
COLETA,  VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS E ZELADORIA URBANA EM FLORIANÓPOLIS 



DESTINO FINAL (queima Centro) 

• De 1914 a 1954 incinerador de lixo 

 

Chaminé 
incinerador na 
antiga Praia do 
Arataca em foto 
do jornal 
Noticias do Dia 



DESTINO FINAL (lixão no Itacorubi) 

• Entre 1954 e 1989, depositado em área de 12 hectares no Manguezal do Itacorubi 



DESTINO FINAL (aterro sanitário) 

• Desde 1990, rejeito passa no Centro de 
Valorização de Resíduos (CVR) da 
Comcap no Itacorubi e dali para aterro 

(cinco caminhões compactadores para cada carreta) 

• Aterro sanitário de Biguaçu, de 
propriedade da Proactiva, distante 
46 km da estação de transbordo 

(PMF paga R$ 25 milhões ao ano por transporte e aterro) 



MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS PELA COMCAP  
(202 mil toneladas por ano) 

• 6,92% Desviado para reciclagem 

12.127 toneladas coleta seletiva 

1.068 toneladas de madeira 

110 toneladas de metal 

234 toneladas de pneus 

2.397 toneladas de podas 

634 toneladas de alimentos 

282 toneladas de óleo 

 

• 93,8% Vai para aterro sanitário  

185.353 toneladas coleta convencional 

53 toneladas resíduos serviços de saúde 
da rede municipal 

2.850 toneladas de rejeito dos galpões da 
seletiva 

 



ÍNDICE DE DESVIO (7%) 
Entre os 10 melhores nacionais, mas bem abaixo do que 
estabelece a meta 69 do Plano Municipal de 
Saneamento Básico que previa desvio de 20% em 2015. 



EVOLUÇÃO COLETA CONVENCIONAL 

ATENDIMENTO UNIVERSAL APROVADO POR  95% DAS PESSOAS 



EVOLUÇÃO DA COLETA SELETIVA  
(pelo sistema de porta em porta) 

•No Brasil, apenas 18% dos 
municípios tem coleta seletiva de 
recicláveis secos. 

• Coleta seletiva é pelo menos  
quatro vezes mais cara que a 
convencional, mas desde 2010 é 
obrigatório pela Lei 12.305/2010 
(Política Nacional de Resíduos 
Sólidos) desviar recicláveis do 
aterro sanitário até a situação 
ideal de enterrar apenas rejeitos 
(20% do total que vai hoje). 

EM 2009, COMCAP TORNOU DIÁRIA A SELETIVA NO CENTRO. POR 
AÇÃO DO MPSC, CATADORES FORAM DA PONTE PARA ITACORUBI 



Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) 
• Ordem Hierárquica da gestão da resíduos: não geração, redução, reuso, reciclagem, tratamento, 

disposição final dos rejeitos. 
• Sustentabilidade econômico financeira do sistema. 

Plano Municipal de Saneamento e Plano Municipal de Coleta Seletiva 
• Programas, projetos e ações voltadas ao gerenciamento dos resíduos da cidade. 
• Metas de desvio de resíduos do aterro sanitário: 

 

Ano 

Meta mínima de desvio dos 

recicláveis secos (%) 

Meta mínima de desvio dos 

recicláveis orgânicos (%) 

2020 37 45 

2025 55 85 

2030 60 90 

2035 60 90 

NOVOS MARCOS REGULATÓRIOS 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(plano de 
recuperação)  

• Planos e 
projetos para 
compatibilizar 
receitas e 
custos 
operacionais e 
para melhorar 
serviços 
entregues à 
cidade.  

 

 

Planos e 
projetos 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(plano de 
recuperação)  

• Planos e projetos para 
compatibilizar receitas e 
custos operacionais e 
para melhorar serviços 
entregues à cidade.  

 

• Renovação da frota 

• Estação de transbordo de resíduos no 
Norte da Ilha  

• Expansão da rede de Ecopontos 

• Expansão da coleta seletiva exclusiva de 
vidros 

• Modernização do trabalho em limpeza 
urbana 

• Tratamento de resíduos de saúde 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Renovação da Frota 

Sessenta por cento dos 
caminhões têm mais de 10 
anos de uso. Isso gera um alto 
custo de manutenção, com 
gastos anuais de R$  2,8 
milhões com a aquisição de 
peças, e alto custo 
operacional, já que a falta de 
equipamentos provoca atraso 
nos roteiros de coleta e 
implica no pagamento de até 
R$ 1,5 milhão ao ano em 
horas extras para garis e 
motoristas.  

