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1. INTRODUÇÃO 

  

Para enfrentar o problema de disposição inadequada de resíduos de 

construção, demolição, volumosos e podas no município de Florianópolis, está 

sendo implantado um novo sistema de gerenciamento de RCD, onde está prevista a 

implantação de uma rede de pontos de entrega voluntária – PEV’s, formado por 10 

ponto, oferecendo à população a infraestrutura adequada para recepção de RCD e 

resíduos volumosos de pequenos geradores e para transbordo dos resíduos 

gerados nos serviços de limpeza urbana, assim como uma área para triagem, 

estoque temporário e aterro de inertes municipal.  

Considera-se aqui como Pontos de Entrega para Pequenos Volumes (PEVs), 

os equipamentos públicos destinados ao recebimento de pequenos volumes de 

resíduos da construção civil e resíduos volumosos, gerados e entregues pelos 

munícipes, podendo ainda ser coletados e entregues por pequenos transportadores 

diretamente contratados pelos geradores. Os mesmos deverão ser usados para a 

triagem de resíduos recebidos, posterior coleta diferenciada e remoção para 

adequada disposição final. 

Desta forma, buscando viabilizar a estrutura completa sugerida, propõe-se 

este projeto, que tem como objeto a "promoção da gestão ambientalmente correta 

de resíduos da construção, através da implantação da Rede de Pontos de Entregar 

Voluntária (PEV's)", a instalação em diferentes áreas do município de Florianópolis 

de 6 pontos que integrarão o sistema de gerenciamento, visando ampliar a 

capacidade e abrangência da coleta seletiva do município, complementando os 

demais sistemas de coleta existentes. O projeto abrange obras nos terrenos que 

sediarão os pontos de entrega e implantação das estruturas de recepção e apoio, 

além dos equipamentos para operacionalização. 

A implantação da rede proposta contribuirá com a redução de áreas de 

descartes irregulares, minimizando: espaços propícios a atração de vetores; 

degradação da paisagem; custos à municipalidade com a limpeza dos espaços, a 

disposição irregular de resíduos; poluição aos recursos hídricos etc. 

A presente proposta se encontra dividida em 6 capítulos, sendo este a 

introdução - composto pelos objetivos e justificativa; o segundo de descrição da 
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tecnologia e operacionalização; o terceiro de custos de implantação e 

operacionalização; o quarto aspectos econômicos, sociais e ambientais, o 5 

cronogramas e o último onde constam as referências consultadas; 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Promover a gestão ambientalmente adequada dos resíduos de construção, 

demolição e podas no município de Florianópolis através da implantação da Rede 

de PEVs. 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Implantar a infraestrutura básica para funcionamento dos PEVs Norte e 

Sul da Ilha de Santa Catarina; 

b) Equipar a COMCAP para operação dos PEVs a serem implantados; 

c) Informar o usuário sobre o funcionamento e logística dos PEVs. 

 

 

1.2 Justificativa 

  

Para ampliação da capacidade municipal de recuperação dos resíduos 

sólidos o projeto prevê a instalação de seis pontos de entrega voluntária de resíduos 

nos seguintes bairros: Canasvieiras, Ingleses, Campeche, Barra da lagoa, Costeira 

do Pirajubaé e Rio Vermelho, de forma a ofertar à população unidades 

descentralizadas de coleta e gerenciamento de resíduos sólidos. 

Estes pontos de entrega voluntária fazem parte do novo sistema de 

gerenciamento de resíduos de construção e volumosos do município adotados para 

enfrentar o problema de disposição inadequada de resíduos na cidade, em 
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atendimento à resolução CONAMA 307/2002 e suas alterações e aumentar os níveis 

de reciclagem do município.  

Através de um levantamento de campo realizado pelo Departamento Técnico 

da COMCAP, juntamente com o Departamento de Limpeza Pública, com suas 

divisões regionais, no ano de 2013, foram mapeados os principais pontos de 

descarte irregular de resíduos no município de Florianópolis, a fim de localizar as 

principais áreas críticas e planejar um sistema de captação destes resíduos através 

de uma rede de PEV’s. Foram identificados 162 pontos de descarte irregular de 

resíduos sólidos no município, conforme localização em mapa apresentada na figura 

1. 

 

 
Figura 1 - Pontos de descarte irregular de resíduos no município de Florianópolis. 
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Este sistema de gerenciamento de resíduos sólidos através de pontos de 

entrega voluntária – PEV’s oferecerá à população a infraestrutura adequada para 

recepção de RCD, resíduos volumosos, podas e recicláveis, até 1m³/habitante/dia. 

Podem ser entregues no PEV os seguintes resíduos de forma segregada: 

óleo de cozinha, podas, madeira, entulhos, vidros, metais, papel, papelão e plástico. 

Cada material é depositado em uma caçamba estacionária disposta no solo, sendo 

uma para cada tipo de material. 

Os resultados com a implantação de tal projeto impactam diretamente na 

redução do custo à Companhia de cunho: operacional, por minimizar o volume da 

coleta seletiva ou dos materiais misturados aos rejeitos, decorrendo em diminuição 

de gastos com combustível e desgaste dos caminhões pela redução de viagens, 

assim como, com horas extras de pessoal. Além disto, impacta na redução de 

gastos com a limpeza e remoção de materiais de áreas de deposição irregular; 

disposição final, por contribuir significativamente com o desvio de materiais 

potencialmente recicláveis do aterro sanitário. 

Vale ainda ressaltar que o modelo de PEV é uma estrutura de baixo custo de 

operacionalização, mostrando-se ferramenta estratégica e viável de gestão dos 

resíduos, considerando que é latente a necessidade de medidas para atendimento 

das metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.   

 

 

2. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA E OPERACIONALIZAÇÃO 

 

2.1 Local de implantação 

 

Os PEV's propostos para este projeto, conforme já mencionados, pretende-se 

que sejam instalados em 6 pontos, distribuídos no território municipal de 

Florianópolis, conforme a seguir relacionados e descritos: 
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a) Ponto de Entrega Voluntária de Canasvieiras 

O PEV Canasvieiras será instalado no terreno da COMCAP, localizado na rua 

Vasco de Oliveira Godin, em Canasvieiras, Florianópolis, onde já existe uma base 

operacional da COMCAP, conforme figura 2. 

 

 

 

Figura 2 - Localização do terreno para implantação do PEV de Canasvieiras. 

 

O PEV de Canasvieiras irá atender aos bairros Canasvieiras, Cachoeira do 

Bom Jesus, Ratones, Jurerê e Daniela, onde foram encontrados 16 pontos de 

disposição inadequada de resíduos sólidos, conforme fotos 3,4,5 e 6. 
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Figura 3 - Descarte irregular de resíduos sólidos em Canasvieiras. 

 
 

 
Figura 4 - Descarte irregular de resíduos sólidos na Cachoeira do Bom Jesus. 

 

 
Figura 5 - Descarte irregular de resíduos sólidos na Lagoinha. 
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Figura 6 - Descarte irregular de resíduos em Canasvieiras. 

 

b) Ponto de Entrega Voluntária dos Ingleses 

  

O PEV dos Ingleses será instalado em terreno da PMF, localizado na 

Servidão Três Marias, conforme apresentado na figura 7, onde atualmente ocorre 

a deposição clandestina de resíduos sólidos.  

 

 
Figura 7 - Terreno da PMF onde será instalado o PEV dos Ingleses. 
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O PEV dos Ingleses irá atender diretamente os bairros de Ingleses, Sítio 

Capivari e Santinho, onde foram diagnosticados oito pontos de descarte irregular 

de resíduos, conforme mostram algumas fotos nas figuras abaixo (figuras 8, 9, 10 

e 11). 

 

 
Figura 8 - Descarte irregular de resíduos sólidos nos Ingleses, onde se propõe o PEV 

 

 
Figura 9 - Descarte irregular de resíduos sólidos na Rua Ilha dos Galés, bairro Ingleses 

 

 

 
Figura 10 - Descarte irregular de resíduos sólidos na Rua Arnaldo Luz, bairro Ingleses 
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Figura 11 - Descarte irregular de resíduos nas dunas dos Ingleses. 

