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O Museu do Lixo faz parte da visita guiada ao Centro de Valorização de Resíduos Sólidos (CVR) da Autar-
quia de Melhoramentos da Capital (Comcap), da Prefeitura de Florianópolis, em Santa Catarina. O espaço 
catalisa as atividades de educação ambiental da Comcap, coordenadas pela Divisão de Gestão Ambiental 
(DVGEA). 
A educação ambiental se apresenta como eixo estruturante da questão dos resíduos sólidos sustentada 
pelo conceito de eco desenvolvimento focado nos três Rs (Reduzir Reutilizar e Reciclar) e apoiada nos pila-
res da eficiência econômica, justiça social e prudência ecológica. O programa também busca conformida-
de com a Política Nacional de Educação Ambiental, (PNEA), Lei nº 9.795/1999, o Programa Nacional de 
Educação Ambiental, (ProNEA) e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/2010. 
O espaço recebe em torno de 7 mil visitantes por ano. Instalado em 25 de setembro de 2003, tornou-se 
referência entre as atividades de educação ambiental em Santa Catarina e no Brasil, pela forma lúdica e 
informal com que reforça seus conteúdos. Constitui um museu dinâmico, onde o acervo e sua expografia 
representam a forma como a sociedade lida com seus bens, acumulando-os ou descartando-os.   Além da 
visitação ao museu, faz parte a visita guiada ao circuito ambiental, onde são mostrados os diversos desti-
nos dos resíduos, como pátio de compostagem, a horta pedagógica e galpão de triagem dos recicláveis. 
As ações de mobilização social e intervenção comunitária da Prefeitura de Florianópolis, por meio da 
Comcap, incluindo divulgação domiciliar, tem objetivo de demonstrar a importância das boas práticas no 
manejo com resíduos sólidos e do consumo consciente. Aprender na relação com o meio e com seus se-
res, através da troca de saberes e da sensibilização ambiental fortalece os laços de preservação, conserva-
ção, recuperação e desenvolve um sentimento ambiental de novos valores.  


