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1.Título do Projeto 

 

 Valorização dos Resíduos Sólidos Orgânicos no município 
de Florianópolis através de Beneficiamento dos Resíduos de 

Podas 

 

2. Caracterização da região geográfica de abrangência do projeto: 

 

Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, está localizado no Sul 
do Brasil, no litoral catarinense no seu centro-leste, no paralelo de 27º35’48’’ de 
latitude Sul e no meridiano 48º32’27’’ de longitude Oeste. Florianópolis é dividida 
em duas porções de terras, uma refere-se à "Ilha de Santa Catarina", que possui 
uma área de 424,4 Km², a outra porção localizada na área continental, com área 
de 12,1 Km² conhecida como continente. Os limites territoriais de Florianópolis 
são: A Norte, Sul e Leste com o Oceano Atlântico e a Oeste com o município de 
São José. Florianópolis possui uma área total de 436,5 Km2 (de acordo com o 
levantamento do IBGE - Área Territorial 96). Segundo o Instituto de Planejamento 
de Florianópolis – IPUF, através do estudo “Florianópolis: dinâmica demográfica e 
projeção da população por sexo, grupos etários, distritos e bairros (1950-2050) - 
Paulo Campanário - 2007” o município de Florianópolis possui uma população 
estimada em 2010 de 525.719 habitantes. 

A capital de Santa Catarina possui um cenário natural diverso constituído 
de praias, baías, promontórios, costões, restingas, manguezais e dunas. Sua 
morfologia é descontínua, formada por cristais montanhosos que chegam a 532 
metros de altitude no morro do Ribeirão da Ilha. Ela possui, em um pequeno 
espaço, uma enorme variedade de ambientes naturais que compõem os seus 
vários ecossistemas, sendo que cerca de 42% de sua área é composto por 
unidades de conservação (Geo Guia – Florianópolis). 

Segunda entidade Florianópolis e Região Convention & Visitors Bureau, a 
economia de Florianópolis está concentrada no setor público, comércio e serviços, 
além do turismo. A cidade não possui grandes indústrias pela sua característica 
ambiental, que impede a instalação de empresas com potencial poluidor, deste 
modo, o destaque no setor industrial é o parque tecnológico, formado por cerca de 
300 empresas de ponta, muitas delas fornecedoras para o mercado internacional. 
Juntas, geram 3 mil empregos diretos e outros 14 mil indiretos, com faturamento 
de R$ 500 milhões por ano. O sucesso do parque tecnológico está relacionado à 
presença de incubadoras, ligadas a Universidade Federal de Santa Catarina, que 
garantem apoio ao surgimento das empresas, sendo que em 2006, essa atividade 
gerou 2,5 vezes mais arrecadação de impostos do que setor de turismo (Portal 
EXAME, 12/07/2007). A maricultura é outra atividade em destaque em 
Florianópolis, sendo hoje a maior produtora de ostras do país, com 70% do 
mercado (2,5 milhões de dúzias por ano). Com sua localização privilegiada, na 
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temporada a economia tem um grande aumento por causa do turismo, com a 
chegada de cerca de 500 mil turistas e seus gastos na ordem de US$ 170 
milhões. 

 

 

Figura 1 - Localização do Município de Florianópolis 

 

3. Entidade proponente 

 

Prefeitura Municipal de Florianópolis - PMF 

 

4. Entidade Executora 

 

COMPANHIA MELHORAMENTOS DA CAPITAL – COMCAP, empresa 
de economia mista municipal, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.° 82.511.825/0001-35, com sede na Rua 14 de julho 375, 
Estreito Florianópolis SC, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente José 
Vilson de Souza, CPF n.° 471.395.609-00. 
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5. Enquadramento em linha temática ambientalmente adequada 

 

As linhas temáticas que o projeto se enquadram são: 

 Utilização sustentável da fauna e flora; 

 Pesquisa e inovação tecnológica na área ambiental; 

 Soluções de problemas emergenciais que afetam o meio 
ambiente; 

 Saneamento Ambiental. 

