


Painel I: Gestão dos Resíduos Urbanos –
Eliminação e Recuperação dos Lixões

OS DESAFIOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS - SC

15 de março de 2018



A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO 
MUNICÍPIO

 Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico  -
PMISB, instituído pela Lei nº 9400/2013

Plano Municipal de Coleta Seletiva - PMCS elaborado no 
período compreendido entre 2014-2016

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos - PMGIRS para o período 2018-2021, instituído 
pelo Decreto nº 17.910/2017

Programa “Florianópolis Capital Lixo Zero”, instituído pelo 
Decreto nº 18.646/2018



A Autarquia de Melhoramentos da Capital - Comcap é 
a responsável pela coleta de resíduos sólidos e 
pela limpeza pública da Capital. 

 A Comcap movimenta 209 mil toneladas de resíduos 
sólidos por ano, o que corresponde à média de 18 mil 
toneladas por mês ou 700 toneladas por dia. 

Em janeiro, auge da temporada, a geração média de 
resíduos na Capital aumenta acima de 50% em relação ao 
mês de julho, por exemplo.

A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO 
MUNICÍPIO



Todos os serviços de coleta de resíduos sólidos na 
Capital são executados diretamente pela Comcap, pagos 
com recursos do IPTU e Taxa de Lixo. 

A operação de aterro sanitário é terceirizada. A 
empresa privada contratada realiza o transporte do Centro 
de Valorização de Resíduos (CVR), no Itacorubi, até o 
aterro sanitário localizado em Biguaçu, distante 40 
quilômetros.

O lixão do Itacorubi foi desativado em 1990.

A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO 
MUNICÍPIO



Das 209 mil toneladas coletadas:

 197 mil  ou 94% seguem para o aterro sanitário

 12 mil toneladas por ano ou 6% são materiais 
recicláveis - papel, vidro, metal e plástico - coleta seletiva 
da Comcap a um custo anual em torno de 12 milhões. 

 São doados às 14 associações de catadores sendo a 
Associação de Coletores de Materiais Recicláveis - ACMR 
a maior delas e absorve metade do material. 

 A doação gera em torno de R$ 4,5 milhões/ano às famílias 
que atuam na triagem na Grande Florianópolis - 842 
pessoas.

A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO 
MUNICÍPIO



GERAÇÃO DE RESÍDUOS

População de Florianópolis aumenta em média 2,5% ao 
ano.

a quantidade de resíduos coletados aumenta duas vezes 
mais, à taxa de 5% ao ano (alto poder de consumo, grande 
atração regional e orla turística) 

Geração per capita é de 1,140 kg/hab.dia



COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
GERADOS EM FLORIANÓPOLIS (% em peso)

Rejeito

22%

Resíduos 
Recicláveis 
Orgânicos

35%

Resíduos
Recicláveis

Secos

43%



METAS DA CIDADE – PMGIRS

para desvio dos recicláveis 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

Em 2018

Recicláveis secos (foram geradas 90 mil toneladas)

meta 24% realizado 13% quanto da meta já foi cumprida 56%

Orgânicos podas e restos de alimentos (foram geradas 73 mil 
toneladas)

meta 25% realizado 5% quanto da meta já foi cumprida 20%



DESAFIO DE INVERTER INDICADORES



PROJETOS E SOLUÇÕES

para desvio dos recicláveis do aterro sanitário

Ações de Sensibilização e Educação Ambiental voltadas à 

redução da geração, manejo adequado e participação dos 

projetos voltados ao desvio dos recicláveis do aterro 
sanitário





Coleta Seletiva de Orgânico
Instalação de PEVs de orgânicos nos Ecopontos da Comcap, 

centros de saúde, escolas da rede municipal. 

Implantação de coleta seletiva de orgânicos ponto a ponto 

Piloto de coleta seletiva de orgânicos na modalidade ponto a 

ponto nos bairros Monte Verde e Itacorubi (prédios do 

entorno do Jardim Botânico). Já disponível R$ 1 milhão em 

recursos do FSA/FNMA.

PROJETOS E SOLUÇÕES

para desvio dos recicláveis do aterro sanitário



Ponto de entrega de orgânicos no Jardim Botânico 



Minhoca na Cabeça
A cada 500 minhocários doados, meta é o desvio de 292 

toneladas de orgânicos por ano com economia de R$ 43 mil em 

transporte até o aterro e redução na emissão de GEE.

PROJETOS E SOLUÇÕES

para desvio dos recicláveis do aterro 

sanitário



 Coleta seletiva exclusiva de vidros com PEVs desde 2014. 

 em 2018 foram entregues 685 toneladas de embalagens 

de vidro em PEVs e Ecopontos da Comcap .  O potencial 

é de 8000 toneladas por ano. 

