
Floripa lixo zero 
Da pandemia a 2030
Que lugar é esse?



97% do território municipal situa-se na 

Ilha de Santa Catarina, bioma da 

Mata Atlântica com 100 praias

62%  do território são recobertos com 

floresta predominantemente 

nativa, mais restingas e manguezais.

Florianópolis a Ilha da 

Magia no Sul do Brasil



65% da água para abastecimento público são importados de 

municípios vizinhos (captação Santo Amaro da Imperatriz e 

tratamento em Palhoça)

Mais de 90% dos resíduos gerados, todo rejeito, é exportado 

para aterro sanitário em Biguaçu, a 40 km do transbordo. 

Capital importa água e exporta lixo para 

vizinhos da Grande Florianópolis 



Depois de 30 anos de 

coleta seletiva, 

pandemia  zerou o 

serviço de porta em 

porta.

Retomada foi com 

equipes integradas e 

caminhão compactador.

Marco zero para coleta seletiva porta a porta





2020 2030

Orgânicos 4,6 mil ton/ano ganhos de R$ 1,2 milhão
R$ 722 mil em economia com aterro

R$ 506 mil geração de renda com cepilho e composto doados 

para agricultura urbana

Orgânicos 66 mil ton/ano 

ganhos de R$ 11,7 milhões + 15 vezes 

Recicláveis 12 mil ton/ano ganhos de R$ 8,7 milhões
R$ 1,8 milhão em economia com aterro

R$ 6,8 milhões em geração de renda com comercialização de 

materiais doados a sete associações de triadores - 370 famílias

Recicláveis  54 mil ton/ano 

ganhos de R$ 39 milhões + 4,5 vezes 

Rejeito  188  mil ton/ano custos de R$ 29,5 milhões
Custo com destino final para aterro sanitário

Rejeito  88  mil ton/ano 

custos de R$ 13,8 milhões
- 100 mil

toneladas

Mapa dos resíduos sólidos em Florianópolis



Resultados previstos com metas lixo zero 2030

Hoje Floripa já ganha R$ 9,9 milhões 
por ano com reciclagem. 

Com atendimento das metas lixo 

zero, em 2030 ganhos passarão para 
mais de R$ 55 milhões.



METAS



ORGÂNICO 35%

RECICLÁVEL 

SECO 43%

REJEITO 22%

Caracterização dos resíduos em Floripa



Metas Floripa Lixo Zero 2030

RECICLÁVEL

EORGÂNICO

8%

REJEITO 

92%

DADOS 2020 

RECICLÁVEL 

EORGÂNICO 

60%

REJEITO 

40%

META 2030



Desviar do aterro sanitário

60% de recicláveis secos (vidro, metal, plástico, papel e papelão) 

90% dos resíduos orgânicos (restos de cozinha, quintal e jardim)

Metas Floripa Lixo Zero 2030



ECONOMIA LINEAR















ECONOMIA CIRCULAR
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DITO E FEITO EM FLORIPA

DECRETO Nº 18.646/2018 

Institui o Programa Florianópolis Capital Lixo Zero

R$ 10 milhões investidos em coleta seletiva 



COLETA SELETIVA FLEX
Floripa avança para a coleta porta a 
porta em quatro frações

Nova coleta seletiva flex, adaptada para chegar mais 

perto e mais vezes até o usuário. 

Coleta flexível:  para cada bairro, a melhor solução.

Começou pelo Itacorubi, já atende 20 mil pessoas em 103 

condomínios residenciais cadastrados.





Coleta flex em 

quatro frações: 

recicláveis, só 

vidro, orgânicos 

compostáveis e 

rejeito.

Expansão logo para 

17,5 mil unidades, 50 

mil usuários no 

Itacorubi, Córrego 

Grande, João 

Paulo, Sacos dos 

Limões, Carvoeira, 

Agronômica,

Pantanal, Trindade 

e Santa Mônica.



Coleta flex com 

caminhões 

satélites 

desenvolvidos 

exclusivamente 

para Florianópolis 

potencial da 

coleta de vidro 

será de 40 

toneladas por 

mês.

Expansão da 

coleta de vidro 
em 40%. Em 2020,

foram recicladas 

1,9 mil ton/vidro. 