 

Os resíduos de galhadas mostram-se um problema, pois por longo tempo 
foram depositados em lixões e aterros sanitários, gerando gás metano, afetando a 
qualidade do ar e produzindo lixiviado prejudicando a qualidade da água e solo. 
Por estes motivos a destinação atualmente dada aos resíduos de poda se mostra 
não sustentável, pois impossibilita a utilização do poder calorífico e do teor de 
matéria orgânica que pode retornar ao solo na forma de composto. Sendo assim, 
este projeto se enquadra na linha temática de utilização sustentável da fauna e 
flora; 

A compostagem é uma técnica que vem sendo pesquisada e 
desenvolvida cada vez mais ao decorrer dos anos, ela tem como objetivo principal 
a valorização e o reaproveitamento de matéria orgânica, originando um produto 
suficientemente estabilizado, designado “composto”, que pode ser aplicado no 
solo com várias vantagens sobre os fertilizantes químicos de síntese. Desse modo 
pode-se promover novas pesquisas na área da compostagem, com novas técnicas 
e meios de produção, sendo assim o projeto se enquadra na linha temática de 
pesquisa e inovação tecnológica na área ambiental; 

Atualmente o município de Florianópolis tem problemas graves com 
disposição final de seus resíduos de podas pela falta de áreas adequadas para 
aterro. Estes resíduos quando seu destino não é ambientalmente adequado 
provocam impactos ambientais negativos, sendo assim, esse projeto permite uma 
nova solução para disposição desses resíduos de poda no município de 
Florianópolis, atenuando o problema de resíduos sólidos urbanos, se enquadrando 
nas linhas temáticas soluções de problemas emergenciais que afetam o meio 
ambiente e saneamento ambiental. 
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6. Contexto e Justificativa 

 

A Companhia de Melhoramentos da Capital promove ações voltadas a 
Valorização de Resíduos Orgânicos, o qual é constituído em duas grandes áreas: 

1. Compostagem 

2. Educação Ambiental 

Dentro da temática da compostagem existem vários projetos: 

1.1 Coleta seletiva de resíduos alimentares de grandes geradores 

1.2 Utilização de resíduos provenientes de roçadas públicas 

1.3 Trituração de coco 

1.4 Beneficiamento dos Resíduos de Poda 

O presente projeto é relativo ao item 1.4 “Beneficiamento dos Resíduos de 
Poda” e o trataremos a seguir. Na COMCAP existe toda uma estrutura atuante na 
área de resíduos sólidos e este projeto vem a agregar funcionalidade e 
sustentabilidade ao mesmo. 

O resíduo de poda origina-se basicamente da seguinte forma: a COMCAP 
como responsável pela limpeza pública no município de Florianópolis em suas 
atividades diárias gera restos de podas e coleta os mesmos de pequenos e 
médios geradores, além disso, outros órgãos públicos também são grandes 
geradores deste tipo de resíduo. Dentre esses órgãos podemos citar a Floram 
(Fundação Municipal do Meio Ambiente) e a Celesc (Centrais Elétricas de Santa 
Catarina S.A.), que na manutenção de sua rede elétrica, a fim de impedir que a 
vegetação atinja à mesma realiza podas de controle. Além destes, a população 
em geral, empresas de jardinagem e limpeza de terrenos são produtoras 
constantes de resíduos de podas. 

Os restos de poda do município desde o ano de 2000 são depositados no 
aterro de Inertes do Monte Verde, no bairro Saco Grande, o qual encontra-se em 
fase de fechamento de atividades. Estes resíduos de poda representam uma 
parcela significativa de material que adentra o aterro (500 m³/mês), os quais são 
aterrados ou depositados no solo, ocupando um espaço que poderia ser utilizado 
por outro material, diminuindo a vida útil do mesmo e gerando impactos negativos.  

Segundo a NBR 10.004/2004 os resíduos de poda podem ser classificados 
como resíduos sólidos classe II, que são aqueles considerados não perigosos, 
segundo os impactos e riscos que podem causar. Mesmo assim, sabe-se que a 
disposição deste tipo de resíduo em locais abertos como lixões ou aterros podem 
provocar uma série de problemas, pois estes se misturam a outros resíduos 
preexistentes (como por exemplo, substâncias perigosas e materiais biológicos 
biodegradáveis), que interagem química e biologicamente, como um reator, 
causando impactos sobre a qualidade do ar, do solo e da água. Além disso, a 
disposição dos resíduos de poda no aterro pode gerar o aparecimento de animais 
como insetos, ratos, entre outros, fato favorecido especialmente pela região do 
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projeto ser de clima subtropical, sendo estes animais normalmente vetores de 
doenças. 

