metas visando adequação da 

quantidade de materiais recicláveis gerados no município.  
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 Monitoramento da Coleta Seletiva porta-a-porta 

 

Para o monitoramento da coleta seletiva porta-a-porta deverão ser instalados e 

mantidos em perfeito estado de funcionamento, dispositivos eletrônicos de 

rastreamento nos veículos coletores. Através deste dispositivo poderá ser verificado 

em tempo real se as equipes de coleta estão cumprindo os setores definidos.  

 

Através deste mecanismo pode-se apurar com mais agilidade eventuais 

reclamações da população com relação a não execução do serviço.  

 

 Controle da Qualidade do Serviço de Coleta Domiciliar 

 

Deverá ser criado um sistema de controle da qualidade da coleta de resíduos sólidos 

domiciliares devendo estabelecer o procedimento de coleta de dados e de pesquisa 

junto aos usuários do serviço (população atendida) e junto à fiscalização, que 

permitam o levantamento e sistematização de dados necessários para verificar a 

qualidade do serviço que tem sido prestado pela COMCAP. 

 

Esse controle ocorrerá em nível gerencial da COMCAP e com participação da 

SMHSA verificando constantemente os procedimentos da empresa executora, as 

principais reclamações com levantamento e sistematização das ocorrências, das 

deficiências e fragilidades do operacional. A partir disso, ocorrerá a definição de 

estratégias e ações administrativas, gerenciais e operacionais para a melhoria das 

atividades prestadas à população.  

 

 Renovação/Obtenção de Alvarás de Funcionamento e Licenças 

Ambientais 

 

Todos os galpões de triagem vinculados ao Programa de Coleta Seletiva Municipal 

deverão possuir as documentações legais em dia. Exemplifica-se a necessidade de 

obtenção de Alvará de Funcionamento dos depósitos de Sucateiros e Licença 
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Ambiental dos locais que recebem os resíduos da coleta seletiva (Associações de 

Catadores). 

 

1.5.6. Ações Preventivas e Corretivas 

 

Quando verificada alguma anormalidade no sistema de Coleta Seletiva a 

Administração Municipal deverá tomar as medidas cabíveis para que os serviços 

voltem à normalidade no menor tempo possível.  

 

As principais ações corretivas e preventivas a serem aplicadas no sistema de coleta 

seletiva estão apresentadas no Quadro 25.    

 

Quadro 25: Ações preventivas e corretivas para a Coleta Seletiva. 

Ocorrência Ação preventiva Ação Corretiva 

 
Resíduos dispostos 

para a coleta seletiva 
misturados 

Execução dos Programas de 
Educação Ambiental junto à 

população 

Advertência ao imóvel gerador do 
resíduo 

Paralização do serviço 
de coleta seletiva 

Dialogar com funcionários que 
realizam a coleta apurando as 

eventuais necessidades e 
reinvindicações. 

Contratação de empresa terceirizada 
em caráter emergencial 

 
Falhas ou não 

regularidade no Serviço 
de Coleta Seletiva 

Implantação de dispositivos 
eletrônicos de rastreamento 
nos veículos coletores (GPS) 

para acompanhamento e 
fiscalização 

Verificação das responsabilidades e 
autuação dos responsáveis.  

Paralização de uma 
Unidade de Triagem 

 

Dialogar com os locais 
parceiros visando uma 

sistemática de entrega dos 
materiais evitando acúmulo nas 
unidades com manutenção de 

atendimento mínimo na 
triagem.  

Enviar os materiais para outras 
Unidades de Triagem Parceiras 

Acidentes de Trabalho 
em Unidades de 

Triagem 

Obrigatoriedade de 
atendimento às Normas 

Regulamentadoras – NR’s 
pertinentes, implementação de 
medidas de proteção coletiva e 
medidas de proteção individual 
(EPI’s). Aquisição apenas de 

equipamentos e máquinas com 
medidas de proteção 

compatíveis ao seu uso nas 
unidades. Acompanhamento 

Prestar atendimento imediato à vitima 
do acidente. Executar ações 

corretivas vinculadas ao acidente 
ocorrido, de modo a evitar 

reincidência.  
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Ocorrência Ação preventiva Ação Corretiva 

técnico na área de segurança 
operacional e higiene do 
ambiente de trabalho das 

unidades.  

 
Não cumprimento das 
metas de desvio nas 
Unidades de Triagem 

Acompanhamento e 
Monitoramento das Unidades 

de Triagem  

Prioridade de envio dos materiais 
recicláveis para as Unidades que 

trabalhem com produtividade 
adequada. 

 

1.5.7. Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais Urbanos 

 

A Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA) ainda não está 

aprovada na forma de Lei Federal (2016), no entanto, a necessidade de 

regulamentação dessa normativa tem se tornado de grande importância visto o 

fortalecimento de uma economia nacional que procura se pautar na conservação 

ambiental, no desenvolvimento sustentável e na manutenção de serviços essenciais 

do meio ambiente à sociedade.  

 

O pagamento por serviços ambientais urbanos procura reconhecer, por meio de 

incentivos, ações de recuperação ou conservação ambiental realizados por 

indivíduos ou grupos, os quais promovam serviços ecológicos à sociedade. O uso 

desse instrumento econômico permitiria que serviços ambientais diversos fossem 

reconhecidos financeiramente de modo a garantir a durabilidade e fortalecimento 

das ações.  

 

No cenário estadual, tem-se a Lei Estadual n° 15.133, de 19 de janeiro de 2010, a 

qual instituiu a Política Estadual de Serviços Ambientais e regulamenta o Programa 

Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais no Estado de Santa Catarina, 

instituído pela Lei n° 14.675/2009. 

 

No âmbito dessa Lei serviços ambientais são considerados (Art. 3°, item I):  
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“as funções ecossistêmicas desempenhadas pelos sistemas 
naturais que resultam em condições adequadas à sadia 
qualidade de vida, constituindo-se as seguintes modalidades: 
a) serviços de aprovisionamento: serviços que resultam em 
bens ou produtos ambientais com valor econômico, obtidos 
diretamente pelo uso e manejo sustentável dos ecossistemas; 
b) serviços de suporte e regulação: serviços que mantem os 
processos ecossistêmicos e as condições dos recursos 
ambientais naturais, de modo a garantir a integridade dos seus 
atributos para às presentes e futuras gerações;” 

 

Apesar da proposta de Lei da PNPSA e da Lei Estadual n° 15.133/2010 estarem 

pautados com foco na conservação de florestas, unidades de conservação e dos 

recursos hídricos, tais temas podem ser atrelados ao tema do manejo adequado de 

resíduos sólidos. Assim, tais normativas podem pautar aspectos da conservação 

ambiental influenciada pelas iniciativas no tema de resíduos sólidos, objeto deste 

Plano. 

 

O município de Florianópolis, com base nessas regulamentações e premissas 

deverá desenvolver regulamentação que propicie o desenvolvimento de 

mecanismos de pagamento por serviços ambientais incluindo o tema de manejo de 

resíduos sólidos seja dos resíduos secos como dos resíduos orgânicos .  

 

No âmbito dos resíduos secos, por exemplo, deve-se levar em conta que o 

pagamento pelos serviços ambientais urbanos terá como principais objetivos: 

 

 Elevar a renda média dos catadores; 

 Reduzir impactos em sua renda devido á oscilação de preços de 

comercialização; 

 Estimular eficiência nos processos de triagem e fomento a organização de 

associações ou cooperativas; 

 

No âmbito dos resíduos orgânicos o pagamento por serviços ambientais urbanos 

terá como principais objetivos: 
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 Incentivar e manter projetos para o tratamento comunitário e descentralizado 

de resíduos urbanos, através de grupos organizados, ONG’s e/ou 

associações de moradores.  

 

Segundo IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada na Pesquisa sobre 

pagamento se serviços ambientais urbanos para a gestão de resíduos sólidos (2010) 

é essencial que o pagamento por serviços ambientais na etapa de triagem dos 

materiais secos esteja vinculado não apenas a uma questão de estabilização de 

renda frente ao mercado e que tal pagamento seja uniforme, mas que leve em conta 

a produtividade de cada catador ou da associação/cooperativa a que está vinculado. 

Neste sentido deverá ser definido um parâmetro de acompanhamento da 

produtividade física ou econômica de cada unidade de triagem municipal.   

 

No caso do manejo de resíduos orgânicos, a definição do pagamento por serviços 

ambientais urbanos deve ser regulamentado e definido na forma de atender às 

iniciativas de pátios de compostagem comunitários e descentralizados, na forma 

conceitual do Projeto da Revolução dos Baldinhos, por exemplo.  

 

1.5.8. Programa da Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P 

 

A administração pública tem a responsabilidade de contribuir no enfrentamento das 

questões ambientais, buscando estratégias inovadoras que repensem os atuais 

padrões de produção e consumo, os objetivos econômicos, inserindo componentes 

sociais e ambientais. Diante dessa necessidade as instituições públicas têm sido 

motivadas a implementar iniciativas específicas e desenvolver programas e projetos 

que promovam a discussão sobre desenvolvimento e a adoção de uma política de 

Responsabilidade Socioambiental do setor público.  

 

Nesse sentido, em uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente - MMA de 

promover a internalização dos princípios de sustentabilidade socioambiental nos 

órgãos e entidades públicas, em 1999 foi desenvolvida e está sendo implantada a 
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Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P, que se tornou o principal 

programa da administração pública de gestão socioambiental.  

 

Deste modo sugere-se que seja implantada em Florianópolis a Agenda Ambiental na 

Administração Publica- A3P em todos os órgãos municipais existentes. Neste 

âmbito, cabe aqui ao PMCS a indicação que o programa seja iniciado na Secretaria 

Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA e na COMCAP já que é 

a prestadora dos serviços ligados a coleta seletiva.  

 

A A3P é uma ação voluntária que busca a adoção de novos padrões de produção e 

consumo, sustentáveis, dentro do governo. Pode ser desenvolvida em todos os 

níveis da administração pública, na esfera municipal, estadual e federal e em todo o 

território nacional.  

 

O Programa foi criado para ser aplicado na administração pública, mas pode ser 

usado como modelo de gestão ambiental por outros segmentos da sociedade. O 

poder de mobilização de importantes setores da economia exercido pelas compras 

governamentais, que movimentam de 10 a 15% do Produto Interno Bruto (PIB), 

pode ser usado para garantir a mudança e adoção de novos padrões de produção e 

consumo, buscando a redução dos impactos socioambientais negativos gerados 

pela atividade pública. Dessa forma, o setor público pode contribuir com o 

crescimento sustentável, promovendo a responsabilidade socioambiental e 

respondendo às expectativas sociais.  

 

O MMA apoia tecnicamente as instituições interessadas em implementar a A3P. 

Para auxiliar o processo de implantação da agenda o MMA propõe aos parceiros 

interessados a sua institucionalização por meio da assinatura do Termo de Adesão e 

o seu cadastro na Rede A3P.  

 

As diretrizes da A3P se fundamentam nas recomendações do Capítulo IV da 

Agenda 21, que indica aos países o:  
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“Estabelecimento de programas voltados ao exame dos 
padrões insustentáveis de produção e consumo e o 
desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de 
estímulo a mudanças nos padrões insustentáveis de consumo”. 
No Princípio 8 da Declaração da Rio/92, que afirma que “os 
Estados devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de 
produção e consumo e promover políticas demográficas 
adequadas” e, ainda, na Declaração de Johanesburgo, que 
institui a “adoção do consumo sustentável como princípio 
basilar do desenvolvimento sustentável”. 

 

A A3P é um programa que busca incorporar os princípios da responsabilidade 

socioambiental nas atividades da Administração Pública, através do estímulo a 

determinadas ações que vão, desde uma mudança nos investimentos, compras e 

contratações de serviços pelo governo, passando pela sensibilização e capacitação 

dos servidores, pela gestão adequada dos recursos naturais utilizados e resíduos 

gerados, até a promoção da melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

Essas ações embasam e estruturam os eixos temáticos da A3P.  

 

A Agenda se encontra em harmonia com o princípio da economicidade, que se 

traduz na relação custo-benefício e, ao mesmo tempo, atende ao princípio 

constitucional da eficiência, incluído no texto da Carta Magna (Art. 37°) por meio da 

Emenda Constitucional 19/1998, e que se trata de um dever da administração. 