Coleta flex com 

caminhões 

satélites, sacos 

compostáveis e 

contentores 

permitirá dobrar a 

coleta seletiva de 
orgânicos, com 

250 ton/mês.

Em 2020, foram 

compostadas 4,6 

mil toneladas de 

resíduos  

orgânicos, sendo 

1,1 mil restos de 
alimentos.



Coleta flex orgânicos compostáveis com bombonas

Implantada:

- Condomínios Itacorubi (Jardim das 

Garças)

- Bairro Monte Verde

- Bairro Monte Cristo

- Cepon

- Jurerê

- Expansão:

- Morro do Quilombo

- Ribeirão da Ilha

- Ratones

- Tapera



Coleta flex com bombonas em condomínios



Coleta flex 292 famílias já participam da coleta 

seletiva de orgânicos por meio de pontos de 

entrega voluntária no Monte Verde.



Minhoca na 
Cabeça Já 

foram 

entregues 1,1 

mil kits de 

compostagem 

doméstica 

com 

capacitação e 

adoção de 

minhocas 

californianas. 



COLETA SELETIVA PORTA A PORTA DE 
RESÍDUOS VERDES



R$ 523,4 mil 
caminhão 

compactador 

seletiva de verdes 

(quintal e 

jardim), elevador 

para contentor 

de mil litros

Coleta seletiva de verdes



Coleta seletiva de 

verdes calendário 

anual em toda cidade

7 vezes em 2021

Em 2020, foram 

coletadas mais de 3 

mil toneladas de 

resíduos verdes entre 

os serviços de porta 

em porta, remoção e 

entrega voluntária nos 

Ecopontos. 

A projeção é 

aumentar 30% este 

ano.







Processamento de podas

R$ 754 mil 
picador 

florestal 

para 

reciclagem 

de 

orgânicos 

(podas)

R$ 65 mil 
peneira 

rotativa







COLETA SELETIVA PONTOS DE ENTREGA 
VOLUNTÁRIA DE VIDROS



Ampliação da 
rede 38 para 
mais de 90 PEVs 
de Vidro 

R$ 332 mil 50 
contentores de 
2,5 mil litros para 
pontos de 
entrega 
voluntária (PEVs) 
de Vidro

Pontos de entrega voluntária (PEVs) de Vidro





R$ 569 mil 
caminhão 
com 
guindaste e 
garra tipo 
sucateira para 
coleta de 
vidro

Pontos de entrega voluntária (PEVs) de Vidro





AMPLIAÇÃO COLETA SELETIVA 
DE PORTA EM PORTA



Coleta seletiva de recicláveis secos

R$ 2,4 milhões
Cinco caminhões 

compactadores 

15 metros 

cúbicos para 

coleta seletiva de 

embalagens, 

câmbio 

automático, 

cabine para três 

garis e elevador 

para contentor 

de mil litros.





REDE DE ECOPONTOS PARA ENTREGA 
VOLUNTÁRIA DE RESÍDUOS



Ampliação da 
rede de cinco 
para 13 
Ecopontos.
Serão 
implantados na 
Barra da 
Lagoa, Coloninh
a, Costeira, Ingl
eses, Lagoa, Rio 
Vermelho, Taper
a e Monte 
Verde.



REMOÇÃO DE RESÍDUOS VOLUMOSOS 
POR AGENDAMENTO NO DOMICÍLIO



Serviço 
lançado em 
maio tem 697 
agendamentos 
e 616 
remoções já 
realizadas





OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL  - ODS 



24/06/2021

√ √ √ √ √

√ √ √ √√

√ √ √ √ √

√

ODS - ONU
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável



RESIDUÔMETRO





59 mil toneladas desviadas do aterro (orgânico e seco)

-157 mil toneladas de carbono equivalente

Pegada de carbono 2017 a 2021



Pagamento pelo serviço de compostagem (comunitária e 

institucional)

Pagamento pela triagem de resíduos 

Ampliação da coleta flex para toda cidade (agenda Lixo Zero)

Combate à coleta irregular 

Ampliação da rede de Ecopontos.

O QUE VEM PELA FRENTE



Superintendência de Gestão de Resíduos

Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 

Florianópolis

www.pmf.sc.gov.br/comcap

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


