
COLETA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS E ZELADORIA URBANA EM FLORIANÓPOLIS 



GERAÇÃO DE RESÍDUOS (característica) 

• Florianópolis é a capital que mais cresce no Sul do Brasil.  

• População aumenta em média 2,5% ao ano. 

• Com alto poder de consumo, grande atração regional e orla turística,  
produção de resíduos aumentou quase 6% ao ano na última década. 



DESTINO FINAL (queima Centro) 

• De 1914 a 1954 incinerador de lixo 

 

Chaminé 
incinerador na 
antiga Praia do 
Arataca em foto 
do jornal 
Noticias do Dia 



DESTINO FINAL (lixão no Itacorubi) 

• Entre 1954 e 1989, depositado em área de 12 hectares no Manguezal do Itacorubi 



DESTINO FINAL (aterro sanitário) 

• Desde 1990, rejeito passa no Centro de 
Valorização de Resíduos (CVR) da 
Comcap no Itacorubi e dali para aterro 

(cinco caminhões compactadores para cada carreta) 

• Aterro sanitário de Biguaçu, de 
propriedade da Proactiva, distante 
46 km da estação de transbordo 

(PMF paga R$ 25 milhões ao ano por transporte e aterro) 



MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS PELA COMCAP  
(202 mil toneladas por ano) 

• 6,92% Desviado para reciclagem 

12.127 toneladas coleta seletiva 

1.068 toneladas de madeira 

110 toneladas de metal 

234 toneladas de pneus 

2.397 toneladas de podas 

634 toneladas de alimentos 

282 toneladas de óleo 

 

• 93,8% Vai para aterro sanitário  

185.353 toneladas coleta convencional 

53 toneladas resíduos serviços de saúde 
da rede municipal 

2.850 toneladas de rejeito dos galpões da 
seletiva 

 



ÍNDICE DE DESVIO (7%) 
Entre os 10 melhores nacionais, mas bem abaixo do que 
estabelece a meta 69 do Plano Municipal de 
Saneamento Básico que previa desvio de 20% em 2015. 



EVOLUÇÃO COLETA CONVENCIONAL 

ATENDIMENTO UNIVERSAL APROVADO POR  95% DAS PESSOAS 



COLETA 
CONVENCIONAL 

• Coleta de porta em porta 

• 90 roteiros de coleta feitos por 
400 garis e 100 motoristas 

• 60 caminhões compactadores 

• Produção média de 600 
toneladas/dia que aumenta até 
52% no verão, se comparar 
agosto e janeiro, por exemplo. 



COLETA 
CONVENCIONAL  

• Coleta diária nos 
principais balneários no 
verão. 
• Produção per capita de 
resíduos de 1,140 quilo 
por habitante/dia. 
• Fora o que é reciclado, 
100% dos resíduos 
recolhidos pela Comcap 
são encaminhados para 
aterro sanitário. 



COLETA 
CONVENCIONAL 

• Em torno de 100 toneladas por 
dia são retiradas de áreas de 
difícil acesso como morros e 
servidões. 

• Coleta é feita com caminhões de 
menor porte, caminhonetes, com 
tobata e até à pé pelas escadarias. 

 



COLETA 
CONVENCIONAL 

Garis puxam o lixo por vielas com 
bags, tapetes e outros materiais 
reaproveitados. 



COLETA 
CONVENCIONAL 

• Onde não é possível o acesso, há 
lixeiras comunitárias à disposição 
dos moradores, com coleta  
alternada ou até diária em áreas 
críticas e de interesse social. 

 



EVOLUÇÃO DA COLETA SELETIVA  
(pelo sistema de porta em porta) 

•No Brasil, apenas 18% dos 
municípios tem coleta seletiva de 
recicláveis secos. 

• Coleta seletiva é pelo menos  
quatro vezes mais cara que a 
convencional, mas desde 2010 é 
obrigatório pela Lei 12.305/2010 
(Política Nacional de Resíduos 
Sólidos) desviar recicláveis do 
aterro sanitário até a situação 
ideal de enterrar apenas rejeitos 
(20% do total que vai hoje). 