São objetivos da A3P: 

 

 Sensibilizar os gestores públicos para as questões socioambientais;  

 Promover o uso racional dos recursos naturais e a redução de gastos 

institucionais;  

 Contribuir para revisão dos padrões de produção e consumo e para a 

adoção de novos referenciais de sustentabilidade no âmbito da administração 

pública;  

 Reduzir o impacto socioambiental negativo direto e indireto causado pela 

execução das atividades de caráter administrativo e operacional;  

 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida. 
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Nesse contexto, diante da importância que as instituições públicas possuem em “dar 

o exemplo” para redução de impactos socioambientais negativos, a A3P foi 

estruturada em cinco eixos temáticos prioritários – uso racional dos recursos naturais 

e bens públicos, gestão adequada dos resíduos gerados, qualidade de vida no 

ambiente de trabalho, sensibilização e capacitação dos servidores e licitações 

sustentáveis. 

 

1.6. PROGRAMA DE MELHORIAS OPERACIONAIS 

 

O Programa de Melhorias Operacionais visa indicar a implantação de infraestrutura 

necessária ao desenvolvimento dos projetos constantes no presente Plano Municipal 

de Coleta Seletiva no horizonte de planejamento de 20 anos para atendimento das 

metas de desvio dos resíduos recicláveis secos e tratamento de resíduos  orgânicos. 

 

1.6.1. Projeto de Centrais de Valorização dos Resíduos Sólidos 

 

As Centrais de Valorização de Resíduos (CVR) consistem em unidades operacionais 

dotadas de balança, estação de transbordo, pátio de compostagem, central de 

triagem, depósito temporário de resíduos como perigosos, pneus e óleo de cozinha, 

lavação de caminhões, centro de educação ambiental e Ecoponto. As Centrais de 

Valorização contemplam ainda unidades que visam à valorização dos resíduos 

recicláveis orgânicos e os recicláveis secos. 

 

Com a implantação das novas Centrais de Valorização de Resíduos Sólidos, a etapa 

de coleta domiciliar no município de Florianópolis será otimizada resultando na 

redução de custos operacionais, tais como combustíveis, manutenção de 

equipamentos e até horas extras de mão de obra. 

 

A nova logística funcionará de um modo em que os veículos coletores 

compactadores circulem somente na região de abrangência da Central de 

Valorização de Resíduos. Esses veículos farão a coleta porta-a-porta nos bairros e 
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após a capacidade máxima de resíduos for atingida ou no final de cada roteiro o 

caminhão irá para a Central de Valorização. 

 

Conforme demonstrado ao longo do planejamento, estima-se a implantação de dois 

novos centros de valorização, sendo um localizado no bairro Canasvieiras, Norte da 

ilha e um no bairro do Morro das Pedras, no Sul da ilha, além da manutenção do 

atual Centro de Valorização (CTRes) já instalado no bairro Itacorubi (sendo CVR 

Central) correspondente ao Distrito Sede. 
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Figura 23: Locais para Instalação das Centrais de Valorização de Resíduos. 
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São ações do Projeto das Centrais de Valorização de Resíduos indicadas pelo 

presente Plano (Quadro 26): 

 

Quadro 26: Ações do Projeto das Centrais de Valorização de Resíduos. 

Projeto Etapas Ações  

Implantação CVR Norte 

Definição da área destinada 
a CVR (poderá ser Sapiens 
Parque) 

Cessão de Uso da PMF à COMCAP. 

Realização de melhorias no 
acesso ao local 

Obras de pavimentação de estrada de 
serviço e aterramento do terreno. 

Realização de projetos 
executivos para Central e 
viabilidade ambiental 

Elaboração de projetos executivos 
definição de equipamentos 
necessários 

Fomento a parcerias públicas e 
privadas para desenvolvimento do 
projeto 

Realização de licenciamento ambiental 
e regularização da área, alvarás e 
outras autorizações.  

Instalação e operação da 
Central de Valorização  

Cercamento do terreno e execução de 
obras de estruturas de apoio. 

Instalação dos equipamentos Central 

Implantação CVR Sul 

Definição da área destinada 
a CVR 

Cessão de Uso da PMF à COMCAP 

Realização de projetos 
executivos para Central e 
viabilidade ambiental 

Elaboração de projetos executivos 
definição de equipamentos 
necessários. Definição de mão-de-
obra operacional. 

Fomento a parcerias públicas e 
privadas para desenvolvimento do 
projeto 

Realização de licenciamento ambiental 
e regularização da área, alvarás e 
outras autorizações. 

Instalação e operação da 
Estação de Transferência 

Cercamento do terreno e execução de 
obras de estruturas de apoio. 

Instalação dos equipamentos 
necessários. Definição de mão-de-
obra operacional 

Melhorias no Centro de 
Valorização Central 
(Distrito Sede) 

Desenvolvimento do Projeto 
de readequação do CTRes 
readequando como CVR 
Central 

Fomento a parcerias públicas e 
privadas para desenvolvimento do 
projeto 

Execução projeto Master Plan para 
melhorias do CTRes/CVR 

 

1.6.1.1. Central de Valorização de Resíduos Norte 

 

Esta Central de Valorização poderá ser implantada em terreno dentro do 

empreendimento Sapiens Parque localizado no Bairro de Canasvieiras. 
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A área é estratégica para a logística de transbordo dos resíduos domiciliares 

coletados na região, que reduzirá significativamente os custos com transporte dos 

resíduos coletados nos domicílios pelos caminhões coletores até a central de 

valorização, devido à redução média de cerca de 25 km por viagem em cada 

caminhão coletor. 

 

Será possível centralizar o transbordo dos resíduos coletados diariamente nos 

bairros do Norte da Ilha, como: Rio Vermelho, Sítio Capivari, Santinho, Ingleses, 

Praia Brava, Lagoinha, Ponta das Canas, Cachoeira do Bom Jesus, Canasvieiras, 

Jurerê, Daniela, Vargem Grande e Vargem do Bom Jesus. 

 

Considerando as projeções de resíduos do presente Plano, esta unidade 

operacional foi dimensionada, conforme se apresenta no Quadro 27, para 

atendimento das metas de desvio ao longo de todo o período de planejamento. 

 

Quadro 27: Projeção das Demandas da CVR Norte. 

Ano 

Total de 
Resíduos 
Coletados 

(t/ano) 

Desvio de 
Resíduos 

Recicláveis 
Secos (t/ano) 

Desvio de 
Resíduos 

Recicláveis 
Orgânicos 

(t/ano) 

Resíduos 
Para 

Transbordo 
(t/ano) 

Resíduos 
Para 

Transbordo 
(t/dia) 

1 52.194 3.008 1.528 47.658 131 

2 55.320 4.005 3.249 48.067 132 

3 58.489 5.519 5.740 47.230 129 

4 61.691 7.240 8.497 45.954 126 

5 64.919 9.325 11.522 44.071 121 

6 68.163 11.579 14.817 41.766 114 

7 71.417 13.761 18.383 39.272 108 

8 74.671 15.226 22.219 37.227 102 

9 77.919 16.162 24.773 36.984 101 

10 81.153 17.119 27.458 36.576 100 

11 84.366 18.419 30.270 35.677 98 

12 87.552 19.425 31.457 36.670 100 

13 90.704 20.101 32.633 37.971 104 

14 93.818 21.125 33.795 38.897 107 

15 96.888 22.163 34.942 39.783 109 

16 99.909 22.832 36.071 41.006 112 

17 102.877 23.489 37.181 42.207 116 

18 105.789 24.134 38.270 43.385 119 

19 108.642 24.764 39.338 44.539 122 

20 111.432 25.381 40.383 45.667 125 
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Considerando o carregamento médio de 2,5 toneladas em cada caminhão coletor de 

resíduos recicláveis secos e de até 7 toneladas por cada caminhão coletor de 

resíduos orgânicos e resíduos para transbordo, tem-se as seguintes estimativas de 

quantidade de caminhões por dia chegando à central de valorização de resíduos 

Norte, conforme apresentado no Quadro 28. 

 

Quadro 28: Quantidade de chegada de caminhões por dia - Região Norte. 

Ano 

Chegada de 
Caminhões da 

Coleta de 
Recicláveis 

Secos 

Chegada de 
Caminhões da 

Coleta e 
Recicláveis 
Orgânicos 

Chegada de 
Caminhões da Coleta 

Convencional 

Total de Chegada 
de Caminhões 

por Dia 

1 4 1 19 24 

2 5 2 19 26 

3 7 3 19 29 

4 8 4 18 30 

5 11 5 18 34 

6 13 6 17 36 

7 16 8 16 40 

8 17 9 15 41 

9 18 10 15 43 

10 19 11 15 45 

11 21 12 14 47 

12 22 13 15 50 

13 23 13 15 51 

14 24 14 16 54 

15 25 14 16 55 

16 26 15 17 58 

17 26 15 17 58 

18 27 15 17 59 

19 28 16 18 62 

20 28 16 18 62 

 

Conforme as estimativas, a implantação de uma Central de Valorização de resíduos 

do Norte da ilha de Florianópolis reduziria de imediato o transporte CVR Sede 

(Itacorubi) aos roteiros de 24 caminhões coletores por dia, incluindo as coletas 

convencional e seletiva, o que representa uma quilometragem média de 960 km 

rodados por dia, considerando o trecho médio de 40 km de transporte de ida e volta 

ao roteiro.  
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Com a ampliação das demandas (projeção de resíduos), estima-se ao final do 

período de planejamento, a chegada de até 62 caminhões coletores por dia, o que 

representará uma redução na quilometragem rodada de caminhões coletores de até 

2.480 km por dia. 

 

1.6.1.2. Central de Valorização de Resíduos Sul 

 

O terreno pretendido para instalação da Central de Valorização de Resíduos Sul 

poderá ser o de propriedade da Prefeitura Municipal com área total de 76.223,65 m² 

existente na Rua Francisco Vieira. A localização da área é conforme a Figura 24: 

 

Figura 24: Localização da Central de Valorização de Resíduos Sul 

 

Fonte: COMCAP, 2014. 

 

Pela sua localização será possível centralizar o transbordo dos resíduos coletados 

diariamente nos bairros do Sul da Ilha, como: Rio Tavares, Campeche, Morro das 

Pedras, Armação, Matadeiro, Pântano do Sul, Balneário dos Açores, Solidão, 

Caieira da Barra do Sul, Ribeirão da Ilha e Tapera. 
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No caso dessa unidade instalada na região Sul do município, a distância que deixa 

de ser percorrida é de 19 km para cada caminhão por viajem. 

 

Considerando as projeções de resíduos do presente Plano, esta unidade 

operacional foi dimensionada para atender a demanda a de todo o período de 

planejamento, conforme mostra o Quadro 29. 

 

Quadro 29: Projeção das Demandas da Central de Valorização de Resíduos Sul. 

Ano 

Total de 
Resíduos 
Coletados 

(t/ano) 

Desvio de 
Resíduos 

Recicláveis 
Secos (t/ano) 

Desvio de 
Resíduos 

Recicláveis 
Orgânicos 

(t/ano) 

Resíduos 
Para 

Transbordo 
(t/ano) 

Resíduos 
Para 

Transbordo 
(t/dia) 

1 28.742 1.932 895 25.915 71 

2 31.753 2.357 1.984 27.412 75 

3 34.976 3.100 3.650 28.226 77 

4 38.411 4.236 5.623 28.552 78 

5 42.055 5.697 7.929 28.429 78 

6 45.904 7.370 10.593 27.942 77 

7 49.952 9.085 13.639 27.228 75 

8 54.192 10.420 17.090 26.683 73 

9 58.615 11.456 19.733 27.426 75 

10 63.209 12.556 22.625 28.027 77 

11 67.964 13.966 25.773 28.225 77 

12 72.868 15.212 27.646 30.010 82 

13 77.905 16.240 29.569 32.096 88 

14 83.063 17.592 31.537 33.934 93 

15 88.326 19.002 33.545 35.780 98 

16 93.680 20.133 35.586 37.961 104 

17 99.109 21.281 37.655 40.173 110 

18 104.597 22.441 39.746 42.410 116 

19 110.130 23.611 41.854 44.665 122 

20 115.693 24.787 43.972 46.933 129 

 

Considerando os mesmos parâmetros estabelecidos para a Central de Valorização 

de Resíduos – CVR Norte, têm-se as seguintes estimativas de quantidade de 

caminhões por dia chegando à CVR Sul, conforme apresentado no Quadro 30. 
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Quadro 30: Quantidade de Caminhões por dia - Região Sul. 