 

c) Ponto de Entrega Voluntária do Rio Vermelho 

O ponto de entrega voluntária do Rio Vermelho irá atender os distritos da 

Barra da Lagoa e a Lagoa da Conceição, que também enfrentam o problema de 

disposição irregular de resíduos sólidos, conforme fotos apresentadas na figura 12 a 

seguir e é a região do município que mais produz resíduos volumosos como sofás, 

colchões, podas, geladeiras, fogões, etc. 
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Figura 12 - Terreno da PMF onde será instalado do Ponto de Entrega Voluntária do Rio Vermelho 

 

d) Ponto de Entrega Voluntária da Barra da lagoa 

 

O PEV da Barra da Lagoa será instalado em terreno da PMF, localizado na 

Avenida Cidade de Córdoba, conforme apresentado na figura 13, onde atualmente 

ocorre a deposição clandestina de resíduos sólidos. 
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Figura 13 - Terreno da PMF onde será instalado o PEV da Barra da Lagoa. 

 

O ponto de entrega voluntária da Barra da Lagoa irá atender os distritos da 

Barra da Lagoa e a Lagoa da Conceição, que também enfrentam o problema de 

disposição irregular de resíduos sólidos, conforme fotos apresentadas nas figuras 14 

e 15 a seguir e é a região do município que mais produz resíduos volumosos como 

sofás, colchões, podas, geladeiras, fogões, etc. 

 

 
Figura 14 - Ponto de descarte irregular na Barra da Lagoa. 
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Figura 15 - Ponto de descarte irregular na Barra da Lagoa. 

 

e) Ponto de Entrega Voluntária da Costeira 

 

O PEV da Costeira será instalado em terreno da União, cedido à Associação 

dos Moradores da Costeira – AMOCOP (figuras 16 e 17), na Avenida Jorge Lacerda, 

e que funciona atualmente como um grande ponto de descarte de resíduos sólidos, 

situado próximo às valas de drenagem e ao ecossistema de manguezal. A 

implantação do PEV neste local irá contribuir para a preservação ambiental e 

manutenção preventiva do sistema de drenagem desta região. 
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Figura 16 - Terreno da PMF onde será instalado o PEV da Barra da Lagoa. 

 

 
Figura 17 - Parte do terreno cedido à AMOCOP onde será instalado o PEV. 

 

O ponto de entrega voluntária da Costeira irá atender principalmente os 

bairros da Costeira, Pantanal, Saco dos Limões, José Mendes e Carvoeira, que 

apresentam pontos de descarte irregular de resíduos sólidos em terrenos baldios, 
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na via pública e em áreas próximas à canais, cursos d’água e manguezal, 

conforme apresentado nas figuras 18 e 19 abaixo.  

 

 
Figura 18 - Exemplo de ponto de descarte irregular no bairro Saco dos Limões. 

 

 
Figura 19 - Descarte irregular de resíduos sólidos na Costeira do Pirajubaé, ao lado de canais de 

drenagem e do manguezal (local onde propomos a instalação do PEV). 

 

f) Ponto de Entrega Voluntária do Campeche 

O PEV Sul será instalado no terreno da PMF cedido à COMCAP, localizado 

na rua Francisco Vieira, no Morro das Pedras, Florianópolis (Figura 20), onde 

também já funciona uma base operacional da COMCAP, e onde se pretende instalar 

um Centro de Educação Ambiental para integração com a comunidade, com trilhas, 

espaços para lanche, ações de educação ambiental, etc. 
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Figura 20 - Terreno da PMF onde  será implantado o Ponto de Entrega Voluntária do Campeche 

 

O PEV do Campeche irá atender principalmente os bairros Campeche, Morro 

das Pedras, Ribeirão da Ilha, Rio Tavares e Pântano do Sul, onde foram 

diagnosticados 40 pontos de disposição inadequada de resíduos, conforme 

apresentado nas fotos da figura 21 abaixo.  

 

   

Figura 21 - Exemplo de ponto de descarte irregular no bairro Campeche. 
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2.2 Equipamentos e infraestrutura 

 

Para a implantação da Rede de PEVs demanda-se estrutura física e 

equipamentos, para viabilizar a operação. São apresentados a seguir o novo modelo 

padrão que está  sendo proposto aos PEVs, seguidos dos equipamentos com suas 

respectivas especificações. 

 

2.2.1 Modelo padrão dos PEVs 

 

Diante da necessidade de implantação de uma rede de PEVs no município, 

surgiu a vontade de se padronizar o modelo de PEV a ser instalado na cidade, de 

forma a implantar uma estrutura que fosse facilmente identificada pelos munícipes 

em qualquer ponto da cidade, que servisse como um ponto para realização de 

ações de educação ambiental junto à comunidade do entorno e que não causasse 

impactos negativos à paisagem local, já que existe grande rejeição da população 

por estruturas de gerenciamento de resíduos sólidos em sua vizinhança. 

A partir desta demanda a Associação Brasileira dos escritórios de 

Arquitetura – Asbea/SC desenvolveu o projeto padrão da rede de PEVs, em 

parceria feita com a COMCAP, considerando as seguintes diretrizes: 

 Atender a demanda do PEV e em algumas regiões da cidade, 

também a demanda do DPLP (Departamento de Limpeza Pública); 

 Servir a comunidade local no destino de resíduos e materiais, e 

também ser indutor na educação ambiental; 

 Ser uma estrutura modular e racional que possa ser ampliada e 

transportada, flexível, atendendo eventuais mudanças do PEV, como adaptação e 

expansão; 

 Criar um impacto positivo ao local instalado; 

 Ter um custo reduzido para implantação dos módulos (materiais de 

fácil aquisição, regionais, com alto índice de reaproveitamento na transferência de 

um PEV ao outro); 

 Ser uma construção sustentável, contemplando sistemas de 

aproveitamento de água de chuva, permitindo a ventilação natural do ambiente, 
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utilizando materiais sustentáveis, que não precisem de recortes, para não se ter 

perdas no assentamento,  e materiais reutilizáveis como pneus e containers. 

O projeto padrão do PEV é apresentado nas figuras 22, 23, 24 e 25. 

 

 
Figura 22 - Planta Baixa do PEV 

 

 
Figura 23 - Vista frontal dos módulos de apoio do PEV. 
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Figura 24 - Vista panorâmica do PEV 

 

 
Figura 25 - Vista lateral do PEV 

 

Para instalação dos PEVs serão necessárias obras simples. Além da 

implantação de casas de apoio (do tipo container) e armazenamento de resíduos 

como pneus, óleo de cozinha, eletroeletrônicos, etc, também deverá ser colocada 

cerca viva; instalados portões de acesso; executadas obras do talude e muro de 

contenção, pavimentados os locais de armazenamento das caixas, e 

pavimentados em paver nas áreas de circulação de veículos dos usuários e de 

manobra dos caminhões da COMCAP e placas para identificação dos PEVs. 
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2.2.2 Equipamentos e especificações 

  

a) Caçamba estacionária metálica de 20m³ para utilização em caminhão 

roll-on roll-off 

Contêineres estacionários com capacidade de 20 m³, estrutura tipo 

operacional para equipamento RollOn RollOff. 

Dimensões principais: Comprimento, 6.000 mm, desconsiderado o braço de 

levante. Largura: 2460 mm, desconsideradas as colunas laterais. Altura: 2040 mm, 

desconsiderado o chassi da caçamba. Cantos das laterais arredondados para 

facilitar descarga por basculamento. 

Chassis em viga “U” laminada de 8”, ASTM A36, fechada com chapa de ¼” 

SAE 1010/1020. 

Colunas laterais em perfil “U” curvo na base, de aço SAE 1010/1020, com 80 

mm x 40 mm x 4,5 mm – 11 colunas de cada lado, no mínimo. 

Chapas laterais, frontal, fundo e da tampa traseira em aço SAE 1010/1020, 

espessura 1/8”. 

Reforço nas bordas superiores em viga laminada de 6” x ¼”, aço SAE 

1010/1020. 

Deve possuir 2 portas traseiras, com abertura para as laterais, fixadas ao 

centro por duplo sistema de trava e dispositivo de segurança. Tripla articulação 

(dobradiças) para cada porta.  

Sistema de travamento das portas traseiras localizadas nas paredes laterais 

direita e esquerda da caçamba, afim de realizar-se procedimento de basculamento 

da mesma. Cada porta deve possuir colunas verticais de reforço com perfil “U” curvo 

na base, de aço SAE 1010/1020, com 80 mm x 40 mm x 4,5 mm. 

Deve possuir estrutura reforçada para apoio do solo, do tipo “ trenó 

deslizante”, para operação de desatrelamento da caçamba estacionária. 