EM 2009, COMCAP TORNOU DIÁRIA A SELETIVA NO CENTRO. POR 
AÇÃO DO MPSC, CATADORES FORAM DA BAÍA SUL PARA ITACORUBI 



COLETA 
SELETIVA 
FLORIPA 
PIONEIRA NO 
BRASIL 

• Comcap foi pioneira no 
Brasil na implantação da 
seletiva de porta em porta.  

• Seletiva em Florianópolis 
começou há mais de 30 anos, 
junto com Alemanha, por 
exemplo, mas avança em 
menor velocidade. Lá, desde 
2015 fração orgânica não 
pode mais seguir para aterro. 

DÉCADA DE 80 
Projetos Beija-

Flor  (12 
comunidades 
atendidas) e 

Viva Melhor no 
Monte Verde 



LINHA DO TEMPO COLETA SELETIVA E INSERÇÃO DOS CATADORES 

LINHA DO TEMPO Extraída do Plano Municipal de Coleta Seletiva contratado pela PMF. Nas fotos, 
ACMR quando ocupou espaço na cabeceira insular das pontes e na Avenida Gustavo Richard. 



COLETA 
SELETIVA 
(de porta em 
porta) 

• A coleta seletiva abrange 
100% dos bairros da cidade, 
sendo que 70% dos domicílios 
são atendidos pelo sistema de 
porta em porta e o restante 
por rua geral, depósito 
comunitário ou entrega 
voluntária. 



COLETA 
SELETIVA 
(doação para 
triadores) 
• Capital é dos poucos 
municípios que coleta e 
doa materiais para 
associações de triadores, 
gerando  em torno de R$ 
4,5 milhões ao ano em 
renda para famílias de 
catadores da Grande 
Florianópolis. 

•Agora Comcap ajuda a 
licenciar associações de 
São José para receber 
material. 



COLETA 
SELETIVA 
(galpões de 
triagem) 

•Há gargalo no processamento do 
material doado já que pelo menos 
40% da produção precisam ser 
entregues em municípios vizinhos, 
aumentando custos operacionais. 

SERVIÇO BRAÇAL Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis  é a maior de Florianópolis. 
Por termo de ajustamento de conduta (TAC) assinado pela PMF está instalada em galpão da 
Comcap no Itacorubi. Juntas, ACMR, Aresp e Recicla Floripa absorvem menos de 60% da coleta 
seletiva da Comcap. Hoje, a Comcap entrega o material reciclável e recolhe rejeito nos galpões. 



COLETA 
SELETIVA 
(com entrega 
voluntária) 

• Nesta década, a Comcap passou 
a implantar pontos de entrega 
voluntária de resíduos.  

• Nessa modalidade, a coleta não 
se dá na porta do domicílio. 

• O usuário precisa levar o 
resíduo a determinado ponto, em 
compensação pode fazê-lo na 
hora que desejar ou puder. Não 
precisar aguardar a passagem do 
caminhão. 



COLETA 
SELETIVA 
ECOPONTOS 
(com entrega 
voluntária) 

• Os quatro Ecopontos da Comcap 
recebem em torno de 40 mil visitas 
ao ano.  

• As entregas chegam a 125 
toneladas por mês. 

•O do Itacorubi, anexo ao Centro de 
Valorização de Resíduos (CVR) é o 
mais estruturado. Até um metro 
cúbico de resíduos por visita não 
tem custo, acima disso é pesado e 
cobrado do gerador. 





COLETA 
SELETIVA 
PEVs DE VIDRO 
(entrega voluntária) 

• Florianópolis foi a primeira 
capital do Sul do Brasil a instalar 
pontos de entrega voluntária 
(PEVs) exclusivos para vidro. 

• São 10 no continente, quatro na 
Ilha e 10 em instalação no 
entorno do Mercado Público. 

• Também estão em instalação 10 
PEVs para embalagens de metal,  
plástico e papel no Centro. 



COLETA SELETIVA 
PEVs para entorno 
do Mercado Público 



COLETA 
SELETIVA 
(doação de PEVs 
pela iniciativa 
privada) 

• Programa permite doação de 
mobiliário para coleta e limpeza 
pública em troca de autorização 
para publicidade pelo período de 
três anos.  

• Fiesc e Ufsc são parceiras nos 
quatro PEVs já instalados na Ilha 
de Santa Catarina. 