Os resíduos de madeira proveniente da construção civil, madeira natural, 
móveis, etc., tem destino adequado por convênio firmado entre a COMCAP e 
empresas que retiram esse material do aterro e os levam para reciclá-lo e vendê-
lo como combustível para olarias e caldeiras da região. Porém essas empresas 
não coletam o resto de poda, desse modo, visto a escassa área no município de 
Florianópolis para deposição destes resíduos se faz necessário aquisição de 
equipamentos de beneficiamento, ou seja um picador para podas e duas caixas 
estacionárias roll on roll off - uma de 20 m³ e outra de 30 m³. 

A aquisição destes equipamentos é imprescindível e trará sustentabilidade 
para a gestão ambiental desses resíduos, com a trituração e transporte dos 
mesmos até o CTReS para serem usados como insumo na compostagem. 

Uma vez que a COMCAP não possui recursos próprios para a aquisição de 
um picador e das caixas estacionárias roll on roll off, vem através deste solicitar a 
alocação de recursos junto ao FRBL para aquisição desse maquinário.  

A utilização do picador reciclará todo o resíduo proveniente das podas 
públicas e de pequenos geradores no município, evitando assim problemas de 
poluição e o desperdício de matéria orgânica, a qual será reciclada e reutilizada. O 
material triturado será empregado como insumo na compostagem, a qual já 
funciona na COMCAP, localizado no pátio que iniciou suas atividades em junho de 
2007 no CTReS (Centro de Transferência de Resíduos Sólidos) no bairro do 
Itacorubi. Esse material será reciclado juntamente com resíduos provenientes do: 
Direto do Campo, que é um centro de distribuição de alimentos localizado em área 
central do município; resíduos provenientes da coleta realizada pela Associação 
Orgânica em supermercados, restaurantes e padaria; além de restos de roçadas 
realizadas pela COMCAP.  

Na gestão dos resíduos sólidos, a falta de locais apropriados para a 
disposição dos resíduos provenientes da poda de árvores e também de resíduos 
sólidos em geral, e o custo elevado das técnicas para seu tratamento constituem-
se em um dos maiores e principais problemas enfrentados atualmente, assim 
dentre as soluções que merecem destaque, está a utilização da compostagem 
como método ambientalmente correto e seguro para a reciclagem e reutilização 
dos resíduos de poda urbana. 

Abaixo na figura 2 apresentamos um fluxograma dos resíduos orgânicos 
coletados e gerados pela COMCAP e resíduos de poda de particulares no 
município de Florianópolis. Está ilustrada com um círculo vermelho a 
funcionalidade do projeto, mostrando que os resíduos de poda poderiam ser 
aterrados no aterro de inertes ou através da aquisição de um Picador os mesmos 
resíduos podem ser processados para serem utilizados como insumo na 
compostagem, representando esta, uma alternativa mais adequada pela sua 
sustentabilidade ambiental. 
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Figura 2 – Fluxograma dos Resíduos Orgânicos em Florianópolis 

 

Acima na figura 2 está representado o fluxo dos resíduos de podas no 
município de Florianópolis com a utilização de um picador fixo no CTReS. 
Entretanto, a fim de dinamizar o fluxo apresentado na figura 2, visando um maior 
aproveitamento energético de processos inerentes à destinação final desses 
resíduos, pensou-se na necessidade de mobilidade do picador, necessitando este 
ser móvel. Com isto, permite o mesmo a mover-se dentro da estrutura da 
COMCAP, assim como nas estradas e rodovias do município. Além disso, o 
picador móvel deve ser acoplado a um motor a combustível (diesel), permitindo 
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com isso uma mobilidade e uma autonomia de ações. Com essas estruturas 
físicas acopladas o picador terá uma mobilidade entre as bases operacionais 
atualmente existentes da COMCAP, as quais podem ser vistas na figura 3 abaixo, 
como a base do sul da ilha, a base do norte da ilha, conhecida como “Motorhome" 
e o novo aterro de inertes, localizado no Canto do Lamin, próximo a Canasvieiras, 
que encontra-se em fase de licenciamento ambiental. Na figura 3 abaixo é 
apresentado o mapa do município de Florianópolis, destacando as atuais bases 
operacionais da COMCAP. 