 Decreto Municipal 15613/2016 – institui o Programa de 

Doação de equipamentos para os PEVs, tendo como 

contrapartida o uso de publicidade por 3 anos no ponto. 

(Investimento R$ 6mil/un e operação pública)

PROJETOS E SOLUÇÕES

para desvio dos recicláveis do aterro sanitário



ENTREGA VOLUNTÁRIA DE VIDROS

A meta é 

implantar 122 
em toda cidade

Hoje já são 28 
PEVs de vidro e 

de outras 

embalagens em 

Florianópolis

Destes 08 foram 

doados - FIESC, 

CREA, 

FAPEU/FEESC, 

CDL



PEV de Vidro Um dos contentores doados pela Fiesc



Expansão da Rede de Ecopontos reduz custos com 

limpeza de quase 200 pontos de descarte irregular.  Cidade 

gasta mais de R$ 2 milhões/ano com coleta e destino final 

dos resíduos dispostos de forma indevida.

Atualmente são cinco Ecopontos em operação e cada um 

movimenta em média 1,2 mil toneladas de resíduos 

volumosos por ano e recebe mil visitas por mês.  

Os resíduos são entregues segregados por tipo.

Em breve serão implantados mais cinco Ecopontos

Projeto Revitaliza Floripa atua nos pontos de descarte 

irregular 

PROJETOS E SOLUÇÕES

para desvio dos recicláveis do aterro sanitário



Investimento em torno de R$ 200 mil por Ecoponto a ser 

implantado em área mínima de 2 mil/m²

PROJETOS E SOLUÇÕES

para desvio dos recicláveis do aterro sanitário



Antes: Ponto de descarte irregular Jardim Atlântico



Depois: ponto revitalizado



Mudanças na logística de coleta:

Projeto piloto de coleta seletiva por tipo de material.
Nova logística onde a ideia é implantar em projeto piloto de 

coleta monomaterial no Parque São Jorge. Em dias 

determinados serão recolhidos apenas vidro, em outros 

demais recicláveis secos, depois resíduos orgânicos e, então, 

rejeitos. A cada dia uma fração. 

Descentralização das unidades de triagem com novas 

unidades no sul, norte da Ilha e no continente

PROJETOS E SOLUÇÕES

para desvio dos recicláveis do aterro sanitário





Apoio técnico aos grupos de catadores parceiros na
regularização das unidades de triagem desenvolvendo atividades 

como:

• Formalização da Associação de Catadores (Ata de Abertura, Estatuto 

Social e CNPJ)

• Projetos e articulação junto aos órgãos públicos para a regularização da 

edificação: Viabilidade de Instalação ou Operação (SMDU), aprovação de 

projeto e Alvará Sanitário (Vigilância Sanitária), aprovação de projeto e 

Habite-SE (Corpo de Bombeiros), Alvará de Funcionamento (SMDU).

• Licenciamento ambiental da atividade junto ao IMA, FLORAM e/ou 

FMADS

• Articulação junto ao Ministério Público

• Apoio em projetos de captação de recursos (ex.: ABIHPEC, FUNASA, 

CNPQ, ...)

• Educação -EJA

PROJETOS E SOLUÇÕES

para desvio dos recicláveis do aterro sanitário



Nº ASSOCIAÇÃO CNPJ ENDEREÇO
LICENÇAS 

AMBIENTAIS

REGULARIZ. 

SANITÁRIA

PREVENTIVO DE 

INCÊNDIO

1 ACMR sim Itacorubi, Florianópolis/SC
LAO Nº 7304/2016 –

FATMA

HABITE-SE 

Concedido

HABITE-SE

Concedido

2 ARESP sim Monte Cristo, Florianópolis/SC
LAO Nº 11388/2018 

FATMA
Protocolado Em elaboração

3
RECICLA 

FLORIPA
sim Alto da Caeira, Florianópolis/SC Protocolo na FATMA Protocolado

Projeto Aprovado

Habite-se Protocolado

4 SULRECICLA sim Tapera, Florianópolis/SC Protocolado FLORAM Protocolado Em elaboração

5 DLR
Em 

elaboração
Vargem Grande, Florianópolis/SC Em elaboração Em elaboração Em elaboração

6
Amigos da 

Natureza

Em 

elaboração
Prainha/Centro, Florianópolis/SC Protocolado FLORAM Em elaboração Em elaboração

