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FLORIANÓPOLIS 
 

  

CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

 

Ilustríssimo Prefeito de Florianópolis Sr. Cesar Souza Júnior 
 
 O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Florianópolis – 

COMDEMA, em reunião ordinária realizada no dia 12/05/2014, promoveu um 

debate sobre a Lei Federal 12.305/10 que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos - PNRS. Na oportunidade ficou evidenciada a importância 

deste dispositivo legal como instrumento norteador e regulador da gestão 

sustentável dos resíduos sólidos no nível local.  

 Em razão deste debate e considerando o papel do Município como o 

titular dos serviços de saneamento no seu território, algumas questões 

relevantes vinculadas a estas competências demandam ações da Prefeitura 

Municipal, motivo pelo qual, o COMDEMA vem expor algumas considerações a 

respeito. 

 

1. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS 

 Segundo art. 18 da PNRS, a elaboração do PMGIRS é condição 

necessária para os municípios pleitearem recursos da União. O prazo para 

elaboração deste plano expirou em agosto de 2012 e até o presente 

momento Florianópolis não elaborou o seu documento. Ressaltamos a 

importância de o município elaborar o seu PMGIRS para que possa definir 

o seu modelo de gestão, assim como as tecnologias a serem adotadas 

para o manejo ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, conforme 

preconiza a PNRS.  

 

2. Desvio de resíduos sólidos do aterro sanitário 

 O desvio dos resíduos sólidos do aterro sanitário com vistas à 

reciclagem se constitui num dos pilares da PNRS. As metas de desvio 

estabelecidas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos para a região sul, 

ainda que na sua versão preliminar, contemplam os seguintes valores. 

 

REDUÇÃO DOS RESÍDUOS  

DISPOSTOS NO ATERRO 

% de redução 

2015 2019 2023 2027 2031 

Resíduos secos 43 50 53 58 60 

Resíduos orgânicos 30 40 50 55 60 

 

 O atendimento destas metas se configura como um grande desafio 

quando verificamos que o Município ostenta atualmente percentuais de 

desvio de resíduos secos e orgânicos do aterro sanitário da ordem de 5,7% 

e 1% respectivamente. Consideramos condição essencial para que 
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 Florianópolis atinja ou busque proximidade com as metas federais, que 

sejam observadas algumas questões, dentre as quais destacamos: 

 Educação sanitária e ambiental, assim como premiações das boas 

práticas, para a separação domiciliar dos resíduos secos e orgânicos. 

 Implantação da coleta seletiva de resíduos orgânicos, os quais também 

são objeto de reciclagem segundo a PNRS; 

 Ampliação da infraestrutura para operação e gestão da coleta seletiva, 

uma vez que esta já se apresenta insuficiente para atender as 

demandas impostas pela PNRS e pelo Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos; 

 Revisão do atual modelo de triagem e escoamento dos recicláveis 

baseado nos catadores sem, entretanto abrir mão da inclusão dos 

mesmos. 

 

 Enfatizamos, portanto, que o atual modelo vigente no Município, o qual 

está baseado na disposição final dos resíduos em aterro sanitário, embora 

adequado segundo as técnicas de engenharia, não atende aos princípios 

da PNRS que estabelece a seguinte hierarquia na gestão dos resíduos: 

não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e somente no final do processo 

dispor o que não foi possível aproveitar (rejeito) em aterro sanitário. Esta 

hierarquia deve ser observada por todos os agentes envolvidos no ciclo de 

vida do produto: fabricantes, distribuidores, consumidores e poder público. 

 

3. Sustentabilidade econômica do sistema 

 Um dos princípios contidos na Lei Federal 11.445/07, que instituiu as 

Diretrizes Nacionais do Saneamento Básico, preconiza que estes serviços 

devem ser prestados com eficiência e sustentabilidade econômica (art. 2°, 

Inciso VII). No atual modelo vigente de limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos, somente 40% desses serviços são cobertos pela tarifa 

cobrada do usuário. Esta não é uma realidade exclusiva de Florianópolis, 

entretanto requer urgentemente uma revisão. 

 

4. Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil 

 Segundo a Resolução CONAMA 307/2002 é obrigação do município a 

elaboração do seu Plano e a implantação de seu Programa de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Atualmente Florianópolis 

conta com 168 pontos de descarte irregular de resíduos que precisam ser 

combatidos através da implantação de um Programa de Gerenciamento de  

Resíduos da Construção Civil baseado em uma rede de Pontos de Entrega 

Voluntária – PEV de resíduos de construção, demolição e volumosos, de 
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 forma a oferecer à população um local adequado para recebimento destes 

resíduos. Quanto às diretrizes do gerenciamento de resíduos de 

construção no município, está tramitando na Câmara Municipal de 

Florianópolis o Projeto de Lei nº 14.502/2011 que dispõe sobre a Política 

Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, elaborado 

pela equipe técnica do executivo municipal, o qual necessita de agilidade 

em sua aprovação, e regulamentará, entre outras coisas, a atuação dos 

transportadores que atuam de forma clandestina no município, as 

responsabilidades dos pequenos e grandes geradores e possibilitará a 

cobrança de serviços oferecidos pela COMCAP. 

 

5. Gerenciamento dos Recicláveis Secos recolhidos pela Coleta Seletiva 

 O município enfrenta dificuldades em gerenciar os resíduos recicláveis 

secos recolhidos pela coleta seletiva em função da escassez de grupos de 

catadores organizados, de centrais de triagem devidamente licenciadas e 

em condições ambientalmente adequadas.  Do total recolhido pela coleta 

seletiva municipal apenas 60% é destinado a centrais de triagem 

localizadas no município; os outros 40% são enviados aos municípios 

vizinhos de São José, Palhoça e Biguaçu, o que vem gerando conflitos 

políticos com estes municípios. O setor é caracterizado por centrais de 

triagem com infraestrutura precária, necessitando desta forma de 

investimentos urgentes e de integração de diferentes setores da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis para organização dos potenciais grupos de 

catadores. 

 

 Constituindo-se num órgão colegiado de assessoramento da Prefeitura 

de Florianópolis, o COMDEMA objetiva com esta carta de recomendação, 

auxiliar o município na condução da sua política de meio ambiente. 

 

 

Florianópolis, 09 de junho de 2014. 

 

 

 

 

 

 

Arq. Dalmo Vieira Filho 

Presidente do COMDEMA 

 