Ano 

Chegada de 
Caminhões da 

Coleta de 
Recicláveis Secos 

Chegada de 
Caminhões da 

Coleta e 
Recicláveis 
Orgânicos 

Chegada de 
Caminhões da 

Coleta 
Convencional 

Total de 
Chegada de 

Caminhões por 
Dia 

1 3 1 11 15 

2 3 1 11 15 

3 4 2 12 18 

4 5 3 12 20 

5 7 4 12 23 

6 9 5 11 25 

7 10 6 11 27 

8 12 7 11 30 

9 13 8 11 32 

10 14 9 11 34 

11 16 11 12 39 

12 17 11 12 40 

13 18 12 13 43 

14 20 13 14 47 

15 21 14 15 50 

16 23 14 15 52 

17 24 15 16 55 

18 25 16 17 58 

19 26 17 18 61 

20 28 18 19 65 

 

Conforme as estimativas, a implantação de uma CVR no sul da Ilha de Florianópolis 

reduziria de imediato o transporte da CVR Central aos roteiros de 15 caminhões 

coletores por dia, incluindo as coletas convencional e seletiva, o que representa uma 

quilometragem média de 450 km rodados por dia, considerando o trecho médio de 

30 km de transporte de ida e volta ao roteiro.  

 

Com a ampliação das demandas, estima-se ao final do período de planejamento, a 

chegada de até 65 caminhões coletores por dia, o que representará uma redução na 

quilometragem rodada de caminhões coletores de até 1.950 km por dia. 
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1.6.1.3. Centro de Valorização de Resíduos Central  

 

Deverá ser mantida a operação do Centro de Valorização de Resíduos Central 

(Distrito Sede) localizada no Bairro Itacorubi, atualmente conhecido como CTRes – 

Centro de Transferência de Resíduos.  

 

Estima-se que Central de Valorização de resíduos na Sede não necessitará de 

ampliações estruturais ao longo do período de planejamento, uma vez que atende a 

toda a demanda do município de Florianópolis, estimada em 183.652 toneladas por 

ano. Devem-se realizar melhorias estruturais em sua concepção de modo que ao 

longo do tempo as operações na central adequem-se às atividades do presente 

Plano. O Quadro 31 a seguir demonstra as projeções de resíduos para a Central de 

Valorização em questão.  

 
Quadro 31: Projeção das Demandas do Centro de Valorização de Resíduos Central. 

Ano 

Total de 
Resíduos 
Coletados 

(t/ano) 

Desvio de 
Resíduos 

Recicláveis 
Secos (t/ano) 

Desvio de 
Resíduos 

Recicláveis 
Orgânicos 

(t/ano) 

Resíduos 
Para 

Transbordo 
(t/ano) 

Resíduos 
Para 

Transbordo 
(t/dia) 

1 102.716 7.406 2.576 92.734 254 

2 104.830 9.063 5.269 90.498 248 

3 106.896 11.557 8.974 86.364 237 

4 108.912 14.634 12.827 81.451 223 

5 110.876 18.345 16.823 75.709 207 

6 112.790 22.158 20.955 69.677 191 

7 114.651 25.558 25.219 63.873 175 

8 116.459 27.481 29.609 59.369 163 

9 118.215 28.384 32.112 57.718 158 

10 119.918 29.290 34.666 55.963 153 

11 121.569 30.736 37.266 53.566 147 

12 123.167 31.651 37.811 53.705 147 

13 124.713 32.013 38.339 54.361 149 

14 126.208 32.922 38.850 54.436 149 

15 127.652 33.830 39.344 54.478 149 

16 129.046 34.167 39.822 55.057 151 

17 130.390 34.492 40.284 55.614 152 

18 131.686 34.806 40.729 56.152 154 

19 132.935 35.107 41.159 56.669 155 

20 134.137 35.398 41.573 57.166 157 
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Considerando as mesmas premissas estabelecidas para as CVR das Regiões Norte 

e Sul, têm-se as seguintes estimativas de quantidade de caminhões por dia 

chegando à CVR Central (Quadro 32). 

 

Quadro 32: Quantidade de Caminhões por dia - Região Central. 

Ano 

Chegada de 
Caminhões da 

Coleta de 
Recicláveis Secos 

Chegada de 
Caminhões da 

Coleta e 
Recicláveis 
Orgânicos 

Chegada de 
Caminhões da 

Coleta 
Convencional 

Total de 
Chegada de 

Caminhões por 
Dia 

1 9 2 37 48 

2 10 3 36 49 

3 13 4 34 51 

4 17 6 32 55 

5 21 7 30 58 

6 25 9 28 62 

7 29 10 25 64 

8 31 12 24 67 

9 32 13 23 68 

10 33 14 22 69 

11 34 15 21 70 

12 35 15 22 72 

13 36 16 22 74 

14 37 16 22 75 

15 38 16 22 76 

16 38 16 22 76 

17 38 16 22 76 

18 39 16 22 77 

19 39 17 23 79 

20 39 17 23 79 

 

Com a implantação das CVR do Norte e do Sul da Ilha de Florianópolis, 

automaticamente haverá uma diminuição na demanda operacional da CVR Central 

devido à descentralização indicada. 

 

1.6.2. Considerações sobre Áreas para Instalação de Infraestrutura Necessária 

ao Plano 

 

O desenvolvimento de projetos ligados à triagem de resíduos secos e tratamento de 

resíduos orgânicos requer a disponibilização de áreas para fins de implementação 
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de infraestrutura de saneamento básico no que concerne ao manejo de resíduos 

sólidos.  

 

Neste âmbito o desenvolvimento do presente PMCS é pautado na necessidade de, 

ao longo de sua execução, haver a destinação de áreas para estruturação de ações 

e projetos dentro do que é definido no Plano Diretor.  

 

O Poder Público Municipal deverá executar o presente PMCS pautado na 

destinação de áreas descentralizadas de modo que privilegie o manejo diversificado 

e na fonte dos resíduos secos e orgânicos, seja em projetos comunitários e/ou com 

apoio privado ou em projetos desenvolvidos pela municipalidade e COMCAP.  

 

Minimamente, as áreas a serem destinadas para manejo descentralizado e 

diversificado por Distrito Administrativo Municipal, são conforme abaixo (Quadro 33): 
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Quadro 33: Áreas para manejo de resíduos sólidos por Distritos Administrativos de 
Florianópolis. 

Unidade Operacional Distrito Administrativo 

Quantidade de áreas mínimas a 

serem destinadas ao manejo de 

resíduos 

Centrais de Valorização de Resíduos - CVR 

CVR Norte Canasvieiras 01 

CVR Central Sede 01 

CVR Sul Campeche 01 

Ecopontos 

Ecopontos Sede 13 

Ecopontos Canasvieiras 02 

Ecoponto Ingleses do Rio Vermelho 01 

Ecoponto Santo Antônio de Lisboa 01 

Ecoponto Ratones 01 

Ecoponto São João do Rio Vermelho 01 

Ecoponto Barra da Lagoa 01 

Ecoponto Lagoa da Conceição 01 

Ecopontos Campeche 02 

Ecoponto Pântano do Sul 01 

Ecopontos Ribeirão da Ilha 03 

Pontos de Entrega Voluntária – PEV’s 

PEV Sede 78 

PEV Canasvieiras 11 

PEV Ingleses do Rio Vermelho 09 

PEV Santo Antônio de Lisboa 02 

PEV Ratones -- 

PEV São João do Rio Vermelho 04 

PEV Barra da Lagoa 05 

PEV Lagoa da Conceição 06 

PEV Campeche 09 

PEV Pântano do Sul 05 

PEV Ribeirão da Ilha 14 

PEV 
Unidades Conservação 

Municipais 
07 

Fonte: Baseado nos dados constantes nos itens 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3 e 1.6.1 do presente 
documento. 
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1.7. PLANO DE COLETA SELETIVA E O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PMGIRS 

 

O município ainda não possui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos – PMGIRS, apenas o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico 

(PMISB, 2013). Para tanto, sugere-se a compatibilização das ações previstas no 

presente Plano Municipal de Coleta Seletiva quando da elaboração do PMGIRS, 

atendendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. 

 

Recomenda-se que o Plano Municipal de Coleta Seletiva tenha seu conteúdo 

revisado, no máximo a cada 4 anos, de acordo com a vigência do Plano Plurianual 

do Município. Vale lembrar que o e Decreto n0 7.404/2010 que regulamenta a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece apenas a revisão do PMGIRS e 

não especificamente do PMCS sendo este último um instrumento do primeiro. Como 

o município ainda elaborará seu PMGIRS, tudo deverá estar compatibilizados nos 

termos dos planejamentos. A redação da PNRS que se refere a isso é: 

 
 

Art. 50.  Os planos municipais de gestão integrada de resíduos 
sólidos serão elaborados consoante o disposto no art. 19 da 
Lei nº 12.305, de 2010.  
 
§ 1°: Os planos municipais de gestão integrada de resíduos 
sólidos deverão ser atualizados ou revistos, prioritariamente, de 
forma concomitante com a elaboração dos planos plurianuais 
municipais. 

 

1.8. PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO NA COLETA SELETIVA E NA 

LOGÍSTICA REVERSA 

 
Os resíduos com logística reversa obrigatória são constituídos por: produtos 

eletroeletrônicos; pilhas e baterias; pneus; lâmpadas fluorescentes (vapor de sódio, 

mercúrio e de luz mista); óleos lubrificantes (seus resíduos e embalagens) e os 

agrotóxicos (seus resíduos e embalagens). 

 
No caso do presente PMCS não é objeto a definição de planejamentos específicos 

para o tema da logística reversa, o qual deve ser tratado no Plano Municipal de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm#art19
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Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS.  No entanto, algumas 

informações frente ao cenário atual e sobre o tema podem ser apresentadas.  

 

O Art. 33 da Lei n0 12.305/2010 estabelece que: 

 

Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de 
logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso 
pelo consumidor, de forma independente do serviço público 
de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 
fabricantes, importadores e comerciantes. 

 

Ainda, é importante citar que: 

 
Art. 33, § 7

o
: Se o titular do serviço público de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo 
setorial ou termo de compromisso firmado com o setor 
empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade 
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 
nos sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens a 
que se refere este artigo, as ações do poder público serão 
devidamente remuneradas, na forma previamente acordada 
entre as partes. 

 

Cabe ainda citar que a Política estabelece o esquema da logística reversa também 

para as embalagens: 

 

§ 1o Na forma do disposto em regulamento ou em acordos 
setoriais e termos de compromisso firmado entre o poder 
público e o setor empresarial, os sistemas previstos no caput 
serão estendidos a produtos comercializados em 
embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais 
produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o 
grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio 
ambiente dos resíduos gerados. 

 

Atualmente, no Brasil, já estão firmados dentro do âmbito da logística reversa 

acordos setoriais para: embalagens de óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes 

de vapor de sódio, mercúrio e luz mista e embalagens em geral (Ministério do Meio 

Ambiente - MMA, com base até dezembro de 2015).  

 

Entre tais acordos, o que mais impacta o município é o acordo setorial recentemente 

firmado frente às embalagens (de produtos não perigosos) em geral, estabelecido 
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em novembro de 2015. Isto porque grande parte do percentual de resíduos sólidos 

gerados no município é composta por embalagens.  

 

Ao observar o estudo gravimétrico da coleta convencional realizado no PMCS, por 

exemplo, pegando-se as frações de papelão, papel misto, vidro, plásticos moles e 

duros e tetrapack o percentual gerado é da ordem de 35% do total. Tais materiais 

comumente são utilizados como embalagens.  

 

O acordo setorial firmado entre o Ministério do Meio Ambiente (representando da 

União) e entidades, empresas e associações (grupo denominado “Coalizão”1 é ainda 

incipiente frente aos desafios acerca da coleta seletiva e manejo de embalagens em 

geral.  

 

1Coalizão: significa o conjunto das empresas relacionadas no Acordo setorial que realizará 

ações para a implementação do Sistema de Logística Reversa das Embalagens que 

compõem a fração seca dos resíduos sólidos urbanos ou equiparáveis (Acordo Setorial 

Embalagens, 2015). 