 

Figura 3 – Atuais Bases operacionais da COMCAP  
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Como conseqüência do picador movendo-se entre as estruturas da 
empresa, permite-se acumular restos de podas nos extremos norte e sul da ilha, 
para posteriormente transportar o picador até a base operacional em questão e 
então picar o material sem a necessidade de mover todo o resto de poda até o 
CTReS. A poda picada – maravalha, será transportada pelas caixas estacionárias 
roll on roll off (de 20 m³ e 30 m³) até o CTReS, onde através da compostagem 
será reciclada organicamente. As caixas receberão o material picado diretamente 
dentro deles, agilizando o processo e evitando perda de material.  

Como a poda estará sendo picada antes de ser transportada, ocorrerá 
uma diminuição do volume da mesma, dessa forma ocorrerá uma diminuição do 
consumo de combustível de transporte e dos gases emitidos pelos equipamentos 
de transporte em comparação com os restos de poda sendo transportados em seu 
estado natural (não picada). Em relação à logística de utilização das caixas, 
enquanto uma caixa está sendo usada para receber a poda que está sendo 
picada, a outra transporta o material até o CTReS, onde acontecerá a 
compostagem. 

O picador poderá ficar nessas bases operacionais por um pequeno 
espaço de tempo (um ou dois dias), a fim de picar toda a poda acumulada. Esse 
processo de mobilidade do picador visa uma valorização energética dos processos 
atuando próximo da fonte geradora. Abaixo na figura 4 apresentamos um 
fluxograma do processo de trituração dos resíduos orgânicos que seria 
beneficiado pela mobilidade e autonomia do picador. 
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Figura 4 – Fluxograma da Mobilidade do Picador 

 

Pensando-se na otimização de utilização das caixas estacionárias 
enquanto as mesmas não estiverem sendo utilizadas no processo citado 
anteriormente, estas ficarão no aterro de inertes ou no Ponto de Entrega 
Voluntária (PEV) localizado no CTReS, que consiste num equipamento onde os 
munícipes podem levar materiais de pequeno volume. A estrutura do PEV será 
dotada de 04 caixas estacionárias para receberem diferentes tipos de resíduos 
sólidos em cada uma delas, sendo que uma destas caixas será utilizada para 
armazenamento de podas depositadas pelos munícipes. O PEV do CTReS, está 
atualmente em fase de término de obras na estrutura civil, sendo que o projeto do 
mesmo está exposto na figura 5 abaixo. 
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Figura 5 – Projeto do PEV CTReS 

 

Sabendo-se que o município de Florianópolis possui característica 
polinucleada, a COMCAP vem descentralizando suas bases operacionais, com o 
objetivo de otimizar os serviços de limpeza urbana. Desta forma, a COMCAP 
conta hoje com 03 bases operacionais, 02 aterros de inertes e 01 PEV. 
Futuramente a COMCAP e o município de Florianópolis projetam contar com 06 
PEV’s, os quais podem ser vistos na figura 6 abaixo, assim como os aterros de 
inertes. Além disso, a COMCAP vem estudando novos locais para instalação de 
PEV’s e bases operacionais. 
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Figura 6 – Imagem do município de Florianópolis PEVs (amarelo), aterro de 
inertes (verde) (Elaborado a partir do Geoprocessamento Corporativo PMF). 

 

Outra hipótese de utilização da mobilidade do picador em favor ao meio 
ambiente, seria a utilização do picador diretamente na fonte geradora. Por 
exemplo, através da solicitação de algum órgão público como a Floram, o picador 
móvel pode atuar diretamente na fonte geradora se esta tiver a capacidade de 
receber os resíduos triturados diretamente. O picador pode picar material de 
alguma área de preservação, parque ou área de conservação do município e 
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retornar o material picado diretamente nas áreas mencionadas anteriormente, de 
modo a criar insumo para a vida vegetal do local. Para esta finalidade, sempre um 
técnico responsável, como um Engº Agrônomo da COMCAP ou um técnico do 
órgão responsável pela solicitação devem acompanhar este procedimento.  

Com a realização do processo acima citado, existiria uma reincorporação 
da matéria orgânica no solo local, mitigando impactos ambientais uma vez que ao 
invés de retirar nutrientes do solo estes nutrientes estariam sendo reincorporados 
ao solo local. Além desses benefícios citados, com a reciclagem dos resíduos de 
poda no próprio local, se diminuiria o fluxo de veículos de transporte e máquinas 
dentro da área de preservação, os quais seriam utilizados para a finalidade de 
transportar os restos de poda de dentro da área de preservação para outro local 
no município. 