O equipamento deverá ser submetido antes da pintura, ao processo de 

jateamento por granalha de aço. Pintura através de oxiprimer e acabamento em 

poliuretano nas cores padrão COMCAP, predominância em “branco puro” e “verde 

USA” em 1/3 da altura total inferior.  

A pintura de segurança do contêiner, frontal e traseira, bem como os avisos 
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laterais, deverá atender ao disposto na Lei Complementar da Câmara Municipal de 

Florianópolis “CMF 115/2003”. 

As etapas de preparação e pintura deverão ser comprovadas através de 

relatório descritivo com fotos repassado ao DPMT durante o processo de pintura da 

caixa. Deverá conter adesivos refletivos padrão automotivo disposto pelo 

DENATRAN, parte frontal, laterais e traseira da caçamba com no mínimo de 20 

refletivos por unidade. 

A estrutura deverá possibilitar utilização de lona para transporte de materiais 

esvoaçante. A fixação da lona deverá ser através de duas barras metálicas sólidas 

dispostas nas laterais, longitudinalmente ao comprimento da caixa, na altura de 2/3 

da altura total contendo também, dispositivo para fixação do tipo “gancho “C” ou pino 

com cabeça”, em todo o perímetro da caixa, inclusive na parte frontal e porta 

traseira, na mesma altura da barra metálica. 

Escada metálica fixa, na posição frontal dianteira lado esquerdo, destinada a 

facilitar acesso à parte superior da caixa.  

 

Dados adicionais 

O padrão de travamento e auto-travamento do contêiner no equipamento 

RollOn RollOff, deverá atender os padrões e normas técnicas existentes. Na falta 

desta normatização, atender as dimensões e sistemas aplicados conforme os 

fabricantes GRIMALDI E MULTIFORÇA. Estas configurações dos sistemas serão 

monitoradas pela COMCAP durante o processo de fabricação.   

A proponente deverá manter responsável técnico devidamente registrado no 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA – do Estado de 

origem, devidamente comprovado através de Certidão de Registro.  

O proponente deverá apresentar até 02 (dois) atestados de capacidade 

técnica que comprovem a confecção de equipamento de igual complexidade. 

Solicitar garantia estrutural mínima de 01 ano, inclusive partes móveis. 

Os equipamentos deverão ser entregues na sede da COMCAP, sito à Rua 14 

de Julho 375, sem ônus à COMCAP. 
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b) Caçamba estacionária metálica de 30m³ para utilização em caminhão 

roll-on roll-off 

 

Contêineres estacionários com capacidade 30 m³, estrutura tipo operacional 

para equipamento rollon rolloff. 

Dimensões principais: Comprimento, 6.000 mm, desconsiderado o braço de 

levante. Largura: 2460 mm, desconsideradas as colunas laterais. Altura: 2040 mm, 

desconsiderado o chassi da caçamba. Cantos das laterais arredondados para 

facilitar descarga por basculamento. 

Chassis em viga “U” laminada de 8”, ASTM A36, fechada com chapa de ¼” 

SAE 1010/1020. 

Colunas laterais em perfil “U” curvo na base, de aço SAE 1010/1020, com 80 

mm x 40 mm x 4,5 mm – 11 colunas de cada lado, no mínimo. 

Chapas laterais, frontal, fundo e da tampa traseira em aço SAE 1010/1020, 

espessura 1/8”. 

Reforço nas bordas superiores em viga laminada de 6” x ¼”, aço SAE 

1010/1020. 

Deve possuir 2 portas traseiras, com abertura para as laterais, fixadas ao 

centro por duplo sistema de trava e dispositivo de segurança. Tripla articulação 

(dobradiças) para cada porta.  

Sistema de travamento das portas traseiras localizadas nas paredes laterais 

direita e esquerda da caçamba, afim de realizar-se procedimento de basculamento 

da mesma. Cada porta deve possuir colunas verticais de reforço com perfil “U” curvo 

na base, de aço SAE 1010/1020, com 80 mm x 40 mm x 4,5 mm. 

Deve possuir estrutura reforçada para apoio do solo, do tipo “ trenó 

deslizante”, para operação de desatrelamento da caçamba estacionária. 

O equipamento deverá ser submetido antes da pintura, ao processo de 

jateamento por granalha de aço. Pintura através de oxiprimer e acabamento em 

poliuretano nas cores padrão COMCAP, predominância em “branco puro” e “verde 

USA” em 1/3 da altura total inferior.  

A pintura de segurança do contêiner, frontal e traseira, bem como os avisos 

laterais, deverá atender ao disposto na Lei Complementar da Câmara Municipal de 
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Florianópolis “CMF 115/2003”. 

As etapas de preparação e pintura deverão ser comprovadas através de 

relatório descritivo com fotos repassado ao DPMT durante o processo de pintura da 

caixa. Deverá conter adesivos refletivos padrão automotivo disposto pelo 

DENATRAN, parte frontal, laterais e traseira da caçamba com no mínimo de 20 

refletivos por unidade. 

A estrutura deverá possibilitar utilização de lona para transporte de materiais 

esvoaçante. A fixação da lona deverá ser através de duas barras metálicas sólidas 

dispostas nas laterais, longitudinalmente ao comprimento da caixa, na altura de 2/3 

da altura total contendo também, dispositivo para fixação do tipo “gancho “C” ou pino 

com cabeça”, em todo o perímetro da caixa, inclusive na parte frontal e porta 

traseira, na mesma altura da barra metálica. 

Escada metálica fixa, na posição frontal dianteira lado esquerdo, destinada a 

facilitar acesso à parte superior da caixa.  

 

Dados adicionais. 

O padrão de travamento e auto-travamento do contêiner no equipamento 

RollOn RollOff, deverá atender os padrões e normas técnicas existentes. Na falta 

desta normatização, atender as dimensões e sistemas aplicados conforme os 

fabricantes GRIMALDI E MULTIFORÇA. Estas configurações dos sistemas serão 

monitoradas pela COMCAP durante o processo de fabricação.   

A proponente deverá manter responsável técnico devidamente registrado no 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA – do Estado de 

origem, devidamente comprovado através de Certidão de Registro.  

O proponente deverá apresentar até (04) dois atestados de capacidade 

técnica que comprovem a confecção de equipamento de igual complexidade. 

Solicitar garantia estrutural mínima de 01 ano, inclusive partes móveis. 

Os equipamentos deverão ser entregues na sede da COMCAP, sito à Rua 14 

de Julho 375, sem ônus à COMCAP. 
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c) Contêiner estacionário capacidade 5,0 m³, sem tampa, tipo Brooks, 

armazenamento de entulho. Estrutura tipo operacional para equipamento 

poliguindaste simples e duplo de braços articulados. 

 

Fabricação conforme norma ABNT 14.728. 

Contêiner padrão para operação em equipamento poliguindaste simples ou 

duplo de braços de articulados 

Construção em chapa metálica espessura 3/16”: fundo, frontal, traseira e 

laterais. 

Reforço longitudinal em viga “U” laminada 4”. Disposta nas laterais do 

contêiner, servindo como base para os pinos de içamento  

Reforço em todas as bordas superiores, em viga “U” laminada 3”. 

Base de apoio para contato com o solo, em vértices de cantoneira abas iguais 

3/16”X2”.  

Dispositivo para basculamento do contêiner através de equipamento 

poliguindaste de gancho duplo. 

Deverá ser adequada para transporte ou armazenamento de forma embutida 

e empilhável. 

Cordões de solda contínuos externos em toda a estrutura de união pelo 

processo “MIG”. 

Pintura externa no padrão COMCAP em poliuretano. Laterais nas cores 

branco puro e verde USA (Mercedes Benz). O verde USA estabelecido a partir da 

parte inferior da viga de reforço lateral até o limite inferior. Toda a superfície deverá 

ser submetida, antes da pintura de acabamento, ao processo de jateamento e/ou 

decapeamento por substância química, sendo a pintura em fundo em óxido 

vermelho inclusive na parte interna do conteiner.  

A pintura de segurança do contêiner, frontal e traseira, bem como os avisos 

laterais, deverá atender ao disposto na Lei Complementar da Câmara Municipal de 

Florianópolis “CMF 115/2003”. 

Dimensões aproximadas do contêiner: comprimento 2900 mm, altura 1400 

mm e largura, borda superior de 1600 mm e inferior de 1500 mm. 
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Dados adicionais: 

A proponente deverá manter responsável técnico devidamente registrado no 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA – do Estado de 

origem, devidamente comprovado através de Certidão de Registro.  

Será fornecido documento anexo com o desenho das dimensões padrão 

COMCAP. 