 

O acordo prevê duas fases de implementação do sistema de logística reversa de 

embalagens com responsabilidades para cada setor visando o atendimento de 

metas estabelecidas, sendo a principal meta a redução em 22% das embalagens 

dispostas em aterros até o ano de 2018 e, a criação de sistema de estruturação de 

benfeitorias e melhorias e aquisição de equipamentos no setor de manejo de 

resíduos, especialmente envolvendo a participação de cooperativas ou outras 

formas de associações de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis 

constituídas por pessoas baixa renda (nos termos do Art. 40 do Decreto n° 

7.404/2010).  

 

Importante citar que o acordo (Fase 1) privilegiou apenas algumas cidades 

brasileiras sendo as 12 cidades sede da Copa do Mundo de Futebol ocorrida em 

2014: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Cuiabá (MT), Belo 
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Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Manaus (AM), Salvador (BA), Recife (PE), Natal 

(RN), Brasília (DF) e Fortaleza (CE). 

 

As principais ações do acordo setorial são: 

 

 Adequação e ampliação da capacidade produtiva de cooperativas; 

 Aquisição de máquinas e equipamentos a serem destinados às cooperativas 

participantes; 

 Viabilização de ações de capacitação de catadores nas cooperativas 

participantes; 

 Fortalecimento de parcerias entre a indústrias e comércio na consolidação do 

uso de PEV’s em estabelecimentos comerciais e ambientes de circulação de 

pessoas;  

 Ampliação das primeiras ações estabelecidas no acordo (na primeira fase) para 

outros municípios brasileiros (Fase 2).  

 

A segunda fase descrita como ampliação das ações para outras cidades como forma 

de implementação nacional do acordo setorial de embalagens não ficou estabelecida 

no acordo em sua versão assinada em novembro de 2015. Essa definição ocorrerá 

após o término da primeira fase, com duração de 24 meses. O município de 

Florianópolis, portanto não está entre as cidades que receberão ações do acordo (ao 

menos no período de 2 anos). 

 

O acordo setorial previu ainda responsabilidades para a União, os consumidores, as 

empresas, os fabricantes e importadores, distribuidores e comerciantes e para os 

titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

 

No que tange a esta última esfera o acordo reiterou o entendimento de que a 

responsabilidade e a gestão compartilhada dos resíduos sólidos é ainda do poder 

público inclusive no que se refere á organização e a prestação direta ou indireta dos 

serviços estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos.  
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O acordo definiu que não haverá ressarcimento ao poder público municipal dos 

custos relativos às atividades provenientes do serviço publico de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, ficando assim o prestador de serviço municipal ainda à 

margem do acordo e responsável diretamente pelo manejo de destinação adequada 

dos resíduos de embalagens.  
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Apêndice A – Dimensionamento das Unidades de Triagem. 

 

No Quadro 34, estão apresentadas as demandas de triagem de resíduos recicláveis 

secos para as regiões Norte, Centro e Sul de Florianópolis, as quais receberão a 

instalação das Centrais de Valorização de Resíduos, sendo que a unidade da região 

Centro receberá também os resíduos provenientes da região Leste, conforme já 

apresentado no presente PMCS. 

 

  Quadro 34: Demanda de resíduos recicláveis secos a serem triados. 

Ano Norte Centro Sul TOTAL 

1 3.008 7.406 1.932 12.345 

2 4.005 9.063 2.357 15.425 

3 5.519 11.557 3.100 20.176 

4 7.240 14.634 4.236 26.110 

5 9.325 18.345 5.697 33.367 

6 11.579 22.158 7.370 41.107 

7 13.761 25.558 9.085 48.404 

8 15.226 27.481 10.420 53.126 

9 16.162 28.384 11.456 56.002 

10 17.119 29.290 12.556 58.966 

11 18.419 30.736 13.966 63.121 

12 19.425 31.651 15.212 66.288 

13 20.101 32.013 16.240 68.354 

14 21.125 32.922 17.592 71.639 

15 22.163 33.830 19.002 74.995 

16 22.832 34.167 20.133 77.133 

17 23.489 34.492 21.281 79.262 

18 24.134 34.806 22.441 81.380 

19 24.764 35.107 23.611 83.483 

20 25.381 35.398 24.787 85.566 

 

Para determinação das premissas de dimensionamento das áreas necessárias e da 

mão de obra, foi realizado um levantamento dos seguintes indicadores nas três 

associações de materiais recicláveis instaladas no município de Florianópolis. 

 

 Quantidade de resíduos recicláveis secos triados por colaborador; 

 Área média por trabalhador; 
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O primeiro determina a produtividade da unidade de triagem, sendo que quanto 

maior o valor, melhor é a produtividade da unidade. Já o segundo indicador 

demonstra a melhor organização dos trabalhadores na área da unidade de triagem, 

sendo que, quanto menor o valor, melhor é a organização dos colaboradores. 

Portanto, para determinar as premissas de dimensionamento, serão considerados os 

melhores indicadores dentre as três associações de catadores instaladas no 

município de Florianópolis, os quais estão apresentados no Quadro 35. 

 
Quadro 35: Indicadores de produtividade das Associações de Catadores. 

Associação ACMR ARESP 
RECICLA 
FLORIPA 

Resíduos Secos Triados (t/mês) 293 37,5 15 

Área Instalada (m²) 1579 456 371 

Número de Colaboradores 70 15 6 

Quantidade mensal triada por colaborador (t/colaborador) 4,18 2,5 2,5 

Área média ocupada por colaborador (m²/colaborador) 22,5 30,4 61,83 

 

Dentre as associações de catadores de Florianópolis, a que apresenta os melhores 

indicadores de produtividade e organização é a Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis – ACMR. Portanto, os valores considerados nas projeções 

futuras de infraestrutura e mão de obra para suprir a demanda de triagem manual 

dos resíduos sólidos domiciliares, serão de 4,18 t/colaborador e uma área média 

ocupada de 22,5 m²/colaborador. 

 

A seguir, está apresentado um dimensionamento anual da necessidade das áreas e 

da mão de obra para a implantação das unidades de triagem dos resíduos 

recicláveis secos no município de Florianópolis. 

 

Na região Norte, ao longo do período de planejamento, as projeções de resíduos 

recicláveis secos a serem desviados do aterro sanitário passarão das atuais 3.008 

t/ano para aproximadamente 25.381 t/ano, o que implicará na necessidade de 

implantação inicial e ampliações futuras, de infraestrutura de triagem dos resíduos 

recicláveis secos, bem como de mão de obra para atendimento da demanda, 

conforme cálculo anual demonstrado no Quadro 36 a seguir: 
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Quadro 36: Estimativa da demanda de unidades de triagem e mão de obra – Região Norte. 

Ano 
Projeção de 

Resíduos 
N° de 

Trabalhadores 

Área 
Necessária 

(m²) 

Área a 
Implantar 

(m²) 

Área 
Instalada 

(m²) 

1 3.008 60 1.343 - - 

2 4.005 79 1.788 2.000 2.000 

3 5.519 109 2.464 - 2.000 

4 7.240 144 3.232 4.000 6.000 

5 9.325 185 4.163 - 6.000 

6 11.579 230 5.169 - 6.000 

7 13.761 273 6.143 3.000 9.000 

8 15.226 302 6.797 - 9.000 

9 16.162 321 7.215 - 9.000 

10 17.119 340 7.643 - 9.000 

11 18.419 365 8.223 - 9.000 

12 19.425 385 8.672 - 9.000 

13 20.101 399 8.973 2.500 11.500 

14 21.125 419 9.431 - 11.500 

15 22.163 440 9.894 - 11.500 

16 22.832 453 10.193 - 11.500 

17 23.489 466 10.486 - 11.500 

18 24.134 479 10.774 - 11.500 

19 24.764 491 11.056 - 11.500 

20 25.381 504 11.331 - 11.500 

 

Já para o atendimento da região Centro ao longo do período de planejamento, a 

projeção de resíduos recicláveis secos desviados do aterro sanitário passarão das 

atuais 7.406 t/ano para aproximadamente 35.398 t/ano, o que implicará na 

necessidade de implantação inicial e ampliações futuras da infraestrutura de triagem 

de resíduos recicláveis secos, bem como ampliação de mão de obra para 

atendimento da demanda, conforme cálculo anual demonstrado no Quadro 37 a 

seguir: 

 

Quadro 37: Estimativa da demanda de unidades de triagem e mão de obra – Região Centro. 

Ano 
Projeção de 

Resíduos 
N° de 

Trabalhadores 

Área 
Necessária 

(m²) 

Área a 
Implantar 

(m²) 

Área 
Instalada 

(m²) 

1 7.406 147 3.306 - 2.405 

2 9.063 180 4.046 4.000 6.405 

3 11.557 229 5.160 - 6.405 

4 14.634 290 6.533 5.000 11.405 

5 18.345 364 8.190 - 11.405 

6 22.158 440 9.892 - 11.405 

7 25.558 507 11.410 - 11.405 

8 27.481 545 12.268 2.500 13.905 
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Ano 
Projeção de 

Resíduos 
N° de 

Trabalhadores 

Área 
Necessária 

(m²) 

Área a 
Implantar 

(m²) 

Área 
Instalada 

(m²) 

9 28.384 563 12.672 - 13.905 

10 29.290 581 13.076 - 13.905 

11 30.736 610 13.721 - 13.905 

12 31.651 628 14.130 2.000 15.905 

13 32.013 635 14.292 - 15.905 

14 32.922 653 14.697 - 15.905 

15 33.830 671 15.103 - 15.905 

16 34.167 678 15.253 - 15.905 

17 34.492 684 15.398 - 15.905 

18 34.806 691 15.538 - 15.905 

19 35.107 697 15.673 - 15.905 

20 35.398 702 15.803 - 15.905 

 

Por fim, para o atendimento da região Sul ao longo do período de planejamento, as 

projeções de resíduos recicláveis secos a serem desviados do aterro sanitário 

passarão das atuais 1.932 t/ano para aproximadamente 24.787 t/ano, o que 

implicará na necessidade de implantação inicial e ampliações futuras da 

infraestrutura de triagem de resíduos recicláveis secos, bem como ampliação de 

mão de obra para atendimento da demanda, conforme cálculo anual demonstrado 

no Quadro 38 a seguir: 

 

Quadro 38: Estimativa da demanda de unidades de triagem e mão de obra – Região Sul. 

Ano 
Projeção de 

Resíduos 
N° de 

Trabalhadores 

Área 
Necessária 

(m²) 

Área a 
Implantar 

(m²) 

Área 
Instalada 

(m²) 

1 1.932 38 862 - - 

2 2.357 47 1.052 4.000 4.000 

3 3.100 62 1.384 - 4.000 

4 4.236 84 1.891 - 4.000 

5 5.697 113 2.543 - 4.000 

6 7.370 146 3.290 - 4.000 

7 9.085 180 4.056 4.000 8.000 

8 10.420 207 4.652 - 8.000 

9 11.456 227 5.114 - 8.000 

10 12.556 249 5.606 - 8.000 

11 13.966 277 6.235 - 8.000 

12 15.212 302 6.791 - 8.000 

13 16.240 322 7.250 - 8.000 

14 17.592 349 7.853 - 8.000 

15 19.002 377 8.483 3.100 11.100 

16 20.133 399 8.988 - 11.100 

17 21.281 422 9.500 - 11.100 
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Ano 
Projeção de 

Resíduos 
N° de 

Trabalhadores 

Área 
Necessária 

(m²) 

Área a 
Implantar 

(m²) 

Área 
Instalada 

(m²) 

18 22.441 445 10.018 - 11.100 

19 23.611 468 10.541 - 11.100 

20 24.787 492 11.066 - 11.100 

 

Em síntese, considerando as áreas para as unidades de triagem, estima-se a 

necessidade de um total de 38.505 m² de área a ser instalada e um total de 1.698 

colaboradores apenas para realizar a triagem dos resíduos recicláveis secos no 

sistema manual ao final do período de planejamento, conforme apresentado no 

Quadro 39. 

 

Quadro 39: Estimativa da demanda de unidades de triagem e mão de obra – Florianópolis. 