A fim de realizar todas as atividades e suprir todas as necessidades acima 
citadas, se faz necessário à aquisição de um picador móvel, com especificações 
que permitam sua mobilidade e autonomia através do município de Florianópolis, 
assim como as caixas estacionárias, as quais são fundamentais na logística de 
mobilidade do picador.  

Deste modo à aquisição de um picador, bem como de 2 caixas 
estacionárias,  fará com que todo o processo de valorização de resíduos orgânicos 
funcione melhor, reciclando mais matéria orgânica, gerando mais composto e 
diminuindo o desperdício de matéria orgânica com potencial energético. A 
experiência do município de Florianópolis poderá subsidiar a inovação ou a 
adequação de projetos para a gestão de resíduos de podas em muitos outros 
municípios. Visando a sustentabilidade dos processos inerentes relacionados à 
reciclagem e reutilização de resíduos orgânicos. 

Pretende-se atender os princípios da gestão sustentável dos resíduos 
sólidos urbanos, da não-geração, da minimização, da reutilização e da reciclagem, 
proporcionando melhores condições ambientais no município e na qualidade de 
vida de sua população no caso específico da presente proposta, através da 
destinação adequada para os resíduos de podas.  

 

Ilustrações: 

Geração e coleta: 
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7 e 8 – Coleta de resíduos de podas realizada pela COMCAP – em áreas públicas 
 

 
9 - Empreiteira da CELESC realizando podas de manutenção 

Descarga Área de triagem, estoque e Aterro de Inertes: 
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10 – Placa de entrada da Área de triagem, estoque e Aterro de Inertes e 11 - 

Caminhão da COMCAP descarregando madeiras e podas no aterro de inertes 
 

   
12 – Munícipe - pequeno gerador - descarregando restos de podas no aterro 

 

 
13 - Resíduos de poda depositados atualmente no Aterro de Inertes aguardando 

processamento 
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14 – Munícipe - pequeno gerador - depositando móveis no aterro de Inertes e 15 – 

Móveis velhos depositados atualmente no Aterro de Inertes esperando 
processamento 

 
Pátio de Compostagem 
 

 
16 - Uso da pá carregadeira para levar os resíduos orgânicos às leiras 
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17 - Leiras no Pátio de Compostagem 

 
 
 

  
18 - Composto pronto para utilização e 19 - horta demonstrativa adubada com 

composto 
 

7. Objetivo Geral 

 

Valorização dos resíduos sólidos orgânicos no município de Florianópolis 
através de beneficiamento dos resíduos de podas e destinação ambientalmente 
adequada dos resíduos de poda coletados e/ou recebidos pela estrutura da 
COMCAP. 
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8. Metas 

8.1 Metas Específicas  

 

 Adquirir e instalar equipamentos adequados para beneficiamento dos 
resíduos de poda; 

 Executar obras civis para área de beneficiamento dos resíduos de poda; 

 Treinar operadores para o início da operação; 

 Orientar a população/usuários sobre o funcionamento do projeto; 

 Produzir matéria prima para a compostagem pelo processamento dos 
resíduos de poda através de equipamento de beneficiamento; 

 

8.2 Metas associadas 

 

 Disponibilizar área e informar a população sobre o local adequado para 
disposição de resíduos de poda; 

 Destinar corretamente os resíduos de poda do município de Florianópolis; 

 Dar destino adequado ao material de poda estocado atualmente no aterro 
de inertes; 

 Dar destino adequado aos resíduos de poda do manejo da arborização 
urbana; 

 Dar destino adequado aos resíduos de poda da manutenção de rede 
elétrica e telefônica; 

 Evitar a disposição inadequada de resíduos de poda em áreas como grotas, 
terrenos baldios e beira de estrada; 

 Produzir composto utilizando os resíduos de poda processados; 

 Reutilização de resíduos de poda como composto para revitalização de 
áreas degradadas com retorno de nutrientes ao solo; 

 Conservar o verde da cidade através de podas e cortes; 

 Evitar impactos negativos ao solo, água e ar; 

 Incentivo ao verde sustentável nas casas evitando impermeabilização do 
solo. 
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9. Metodologia 

 

O fluxo geral do processo de valorização dos resíduos de poda se dará da 
seguinte forma: 