COLETA 
SELETIVA 
(PEV de 
Orgânicos) 

• Espaço no Parque Jardim 
Botânico de Florianópolis serve 
para promover melhores 
práticas com resíduos 
orgânicos. 

• Instalado o primeiro PEV de 
Orgânicos da Comcap. 

• Oferecidas oficinas de  
compostagem. 

• Mantém  horta sintrópica e 
pátio de compostagem modelo . 

 



COLETA DE 
LIXO PESADO 
(resíduos 
volumosos) 

• Serviço gratuito com agenda 
anual desde 1999. 

• Nas outras cidades, a remoção 
de volumosos é paga. 

• Esse ano, o programa será 
alterado para aumentar a 
frequência nos locais onde é mais 
difícil o acesso aos Ecopontos e 
para inibir o descarte irregular. 

 



COLETA DE 
LIXO PESADO 
(resíduos 
volumosos) 

• Na Tapera, ano passado foram 
recolhidas 100 toneladas de 
resíduos volumosos. 

• Esse ano, roteiro será feito duas 
vezes ao ano na Tapera, por 
exemplo, e será substituído por 
caixa estacionária no Jurerê 
Internacional.   

• Lançamento do programa em 
abril, acoplar com fiscalização da 
PMF e campanha  de mídia para 
zerar pontos de descarte irregular. 



DESCARTE 
IRREGULAR São 
quase 200 pontos de 
descarte irregular na 
cidade, de onde todo 
mês são recolhidas 
mil toneladas em 
sofás, fogões, 
geladeiras, restos de 
pequenas reformas.  



META Zerar 
pontos de 
descarte 
irregular com 
ação integrada 
da 
municipalidade, 
com fiscalização 
e ocupação. 



REMOÇÃO DE 
RESÍDUOS 
VOLUMOSOS 

Comcap gasta mais de 
R$ 1 milhão ao ano 
para limpar pontos de 
descarte irregular de 
resíduos volumosos.  

 



CENTRO DE 
VALORIZAÇÃO 
DE RESÍDUOS 

• Comcap tritura 2,3 
mil toneladas de podas 
por ano para 
reaproveitamento em 
cepilho e composto 
orgânico 

• Também processa 
mais de 600 toneladas 
de resíduos orgânicos 
por meio da 
compostagem. 



ZELADORIA 
URBANA 
(varrição) 

Auxiliares operacionais da 
Comcap varrem 93 mil 
quilômetros de sarjetas ao ano. 

 



ZELADORIA 
URBANA 
(lavação) 

Higienização constante de ruas, 
praças e escadarias na área 
central. 

 



ZELADORIA 
URBANA 
(limpeza viária) 

 Produção anual 

• Roçagem de 21 milhões de 
metros quadrados 

•  Capinação e raspagem de 2,1 
milhões de metros lineares 

• Pintura de 197 mil metros de 
meio-fio. 

 



ZELADORIA 
URBANA 
(praias) 

Limpeza e manutenção da orla 
diária durante o Verão. 

 



ZELADORIA 
URBANA 
(praias) 

Limpeza e manutenção da orla 
com quadriciclos e pontos 
estratégicos para deposição dos 
resíduos durante a temporada. 

 



ZELADORIA 
URBANA 
(praias) 

Limpeza e manutenção da orla  
nos balneários inclusive durante 
o inverno. 

 



ZELADORIA 
URBANA 
(praias) 

Limpeza e manutenção da orla 
nos bairros durante o ano todo. 

 



ZELADORIA 
URBANA 
(eventos) 

Limpeza de eventos públicos e 
particulares sob contrato 
comercial.  

 



ZELADORIA 
URBANA 
(limpeza 
hidrográfica) 

Limpeza de 185 mil 
metros quadrados de 
valas por ano. Nos 
últimos anos,  serviço 
vinha sendo feito pela 
Secretaria de Obras com 
equipe da Comcap. 

Intervenções hoje 
sujeitas a licenciamento 
ambiental. 

 



ZELADORIA 
URBANA 
(remoção de 
animais) 

Comcap é chamada para coletar 
animais mortos na orla, como 
baleias ou bois, a nas ruas, como 
cachorros e cavalos. 



ZELADORIA 
URBANA 
(desratização) 

Serviço de desratização foi 
retomado em abril. São 
aplicadas em torno de 4 mil 
iscas por mês conforme 
demanda e indicação da 
Secretaria Municipal de 
Saúde. 