Ano 
Projeção de 

Resíduos 
N° de 

Trabalhadores 

Área 
Necessária 

(m²) 

Área a 
Implantar 

(m²) 

Área 
Instalada 

(m²) 

1 12.345 245 5.511 - 2.405 

2 15.425 306 6.886 10.000 12.405 

3 20.176 400 9.007 - 12.405 

4 26.110 518 11.656 9.000 21.405 

5 33.367 662 14.896 - 21.405 

6 41.107 816 18.351 - 21.405 

7 48.404 960 21.609 7.000 28.405 

8 53.126 1.054 23.717 2.500 30.905 

9 56.002 1.111 25.001 - 30.905 

10 58.966 1.170 26.324 - 30.905 

11 63.121 1.252 28.179 - 30.905 

12 66.288 1.315 29.593 2.000 32.905 

13 68.354 1.356 30.515 2.500 35.405 

14 71.639 1.421 31.982 - 35.405 

15 74.995 1.488 33.480 3.100 38.505 

16 77.133 1.530 34.434 - 38.505 

17 79.262 1.573 35.385 - 38.505 

18 81.380 1.615 36.330 - 38.505 

19 83.483 1.656 37.269 - 38.505 

20 85.566 1.698 38.199 - 38.505 

 

Conforme pode ser verificado, o modelo de triagem manual atualmente utilizado em 

Florianópolis impossibilita o atendimento das metas estabelecidas no presente 

planejamento. Por isso, a necessidade de fomentar a utilização de novas tecnologias 

para aumentar a capacidade produtiva na triagem dos materiais. Utilizando o modelo 

semi-mecanizado apresentado no presente relatório, tem-se um aumento da 
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produtividade por colaborador de 4,18 toneladas para 16,67 toneladas, resultando 

nas seguintes demandas estruturais e de mão de obra nas regiões Norte, Sul e 

Centro, bem como no total para o município de Florianópolis, conforme apresentado 

nos Quadros 40 a 43. 

 

Quadro 40: Estimativa da demanda de unidades de triagem semi-mecanizada e mão de obra – 
Norte. 

Ano 
Projeção de 

Resíduos 
N° de 

Trabalhadores 

Área 
Necessária 

(m²) 

Área a 
Implantar 

(m²) 

Área 
Instalada 

(m²) 

1 3.008 15 338 - - 

2 4.005 20 450 1.000 1.000 

3 5.519 28 621 - 1.000 

4 7.240 36 814 - 1.000 

5 9.325 47 1.049 2.000 3.000 

6 11.579 58 1.302 - 3.000 

7 13.761 69 1.548 - 3.000 

8 15.226 76 1.713 - 3.000 

9 16.162 81 1.818 - 3.000 

10 17.119 86 1.926 - 3.000 

11 18.419 92 2.072 - 3.000 

12 19.425 97 2.185 - 3.000 

13 20.101 100 2.261 - 3.000 

14 21.125 106 2.376 - 3.000 

15 22.163 111 2.493 - 3.000 

16 22.832 114 2.568 - 3.000 

17 23.489 117 2.642 - 3.000 

18 24.134 121 2.714 - 3.000 

19 24.764 124 2.785 - 3.000 

20 25.381 127 2.855 - 3.000 

 

Quadro 41: Estimativa da demanda de unidades de triagem semi-mecanizada e mão de obra – 
Centro. 

Ano 
Projeção de 

Resíduos 
N° de 

Trabalhadores 

Área 
Necessária 

(m²) 

Área a 
Implantar 

(m²) 

Área 
Instalada 

(m²) 

1 7.406 37 833 - 2.405 

2 9.063 45 1.019 - 2.405 

3 11.557 58 1.300 - 2.405 

4 14.634 73 1.646 - 2.405 

5 18.345 92 2.063 - 2.405 

6 22.158 111 2.492 1.600 4.005 

7 25.558 128 2.875 - 4.005 

8 27.481 137 3.091 - 4.005 

9 28.384 142 3.193 - 4.005 

10 29.290 146 3.294 - 4.005 

11 30.736 154 3.457 - 4.005 
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Ano 
Projeção de 

Resíduos 
N° de 

Trabalhadores 

Área 
Necessária 

(m²) 

Área a 
Implantar 

(m²) 

Área 
Instalada 

(m²) 

12 31.651 158 3.560 - 4.005 

13 32.013 160 3.601 - 4.005 

14 32.922 165 3.703 - 4.005 

15 33.830 169 3.805 - 4.005 

16 34.167 171 3.843 - 4.005 

17 34.492 172 3.880 - 4.005 

18 34.806 174 3.915 - 4.005 

19 35.107 176 3.949 - 4.005 

20 35.398 177 3.981 - 4.005 

 

Quadro 42: Estimativa da demanda de unidades de triagem semi-mecanizada e mão de obra – 
Sul. 

Ano 
Projeção de 

Resíduos 
N° de 

Trabalhadores 

Área 
Necessária 

(m²) 

Área a 
Implantar 

(m²) 

Área 
Instalada 

(m²) 

1 1.932 10 217 - - 

2 2.357 12 265 1.000 1.000 

3 3.100 15 349 - 1.000 

4 4.236 21 476 - 1.000 

5 5.697 28 641 - 1.000 

6 7.370 37 829 - 1.000 

7 9.085 45 1.022 1.800 2.800 

8 10.420 52 1.172 - 2.800 

9 11.456 57 1.289 - 2.800 

10 12.556 63 1.412 - 2.800 

11 13.966 70 1.571 - 2.800 

12 15.212 76 1.711 - 2.800 

13 16.240 81 1.827 - 2.800 

14 17.592 88 1.979 - 2.800 

15 19.002 95 2.137 - 2.800 

16 20.133 101 2.265 - 2.800 

17 21.281 106 2.394 - 2.800 

18 22.441 112 2.524 - 2.800 

19 23.611 118 2.656 - 2.800 

20 24.787 124 2.788 - 2.800 

 

Quadro 43: Estimativa da demanda de unidades de triagem semi-mecanizada e mão de obra – 
Florianópolis. 

Ano 
Projeção de 

Resíduos 
N° de 

Trabalhadores 

Área 
Necessária 

(m²) 

Área a 
Implantar 

(m²) 

Área 
Instalada 

(m²) 

1 12.345 62 1.389 - 2.405 

2 15.425 77 1.735 2.000 4.405 

3 20.176 101 2.269 - 4.405 

4 26.110 131 2.937 - 4.405 

5 33.367 167 3.753 2.000 6.405 
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Ano 
Projeção de 

Resíduos 
N° de 

Trabalhadores 

Área 
Necessária 

(m²) 

Área a 
Implantar 

(m²) 

Área 
Instalada 

(m²) 

6 41.107 205 4.624 1.600 8.005 

7 48.404 242 5.444 1.800 9.805 

8 53.126 266 5.976 - 9.805 

9 56.002 280 6.299 - 9.805 

10 58.966 295 6.632 - 9.805 

11 63.121 316 7.100 - 9.805 

12 66.288 331 7.456 - 9.805 

13 68.354 342 7.688 - 9.805 

14 71.639 358 8.058 - 9.805 

15 74.995 375 8.435 - 9.805 

16 77.133 386 8.676 - 9.805 

17 79.262 396 8.915 - 9.805 

18 81.380 407 9.153 - 9.805 

19 83.483 417 9.390 - 9.805 

20 85.566 428 9.624 - 9.805 

 

Considerando a utilização do modelo semi-mecanizado nas unidades de triagem do 

município de Florianópolis, haverá uma redução na necessidade de trabalhadores 

de 1.698 para apenas 428 e da área necessária de 38.505 para 9.805, uma redução 

de 75% em mão de obra e área necessária.  
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Apêndice B – Dimensionamento dos Pátios de Compostagem. 

 

No Quadro 44, estão apresentadas as demandas de tratamento de resíduos 

orgânicos para as regiões Norte, Centro e Leste de Florianópolis. 

 

Quadro 44: Demanda de resíduos orgânicos a serem tratados. 

Ano % Norte Centro Sul TOTAL 

1 7,5 1.528 2.576 895 4.999 

2 15,0 3.249 5.269 1.984 10.502 

3 25,0 5.740 8.974 3.650 18.365 

4 35,0 8.497 12.827 5.623 26.947 

5 45,0 11.522 16.823 7.929 36.274 

6 55,0 14.817 20.955 10.593 46.366 

7 65,0 18.383 25.219 13.639 57.242 

8 75,0 22.219 29.609 17.090 68.918 

9 80,0 24.773 32.112 19.733 76.619 

10 85,0 27.458 34.666 22.625 84.749 

11 90,0 30.270 37.266 25.773 93.310 

12 90,0 31.457 37.811 27.646 96.914 

13 90,0 32.633 38.339 29.569 100.541 

14 90,0 33.795 38.850 31.537 104.182 

15 90,0 34.942 39.344 33.545 107.831 

16 90,0 36.071 39.822 35.586 111.479 

17 90,0 37.181 40.284 37.655 115.120 

18 90,0 38.270 40.729 39.746 118.746 

19 90,0 39.338 41.159 41.854 122.351 

20 90,0 40.383 41.573 43.972 125.928 

 

A seguir, está apresentado um dimensionamento das áreas necessárias para a 

implantação das unidades de tratamento de resíduos orgânicos no município de 

Florianópolis, o qual foi baseado nos seguintes parâmetros obtidos junto à 

COMCAP: 

 

 Área necessária para 1 tonelada de 500 m². 

 Para cada tonelada adicional, a área necessária é de 250 m². 
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Na região Norte, ao final do período de planejamento, as projeções de resíduos 

orgânicos desviados do aterro sanitário são de aproximadamente 40.384 toneladas 

por ano, o que implicará na necessidade de uma ou mais áreas para a implantação 

de infraestrutura de uma unidade de compostagem de resíduos orgânicos, conforme 

demonstrado no Quadro 45. 

 

Quadro 45: Área da unidade de compostagem – Norte. 

Ano Resíduos Desviados (t/ano) Resíduos Desviados (t/ano) Área (m²) 

1 1.528 4,19 1.297 

2 3.249 8,90 2.475 

3 5.740 15,73 4.182 

4 8.497 23,28 6.070 

5 11.522 31,57 8.142 

6 14.817 40,60 10.399 

7 18.383 50,37 12.841 

8 22.219 60,87 15.468 

9 24.773 67,87 17.218 

10 27.458 75,23 19.057 

11 30.270 82,93 20.983 

12 31.457 86,18 21.796 

13 32.633 89,41 22.601 

14 33.795 92,59 23.397 

15 34.942 95,73 24.183 

16 36.071 98,82 24.956 

17 37.181 101,87 25.716 

18 38.270 104,85 26.463 

19 39.338 107,78 27.194 

20 40.383 110,64 27.910 

 

Já na região Centro, ao final do período de planejamento, as projeções de resíduos 

orgânicos desviados do aterro sanitário são de aproximadamente 41.573 toneladas 

por ano, o que implicará na necessidade de uma ou mais áreas para a implantação 

de infraestrutura de uma unidade de compostagem de resíduos orgânicos, conforme 

demonstrado no Quadro 46. 
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Quadro 46: Área da unidade de compostagem – Centro. 

Ano 
Resíduos Desviados 

(t/ano) 
Resíduos Desviados 

(t/ano) 
Área (m²) 

1 2.576 7,06 2.014 

2 5.269 14,44 3.859 

3 8.974 24,59 6.397 

4 12.827 35,14 9.036 

5 16.823 46,09 11.772 

6 20.955 57,41 14.603 

7 25.219 69,09 17.523 

8 29.609 81,12 20.530 

9 32.112 87,98 22.245 

10 34.666 94,97 23.994 

11 37.266 102,10 25.775 

12 37.811 103,59 26.148 

13 38.339 105,04 26.510 

14 38.850 106,44 26.860 

15 39.344 107,79 27.198 

16 39.822 109,10 27.525 

17 40.284 110,37 27.841 

18 40.729 111,59 28.147 

19 41.159 112,76 28.441 

20 41.573 113,90 28.724 

 

Por fim, na região Sul, ao final do período de planejamento, as projeções de 

resíduos orgânicos desviados do aterro sanitário são de aproximadamente 43.972 

toneladas por ano, o que implicará na necessidade de uma ou mais áreas para a 

implantação de infraestrutura de uma unidade de compostagem de resíduos 

orgânicos, conforme demonstrado no Quadro 47. 

 

Quadro 47: Área da unidade de compostagem – Sul. 