1. Coleta; 

2. Transporte até o aterro de inertes; 

3. Armazenagem temporária em local adequado; 

4. Processamento; 

5. Transporte até a área de compostagem; 

6. Reciclagem da matéria orgânica; 

7. Produção do composto pronto para aplicação; 

8. Utilização da matéria transformada. 

 

A COMCAP, em suas funções de executora do Sistema de Limpeza 
Pública Urbana, além de gerar resíduos orgânicos de restos de poda, também 
produz resíduos orgânicos de roçada, que, por representar grande potencial de 
recuperação energética reciclados organicamente na compostagem. Além destes, 
serão utilizados como matéria prima no processo de compostagem os resíduos 
coletados e/ou recebidos provenientes do centro de distribuição de alimentos; da 
coleta realizada pela Associação Orgânica; de supermercados, restaurantes e 
padarias da região.  

Mesmo sem a divulgação do espaço para o recebimento dos resíduos de 
podas no Aterro de Inertes hoje existe a entrada mensal de aproximadamente 30 
empresas particulares (formal e informal), as quais depositam sem custo os seus 
resíduos. O aterro recebe ainda os resíduos de poda das secretarias do município 
(Floram, Sesp, Habitação, etc.), além da CELESC.  

A COMCAP fará a coleta dos resíduos de poda provenientes da limpeza 
de áreas públicas, com caminhões de sua frota e com mão de obra própria, sendo 
depositados temporariamente, em duas caixas estacionárias de 30 m3 localizadas 
no aterro de inertes até o seu processamento. Os resíduos de poda originados de 
particulares ou secretarias do município, serão depositados nessas mesmas 
caixas. O processamento acontecerá em um equipamento de beneficiamento - 
picador, que tem a função primordial de transformar os resíduos de poda em um 
material de pequena granulometria – maravalha.  

O próximo passo é transportar as caixas estacionarias contendo a 
maravalha até o pátio da compostagem do CTReS, agregando-a aos outros 
resíduos orgânicos produzidos e coletados pela COMCAP. Todo o transporte 
desde a coleta dos resíduos após a poda até a compostagem será feito pela 
COMCAP, com frota, equipamentos e mão de obra própria. 
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O maquinário requerido pelo presente proposto reduzirá a espessura e o 
tamanho das partículas dos resíduos de poda, as quais são formadoras dos 
compostos habilitando-as a fazer parte do processo de compostagem. Desse 
modo ocorrerá a reciclagem do material proveniente dos resíduos de poda, 
através de seu processamento no picador e utilização na compostagem. 

O picador processará a quantidade média de 500 m3/mês provenientes de 
podas do município de Florianópolis. A característica geral das toras é de diâmetro 
máximo de 250 mm com granulometria final após o processo será de 20 a 35 mm. 

O picador terá abertura de no mínimo 400 x 600 mm, e será composto 
com motor próprio à combustível (diesel), transportador tipo calha de no mínimo 
1500 mm x 600 mm, engate de reboque compatível com os caminhões da 
COMCAP e preparação para o transporte rodoviário (estrutura física e elétrica). O 
picador deverá atender a demanda, ser adequado tecnicamente para a função de 
triturar os resíduos de poda, com suas características de alta umidade devido às 
folhas verdes e galhos finos, necessitando de um equipamento apropriado para tal 
finalidade. 

Todo material proveniente da construção civil, madeira natural, móveis e 
etc será levado por empresas que possuem convênio firmado com a COMCAP, 
com mão de obra, equipamento e frota da convenente. 

O picador na maior parte do tempo será alocado sob uma estrutura 
metálica de 15 x 10 x 6 m com colunas treliçadas, em solo coberto por um 
contrapiso, com área total de 150 m2. Nessa cobertura também ocorrerá a 
desmontagem de estofados provenientes da coleta de resíduos volumosos, 
originando madeira através da desmontagem, esse material será disponibilizado 
para as empresas conveniadas a COMCAP que os coletarão e darão um destino 
ambientalmente adequado. A referida cobertura tem por finalidade humanizar a 
área de ação dos operadores e permitir um local adequado para as atividades 
sazonais em dias de chuva, otimizando assim recursos públicos alocados em 
despesa de pessoal. Além disso, visa proteger o bem público solicitado das 
intempéries do tempo ampliando sua vida útil. 