O proponente deverá apresentar 02 (dois) atestados de capacidade técnica 

que comprovem a confecção de equipamento de igual complexidade. 

Os equipamentos deverão ser entregues na sede da COMCAP, sito à Rua 14 

de Julho 375, sem ônus à COMCAP. 
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Figura 26 - Desenho do Contêiner estacionário capacidade 5,0 m 
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d) chassis trucado PBT 23 toneladas novo, fabricação 2014, zero 

quilômetro com equipamento roll-on roll-off 

 

 Chassis novos, ano 2013, PBT 23 Toneladas – instalação de 

equipamentos tipo Roll/On – Roll/Off 

Motor a diesel, de gerenciamento eletrônico, Torque Mínimo de 900 Nm (NBR 

ISO 1585). Deve atender às legislações ambientais em vigor (Conselho Nacional do 

Meio Ambiente / Ministério do Meio Ambiente). 

Peso Bruto total (PBT) 23 toneladas (homologado). 

Tração 6 x 2 com eixo auxiliar montado de fábrica com suspensor 

pneumático.  

Fornecer chassi com entre-eixos próximo a 4.800 mm. 

Eixo traseiro com dupla redução. Fornecer o maior coeficiente de redução 

(coroa/pinhão) entre as opções possíveis para o modelo do chassi, mínimo aceitável 

de 6,0 : 1, na posição reduzida. Dispensada dupla redução do diferencial no caso de 

transmissão tipo “trator”. 

Direção hidráulica. 

Chave geral para desligar sistema elétrico do veículo. 

Alerta sonoro de marcha ré. 

Espelho retrovisor auxiliar LD. 

Embreagem monodisco a seco, acionamento hidráulico e servo assistido 

(hidropneumático). 

Cabina em chapa metálica standard, assento para dois passageiros, teto 

baixo, tipo avançada na cor branca (padrão do fabricante), com faixa adicional 

verde, padrão Comcap. Banco do motorista de múltiplas regulagens, todos com 

capas protetoras removíveis. Forração adicional do assoalho para limpeza e 

conservação. É necessário obter informações do padrão de cores e design junto à 

Divisão de Metalurgia e Posto de Serviço – DVMPS do Departamento de 

Manutenção e Transportes. 

Parachoque frontal do tipo alto, para operação fora de estrada. 

Protetor de radiador instalado. 

Tanque plástico de combustível, capacidade mínima de 250 litros. 



 

Departamento Técnico – DPTE 
Divisão de Pesquisas e projetos – DVPE 

 

 

Projetos Estratégicos para o gerenciamento de resíduos Sólidos do município de Florianópolis  

 Página 33 
 

Sistema pneumático dotado de filtro secador de ar. 

Horímetro instalado para controle das horas trabalhadas do motor. 

Sistema de freio motor. 

Tomada de força instalada com acionamento pneumático. Rotação da tomada 

de força parametrizada através do gerenciamento eletrônico do motor. O valor de 

“RPM” será estabelecido conforme solicitação do encarroçador. 

Barra estabilizadora dianteira. 

Pneus 275/80 R22,5.  

 

 Equipamento RollOn-Off, novo, fabricação 2014 – 25 Ton. instalação 

em chassis Mercedes Benz Atego 2426  6 x 2 com 4.800 mm. 

Capacidade de carregamento, carga bruta, para 25 Toneladas. 

Os chassis previstos para a montagem dos equipamentos têm 

aproximadamente 4.800 mm. Prever readaptação do entre eixos para adequação do 

equipamento. A alteração de entre-eixos deverá ser realizada, se necessário, por 

Empresa homologada, especializada. O conjunto completo, montado, deve ser 

instalado de maneira estética e compacta a fim de evitar espaço ocioso entre a 

cabine e equipamento. As modificações realizadas pela licitante vencedora no 

chassi do veículo, será de responsabilidade da mesma e deverão atender as 

Legislações vigentes. 

A tomada de força será fornecida instalada pelo fornecedor dos chassis na 

caixa de mudanças. 

O equipamento deverá proporcionar ângulo mínimo para basculamento de 

contêiner em 45° de inclinação. 

Bomba hidráulica com vazão mínima de 48 litros a 1000 rpm, com pressão de 

trabalho em torno de 175 bar. 

O comando hidráulico principal deve possuir acionamento através de 

eletroválvulas, sendo operado em painel de comando localizado na parte interna da 

cabine do veículo. Deverá possuir um corpo central sobressalente, podendo este ser 

do tipo acionado por alavanca. Toda a operacionalização do equipamento deverá 

ser realizada na parte interna da cabine do veículo. Os comandos de acionamento 



 

Departamento Técnico – DPTE 
Divisão de Pesquisas e projetos – DVPE 

 

 

Projetos Estratégicos para o gerenciamento de resíduos Sólidos do município de Florianópolis  

 Página 34 
 

hidráulico deverão ser protegidos por válvulas de segurança, inclusive e 

principalmente, no processo de basculamento de contêiner. 

Deverá possuir “preferencialmente”, chassis de apoio para basculamento de 

contêiner, com travamento de segurança da mesma, no chassi de apoio. 

O sistema construtivo do equipamento deve ser em chapas de aço de alta 

resistência, e espessuras compatíveis com as solicitações de carga durante 

carregamento e descarregamento. O equipamento vai operar principalmente com 

contêineres estacionários de 20 e 30m³ (6000 x 2460 x 2040 mm). 

Realizar processo de soldagem tipo MIG com cordões de solda contínuos.  

Deverá possuir proteções laterais longitudinais inferiores ao equipamento, no 

mínimo duas em cada lado, de material resistente e leve, alinhados aos pneus 

dianteiros e traseiros a fim de evitar acidentes por queda de pessoas entre os 

rodados do veículo. As proteções têm que ser rebatíveis ou de fácil retirada para 

manutenção mecânica dos chassis. 

Articulações mecânicas do equipamento com eixos de alta resistência e 

embuchamentos de bronze especial. 

Sistema de travamento com suporte fixo e contraposto a outra móvel e 

automatizado pela ação de movimento da carga (contêiner). O travamento do 

suporte móvel se dará por acionamento pneumático de eixo, realizado através de 

controle interno na cabine. 

Dispositivo hidráulico traseiro para “patolamento” através de rolo mecânico 

(cilindro metálico) acionado por cilindro hidráulico, situado na traseira do 

equipamento. Deverá possuir também, dispositivo de trava para “patolamento” 

através do apoio na suspensão do terceiro eixo.  

Objetiva-se operação do equipamento em áreas de solo macio e do tipo firme. 

O equipamento deve conter preparação para operação com reboque RollOn-

Off, tipo “JULIETA”, disponibilizados acoplamentos mecânico, pneumático e elétrico. 

Deverá possuir duas “caixa de ferramentas” lado esquerdo do chassi, com 

volume suficiente para armazenamento de duas lonas para cobertura de contêiners 

de 30m³ e reservatório fixo de água com torneira. 

Deverá possuir suportes laterais para pás e vassouras. 
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Sistema de iluminação conforme normas do CNT (Conselho Nacional de 

Trânsito). As lanternas traseiras deverão possuir proteção metálica e de fácil acesso 

para eventuais manutenções. Deverá conter sinalização de segurança fixada, 

através de suporte superior na cabine, tipo “reque” (não realizar furos no teto da 

cabine), constituído de no mínimo 16 LED´S agrupados, de efeito "estroboscópico", 

na cor branca e com característica construtiva tipo retangular e “slim”. 

Todos os cilindros hidráulicos devem possuir hastes cromadas e com 

amortecimento de fim de curso.  

Tanque de óleo hidráulico dotado de visor de nível, registro de gaveta para 

manutenção da bomba hidráulica, filtro de sucção, filtro de retorno e sistema anti-

vórtice.  

O equipamento deverá ser submetido antes da pintura ao processo de 

jateamento e/ou decapeamento por substância química com pintura através de 

oxiprimer e acabamento em poliuretano na cor preta (chassis Mercedes Benz).  

Fornecer juntamente com o equipamento, manuais eletrônicos de reposição 

de peças e de operação/manutenção. 

O fabricante do equipamento deverá fornecer documento descritivo de todas 

as peças do sistema hidráulico, contendo nome da peça, referência e nome do 

fabricante ou fabricantes. 

Utilizar “preferencialmente” na construção do sistema hidráulico, bombas 

hidráulica PARKER e componentes HIDRÁULICOS SAUER-DANFOSS. Objetiva-se 

com isto, padronizar os agregados de sistemas hidráulicos da frota.  