 



ZELADORIA 
URBANA 
(apoio à Defesa 
Civil) 

Comcap dá suporte à situações de 
emergência e de recuperação em 
casos de eventos climáticos. 

 



ZELADORIA 
URBANA 
(apoio à Defesa 
Civil) 

Comcap cuida da desobstrução 
de vias urbanas em casos de 
calamidades. 

 



NOVA GESTÃO 

PRONTA RESPOSTA 

• “Missão dada é 
missão cumprida 
com talento”  

 



NOVA GESTÃO 

CONTROLE DA FROTA 

• Sistema de rastreamento 
da coleta (Rascol) que, 
além de fornecer a 
posição georreferenciada 
do veículo, em tempo real, 
permite a gestão dos 
roteiros realizados, 
propiciando melhor 
atendimento ao cidadão. 
Todos os (60) caminhões 
coletores já rastreados, 
mais 20 unidades móveis. 
Vai abranger também 
serviços de zeladoria 
urbana, remoção e 
descarte irregular. 



NOVA GESTÃO 

ZELADORIA URBANA 

• Novos serviços de 
zeladoria do 
patrimônio público. 
Com investimento de 
R$ 38 mil em equipe 
de manutenção de 
abrigos de 
passageiros, Comcap 
permitirá economia 
de R$ 500 mil em 
contrato terceirizado. 

 



NOVA GESTÃO 

ZELADORIA PREDIAL 

• Equipe da Comcap 
atende demandas das 
secretarias de Saúde 
e Educação na 
manutenção de 
centros de saúde e 
creches, evitando 
novos dispêndios em 
contratos com 
terceiros. 

 



NOVA GESTÃO 

LIMPEZA CEMITÉRIO 

• Comcap voltou a 
colaborar na 
manutenção do 
Cemitério São 
Francisco de Assis. 

 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(plano de 
recuperação)  

• Planos e 
projetos para 
compatibilizar 
receitas e 
custos 
operacionais e 
para melhorar 
serviços 
entregues à 
cidade.  

 

• Estações de transbordo de resíduos no Norte e Sul da 
Ilha  

• Implantação de coleta de resíduos conteinerizada 
automatizada 

• Expansão da rede de Ecopontos 

• Unidade mecanizada para triagem de recicláveis secos 

• Geração de energia a partir dos resíduos 

• Usina para processamento de resíduos da construção 
civil 

• Tratamento descentralizado de resíduos orgânicos, 
com coleta da fração orgânica e novas tecnologias de 
compostagem 

• Modernização do trabalho em limpeza urbana 

• Revisão da taxa de coleta de resíduos sólidos. 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Novas estações de 
transbordo de resíduos no 
Norte e Sul da Ilha  

•Diminuição nos 
deslocamentos dos caminhões 
coletores até o Centro de 
Valorização de Resíduos no 
Itacorubi 

•Agilidade do translado dos 
resíduos com redução do 
tempo perdido no trânsito  

•Redução dos conflitos com 
tráfego. 

 

 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Logística atual Norte 

• 12 roteiros de coleta na baixa 
temporada 

• 17 roteiros na alta temporada 

• 425 mil quilômetros por ano 

 

 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Logística futura Norte com 
estação de transbordo no 
terreno já cedido pelo Sapiens 
Parque 

• 10 roteiros de coleta na baixa 
temporada 

• 15 roteiros na alta temporada 

• 132 mil quilômetros por ano,  
com  redução de  70% nos custos 
operacionais (horas extras, 
combustível, manutenção) 

•Investimento de R$ 6,5 milhões 
e retorno em três anos. 

 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Implantação de coleta 
de resíduos 
conteinerizada 
automatizada 

• Valor do investimento 
R$ 33 milhões com 
retorno em 4 anos 

• Redução de dois 
terços dos custos com 
pessoal. 

 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Implantação de coleta de 
resíduos conteinerizada 
automatizada 

 

•  Comparação de custos com 
redução de exigência de frota e 
de pessoal. 

 

 

 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 
Implantação de coleta de 
resíduos conteinerizada 
automatizada 

•Melhoria no serviço prestado 
com possibilidade de entrega 
dos resíduos 24 horas por dia. 