A técnica de compostagem será capaz de atender a demanda e se mostra 
segura, sendo feita em local apropriado com instalações adequadas. A segurança 
da compostagem é obtida em convênio com a Universidade Federal de Santa 
Catarina – UFSC, a qual disponibiliza todo o apoio técnico necessário para o 
correto funcionamento da mesma. 

A matéria orgânica reciclada gerará o composto, o qual será utilizado para 
na adubação nas hortas escolares da rede municipal de ensino, na manutenção 
de praças e jardins do município permitindo uma correta destinação aos resíduos 
de poda e enquadrando-se na gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos. 
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9.1 Infraestrutura 

 

A COMCAP, fundada em 1971, a partir de 1999 teve suas funções 
definidas pela Lei Municipal nº 5635/99 que segundo seu artigo 1º, possui a 
seguinte abrangência: “Executar os serviços públicos de coleta, transporte e 
tratamento de resíduos sólidos e de limpeza dos logradouros e vias públicas, bem 
como outros que sejam os mesmos conexos ou conseqüentes, além de executar 
obras e serviços de competência municipal”. A área de abrangência deste projeto 
está contemplada nos fins descritos, realizando as ações inerentes através da 
infraestrutura que apresentaremos a seguir. 

O Aterro de Inertes da COMCAP que recebe resíduos de poda do 
município de Florianópolis, possui a seguinte infra-estrutura: 

Pessoal 

 01 encarregado de turma; 

 01 apontador; 

 01 topógrafo e apontador; 

 02 operadores de máquina; 

 02 auxiliares operacionais – separação dos materiais e serviços gerais; 

 03 vigias. 

Equipamentos 

 01 Pá carregadeira Michigan 75 III – ano 1982; 

 01 trator de esteira Fiat Allis 7D – ano 1990; 

 02 Micro Tratores/Tobatta M140N - ano 1990. 

 

A área destinada à compostagem localizada no CTReS possui a seguinte 
estrutura: 

 03 operadores (geralmente auxiliar operacional) em dedicação exclusiva;  

 04 operadores auxiliares sazonais; 

 01 operador de máquina; 

 01 Trator Valmet 68 cafeeiro com reboque de carroceira aberta - ano 1986; 

 01 Pá carregadeira Michigan 75 III – ano 1981; 

 01 Micro trator/Tobatta M140N – ano 1990. 

 

Futuramente, com a aquisição do picador e das duas caixas 
estacionárias, será alocada a seguinte estrutura: 
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 02 operadores, em turno de 30 horas semanais. 

A compostagem em sua estrutura de coleta e transporte até o CTReS é 
constituído por: 

 

1. Resíduos Orgânicos – COPR  

 Origem: Orgânico – Sacolão; 

 Veículo Utilizado (Geralmente): 309 ou 339; 

 Tipo Veículo: Poli Guindaste (Cx. Brooks); 

 Motorista: COMCAP. 

2. UFSC – COPRU 

 Origem: Pontos de Coleta Associação Orgânica 

 Veículo Utilizado (Geralmente): 2; 

 Tipo Veículo: Kombi Cinza; 

 Motorista: 2 – Associação Orgânica. 

3. Capim – COPRC  

 Origem: Capina / Roçagem; 

 Veículo Utilizado (Geralmente): 203; 

 Tipo Veículo: Ford Coletor; 

 Motorista: COMCAP. 

4. Serragem – COPRS 

 Origem: Serragem da Hípica (SC.401); 

 Veículo Utilizado (Geralmente): 333 ou 322; 

 Tipo Veículo: Caçamba Rollon; 

 Motorista: COMCAP. 

5. Palha – COPRP 

 Origem: Palha do CEASA; 

 Veículo Utilizado (Geralmente): 333 ou 322; 

 Tipo Veículo: Caçamba Rollon; 

 Motorista: COMCAP. 

6. Material Externo– COPE 

 Origem: Externa (Particular); 

 Veículo Utilizado (Geralmente): 1 - Externo; 
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 Tipo Veículo: Externo; 

 Motorista: Externo. 