1 SORECICLA sim Potecas, São José/SC Protocolado FMADS Protocolado
HABITE-SE

Concedido

2 ACARELI sim Sertão do lmarui, São José/SC Protocolado FMADS Protocolado
Projeto Aprovado

Habite-se Protocolado

3 ELORECICLA sim Areias, São José/SC Protocolado FMADS Protocolado
Projeto Aprovado

Habite-se Protocolado

4 KESSELE sim
Dona Vanda, São José/SC

Protocolado FMADS Protocolado
HABITE-SE

Concedido

5 ABECAN sim Ipiranga, São José/SC Em elaboração Protocolado
Projeto Aprovado

Habite-se Protocolado

6 ARM sim Picadas do Sul, São José/SC Protocolado FMADS Protocolado
HABITE-SE

Concedido

7 PLASANI sim Distrito Industrial, São José/SC Protocolado FMADS Protocolado Protocolado

8 ZEITZ sim Forquilhinhas, São José/SC Em elaboração Em elaboração Em elaboração





Projeto da COMCAP com recursos da ABIHPEC para obra do novo galpão 

da ACARELI - SJ, construção do refeitório e banheiro, pavimentação, etc.



Conflito – coleta irregular e a regular municipal:

Conseqüências:

• Coletores irregulares retiram o “material bom” na frente e

os resíduos recicláveis que chegam nas unidades de triagem

parceiras são de menor valor

• Aumento do custo da coleta seletiva municipal = caminhão

“roda vazio”

• Sujeira na rua

DESAFIOS PARA ATENDIMENTO À PNRS



DESAFIOS PARA ATENDIMENTO À PNRS

Necessidade de recursos para investimentos em:

• Ações de sensibilização e Educação ambiental 

• Renovação da frota para da coleta seletiva 

• Aquisição de PEVs vidro

• Obras e equipamentos para instalação de Ecopontos

• Obras necessárias nos galpões dos catadores atuais

• Equipamentos para modernização do sistema de 

triagem

• Equipe técnica – suporte para organização e gestão dos 

grupos de catadores; captação de recursos; projetos 



COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

GERADOS EM FLORIANÓPOLIS (% peso)

A maior parte 

dos resíduos 

descartados é 

embalagem-

43%

Em 2018 foram 

90 mil toneladas 

aterradas



EXPECTATIVAS

 MPSC à exemplo dos MP do Paraná e do Mato Grosso, de 

Salvador e Porto Alegre também atue junto aos fabricantes, 

distribuidores e comerciantes

 Municípios da Grande Florianópolis – trabalhar de forma 

integrada com apoio do MP

 Governo estadual de SC à exemplo do governo de São Paulo 

(CETESB)  instituir um TC para a Logística Reversa de embalagens 

em geral

 Comitê Orientador para a Implantação de Sistemas de Logística 

Reversa (Cori) atue na articulação do ajuste das questões 

tributárias dos recicláveis bem como no fomento pólos de 

reciclagem próximos às regiões geradoras de resíduos, garantindo 

o escoamento do material triado 



 Disponibilização de recursos para investimentos em obras e 

infraestrutura para atendimento às demandas que surgem 

durante o processo de regularização dos galpões de triagem 

atuais

 Investimentos em processos modernos de triagem com 

inserção de catadores

 Disponibilização de recursos federais para aquisição de frota 

e equipamentos para logística de coleta seletiva

 Pagamento pela operação da coleta e triagem por parte dos 

fabricantes, distribuidores e comerciantes, visto que 

atualmente as quantidades recolhidas e investimentos 

propostos pela COALIZÃO são irrisórios diante do esforço 

realizado pelas municipalidades. 

EXPECTATIVAS



Em Santa Catarina não identificamos investimentos previstos 

pela COALIZÃO, somente algumas poucas iniciativas isoladas do 

comércio varejista e da ABIHPEC

Articulação institucional entre a COALIZÃO e os municípios

Adotar o modelo europeu, onde cada embalagem colocada no 

mercado deverá retornar ao ciclo produtivo, sendo a 

municipalidade ressarcida pela realização da coleta seletiva e 

cabendo a esta sensibilizar os cidadãos a entregar de forma 

separada os resíduos recicláveis

EXPECTATIVAS



QUEREMOS INVERTER OS INDICADORES 

E SOZINHOS NÃO VAMOS CONSEGUIR!!



Engª sanitarista Flávia Vieira Guimarães Orofino

Departamento de Pesquisas e Projetos da COMCAP - Fone: 3261-4803

flavia.comcap@pmf.sc.gov.br

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/comcap/

OBRIGADA!

mailto:flavia.comcap@pmf.sc.gov.br
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/comcap/