Deverá disponibilizar treinamento na fábrica com data a ser definida 

posteriormente, com no mínimo 06 (seis) horas de treinamento para 03 (três) 

empregados da COMCAP, com ênfase na manutenção mecânica e operação do 

equipamento. As despesas de transporte e alimentação serão por conta da 

contratante. 

Deverá fornecer treinamento na sede da COMCAP, na mesma data da 

entrega técnica dos equipamentos já instalados nos chassis. O treinamento deverá 

abranger, no mínimo  04 (quatro) horas de treinamento para 05 (cinco) empregados 

da COMCAP, com ênfase na operação dos equipamentos. As despesas de 

transporte e alimentação serão por conta da contratada. 
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Possuir Assistência Técnica fixada na região da Grande Florianópolis com 

corpo técnico treinado na fábrica para assistência em serviços, bem como peças de 

reposição imediata. No caso de disponibilidade de assistência técnica realizada 

através unidade móvel, o prazo de atendimento fica condicionado no máximo à 72 

horas a partir do chamado. O modelo de atendimento técnico deve ser esclarecido 

no processo licitatório e constar no contrato de fornecimento.  

Garantia mínima do equipamento, incluindo partes mecânicas móveis e 

hidráulicas, de 01 ano. 

 

e) chassis PBT13 toneladas novo, fabricação 2014, zero quilômetro 

equipado com poliguindaste veicular simples, com capacidade para 10 

Toneladas para uma caçamba estacionária para entulho de construção civil de 

7,0 m³ 

 

 Chassis PBT 13 Toneladas novo 

Motor diesel com gerenciamento eletrônico, Torque Mínimo de 60 kgf.m a 

aproximados 1500 rpm. Deve atender as legislações ambientais em vigor (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente / Ministério do Meio Ambiente). 

Peso Bruto total (PBT) mínimo – 13 toneladas (homologado). 

Direção hidráulica. 

Chave geral para desligar sistema elétrico do veículo. 

Alerta sonoro de marcha à ré. 

Espelho retrovisor auxiliar LD. 

Embreagem monodisco a seco, acionamento hidráulico e servo assistido 

(hidropneumático). 

Cabina em chapa metálica standard, teto baixo, tipo avançada na cor branca 

(padrão do fabricante) com faixa adicional verde padrão Comcap. Banco do 

motorista de múltiplas regulagens, com capas protetoras removíveis, cintos de 

segurança laterais de três pontas retráteis e central sub-abdominal estático e tapetes 

de borracha. É necessário obter informações do padrão de cores e design junto à 

DVMPS do Departamento de Manutenção e Transportes. 

Protetor de radiador instalado. 
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Tração 4 x 2. 

Tanque plástico de combustível, capacidade mínima de 200 litros. 

Caixa de mudanças de 5 (cinco) ou 6 (seis) velocidades à frente e 1 (uma) a 

ré. 

Eixo traseiro com dupla redução. Fornecer o maior coeficiente de redução 

(coroa/pinhão) entre as opções possíveis para o modelo do chassi, mínimo aceitável 

de 6,00:1, na posição reduzida. 

Os reservatórios de ar deverão ser dotados de válvulas de descarga 

automática da água acumulada em seu interior. 

Horímetro instalado para controle das horas trabalhadas do motor. 

Freio motor eletro-pneumático, podendo atuar em conjunto com o freio de 

serviço. 

Tomada de força homologada pela fábrica, instalada, rotação máxima 

parametrizada através do gerenciamento eletrônico do motor. O valor de “RPM” será 

estabelecido conforme solicitação do encarroçador. 

Barra estabilizadora dianteira e traseira. 

Pneus 275/80 R22,5, RADIAIS SEM CÂMARA. 

Deverá ser fornecido em meio digital o catálogo de peças.  

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

 

 Poliguindaste Veicular Simples, com capacidade para 10 Toneladas 

para uma caçamba estacionária para entulho de construção civil de 7,0 m³ 

Capacidade de carga para 10 toneladas com um container de 7,0 m³, 

conforme ABNT 14.728. 

Capacidade de transporte de três containers vazios de 05 m³. 

Deverá operar com containers de 3,5 a 8,5 m³, inclusive os containers já 

existentes na COMCAP. As correntes e ganchos para içamento de container 

deverão possuir regulagens e possuírem fixação no braço de levante quando 

inativas. 

Largura útil máxima da base para apoio da caixa brooks de 1640mm. 

Sapatas traseiras articuladas com acionamentos hidráulicos independentes. 
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Comandos hidráulicos externos posicionados lado esquerdo dianteiro do 

equipamento. 

Deverá possuir sistema de descarga através de duplo gancho e acionados 

pneumaticamente.  

Estrutura reforçada para operação com caixas de entulho. 

Pintura através de primer epoxi e acabamento em poliuretano na cor verde 

“USA”, padrão COMCAP. A parte traseira inferior do equipamento deverá ser 

pintada nas cores preto cadilac e amarelo ouro, na forma zebrada. A parte traseira 

do braço de levante deverá ser pintada somente na cor amarelo ouro. 

Estrutura de alta resistência, soldagem por processo MIG ou superior por 

cordões contínuos. 

Caixa lateral fechada, em aço, para armazenamento de lona rodoviária e 

ferramentas. 

Sinalizador intermitente tipo "estrobo" dotada de no mínimo oito (08) LED’s, 

na cor branca, situado acima da linha da cabine. 

Sistema de iluminação conforme normas vigentes no país inclusive faixas 

refletivas conforme DENATRAN. 

Todos os cilindros hidráulicos devem possuir as hastes cromadas . 

Possuir estrutura metálica de proteção contra impactos na cabine do veículo, 

além de proteção inferior lateral, sendo removível/articulável afim de facilitar 

manutenção mecânica do chassi, situada entre os eixos dianteiro e traseiro do 

veículo. Deverá possuir para-lamas e pára-barro e duas escadas para acessos 

laterais à plataforma superior do equipamento . 

Tanque de óleo dotado de visor de nível, bujão magnético de dreno, válvula 

registro para manutenção e com filtro de sucção e retorno.  

Deverá possuir dispositivo de aceleração do motor próximo ao comando 

hidráulico ou agregado ao mesmo. A rotação do motor deve ser pré-fixada, 

proporcionando       melhor funcionabilidade do sistema hidráulico e evitando 

aplicação de rotações excessivas do motor por parte do operador. 

Todas as articulações deverão ser providas de pontos lubrificação. 

Posto de Assistência Técnica na região da Grande Florianópolis.  
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A empresa de Assistência Técnica deve possuir corpo técnico treinado para 

realizar assistência imediata, bem como peças de reposição. 

O equipamento deverá possuir homologação do INMETRO. 

Fornecer junto com equipamento manual de operação e manutenção. 

O fabricante do equipamento deverá fornecer a relação de todas as peças do 

sistema hidráulico contendo nome da peça, nome do fabricante, referência do 

fabricante. 

Garantia mínima do equipamento, incluindo partes mecânicas e hidráulicas de 

01 ano. 

Dados adicionais: 

Treinamento para empregados do Departamento de Manutenção e 

Transportes. 

Treinamento para motoristas do Departamento de Coleta de Resíduos. 

Posto de Assistência Técnica na região da Grande Florianópolis. Deve 

possuir corpo técnico treinado na fábrica para da assistência imediata. Bem como 

peças de reposição imediata. 

Treinamento para manutenção e operação. Carga horária mínima 16 horas. O 

Treinamento deverá ser oferecido a 06 empregados da Comcap na sede da 

empresa e/ou na Fábrica/Posto de Assistência Técnica da licitante vencedora. O 

treinamento deverá ser executado antes da entrega do equipamento. Os custos 

ficam por conta da licitante vencedora. 

O entre eixos do chassi deverá ser adequado por empresa especializada. O 

equipamento instalado deverá ocupar a menor distância possível até a cabine. 

O padrão de containers já existentes na COMCAP deverá sofrer verificação 

quanto ao sistema de basculamento e descarga, afim de evitar problemas com a 

operação dos mesmos. 

Os equipamentos deverão ser entregues na sede da COMCAP, sito à Rua 14 

de Julho 375, sem ônus à COMCAP. 

Todas as dúvidas quanto à parte técnica, devem ser sanadas junto ao 

Departamento de Manutenção e Transportes da COMCAP. 