Ano 
Resíduos Desviados 

(t/ano) 
Resíduos Desviados 

(t/ano) 
Área (m²) 

1 895 2,45 863 

2 1.984 5,43 1.609 

3 3.650 10,00 2.750 

4 5.623 15,41 4.102 

5 7.929 21,72 5.681 

6 10.593 29,02 7.505 

7 13.639 37,37 9.592 
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Ano 
Resíduos Desviados 

(t/ano) 
Resíduos Desviados 

(t/ano) 
Área (m²) 

8 17.090 46,82 11.955 

9 19.733 54,06 13.766 

10 22.625 61,99 15.747 

11 25.773 70,61 17.903 

12 27.646 75,74 19.186 

13 29.569 81,01 20.503 

14 31.537 86,40 21.851 

15 33.545 91,90 23.226 

16 35.586 97,50 24.624 

17 37.655 103,17 26.041 

18 39.746 108,89 27.474 

19 41.854 114,67 28.917 

20 43.972 120,47 30.368 
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Apêndice C – Indicadores de Monitoramento PMCS – Detalhamento 

 

 Indicadores de desempenho econômico e financeiro 

 

Indicador IF01 Custo unitário do serviço de coleta seletiva de resíduos secos (coleta + triagem) 

-           

Objetivo 

Verificar a despesa atual da prefeitura com a coleta seletiva de resíduos secos torna possível estimar, a 
partir da geração per capita de resíduos e do aumento populacional, a despesa futura com esse serviço 

Cálculo 

  

Despesa dos agentes públicos e privados com o serviço de coleta de 
resíduos secos 

  
Quantidade de resíduos recicláveis secos coletados por agentes 

públicos e privados + Quantidade recolhida na coleta seletiva 
executada por associações ou cooperativas de catadores COM 

parceria/apoio da Prefeitura 

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

- 

Unidade 

R$/t 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

- 

 

 

Indicador IF02 Custo unitário do serviço de coleta seletiva de resíduos orgânicos 

-           

Objetivo 

Verificar a despesa atual da prefeitura com a coleta seletiva de resíduos orgânicos torna possível estimar, a 
partir da geração per capita de resíduos e do aumento populacional, a despesa futura com esse serviço 

Cálculo 

  

Despesa dos agentes públicos e privados com o serviço de 
coleta de resíduos orgânicos 

  Quantidade de resíduos orgânicos coletados por agentes 
públicos e privados  

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

- 

Unidade 

R$/t 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

- 
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Indicador IF03 Custo unitário médio dos serviços de coleta seletiva total (secos e orgânicos) 

 
-         

Objetivo 

Verificar a despesa atual da prefeitura com a coleta seletiva. 

Cálculo 

  

Despesa dos agentes públicos e privados com o serviço de coleta seletiva (secos e 
orgânicos) 

  Quantidade de resíduos recicláveis coletados por agentes públicos e privados + 
Quantidade recolhida na coleta seletiva executada por associações ou cooperativas de 

catadores COM parceria/apoio da Prefeitura 

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência SNIS) 

- 

Unidade 

R$/t 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

- 

 

 

Indicador IF04 
Incidência do custo da coleta seletiva nos custos com coleta convencional e 
aterramento 

-           

Objetivo 

Comparar os custos desprendidos com o serviço de coleta seletiva em relação aos custos totais de coleta 
convencional e aterramento dos resíduos 

Cálculo 

  

Despesas totais com o serviço de coleta seletiva 
x 100 Despesas totais com o serviço de coleta de RDO e RPU + Despesas totais com o serviço de 

aterramento 

Variáveis de Cálculo 

- 

Unidade 

% 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

RDO: Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviços; RPU: Resíduos de Limpeza 
Pública 
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Indicador IF05 Incidência do custo do serviço de coleta seletiva no custo total do manejo de RSU 

- 
 

        

Objetivo 

Verificar a representatividade dos gastos com serviço de coleta seletiva no custo total do manejo de RSU 

Cálculo 

  

Despesas dos agentes públicos e privados com o serviço de coleta de coleta 
seletiva 

x 100 
Despesa com agentes privados e públicos executores de serviços de manejo 

de RSU 

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência SNIS) 

- 

Unidade 

%             

Periodicidade do Cálculo 

Anual           

Siglas e Abreviaturas 

RSU: Resíduos sólidos urbanos 

 

 

Indicador IF06 Despesa per capita com a coleta seletiva em relação à população urbana 

- 
 

        

Objetivo 

Avaliar o valor médio gasto per capita com a realização do serviço de manejo de RSU 

Cálculo 

  

Despesa dos agentes públicos e privados executores de serviços de coleta seletiva   

População total do município   

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência SNIS) 

- 

Unidade 

R$/hab           

Periodicidade do Cálculo 

Anual           

Siglas e Abreviaturas 

-         
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 Indicadores de desempenho operacional 

 

Indicador IF07 
Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à população total do 
município 

Referência SNIS IN015         

Objetivo 

Analisar a efetividade do serviço de coleta de RDO 

Cálculo 

  

População total atendida no município  
x 100 

População total do município 

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

População total atendida no município (CO164) 

População total do município (POP_URB) 

Unidade 

% 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

RDO: Resíduos domiciliares e comerciais 

 

 

Indicador IF08 Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à população urbana 

Referência SNIS IN016         

Objetivo 

Analisar a efetividade do serviço de coleta de RDO na área urbana do município 

Cálculo 

  

População urbana atendida no município, abrangendo o distrito-sede e localidades 
x 100 

População total do município 

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

População urbana atendida no município, abrangendo o distrito-sede e localidades (CO050) 

População total do município (POP_URB) 

Unidade 

% 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

RDO: Resíduos domiciliares e comerciais 
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Indicador IF09 Massa coletada (RDO + RPU) per capita em relação à população urbana 

Referência SNIS IN021         

Objetivo 

Verificar a quantidade de resíduos gerada per capita, auxilia no dimensionamento de estruturas e na análise 
das características da população 

Cálculo 

  

Quantidade total de RDO e RPU coletada 
x 1000/365 

População total do município 

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (CO116) 
Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (CO117) 
Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (CO142) 
Quantidade recolhida na coleta seletiva executada por associações ou cooperativas de catadores COM 
parceria/apoio da Prefeitura (CS048) 
População total do município (POP_URB) 

Unidade 

Kg/hab/dia 

Periodicidade do Cálculo 

Mensal 

Siglas e Abreviaturas 

RDO: Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviços; RPU: Resíduos de Limpeza 
Pública 

 

Indicador IF10 
Massa (RDO) coletada per capita em relação à população atendida com serviço de 
coleta 

Referência SNIS IN022         

Objetivo 

Verificar a massa de resíduos coletada per capita em relação à população atendida pelo serviço de coleta 

Cálculo 

  

Quantidade total de RDO coletada 
x 1000/365 

População total atendida no município 

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

Quantidade de RDO coletada pelo agente público (CO108) 
Quantidade de RDO coletada pelos agentes privados (CO109) 
Quantidade de RDO coletada por outros agentes executores, exceto cooperativa ou associações de 
catadores (CO140) 
Quantidade recolhida na coleta seletiva executada por associações ou cooperativas de catadores COM 
parceria/apoio da Prefeitura (CS048) 
População total atendida no município (CO164) 

Unidade 

Kg/hab/dia 

Periodicidade do Cálculo 

Mensal 

Siglas e Abreviaturas 

RDO: Resíduos domiciliares e comerciais 
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Indicador IF11 
Taxa de recuperação de materiais recicláveis secos (exceto matéria orgânica e 
rejeitos) em relação à quantidade total (RDO+RPU) coletada 

Referência SNIS IN031         

Objetivo 

Estimar o índice de recuperação de materiais recicláveis secos em relação ao total de materiais coletados 

Cálculo 

  

Quantidade total de materiais recicláveis secos 
recuperados x 100 

Quantidade total de RDO e RPU coletada 

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

Quantidade total de materiais recicláveis recuperados (CS009) 

Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (CO116) 

Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (CO117) 

Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (CO142) 
Quantidade recolhida na coleta seletiva executada por associações ou cooperativas de catadores COM 
parceria/apoio da Prefeitura (CS048) 

Unidade 

% 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

RDO: Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviços; RPU: Resíduos de Limpeza 
Pública 

 

Indicador IF12 Reciclagem dos Resíduos Recicláveis Secos (IRRRS) 

            

Objetivo 

Estimar o índice de recuperação de materiais recicláveis secos em relação ao total de resíduos secos 
produzidos 

Cálculo 

  

Quantidade total de materiais recicláveis 
secos enviados para a reciclagem 

x 100 
Quantidade total de resíduos secos 

gerados 

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

- 

Unidade 

% 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

- 
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Indicador IF13 
Massa recuperada per capita de materiais recicláveis secos (exceto matéria 
orgânica e rejeitos) em relação à população urbana 

Referência SNIS IN032         

Objetivo 

Estimar a massa recuperada per capita de materiais recicláveis em relação à população urbana 

Cálculo 

  

Quantidade total de materiais recicláveis recuperados 
x 1000 

População total do município 

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

Quantidade total de materiais recicláveis recuperados (CS009) 

População total do município (POP_URB) 

Unidade 

Kg/hab/mês 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

- 

 

Indicador IF14 
Taxa de material recolhido pela coleta seletiva em relação à quantidade total 
coletada de resíduos sólidos domésticos 

Referência SNIS  IN033         

Objetivo 

Definir o índice de recuperação de materiais recicláveis em relação à quantidade total de resíduos coletada 

Cálculo 

  

Quantidade total recolhida na coleta seletiva 
x 100 

Quantidade total de RDO recolhida 

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

Quantidade de RDO coletada pelo agente público (CO108) 

Quantidade de RDO coletada pelos agentes privados (CO109) 
Quantidade de RDO coletada por outros agentes executores, exceto cooperativa ou associações de 
catadores (CO140) 
Quantidade total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva (Serviço de limpeza pública, 
Prefeitura, empresas contratadas pela prefeitura, outros agentes que detenham parceria COM a Prefeitura) 
(CS026) 
Quantidade recolhida na coleta seletiva executada por associações ou cooperativas de catadores COM 
parceria/apoio da Prefeitura? (CS048) 

Unidade 

% 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

RDO: Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

133 
Revisão  Data 

 4 06/2016 

 

 
  

 Indicador IF15 Taxa de rejeitos em relação à quantidade total de materiais secos recuperados 

-           

Objetivo 

Verificar a quantidade de rejeitos coletada junto ao material da coleta seletiva, de forma a avaliar a mudança 
deste valor com o tempo 

Cálculo 

  

Quantidade total de rejeitos 
x 100 Quantidade total de materiais recicláveis secos 

recuperados 

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

- 

Unidade 

% 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

- 

 

 

Indicador IF16 Incidência de papel e papelão no total de material recuperado 

Referência SNIS IN034         

Objetivo 

Verificar a representatividade do papel e papelão no total de material reciclável recuperado 

Cálculo 

  

Quantidade de Papel e papelão recicláveis recuperados  
x 100 

Quantidade total de materiais recicláveis recuperados  

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

Quantidade total de materiais recicláveis recuperados (CS009) 

Quantidade de Papel e papelão recicláveis recuperados (CS010) 

Unidade 

% 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

- 

 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

134 
Revisão  Data 

 4 06/2016 

 

Indicador IF17 Incidência de plásticos no total de material recuperado 

Referência SNIS IN035         

Objetivo 

Verificar a representatividade do plástico no total de material reciclável recuperado 

Cálculo 

  

Quantidade de Plásticos recicláveis recuperados 
x 100 Quantidade total de materiais recicláveis 

recuperados  

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

Quantidade total de materiais recicláveis recuperados (CS009) 

Quantidade de Plásticos recicláveis recuperados (CS011) 

Unidade 

% 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

- 

 

 

Indicador IF18 Incidência de metais no total de material recuperado 

Referência SNIS IN038         

Objetivo 

Verificar a representatividade do metal no total de material reciclável recuperado 

Cálculo 

  

Quantidade de Metais recicláveis recuperados 
x 100 Quantidade total de materiais recicláveis 

recuperados  

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

Quantidade total de materiais recicláveis recuperados (CS009) 

Quantidade de Metais recicláveis recuperados (CS012) 

Unidade 

% 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

- 
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Indicador IF19 Incidência de vidros no total de material recuperado 

Referência SNIS IN039         

Objetivo 

Verificar a representatividade do vidro no total de material reciclável recuperado 

Cálculo 

  

Quantidade de vidros recicláveis recuperados 
x 100 

Quantidade total de materiais recicláveis recuperados  

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

Quantidade total de materiais recicláveis recuperados (CS009) 

Quantidade de Vidros recicláveis recuperados (CS013) 

Unidade 

% 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

- 

 

 

Indicador IF20 
Taxa de domicílios participantes do programa de coleta seletiva em relação ao 
número total de domicílios 