 

Horas Extras – Maio 2016 a Abril 2017 

 

 
 

 
 
 

Maio/2016 a Abril/2017 Total Horas Custo 

Total de horas extras 37.517 R$ 2.626.190 

Horas extras por falta de 
equipamento (aprox. 60%) 

22.510 R$ 1.575.710 

R$ 1,57 milhão/ano poderia ser economizado 
com horas extras sem a falta de equipamento 

Idade da Frota 

Idade Quantidade % 

0 a 5 anos 22 22 % 

5 a 10 anos 19 19 % 

Maior que 10 anos 61 60 % 

Total 102 100 % 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Renovação da Frota 

 

R$ 7,8 milhões para comprar 
17 caminhões (12 caminhões 
compactadores, 3 pequenos 
compactadores para morros e 
dois roll-on-roll-off para caixa 
estacionária) 

 

 

 

 

Para reduzir custos com horas extras e manutenção 

é necessária a renovação da frota com as seguintes aquisições: 
 

 
Equipamento Qtde Custo Un. Custo Total 

Caminhão Tipo Truck + Coletor 06 600.000 3.600.000 

Caminhão + Coletor – 15m³ 06 480.000 2.880.000 

Veículo coletor tipo 4x4 – regiões de 
morro/servidões 

03 150.000 450.000 

Caminhão tipo Roll-On Roll-Off 02 350.000 700.000 

Caixas Estacionárias 30m³ 10 25.000 250.000 

                      R$ 7.880.000    

Renovação de Frota Qtde Custo Un. 
Km 

média/mês 
Custo Manutenção / 

mês 

Caminhão c/ menos 
de 5 anos 

17 R$ 1,50 / Km 5.500 R$ 140.250 

Caminhão com mais 
de 10 anos 

17 R$ 4,00 / Km 5.500 R$ 374.000 

Redução de Custo / Mês: R$ 233.750 

Redução de Custo / Ano: R$ 2.805.000 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Com investimento de R$ 
7,8 milhões em 
renovação da frota, 
estima-se reduzir os 
custos operacionais em 
R$ 5 milhões ao ano. 

 

Tempo de retorno do 
investimento: 1,5 ano 

 

 

 

Renovação da Frota 

Total de redução de custos com investimento na frota 

 Redução Com Horas Extras / Ano   R$ 1.575.710 

Redução com Manutenção  / Ano R$ 2.805.000 

Redução hora extra manutenção 
emergencial / Ano 

R$ 700.000 

Redução de custos com 
renovação  

da frota / ano:  
R$ 5.080.710 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Nova estação de transbordo 
de resíduos no Norte 

•Diminuição nos 
deslocamentos dos caminhões 
coletores até o Centro de 
Valorização de Resíduos no 
Itacorubi 

•Agilidade do translado dos 
resíduos com redução do 
tempo perdido no trânsito  

•Redução dos conflitos com 
tráfego. 

 

 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Logística atual Norte 

• 12 roteiros de coleta na baixa 
temporada 

• 17 roteiros na alta temporada 

• 425 mil quilômetros por ano 

 

 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Logística futura Norte com 
estação de transbordo no 
terreno já cedido pelo Sapiens 
Parque 

• 10 roteiros de coleta na baixa 
temporada 

• 15 roteiros na alta temporada 

• 132 mil quilômetros por ano,  
com  redução de  70% nos custos 
operacionais (horas extras, 
combustível, manutenção) 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Proposta: unidade simplificada 
no prazo imediato 

•Necessidade de aditivo ao 
Contrato de Destino Final 

•Necessidade de articulação 
política para cessão de uso de 
parte do terreno da Casan (ETE 
Canasvieiras) 

 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Implantação de estação de 
transferência Norte 

 

Com investimento de R$ 1,3 
milhão e mesmo com custo 
extra de transporte  (do 
Itacorubi ao Norte) de R$ 222 
mil, estima-se reduzir os 
custos em R$ 1 milhão ao ano. 

 

Tempo de retorno do 
investimento: 3,5 anos. 

Implantação estação de transferência Norte  

Total de redução de custos com investimento 

 Redução Com Combustível e 
Manutenção/ Ano  

 R$  906.018,45 

Redução Com Horas Extras / Ano   R$ 124.310,85  

Redução de Custos com a Operação 
do Transbordo do Norte/ Ano:  

 R$   1.030.329,30  



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Proposta: unidade mais 
moderna  no prazo médio 

• Investimento: R$ 2.007.257,47 

• Tempo de retorno: 8 anos 

•Necessidade de aditivo ao 
Contrato de Destino Final e 
aquisição dos contêineres 
compactadores e caminhões 
reboques (R$1.731.583,04 ) 

•Necessidade de articulação 
política para finalização do 
processo de doação do terreno do 
Sapiens Parque 

•Necessidade de construção dos 
acessos – área alagadiça. 

 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

 Expansão da rede de Ecopontos 

• O município já possui quatro 
Ecopontos: Capoeiras, Morro das 
Pedras, Itacorubi e Monte Cristo. 

• A média de resíduos entregues por 
Ecoponto é de 100 toneladas mês. 

• Diminuição dos pontos de descarte 
irregular. 

•Melhorias no aspecto visual e de 
saúde pública da cidade. 

• Necessidade de criação de um 
programa social – freteiro e 
jardineiro legal. 