O chassis deverá ser entregue com os devidos instrumentos relativos ao 

cronotacógrafo devidamente selados, através de Posto de Selagem cadastrado pelo 
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Inmetro, que remeterá à COMCAP um Certificado Provisório de Verificação, 

conforme Código de Trânsito Brasileiro. 

O fornecedor deverá entregar o veículo devidamente licenciado e emplacado 

no prazo máximo de 60(sessenta) dias. 

O fornecedor do chassis, após montagem da carroceria, deverá realizar o 

emplacamento e licenciamento do conjunto coletor compactador em no máximo 

05(cinco) dias. 

 

f) Casa container tipo 1 (escritório e depósito) 

 

O container será instalado obedecendo aos alinhamentos do projeto. A 

contratada ficará responsável por executar o container conforme especificações 

constantes no memorial descritivo e plantas, pelo frete da fábrica até o local de 

instalação – Local 1: Rua Sagrado Coração de Jesus, s/nº, Florianópolis/SC; Local 

2: Rua Vasco de Oliveira Gondin, s/nº, Canasvieiras, Florianópolis/SC, e pela 

instalação. Para isto deverá fornecer todos os veículos e equipamentos necessários. 

 

 Estrutura, Isolamento e Revestimento 

Container 20’Dry montado em chassi de aço carbono ASTM-A-120, medindo 

6,00 x 2,44 x 2,55 m.  

Piso em compensado Naval de 20 mm coberto por piso emborrachado 

antiderrapante. 

O revestimento das paredes internas será por forração em PVC. 

Teto de todo o módulo deve ser revestido com forração em PVC. 

Pintura total externa e interna em esmalte sintético na cor de preferência da 

contratante. 

 

 Portas e Venezianas 

O container deve ter duas portas de abrir, em estrutura e chapas em alumínio 

anodizado com largura de 0,80 e altura de 2,10 m que darão acesso ao depósito e 

ao escritório.  
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A porta externa deve conter maçaneta e fechadura, com 2 cópias de chaves 

por porta. Também deve conter olhal externo (8 mm) para fechamento com 

cadeado. 

O container terá uma janela 1,0 x 1,2 m de alumínio branco ao lado do 

escritório. 

 Condicionamento De Ar 

O container deve possuir uma espera (bandeja) externa para condicionador 

de ar Split 12.000 btus. 

 Elétrica e Iluminação 

O container deve possuir quatro tomadas de uso geral 2P+T incluindo uma 

tomada de uso específico para ar condicionado 2P+T, quatro luminárias 2x40w. 

Toda a instalação elétrica do container deve ser montada em uma caixa IP65, 

com disjuntor geral para bloqueio total da energia elétrica.   

Todos os pontos devem ser devidamente aterrados.  

Quanto a passagem do cabeamento para instalação de toda parte elétrica do 

container, este deve ser feito por eletro dutos seguindo as normas da NBR-5410. 

A disposição dos pontos deve ser da seguinte forma: 

 

 Escritório 

- 3 tomadas 2P+T padrão brasileiro 

- 1 ponto para ar condicionado split (tomada e disjuntor) 

- 2 luminárias 2x40w 

- 1 interruptor 2P+T 

 

 Depósito 

-1 tomada 2P+T padrão brasileiro 

-1 interruptor 2P+T 

-2 luminárias 2x40w 

 

g) Casa container tipo 2 (vestiários e copa) 

O container será locado obedecendo aos alinhamentos do projeto. A 

contratada ficará responsável por executar o container conforme especificações 



 

Departamento Técnico – DPTE 
Divisão de Pesquisas e projetos – DVPE 

 

 

Projetos Estratégicos para o gerenciamento de resíduos Sólidos do município de Florianópolis  

 Página 42 
 

constantes no memorial descritivo e plantas, pelo frete da fábrica até o local de 

instalação – Rua Sagrado Coração de Jesus, s/nº, Morro das Pedras, 

Florianópolis/SC, e pela instalação. Para isto deverá fornecer todos os veículos e 

equipamentos necessários. 

 Estrutura, Isolamento e Revestimentos 

Container 20’Dry montado em chassi de aço carbono ASTM-A-120, medindo 

6,00 x 2,44 x 2,55 m.  

Será posto piso do tipo cerâmico em toda a área do container, sendo a parte 

do vestiário impermeabilizada antes da aplicação do piso de acabamento.  

O revestimento das paredes internas será dada por forração em PVC. 

Teto de todo o módulo deve ser revestido com forração em PVC. 

Pintura total externa e interna em esmalte sintético na cor de preferência da 

contratante. 

 

  Portas e Venezianas 

O container deve ter quatro portas de abrir, estrutura e chapas em alumínio 

anodizado com largura de 0,80 e altura de 2,10 m. 

As portas externas devem conter maçaneta e fechadura, com 2 cópias de 

chaves por porta. Também deve conter olhal externo (8 mm) para fechamento com 

cadeado. 

O container terá quatro janelas 0.40 x 0.6 m de alumínio branco distribuídas, 

duas janelas nos banheiros e duas no vestiário 

 

 

 Condicionamento De Ar 

O container deve possuir uma espera (bandeja) externa para condicionador 

de ar Split 12.000 btus. 

 

 Elétrica e Iluminação 

O container deve possuir três pontos de tomada de uso geral 2P+T, cinco 

luminárias 2x40w. 
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Toda a instalação elétrica do container deve ser montada em uma caixa IP65, 

com disjuntor geral para bloqueio total da energia elétrica.   

Todos os pontos devem ser devidamente aterrados.  

Quanto a passagem do cabeamento para instalação de toda parte elétrica do 

container, este deve ser feito por eletro dutos seguindo as normas da NBR-5410. 

A disposição dos pontos deve ser da seguinte forma: 

Copa 

- 2 tomadas 2P+T padrão brasileiro 

- 2 luminárias 2x40w 

- 1 interruptor 2P+T 

Banheiros 

-2 luminárias 2x40w 

-2 interruptores 2P+T 

-2 luminárias 2x40w 

Vestiário 

-1 tomada 2P+T padrão brasileiro 

-1 luminária 2x40w 

-1 interruptor 2P+T 

 

 

h) Obras de implantação dos PEVs 

 

 Serviços 

A obra será executada rigorosamente de acordo com o projeto executivo 

elaborado conforme padrões COMCAP. 

- Projeto arquitetônico executivo. 

 Instalações da Obra 

Inicialmente serão feitas limpezas necessárias, retirando vegetação entulhos 

de forma para preparar o terreno, esta etapa será executada através de raspagem 

mecanizada com moto niveladora. 
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Posteriormente um barracão será construído para servir de deposito para os 

trabalhadores. O canteiro de obra contará com um placa de identificação em aço 

galvanizado.   

A parte elétrica será feita de modo provisório para o canteiro de obra, sendo 

baixa tensão. 

Para o abastecimento de água será colocado um kit cavalete de PVC ½. 

 

 Movimento de Terra 

A escavação das valas para as vigas de baldrame serão realizadas 

mecanicamente. O reaterro das valas será realizado com retroescavadeira sem 

controle de compactação.  

O aterro do talude será executado obedecendo as cotas do projeto, utilizando 

retroescavadeira com carregadeira sobre pneus para o espalhamento e deverá ser 

executado em camadas de saibro e compactado mecanicamente. 

 

 Estruturas 

A obra será locada obedecendo aos alinhamentos do projeto, materializando 

os pontos em gabaritos de madeira para lançamento no terreno. 

Será colocado uma camada bica corrida espalhada e compactada para 

melhor aderência, posteriormente será feita a pavimentação com lajotas de concreto 

sextavado delimitadas por meio fio de concreto 

Na frente do terreno e base container será confeccionado uma calçada de 

concreto queimado espessura 0.07m. 

 

 Pavimentação 

A estrutura das baias onde serão colocadas as caixas estacionárias deverão 

ser confeccionadas em concreto armado com resistência de 20 MPa, as armações 

de ferro serão conforme projeto estrutural. A pavimentação será realizada conforme 

planta baixa, tendo os seguintes materiais: piso intertravado terracota, piso 

intertravado cinza, piso grama, piso podotátil alerta, piso podotátil guia e deck em 

madeira. 
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 Cobertura 

Sobre as casas containers e sobre as caçambas estacionárias será instalada 

cobertura metálica, sendo composta por telhas sanduíche e policarbonato e telhas 

simples, respectivamente.  

 Pintura 

 

Todos os meios-fios serão pintados com duas demãos de cal, e o guarda-

corpo metálico com pintura fundo anticorrosivo e uma demão de tinta óleo brilhante. 