-           

Objetivo 

Verificar a abrangência do serviço de coleta seletiva no município, de forma a buscar a universalização do 
serviço 

Cálculo 

  

Número de domicílios participantes 
do programa de coleta seletiva x 100 

Número total de domicílios 

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

Número de domicílios participantes do programa de coleta seletiva 

Número total de domicílios 

Unidade 

% 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

- 
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Indicador IF21 Massa recuperada per capita de matéria orgânica em relação à população urbana 

-           

Objetivo 

Analisar a quantidade total de matéria orgânica coletada em relação à população do município 

Cálculo 

  

Quantidade total de matéria orgânica recuperada 
x 1000 

População total do município 

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

Quantidade total de matéria orgânica recuperada (t) 

População total do município (POP_URB) 

Unidade 

Kg/hab/mês 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

- 

 

 

Indicador IF22 
Taxa de matéria orgânica coletada em relação à quantidade total coletada de 
resíduos sólidos domiciliares 

-           

Objetivo 

Verificar a representatividade de matéria orgânica coletada em relação à quantidade total de resíduos 
coletados na coleta convencional 

Cálculo 

  

Quantidade total de matéria orgânica recuperada 
x 100 

Quantidade total de RDO e RPU coletada 

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

Quantidade total de matéria orgânica coletada (t) 

Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (CO116) 

Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (CO117) 

Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores (CO142) 

Unidade 

% 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

RDO: Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviços; RPU: Resíduos de Limpeza 
Pública 
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Indicador IF23 Reciclagem dos Resíduos Orgânicos (IRRO) 

            

Objetivo 

Estimar o índice de recuperação de materiais recicláveis orgânicos enviados para a reciclagem em relação 
ao total de resíduos orgânicos gerados 

Cálculo 

  

Quantidade total de resíduos recicláveis 
orgânicos enviados para reciclagem 

x 100 
Quantidade total de resíduos orgânicos 

gerados 

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

- 

Unidade 

% 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

- 

  

 

Indicador IF24 Número de pátios de compostagem descentralizado em relação à pop. total 

-           

Objetivo 

Analisar a quantidade de pátios de compostagens para cada habitante 

Cálculo 

  

Número de pátios de compostagens 
descentralizados 

 População total do município 

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

- 

Unidade 

Unidade/hab 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

- 
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Indicador IF25 Massa total tratada de resíduos recicláveis orgânicos nos pátios de compostagem 

-           

Objetivo 

Verificar a massa de resíduos orgânicos tratados para cada composteira descentralizada 

Cálculo 

  

Massa total de resíduos recicláveis orgânicos 
tratados 

 Número de pátios de composteiras 
descentralizadas 

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

- 

Unidade 

Kg/composteira 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

- 

 

 

Indicador IF26 Número de minhocários distribuídos em relação à população total do município 

-           

Objetivo 

Analisar a quantidade de minhocários existentes no município em relação à população total 

Cálculo 

  

Número de minhocários distribuídos no município 

 População total do município 

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

- 

Unidade 

Unidade/hab 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

- 
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Indicador IF27 Massa total tratada de resíduos recicláveis orgânicos pela atividade de minhocário 

-           

Objetivo 

Verificar a massa de resíduos orgânicos tratados em relação à quantidade de minhocários 

Cálculo 

  

Massa total de resíduos recicláveis orgânicos 
tratados 

 Número de minhocários presentes no município 

Variáveis de Cálculo (Campo de Referência do SNIS) 

- 

Unidade 

kg/minhocário 

Periodicidade do Cálculo 

Anual 

Siglas e Abreviaturas 

- 
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Apêndice D – Detalhamento do Programa de Educação Ambiental  

 

A seguir, no Quadro 48 as principais metas, estratégias e ações táticas e 

operacionais para o desenvolvimento do Programa de Educação Ambiental no 

âmbito do Plano de Coleta Seletiva.  
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Quadro 48: Programa de Educação Ambiental: metas, estratégias, ações táticas e operacionais propostas.  

Metas Estratégias Ações táticas Ações operacionais 

1. Elaborar Projetos de 

Educomunicação e Educação 

Ambiental Institucional, no prazo de 

um ano.  

 

2. Implantar os projetos num 

prazo de até 03 anos 

1. Promover a articulação 

intersetorial e interinstitucional para 

a gestão dos resíduos sólidos; 

 

2. Promover a participação 

social na gestão dos resíduos 

1. Criar instrumentos para a 

integração intersetorial das ações de 

EA no município;  

1. - Criar Grupo de trabalho 

interinstitucional; 

2. - Definir cronograma de 

trabalho para GT; 

3. Envolver os segmentos 

sociais na elaboração dos 

programas 

4. - Publicar programas. 

3. Dispor na lei de orçamento 

do município 1% do orçamento 

destinado a limpeza pública e gestão 

dos resíduos sejam destinados para 

investimentos em EA. 

 

4. Criar Fundos específicos 

para resíduos sólidos estabelecendo 

um percentual destinado a EA. 

3. Garantir investimentos em 

Educação ambiental  

 

 

4. Fomentar a Educação 

Ambiental para a gestão dos 

resíduos sólidos voltada aos 

diversos segmentos sociais; 

 

 

 

 

 

 

2. Definir orçamentos anuais 

específicos para ações de educação 

ambiental; 

5. - Propor revisão na Lei de 

orçamento municipal;  

6. - Propor criação de leis como 

IPTU verde; 

3. Estabelecer mecanismos de 

incentivo (econômico) à entrega dos 

RSU nos ECOPONTOS e para 

outros projetos específicos. 

7. - Promover EA voltada à 

entrega de materiais nos Ecopontos 

e nos projetos específicos relativos a 

compensações econômicas; 

4. Construir, estruturar e 

reestruturar espaços de EA na 

cidade; 

8. - Delimitar e criar espaços 

públicos para ações de educação 

ambiental e outras ações sociais; 

9. -Implantar a educação 

ambiental itinerante com ônibus 

adaptado para visitação em 

instituições e eventos; 

10. - Institucionalizar o Museu e 

Circuito do Lixo como espaço de 

referência em educação ambiental 
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Metas Estratégias Ações táticas Ações operacionais 

 

 

 

 

5. Resgatar a história dos 

resíduos na cidade, utilizando a 

tradição de Florianópolis me 

programas de coleta seletiva como 

instrumentos para incentivar o 

aumento do índice de participação 

social na gestão dos resíduos; 

 

dos resíduos; 

5. Criar Memorial histórico da 

gestão de resíduos de Florianópolis; 

 

11. - Implantar espaço para 

memorial dos resíduos no CTRes do 

Itacorubi junto ao Museu do Lixo; 

6. Garantir condições para um 

trabalho de Educação Ambiental de 

qualidade e contínuo no Centro de 

Transferência de Resíduos, e nos 

demais locais que ocorrem EA na 

cidade; 

7.  

12. Estruturar equipes de EA da 

FLORAM e COMCAP e das demais 

instituições, garantindo continuidade 

dos projetos municipais 

estabelecidos.  

8. Apoiar a divulgação das 

ações de logística reversa de 

resíduos, principalmente aquelas 

que ocorrem de forma independente 

dos acordos setoriais; 

13. – Inserir na divulgação dos 

serviços de gestão de resíduos as 

ações de logística reversas 

existentes no município; 

9. Investir em tecnologias de 

informação voltadas a difusão da 

gestão dos resíduos e da educação 

ambiental; 

14. –Incentivar e criar banco de 

dados, software e aplicativos que 

facilitem a divulgação de programas 
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Metas Estratégias Ações táticas Ações operacionais 

de EA 

5. Incluir nas agendas 

institucionais a temática ambiental 

relacionada os RSU, prazo imediato. 

 

6. Capacitar 70% dos 

profissionais envolvidos com 

processos de EA no prazo imediato. 

 

7. Promover no mínimo 4 

(quatro) encontros temáticos por 

ano. 

6. Promover integração e 

capacitação intersetorial e 

interinstitucional relacionada à 

temática 

7. Formar multiplicadores para 

promoção de ações de EA 

relacionada aos resíduos na 

cidade 

8. ; 

Criar instrumentos para a integração 

Intersetorial das ações de ESA e de 

EA no município; 

15. - Fortalecer os GTS 

existentes relacionados à temática 

(GTA RH 08, GIRS, entre outros) 

10. Promover momentos de 

capacitação, formação continuada e 

troca de experiências relacionadas à 

temática; 

16. - Realização de Conferência 

Municipal anual sobre RSU; 

17. - Promoção de ciclo anual de 

oficinas regionais (norte, sul, leste e 

centro) preparatórias para a 

conferência; 

18. -Realização de reuniões, 

seminários, workshops e oficinas 

temáticas para o esclarecimento 

quanto à destinação final dos 

resíduos sólidos dos municípios da 

Grande Florianópolis; 

19. - Capacitações permanentes 

de funcionários que atuam na 

limpeza pública urbana; 

20. - Encontros periódicos da 

equipe técnica e operacionais da 

COMCAP e PMF na discussão dos 

problemas, soluções e no 

acompanhamento do PMCS; 

21. - Capacitações nas 

associações de catadores com foco 
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Metas Estratégias Ações táticas Ações operacionais 

no desenvolvimento de instrumentos 

autônomos para que essas possam 

buscar recursos junto ao Governo 

Federal, a outras instituições, 

visando à sustentabilidade 

econômica, a autonomia e a 

responsabilidade ambiental;  

22. - Cursos de formação para 

consultores municipais e 

empresariais, agentes de saúde, 

lideranças comunitárias, síndicos, 

profissionais de hotéis, restaurantes, 

pousadas, imobiliárias; 

23. - Programa Permanente de 

Capacitação obrigatória em 

Educação Ambiental e Tratamento 

dos Resíduos para gestores públicos 

(prefeito, secretários, diretores das 

empresas públicas, gerentes, 

técnicos), sindicalistas e vereadores 

no ato de assunção a seus 

mandatos eletivos; 

24. - Formação contínua, 

específica e diferenciada para 

educadores da rede pública de 

ensino e demais educadores 

ambientais sobre metodologias e 

assuntos/temas de educação 

ambienta/resíduos sólidos; 
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Metas Estratégias Ações táticas Ações operacionais 

25. - Realizar a educação 

ambiental para adultos, com 

conteúdos e metodologias 

específicas para esse público; 

8. Estabelecer agenda pública 

integrada com os municípios da 

região metropolitana de Florianópolis 

no curto prazo. 

9. Promover a constituição de 

GTs temáticos (RSU e EA) em 

parceria com cada município no 

prazo de 02 anos; 

9. Realizar Programas e Ações 

de EA de forma integrada no 

munícipio e consorciada entre os 

municípios da região metropolitana 

de Florianópolis; 

10. Fortalecer redes e grupos 

interistitucionais relativos aos R. S 

11. Promover a integração dos 

órgãos municipais e instituições que 

atuam na área EA para resíduos 

sólidos; 

 

 

 

 

 

26. - Elaborar cadastro único de 

entidades e empresas que atuam 

com ações de educação ambiental 

no município;  

27. -Criar uma “Agenda 

Ambiental” anual para o município, 

estabelecendo datas e eventos de 

cunho ambiental em cada bairro; 
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Metas Estratégias Ações táticas Ações operacionais 

10. Criar rede a nível municipal 

de promotores e projetos de EA no 

prazo imediato. 