• Reduz necessidade de depósito 
temporário no domicílio 

• Aplicável a 60% do município. 

 

 

 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

 Expansão da rede de Ecopontos 

• Implantação imediata de mais 
cinco Ecopontos, no Carianos, 
Coloninha, Costeira, Canasvieiras e 
Barra da Lagoa. 

• Custo em torno de R$ 200 mil por 
unidade com retorno garantido em 
sete meses pelos valores que 
economizará em remoção de 
resíduos volumosos descartados 
de forma irregular mais envio ao 
aterro sanitário (R$ 150 por 
tonelada). 

 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 
Unidade mecanizada para 
triagem de recicláveis secos 
 

• Redução de custos com 
deslocamentos, transporte e 
aterro 

• Aumento na capacidade de 
separação no município de 40 
para 190 toneladas/dia 

• Melhoria nas condições de 
trabalho e inclusão social. 

 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Unidade mecanizada para 
triagem de recicláveis secos 
 

• Investimento  de R$ 25 milhões 
com retorno em oito anos 

• Possibilidade de parceria 
público privada 

• Absorção de toda produção da 
coleta seletiva da Comcap, hoje 
40% seguem para municípios 
vizinhos de onde volta o rejeito. 

 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Geração de energia a partir 
dos resíduos sólidos 

• Identificação de rota 
tecnológica mais eficaz para 
valorização energética 

•Proposta no mercado permite o 
processamento de 300 
toneladas de rejeito dia para 
gerar 5 MVA 

• Geração de energia por meio 
de  biodigestor 

• Possibilidade de parceria 
público privada. 

 

 

 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Usina para processamento de 
resíduos da construção civil 

• Investimento de R$ 4 milhões 
com retorno em dois anos 

• Redução de custos com pessoal 
na coleta de descarte irregular .  

• Reaproveitamento em obras de 
infraestrutura com redução de 
custos para municipalidade. 

• Possibilidade de parceria 
público privada. 

 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Tratamento descentralizado de 
resíduos orgânicos, com coleta 
da fração orgânica e novas 
tecnologias de compostagem 

•  Implantação da coleta de fração 
orgânica  

•  Novas tecnologias de 
compostagem descentralizada e 
em maior escala 

• Possibilidade de parceria 
público privada. 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Modernização do trabalho de 
zeladoria urbana  com 
equipamentos que deem maior 
eficiência ao trabalho. 

 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Aquisição de novos 
equipamentos como varredeiras 
mecânicas com investimento a 
partir de R$ 1 milhão cada. 

 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(investimentos) 

Humanização do trabalho de 
zeladoria urbana  com  frota 
elétrica que reduz impacto 
ambiental e diminui ruído 
urbano. 

 



COMCAP 
SUSTENTÁVEL 
(receitas) 

Revisão da taxa de coleta de 
resíduos sólidos 

• Lei 12.305 prevê sustentabilidade 
econômica na gestão de resíduos 

• Artigo 315 do código tributário 
municipal (Lei 5.054/1997) 
estabelece seja rateado entre os 
contribuintes o custo básico anual 
do serviço público de coleta, 
transporte e destinação final 

• Taxa atual não inclui nem os 
custos do transporte para aterro , 
que município arca desde 1990. 



MONITORIA 
AMBIENTAL NO 
CIRCUITO 
MUSEU DO LIXO 

Seis mil pessoas 
por ano fazem 
visitação 
monitorada. 
Coleções agora 
tem exposição no 
Parque Jardim 
Botânico de 
Florianópolis. 

 



GESTÃO 
OPERACIONAL 
DO PARQUE 
JARDIM 
BOTÂNICO 

Comcap e Floram 
foram decisivas 
para abertura do 
parque à visitação 
pública ano 
passado. 



FEIRA DE 
ORGÂNICOS 
VIVA A CIDADE 

Vitrine para programa de 
agricultura urbana de 
Florianópolis. Comcap foi 
idealizadora, hoje dá suporte 
operacional. CDL quer que volte 
a ter papel estratégico. 



EM TODA CIDADE O TEMPO TODO. 



Apresentação produzida para a Diretoria da Comcap em colaboração das assessorias 
Técnica, Administrativa e de Comunicação e departamentos de Planejamento e Coleta . 

EXPEDIENTE 