 

 Paisagismo 

Nos locais determinados no projeto será plantado grama. 

 

 Diversos 

O terreno será todo cercado com telas 2” fixadas em mourões de concreto, 

altura 2.50m, sendo o acesso com portão em chapa de ferro e tela com dimensões 

6m x 1.80m. 

Sobre as baias de concreto será confeccionado um guarda corpo em aço 

galvanizado. 

Para a iluminação, um refletor regulável de alumínio com lâmpada 250W de 

mercúrio. 

Os containers a serem implantados receberam uma cobertura de estrutura 

metálica galvanizada a fogo com cobertura tipo sanduiche 0.43mm conforme projeto 

em anexo.  

A caixa d’água a ser implantada de fibra de vidro 1000 litros será colocada 

sobre uma estrutura metálica galvanizada com quatro pilares em cobertura 

galvalume 0.50mm.  

Será executado caixa de gordura de concreto pré moldada nas dimensões 

60x60x60cm com tampa de concreto nos locais indicado em projeto. 

Conforme projeto será condicionada caixa de inspeção de concreto pré 

moldada nas dimensões de 60x60x60cm. 

Será confeccionada in-loco caixa de areia de 40X40cm de concreto para 

captação de água da chuva  que descem pelo duto de PVC  da cobertura 
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Os tubos e conexões  serão de PVC rígido de boa qualidade obedecendo a 

normas técnicas NBR e dimensões do projeto hidro-sanitário. 

Serão instalados painéis de captação de energia solar pra o aquecimento da 

água e reservatório térmico conforme projeto hidro- sanitário. 

Para tubulação de água quente serão utilizados tubos de cobre, conforme 

projeto hidro- sanitário. 

Deverá ser instalado sistema de tratamento de efluentes composto por fossa 

e sumidouro conforme cálculo apresentado a seguir: 

 

 Preventivo de Incêndio 

Sobre a estrutura metálica colocada sobre os containers e também sobre a 

estrutura da caixa d’água, será feito um sistema de para-raios com hastes L=2,00m 

e cabos de cobre 50mm² com o devido aterramento e caixas de concreto de 

inspeção de 30x30x30cm. 

Será executado iluminação de emergência conforme projeto e placa de 

indicação de saída conforme padrão bombeiro. 

 Serviços Finais: 

Como etapa final da obra deverão ser retirados e transportados para deposito 

apropriado os entulhos, o transporte será feito por caminhões. 

As plantas baixas dos projetos são apresentadas no Anexo I. 

 

 

2.3 Recursos Pessoais 

 

A operação de cada PEV demanda um operador por turno. Considerando que 

estes equipamentos de limpeza urbana funcionarão das 7:00 às 19:00, ou seja, em 

dois turnos de trabalho, demandará 2 operadores por Ponto. 

Ressalta-se que a COMCAP possui atualmente aproximadamente 7% do seu 

contingente na condição de reabilitados, que precisam ser realocados no ambiente 

de trabalho. 
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2.4 Logística  

 

2.4.1 Funcionamento dos PEVs 

 

Os PEVS funcionarão se segunda a sábado das 7 às 19 horas, recebendo 

materiais de até 1m³ de resíduos: da construção civil, materiais recicláveis, metais 

e de poda, para os quais existirão estruturas específicas para descarte (caçambas 

estacionárias), devidamente sinalizadas.  

Serão realizados treinamentos para os funcionários designados a trabalhar 

no local, sendo abordados os seguintes itens: 

 Horário de funcionamento; 

 O limite entregue por pessoa igual a 1m³ por dia; 

 O Controle de entrada e saída dos resíduos recebidos no PEV;  

 O Controle do destino final dos resíduos recebidos no PEV; 

 A organização racional do PEV e dos resíduos ali recebidos; 

 Orientações a serem repassadas à população. 

Todos os resíduos recebidos nos PEVs serão coletados pela COMCAP 

através de caminhões roll-on roll-off e poliguindastes, e encaminhados ao destino 

final ambientalmente adequado, priorizando a reciclagem dos materiais, conforme 

prevê a ordem hierárquica da gestão dos resíduos sólidos. 

Com a implantação da rede de PEVS (Mapa 1), composta neste primeiro 

momento por nove PEVs, sendo três já existentes e seis pleiteados neste projeto, 

conforme apresentado na figura 27, estima-se que terá um incremento de 400 t/mês 

no quantitativo de material coletado separadamente e destinado à reciclagem no 

município. 
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Figura 27 - Mapa da Rede de PEVs 

 

Cabe ressaltar que o sistema de coleta por PEVS tem baixo custo 

operacional, uma vez que se trata de um equipamento estático aonde as pessoas 

vêm depositar seus resíduos, que traz os conceitos de responsabilidade 

compartilhada e da segregação na fonte geradora, e contribui para a diminuição dos 

pontos de descartes irregulares de resíduos sólidos que oneram os serviços de 

limpeza pública, degradam o meio ambiente e causam problemas à saúde pública. 

Nesse contexto, com a criação dos PEVs pretende-se criar um fluxo 

sustentável na gestão de pequenos volumes do município de Florianópolis, como 

pode ser visto na figura 28 a seguir. 
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Figura 28 - Fluxograma Gerador/Destino Final dos resíduos recebidos no PEV. 

 

Percebe-se que os geradores identificados como possíveis “alimentadores” 

dos pontos de descartes irregulares terão um caminho ambientalmente adequado 

para destinar seus RCD's e resíduos volumosos. Após os resíduos adentrarem o 

PEV, cada tipo de resíduo será disposto separadamente, sendo que cada um terá 

um caminho diferenciado na direção a um destino ambientalmente correto e 

economicamente adequado. 

 

 

2.5 Metas e Etapas 

 
Tabela 1- Metas e etapas 

Objetivo Meta Etapa 

1 Implantar a infraestrutura 
básica para funcionamento dos 
PEVs Norte e Sul da Ilha de 
Santa Catarina 

1 Contratação de 2 empresas 
prestadoras de  o serviço de 
obras  

1.1Contratar a Obra aos 6 PEVS  

2 Contratação de empresa para 
fornecimento das casas 

2.1 Aquisição de 12 casas contêineres 
par aos PEV (2 módulos cada ponto)  
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contêineres 

2 Equipar a COMCAP para 
operação dos PEVs do Norte e 
do Sul da Ilha de Santa Catarina 

3 Adquirir um conjunto de 
equipamentos necessários à 
operacionalização dos pontos 

3.1 Adquirir 30 caçambas estacionárias 
de 20m²  

3.2 Adquirir 6 caçambas estacionárias 
de 30m² 

3.3 Adquirir 12 caçambas brooks de 
5m² 

3.4 Adquirir chassi 23t equipado com 
roll-on roll-off 

3.5 Adquirir chassi PBT 13t como 
equipamento poliguidaste 8t 

3 Informar o usuário sobre o 
funcionamento e logística dos 
PEVs 

4 Desenvolver um conjunto de 
elementos para a informação 
dos usuários 

4.1 Implantar totem de identificação do 
PEV 

4.2 Implantar placa de fluxograma 

4.3 Implantar placas de identificação 
dos resíduos no PEV 

4.4 Placa de identificação de entrada e 
saída do PEV 
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3. CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Os investimentos necessários para implantação da rede de PEVs são apresentados no Tabela 2 abaixo. 