 
12. Fortalecer grupos 

interinstitucionais no município 

(GIRS e GTEA RH 08) e na região 

metropolitana  

28. - Promover Encontros 

periódicos em calendário predefinido 

entre as diversas ONGs e entidades 

com atuação em educação 

ambiental e temas envolvendo 

resíduos sólidos para troca de 

experiências/informações e 

compatibilização de ações; 

13. Incluir, incentivar e fortalecer 

as OSC (organização da sociedade 

civil) municipais para atuar com o 

tema de RSU;  

29. - Estimular a organização e 

participação de coletivos e GTs 

relacionado as temática; 

11. Envolvera população em 

ações de EA durante o ano 

11. Desenvolver projetos e 

ações de sensibilização e 

conscientização relacionadas à 

temática da EA; 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Criar metodologia para o 

diagnóstico da EA nas diferentes 

escalas, considerando as questões 

políticas, normativas, competências, 

instituições, recursos, 

formação/capacitação, educação, 

participação dos segmentos sociais, 

conhecimento/informação, 

instrumentos; 

30. - estabelecer critérios para 

diagnósticos sobre RSU, 

mapeamento e estabelecimento da 

arte em EA no município; 

31. - Reestabelecer agenda 21 

municipal ou outra metodologia para 

contribui gestão publica ambiental 

dos RSU; 

32. - Contribuir na elaboração do 

Plano Municipal de Educação 

Ambiental, garantindo capítulo 

voltado a educação para os resíduos 

sólidos; 

15. Realizar projetos ambientais 

de educação específicos para 

sensibilizar e mitigar a emissão de 

33. - Realização de ações de 

educação ambiental, voltadas para 

os resíduos sólidos, nas praias de 
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Metas Estratégias Ações táticas Ações operacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resíduos indevidamente nas praias e 

no mar; 

Florianópolis durante o verão, a fim 

de diminuir os impactos ambientais 

do turismo; 

34. - Atividades ambientais com 

foco na geração e destinação 

adequada de “microlixo”;  

16. - Estimular a adoção de 

hábitos de consumo consciente, de 

práticas de reutilização de materiais 

e embalagens e a separação dos 

resíduos; 

35. - Levar ações de educação 

ambiental, focada da gestão dos 

resíduos sólidos, através da 

pedagogia dos 3R´s – Reduzir, 

Reutilizar e Reciclar, nos diversos 

locais da cidade, através de um 

veículo adaptado para a educação 

ambiental; 

36. - Orientações aos usuários 

sobre a coleta convencional, 

seletiva, outras coletas e demais 

serviços de limpeza pública, pontos 

de entrega voluntária de resíduos e 

demais locais de destinação correta 

dos resíduos; 

37. - Sensibilização aos 

cidadãos florianopolitanos quantos 

aos cuidados e gerenciamento dos 

resíduos sólidos para melhor 

destinação dos resíduos produzidos 

na cidade; 

38. - Promover Oficinas de 
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Metas Estratégias Ações táticas Ações operacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reutilização de materiais recicláveis – 

abertas a comunidade com 

oficineiros locais 

17. Promoção da educação 

ambiental com artistas da região - 

Ecoarte; 

39. Promoção de ações 

educativas através de eco arte e de 

teatro para sensibilizar a população 

de Florianópolis para com os 

cuidados com o Meio Ambiente, 

focando sua abordagem para a 

questão dos resíduos sólidos e para 

a utilização adequada dos 

equipamentos de limpeza pública da 

cidade; 

18. Promoção de projetos de EA 

voltados a agricultura urbana como 

forma de incentivo a solução para os 

resíduos orgânicos no âmbito local 

das comunidades; 

40. - Difundir na população a 

reciclagem dos resíduos orgânicos e 

o conceito de agricultura urbana; 

41. - realizar ações de apoio a 

projetos e iniciativas de hortas 

comunitárias com ações de EA;  

42. - realizar Oficinas de EA 

sobre compostagem, 

vermicompostagem e hortas 

comunitárias nas comunidades; 

43. - Realizar cadastro de 

inciativas locais relacionadas a RSU 

, nos âmbitos governamental, 

empresarial e terceiro certo (como 

por exemplo, Floriplanta, Floripa 
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Metas Estratégias Ações táticas Ações operacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Difundir na população as 

formas de tratamento dos resíduos 

orgânicos e o conceito de agricultura 

urbana; 

Composta, Quintas de Floripa, Pátio 

Amigo, HortaLuz, ecopontos, Família 

casca, Procomposto, destino certo, 

entre outros); 

19. Prever nas ações de EA o 

tema doenças vinculadas aos 

resíduos sólidos 

44. - Envolver Centro de 

Controle de Zoonozes e 

Coordenadoria de Bem Estar Animal, 

Vigilância sanitária e ambiental nos 

processos relacionados aos RSU; 

45. Formação continuada aos 

profissionais da saúde em relação 

aos RSU 

12. Estabelecer a rede de EA 

em RSU no prazo imediato. 

 

13. Criar o Fórum permanente 

dos RSU no prazo de imediato 

(reestabelecer o fórum do Lixo); 

13. Ampliar integração das 

ações de EA; 

20. Apoio aos projetos de EA 

existentes no município, priorizando 

os voltados aos resíduos sólidos 

desenvolvidos pela Floram, 

COMCAP, SMHSA e SMS; 

46. - Criação de uma “Agenda 

Ambiental” anual para o município, 

estabelecendo datas e eventos de 

cunho ambiental; 

47. - Estimulo ao trabalho 

colaborativo intersetorial e 

interinstitucional; 

21. Apoiar, incentivar e 

promover integração de programas 

de educação ambiental nas escolas 

e instituições da região; 

 

48. - Utilização dos espaços e 

calendários existentes nas escolas, 

associações de moradores, 

conselhos comunitários para abordar 

assuntos de cunho ambiental e 
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Metas Estratégias Ações táticas Ações operacionais 

resíduos sólidos, através de 

palestras, cursos, capacitações, 

entre outros; 

49. - colaboração nos momentos 

de formação continuada e ações 

educativas das Unidades educativas; 

50. - colaboração e apoio aos 

projetos ambientais da UEs (como 

Educando com a Horta, 

EcoFESTIVAL, Escola do Mar, 

Escolas sustentáveis, escola Ambial, 

escola do Meio Ambiente, entre 

outros) 

51. - colaboração nas ações de 

EA nas Salas Verdes municipais; 

52. Promover de atividades de 

ecoarte abeto as unidades 

educativas, 
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Metas Estratégias Ações táticas Ações operacionais 

14. Qualificar a ouvidoria e criar 

um SAC no prazo máximo de 01 

ano, ou seja, imediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Estabelecer o SIG municipal 

e o Lixômetro no curto prazo. 

14. Estabelecer (promover) 

comunicação efetiva em relação ao 

tema; 

 

22. Divulgação ampla dos 

serviços disponíveis no município, 

dos eventos e ações realizadas no 

município para gerenciamento dos 

resíduos; 

 

53. - Divulgar em âmbitos mais 

amplos as ações e atividades da 

COMCAP assim como de outras 

secretarias municipais envolvidas 

com o tema de resíduos sólidos 

urbanos e coleta seletiva;  

54. - Divulgar no site da PMF e 

COMCAP ações e projetos de 

organizações da sociedade civil e 

comunidades voltadas aos resíduos 

sólidos; 

55. - Melhorar a divulgação à 

sociedade sobre as iniciativas que 

ocorrem de forma independente ou 

em parceria com o poder público na 

gestão de resíduos; 

 

23. Organização e 

democratização das informações e 

conhecimentos, integrando os 

saberes técnicos e populares e 

gerando um processo de divulgação 

das informações; 

56. - Implantação de um Sistema 

de Informações Geográficas - SIG a 

fim de modernizar a comunicação 

sobre a gestão de resíduos e 

educação ambiental dos diversos 

setores sociais no município;  

57. - Criar no site da COMCAP 

O “lixômetro” – um sistema 

inteligente de consulta de 

informações e dados dos serviços da 

empresa; 
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16. Desenvolver no mínimo duas 

campanhas nas grandes mídias ao 

ano no prazo imediato. 

58. - Qualificar Atendimento ao 

Cidadão promovendo melhorias no 

sistema Ouvidoria e implantação de 

SAC na COMCAP e demais 

instituições que trabalham com ESA; 

24. Criação de mecanismos que 

comprometa a participação dos 

meios de comunicação (públicos e 

privados) nos processos de 

divulgação de ações voltadas a 

gestão sustentável dos resíduos; 

59. - Criar Campanha 

publicitária/informativa nos meios de 

comunicação em massa; 

60. - Propor campanha 

permanente e ampla nos diversos 

meios comunicação incluindo os 

meios comunitários de comunicação; 

61. - Utilização de comunicação 

visual e ou sonora que identifique as 

diversas coletas seletivas; 

62. - Campanhas 

publicitárias/informativas em 

outdoors sobre resíduos sólidos no 

município; 

63. - Fomentar o uso das redes 

sociais para divulgar informações 

sobre resíduos, bem como mídias 

alternativas; 

25. - Promover ações de 

comunicação em apoio aos 

programas de incentivo a separação 

dos resíduos sólidos; 

64. - desenvolver campanha 

educativa com foco na correta 

separação de resíduos (recicláveis 

secos,  orgânicos, rejeitos, tóxicos e 

perigosos), na divulgação dos dias e 
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horários das coletas e sobre as 

etapas do manejo e tratamentos de 

resíduos;  

- Estimular a adoção de hábitos de 

consumo consciente, de práticas de 

reutilização de materiais e 

embalagens e a separação dos 

resíduos; 

65. - Promover campanhas de 

promoção ao uso de canecas 

reutilizáveis entre a população em 

detrimento do uso de copos 

descartáveis - 

66. Promover campanhas para 

sensibilizar a população a não ter 

preconceitos na escolha de produtos 

que sejam ou usem materiais 

recicláveis em sua composição ou 

processo produtivo;-  
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17. Realizar no mínimo 02 

publicações anuais; 

 

18. Publicar o infográfico no 

prazo máximo de 02 anos; 

15. Produzir materiais 

informativos e educativos sobre EA, 

relacionados ao tema resíduos 

sólidos urbanos; 

26. Elaboração e produção de 

material informativo e pedagógico 

para ações de educação ambiental; 

67. - Produção de vídeos 

educativos e institucionais para os 

temas resíduos, sendo 

disponibilizados na página da 

Prefeitura Municipal e outras mídias 

e utilizados nas formações e demais 

ações de EA., bem como produção 

de cartazes, cartilhas, panfletos, 

folders, entre outros  

68. - Produção de material 

promocional (como copos, 

camisetas, bolsas) 

69. - Elaboração de roteiros de 

atividades (circuitos, oficinas, 

palestras,) contemplando aspectos 

técnicos e pedagógicos; 

70. -Publicação de relatos de 

reuniões, relatórios e anais de 

encontros, seminários e outros; 

27. Construir uma linha do 

tempo relatando a história dos 

resíduos na cidade de Florianópolis  

71. - publicar infográfico da linha 

do tempo dos resíduos de 

Florianópolis; 

72. - Publicar estudo sobre 

resíduos sólidos na cidade de 

Florianópolis; 

73. - estimular e apoiar 

publicações relacionadas à temática; 

19. Promover a formação de no 16. Promover e estimular a 28. Aplicar Tecnologias sociais 74. - Mobilização das 
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mínimo um coletivo por comunidade; 

 

20.  Envolver no mínimo uma 

liderança comunitária por bairro ao 

final de 02 anos (imediato). 

participação popular nas 

deliberações relacionadas a gestão 

dos resíduos; 

voltadas ao envolvimento 

comunitário 

comunidades locais, comprometendo 

lideranças e cidadãos, através de 

tecnologias de participação social 

nas soluções comunitárias e nas 

atividades de educação ambiental na 

prática; 

75. - Formação dos agentes 

públicos, catadores, agentes 

comunitários e multiplicadores 

sociais; 

76. - Estimular a participação 

dos jovens e a formação de coletivos 

sociais; 

Fonte: Sistematização elaborada a partir de: Conselho Municipal de Saneamento – 1ª Conferência Municipal de Saneamento – Documento Plenária 
Final, 2015. Relatório das Oficinas Temáticas do PMCS, Produto 2, 2014. Programa Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Lei n° 9.795/99 – 

MMA, 3ª Edição. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, COMCAP, 2012. Programa de Educação Ambiental da COMCAP, Versão 
2012, Divisão de Conscientização Ambiental – DVCOA/Departamento Técnico – DPTE – COMCAP. 4ª Conferência Regional de Meio Ambiente da 

Grande Florianópolis, São José, 2013. Plano Municipal Integrada de Saneamento Básico Florianópolis, PMISB, 2014. 
 

 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

156 
Revisão  Data 

 4 06/2016 

 

Referências Consultadas 

 

BRASIL. Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, 03 de agosto de 2010. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso 

em: julho 2015. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Indicadores 

de Desenvolvimento Sustentável: Brasil 2004. Brasília, DF, 2004. Disponível em:  

<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/recursosnaturais/ids/defaulttab.shtm>. 

Acesso em julho 2015. 

 

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Relatório de Pesquisa: 

Pesquisa sobre Pagamento por Serviços Ambientais Urbanos para Gestão de 

Resíduos Sólidos. Brasília, 2010. 66 p. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/100514_relatpsau.pdf. Acesso em 

abril, 2016.  

 

 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/recursosnaturais/ids/defaulttab.shtm
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/100514_relatpsau.pdf

