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Revitalização de pontos de descarte 
irregulares 

Objetivo Geral:  

• Erradicar os pontos de descarte irregulares no 
município de Florianópolis, começando pela 
área continental, através de ações 
intersetorias para revitalização e 
transformação destes locais em espaços livres 
para uso de lazer e agricultura urbana 
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Objetivos Específicos:  

1. Firmar parcerias entre os órgãos da 
administração pública para implementação das 
ações e estruturas necessárias à evitalização 
destes espaços; 

2. Estabelecer parcerias com instituições externas 
de cunho socioeducativo e/ou reinserção social 
para auxílio na construção de estruturas a serem 
utilizadas na revitalização; 

 



Revitalização de pontos de descarte 
irregulares 

• Objetivo Específicos:  

3. Buscar recursos, patrocínios ou o 
estabelecimento de parcerias público/privadas 
para viabilização das estruturas necessárias à 
revitalização dos espaços; 

4.   Promover a participação comunitária em todo o 
processo de revitalização, visando o 
envolvimento e empoderamento da 
comunidade;  
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• Objetivo Específicos:  
5. Desenvolver ações de Educação Ambiental para 

sensibilização da comunidade ao gerenciamento 
adequado dos resíduos, à manutenção dos 
espaços revitalizados e erradicação dos pontos de 
descarte irregulares; 

6. Promover mecanismos de controle social para a 
erradicação dos pontos de descarte irregular; 

7. Desenvolver programa de cadastramento de 
“freteiros legais”. 

  

 



Revitalização de pontos de descarte 
irregulares 

Justificativa:  

• Mais de 160 pontos de descarte irregulares de 
lixo na cidade 
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Justificativa:  

• Área mais crítica: 
Continente 

• Focos /criação de 
mosquito Aedes aegypti 
– 277 focos de mosquito 

verificados na região 
continental no primeiro 
semestre de 2016. 
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Justificativa:  
• Altos custos para limpeza corretiva 

– Comcap disponibiliza uma equipe de70 
pessoas, entre motoristas e auxiliares 
operacionais, para realizar limpeza corretiva 
nestes pontos 

• Resíduos, em sua maioria, não são 
reaproveitados: vão para aterro 
sanitário (300mil/ano); 

• Impacto negativo à imagem da 
cidade 

• Multa de 1 milhão –  

IC nº 1.33.000.000649/2012-76 
(mar/12) 
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Proposta:  

1. Transformação dos espaços com descarte 
irregulares 

2. Implantação da Rede de Ecopontos 

3. Melhorar Divulgação dos Ecopontos 

4. Implantação do Programa Freteiro Legal 

5. Fiscalização 
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Área com 
descarte 
irregular 

Mobilização 
comunitária 

Mutirão de 
limpeza 

Transformação 
dos espaços 

1. Transformação dos espaços com descarte 
irregulares 

 

 

 

Problema para comunidade Espaço de lazer e uso coletivo 
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1. Transformação dos espaços com descarte 
irregulares 

a) Grafite em muros 
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1. Transformação dos espaços com descarte 
irregulares 

b) Plantio de árvores para formação de bosques 
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1. Transformação dos espaços com descarte 
irregulares 

c) Implantação de quadras de futebol de areia e 
estações de ginástica 
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1. Transformação dos espaços com descarte 
irregulares 

d) Implantação de parquinho para as crianças 
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1. Transformação dos espaços com descarte 
irregulares 

e) Implantação de bancos 
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1. Transformação dos espaços com descarte 
irregulares 

f) Implantação de floreiras 
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1. Transformação dos espaços com descarte 
irregulares 

g) Implantação de cercas vivas para proteção dos 
cursos d’água, canais 
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1. Transformação dos espaços com descarte 
irregulares 

h) Implantação de hortas comunitárias 
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Recursos para implantação das intervenções: 

1. União das secretarias da PMF: 

Comcap + SMCAM + SMCEJ/IGEOF + SMI + SMS + 
SME + SMDU/ FLORAM/ IPUF + COSIP 

2. Parcerias público privadas: solicitação de apoio do 
empresariado para aquisição dos materiais e 
ferramentas necessárias para intervenções (tintas, 
madeiras, pincéis, serras, etc.) 

3. Chamada pública para doação dos bancos ao 
projeto, com publicidade alusiva à doação. 

4. Parceria com Hospital de Custodia 
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2. Implantação da rede de Ecopontos 

 
 Atualmente existem 3 em operação: 

Itacorubi 
Capoeiras 
Morro das Pedras 

 Média de 1.000 visitas /mês/Ecoponto 
Área necessária de 1.500 a 2.000m² 
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2. Implantação da rede de Ecopontos 

 Ordem cronológica de 
implantação, por 
necessidade: 
•Aracy Vaz Callado 
•Canasvieiras 
•Costeira 
•Tapera 
•Barra da lagoa 
•Carianos 
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2. Implantação da rede de Ecopontos 

 Investimentos necessários por Ecoponto: 

2 caixas tipo brooks  

5 caçambas estacionárias 30m³ 

Placas de identificação das caixas 

Obras simples: 

11.200,00  

144.000,00 

2.800,00 

150.000,00 

Total por Ecoponto 

Total para a Rede (7un.) 

308.000,00 

2.156.000,00  
x7 
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2. Implantação da rede de Ecopontos 

 Lay-out do Ecoponto da Aracy: 
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3. Melhorar Divulgação dos Ecopontos 

a) Instalar uma placa como essa em cada ponto revitalizado 
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3. Melhorar Divulgação dos Ecopontos 

b) Instalar placas indicativas da localização dos Ecopontos, em vias 
principais 
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3. Melhorar Divulgação dos Ecopontos 

c) Educação Ambiental e Mobilização Comunitária 
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4. Implantação do Programa Freteiro Legal 

a) Elaborar as diretrizes do Programa 

b) Abrir edital de chamamento e divulgar o programa 

c) Cadastrar os freteiros 

d) Capacitar os freteiros 

e) Realizar campanha junto a população para contratação 
somente de freteiros cadastrados 

f) Disponibilizar a listagem de freteiros cadastrados no site da 
PMF 
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4. Implantação do Programa Freteiro Legal 
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5. Fiscalização 

a) Disponibilizar  1 fiscal da Sesp para trabalhar exclusivamente 
nesta atividade 

b) Quem contratar freteiro não cadastrado no Programa Freteiro 
Legal receberá multa 

c) Quem for flagrado jogando resíduos em locais não irregulares 
receberá multa 
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Gratidão!! 