 

Tabela 2 - Plano de Aplicação Detalhado 

Meta 
Etapa 

Tipo de 
Despesa 

Descrição 
Código da Natureza 

de Despesa 
Unidade 

Fornecimento 
Valor Total Quantidade Valor Unitário 

1.1 Bem Obras para implantação do PEV no bairro de 
Canasvieiras 

44905199 
Unidade 

R$ 428.813,86 
1 428.813,86 

1.1 Bem Obras para implantação do PEV no bairro 
Campeche 

44905199 
Unidade 

R$ 428.813,86 
1 428.813,86 

1.1 Bem Obras para implantação do PEV no bairro Ingleses 44905199 Unidade R$ 428.813,86 1 428.813,86 

1.1 Bem Obras para implantação do PEV no bairro Rio 
Vermelho 

44905199 
Unidade 

R$ 428.813,86 
1 428.813,86 

1.1 Bem Obras para implantação do PEV no bairro Barra da 
Lagoa 

44905199 
Unidade 

R$ 223.754,58 
1 223.754,58 

1.1 Bem Obras para implantação do PEV no bairro Costeira 
do Pirajubaé 

44905199 
Unidade 

R$ 428.813,86 
1 428.813,86 

2.1 Bem Casa container tipo 1 (escritório e depósito) 44905199 Unidade R$ 119.280,00 6 19.880,00 

2.2 Bem Casa container tipo 2 (vestiários e copa) 44905199 Unidade R$ 163.320,00 6 27.220,00 

3.1 
Bem Caçamba estacionária metálica de 20m³ para 

utilização em caminhão roll-on roll-off 
44905299 Unidade R$ 721.350,00 

30 24.045,00 

3.2 
Bem Caçamba estacionária metálica de 30m³ para 

utilização em caminhão roll-on roll-off 
44905299 Unidade R$ 158.010,00 

6 26.335,00 

3.3 
Bem Caçamba estacionária metálica de 5m³, tipo brooks,  

para utilização em caminhão poliguidaste 
44905299 Unidade R$ 60.480,00 

12 5.040,00 

3.4 

Bem 
chassis trucado PBT 23 toneladas novo, fabricação 
2014, zero quilômetro com equipamento roll-on roll-

off 

44905299 Unidade R$ 321.973,00 

1 321.973,00 
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3.5 

Bem 
chassis PBT13toneladas novo, fabricação 2014, zero 

quilômetro com equipamento poliguindaste com 
capacidade de 8 toneladas 

44905299 

Unidade 

R$ 218.254,00 

1 218.254,00 

4.1 Serviços Implantar totem de identificação do PEV 33903044 Unidade R$ 62.100,00 6 10.350,00 

4.2 Serviços Implantar placa de fluxograma 33903044 Unidade R$ 4.380,00 6 730,00 

4.3 
Serviços Implantar placas de identificação dos resíduos no 

PEV 
33903044 

Unidade 
R$ 29.391,84 

72 408,22 

4.4 
Serviços Implantar placa de identificação de entrada e saída 

do PEV 
33903044 

Unidade 
R$ 4.898,64 

12 408,22 

VALOR TOTAL R$ 4.231.261,36 
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4. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E AMBIENTAIS DO PROJETO 

A deposição de resíduos de construção civil e de resíduos volumosos em 

locais inadequados, como terrenos baldios e margens de córregos, tem como 

principais agentes os moradores da região, que depositam resíduos em locais 

inadequados, através da contratação de serviços dos carroceiros e freteiros. 

Os carroceiros e freteiros, representados principalmente por pessoas de baixa 

renda, se beneficiam economicamente com o transporte destes resíduos, porém, na 

maioria das vezes, os descartam em áreas inadequadas. Este tipo de disposição 

inadequada onera o serviço da COMCAP, a qual é responsável pela coleta e 

limpeza de tais locais. 

Em função dos gastos do serviço de remoção de resíduos inertes, foi 

realizada uma estimativa de redução de custos operacionais através da instalação 

de Pontos de Entrega Voluntária - PEV’s.  

Atualmente, os serviços de Remoção de Resíduos Inertes são realizados por 

um total de 69 empregados, durante os 12 meses do ano e um acréscimo de 21 

funcionários durante os meses de dezembro a abril (4 meses), período em que se 

encerra a Coleta de Lixo Pesado e se reforça os serviços de limpeza de terrenos 

com pontos de descarte irregular. 

Estimou-se que com a implantação da rede de pontos de entrega voluntária a 

população irá aderir gradativamente ao programa, minimizando o número de pontos 

de descarte irregular e as demandas de trabalho nesta modalidade de atividade, 

gerando uma economia de cerca de 50% nos custos dos serviços de remoção. 

A tabela 3 apresenta o resumo das estimativas sobre os impactos 

econômicos a serem obtidos com a implantação da rede de PEVs e o período de 

retorno dos investimentos solicitados, que será de aproximadamente um ano e meio.  

Tabela 3 - Estimativa de redução de custos com o serviço de limpeza de pontos de descarte irregular 
e tempo de retorno dos investimentos. 

Descrição Valor Total (R$) 

Investimentos 4.231.261,36 

Custo Operacional anual da rede de PEVs proposta 385.864,65 

Economia anual com os serviços de remoção (considerando 
50% de economia com a implantação da rede de PEVs) 

2.891.241,28 

Tempo de retorno (anos) 1,69 
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A partir dos cálculos verificou-se que cerca de R$ 240.000/mês poderiam ser 

economizados com a criação da rede de PEV’s, além da obtenção de benefícios 

indiretos, como a eliminação de pontos de descarte irregulares, que propiciam a 

proliferação de vetores gerando ambientes insalubres.  

Evidencia-se, ainda, que os pontos de entrega voluntária, neste sistema, são 

um dos pilares para facilitar o gerenciamento dos RCD's, constituindo-se de locais 

onde serão depositados e concentrados todos os pequenos volumes desses 

resíduos. A triagem correta dentro de um PEV é essencial para dar continuidade a 

correta gestão dos RCD's.  

Os PEV’s são necessários para evitar a degradação da cidade, assim como 

diminuir os custos dos órgãos públicos com a limpeza urbana para remoção de 

resíduos destas áreas degradadas. 

O projeto também prevê a inclusão de carroceiros e pequenos freteiros que 

deverão se cadastrar no sistema para descartar de forma ambientalmente correta os 

resíduos coletados por ele de pequenos geradores do município de Florianópolis. 

Além disso, o projeto prevê o aumento dos índices de reciclagem do 

município, uma vez que no PEV os resíduos são descartados de forma separada 

proporcionando a capacidade de recuperação das fração reciclável. 
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5. CRONOGRAMAS 

5.1 Cronograma Físico 

Quadro 1 - Cronograma Físico 
CRONOGRAMA FÍSICO 

META / 
ETAPA 

DESCRIÇÃO PERÍODO (MÊS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Contratação de 2 empresas prestadoras 
de  o serviço de obras 

            

1.1 Contratar a Obra aos 6 PEVS              

2 Contratação de empresa para 
fornecimento das casas contêineres 

            

2.1 Aquisição de 12 casas contêineres par 
aos PEV (2 módulos cada ponto) 

            

3 Adquirir um conjunto de equipamentos 
necessários à operacionalização dos 
pontos 

            

3.1 Adquirir 30 caçambas estacionárias de 
20m²  

            

3.2 Adquirir 6 caçambas estacionárias de 
30m² 

            

3.3 Adquirir 12 caçambas brooks de 5m²             

3.4 Adquirir chassi 23t equipado com roll-on 
roll-off 

            

3.5 Adquirir chassi PBT 13t como 
equipamento poliguidaste 8t 

            

4 Desenvolver um conjunto de elementos 
para a informação dos usuários 

            

4.1 Implantar totem de identificação do PEV             

4.2 Implantar placa de fluxograma             

4.3 Implantar placas de identificação dos 
resíduos no PEV 

            

4.4 Placa de identificação de entrada e 
saída do PEV 

            

 

5.2 Cronograma Desembolso 

O desembolso dos recursos ocorrerá em duas parcelas, conforme 

cronograma abaixo (quadro 2). 

Quadro 2 - Cronograma de desembolso, 

DESEMBOLSOS MÊS/ANO META/ETAPA VALOR TOTAL (R$) REPASSE (R$) CONTRAPARTIDA (R$) 

 
 
 
1 

 
 
 

MAR/2015 

1.1 R$ 428.813,86 385.932,47 42881,39 

1.2 R$ 428.813,86 385.932,47 42881,39 

1.3 R$ 428.813,86 385.932,47 42881,39 

1.4 R$ 428.813,86 385.932,47 42881,39 

1.5 R$ 223.754,58 201.379,12 22375,46 

1.6 R$ 428.813,86 385.932,47 42881,39 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
JUL/2015 

2.1 R$ 119.280,00 107.352,00 11928,00 

2.2 R$ 163.320,00 146.988,00 16332,00 

3.1 R$ 721.350,00 649.215,00 72135,00 

3.2 R$ 158.010,00 142.209,00 15801,00 

3.3 R$ 60.480,00 54.432,00 6048,00 

3.4 R$ 321.973,00 289.775,70 32197,30 

3.5 R$ 218.254,00 196.428,60 21825,40 
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4.1 R$ 62.100,00 55.890,00 6210,00 

4.2 R$ 4.380,00 3.942,00 438,00 

4.3 R$ 29.391,84 26.452,66 2939,18 

4.4 R$ 4.898,64 4.408,78 489,86 

TOTAL 

4.231.261,36 3.808.135,22 423.126,14 