 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

 Expansão da rede de Ecopontos 

• Implantação imediata de mais 
seis Ecopontos: Carianos, 
Coloninha, Costeira, Canasvieiras, 
Barra da Lagoa e Tapera 

• Custo em torno de R$ 200 mil por 
unidade 

• Comcap obrigada a implantar 
quatro Ecopontos até dezembro de 
2017 para redução de uma multa  
da Fatma de R$ 1,4 milhão. 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Expansão da Rede de 
Ecopontos 

•  Com investimento de R$1,1 
milhão e custo operacional de 
R$1,3 milhão/ano, estima-se 
reduzir os gastos com descarte 
irregular em R$ 2,5 milhões. 

•Tempo de retorno do 
investimento de um ano. 

•Possibilidade de utilização de 
recursos de Compensações 
Ambientais da Floram para 
implantação dos Ecopontos 

 

 

 

 

 

Expansão da Rede de Ecopontos 

Total de redução de custos com investimento 

 Redução com mão de obra (serviços de remoção)/ Ano   R$1.580.638,43 

Redução com combustível (serviços de remoção)/ Ano   R$ 122.736,86 

Redução com aterramento de resíduos no aterro  / Ano  R$ 889.620,00 

Redução de custos com a implantação de seis 
Ecopontos/ Ano:  

R$2.592.995,29  



• Proposta: expansão da coleta na 
região Continental e Central, com 
75 novos PEVs. 

•Aquisição de  mais  um 
caminhão para o serviço. 

•Possibilidade de parceria 
público privada: reforçar adesão 
ao Programa de Doação de PEV 
de Vidro (Decreto Municipal 
15613/2016). 

•Foram implantados quatro PEVs 
pelo programa (três doados pela 
Fiesc e  um pela Fapeu/Feesc) 

COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

• Com investimento de R$ 
775,5 mil, estima-se reduzir os 
custos em R$ 325 mil ao ano 
com retorno do investimento 
em 2,5 anos.  

•O município dispõe de um total 
de 14 PEVs de vidros em 
operação. 

•A média de vidros recolhidos 
por PEV é de 1,7 tonelada mês. 

•Outros custos não mensurados: 
diminuição de afastamentos por 
acidentes de trabalho, redução 
dos gastos com manutenção dos 
cilindros e borrachas dos 
compactadores. 

 

 

Expansão da Coleta Seletiva exclusiva de Vidros 
 

Total de redução de custos com investimento 

Redução com aterramento de 
resíduos no aterro  / Ano  R$ 231.790,00 

Receita com a comercialização do 
vidro 

R$ 93.798,00 

Ganho com operação de 75 PEVs de 
Vidro / Ano:  

R$ 325.588,00  



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Modernização da Limpeza 
Pública 

 

• Com uma varredeira mecânica 
pequena inserida na área central, 
será possível economia anual de 
R$ 1,2 milhão. 

• Com uma capinadeira grande 
para uso em serviços de capina e 
limpeza de elevados, a economia 
pode superar R$ 2 milhões/ano. 

• Investimento de R$ 3 milhões  
com prazo de retorno previsto 
em um ano. 

 

 

 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Tratamento de resíduos de 
serviços de saúde 

   

• Instalação de unidade de 
autoclavagem (tecnologia 
nacional). 

• Possibilidade de prestação de 
serviços para hospitais (receita). 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Tratamento de resíduos de 
serviços de saúde 

•  Média dos RSS gerados por mês 
nas unidades municipais: 4t 

• Média de RSS coletada pelas 
empresas especializadas no 
município: 40t/mês 

• Possibilidade de prestação de 
serviços para hospitais (re.ceita) 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Tratamento de resíduos de 
serviços de saúde 

 

• Com investimento de R$ 
1,38 milhão e custo 
operacional de R$ 877 mil, 
estima-se reduzir o custo em 
R$ 1,7 milhão ao ano.  

• Tempo de retorno do 
investimento em dois anos.  

 

 

 

Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

Total de redução de custos com investimento 

Redução com contrato de destino final 
dos RSS gerados nas unidades de 

saúde municipais / Ano 
R$ 535.200,00 

Possibilidade de  - Arrecadação anual 
com prestação de serviços* / Ano 

R$ 1.207.250,00 

Redução de Custos + Receita/ Ano:  
 

R$ 1.742.450,00 



Planilha resumo dos projetos propostos 

Projeto Investimento Economia anual 
Tempo de 
Retorno 

1- Renovação da Frota  R$ 7.880.000  R$ 4.380.710 1,5 ano 

2 - Estação de transbordo de resíduos no Norte da 
Ilha  

R$ 1.298.645 R$ 363.724 3,5 anos 

3 - Expansão da Rede de Ecopontos R$ 1.174.243 R$ 1.283.099 1 ano 

4 - Expansão da Coleta Seletiva exclusiva de 
vidros 

R$ 415.425 R$ 325.855,00 2,5 anos 

5 - Modernização do trabalho em limpeza 
urbana 

R$ 3.050.000 R$3.286.130,56 1 ano 

6 - Tratamento de resíduos de Saúde R$ 1.389.581 R$ 865.058 2 anos 

Total R$ 15.207.894 R$ 10.504.577 