 

Ainda na compostagem, a infra-estrutura do pátio de compostagem 
localizado no CTReS é composta por: 

 Caixa d’água de 5.000 litros com encanamento e registro; 

 Gaiola especial de armazenamento para o acondicionamento adequado 
das bombonas; 

 Caixa d’água a jusante das leiras para armazenados do líquido percolado, 
utilizado na re-irrigação das mesmas; 

 Duas baias (uma coberta e uma descoberta) para lavagem das bombonas e 
retirada do material orgânico das mesmas; 

 Sistema de Wetlands para o tratamento da água de lavagem das 
bombonas. 

 Mecanismo de separação água/óleo, através de um tanque com chicanas e 
um reservatório para acúmulo dos óleos e gorduras.  

 

A COMCAP na execução de limpeza pública, na questão referida a coleta 
de lixo pesado e remoção, tem uma estrutura sólida operando, constituída de: 

Pessoal 

 Gerência 

 14 Motoristas; 

 28 Auxiliares Operacionais; 

Equipamentos 

 14 Caminhões Caçamba; 

 02 Retroescavadeira; 

 

10. Resultados Esperados 

 

 Destino adequado das podas de jardinagem geradas pela população; 

 Diminuição de custos da PMF/COMCAP para retirada de resíduos de poda 
de locais inadequados. 

 Vida útil do aterro de inertes ampliada;  

 Processamento de 500 m³ de podas do município de Florianópolis; 
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 Produção de composto utilizando resíduos de poda; 

 

 

11. Descrição e número de beneficiários (diretos e indiretos) e seu grau de 
envolvimento na elaboração, execução e monitoramento do projeto 

 

Os equipamentos solicitados irão beneficiar diretamente a Prefeitura 
Municipal de Florianópolis, que através da COMCAP, Floram e demais secretarias 
geram mensalmente resíduos de podas. A Celesc também produz resíduos de 
podas na manutenção de sua rede elétrica, sendo também beneficiada com um 
lugar adequado para dispor seus resíduos. 

A população que produz resíduos de poda para manutenção de seus 
jardins em suas casas e condomínios também poderá dispor de local adequado, a 
ser disponibilizado pela COMCAP. As empresas privadas de jardinagem e limpeza 
de terrenos também serão beneficiadas no processo, através do destino adequado 
dos resíduos que coletam. Tendo em vista o caráter privado e seu fim lucrativo, a 
estas deverá ser cobrada uma taxa, a qual poderá ser revertida para manutenção 
do equipamento. 

O município de Florianópolis como um todo será abrangido pelo projeto. 
Tendo em vista que o resíduo de poda origina-se com esta abrangência e que, o 
composto resultante de seu processamento tem destino público, amplia-se a 
população atingida. Além disso, indiretamente toda a população será atendida, 
pois com a correta disposição dos resíduos de poda se propicia um ambiente mais 
limpo e ambientalmente equilibrado. 

 

12. Estratégias de monitoramento 

 

Através de metodologia de gerenciamento de rotina – padronização, com 
mapeamento dos processos, definição de função; elaboração de padrões de 
sistema e padrões operacionais, metas, indicadores e aplicação do PDCA ( 
planejar, desenvolver, checar e atuar).  

Todo resíduo entregue no aterro de inertes ou em outra base operacional 
ou PEV da COMCAP será registrado por um empregado da COMCAP de modo 

que o mesmo registre: placa do veículo, nome do motorista, quantidade em m³ e 
procedência. Do mesmo modo ocorrerá registro da saída do material triturado, 
através de guia de Controle de Transporte de Resíduos CTR – onde, contará 
todos os dados de procedência e destinação do mesmo. 

Todos os dados serão inseridos no banco de dados da COMCAP e 
sistematizados. Sua análise permitirá o monitoramento, a identificação e a 
correção de resultados indesejados em relação as metas propostas. 
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Além do controle quantitativo, será analisada a qualidade da matéria 
prima e do composto através de metodologia técnica adequada. 

 

13. Estratégias de Avaliação 

 

As estratégias de avaliação se darão por sistematização das informações 
coletadas durante o processo e análise das metas através dos seus respectivos 
indicadores através do PDCA. 

 

Figura 20 - Ciclo Básico de Gerenciamento – PCDA 

O planejamento dos serviços, através do PDCA, se dará da seguinte 
forma: 

1. Estabelecer objetivos do processo/ metas 

2. Estabelecer itens que represente estes objetivos – indicadores 

3. Estabelecer regras para levantar dados para indicadores 

4. Estabelecer meios para alcançar as metas 

5. Treinar as pessoas 

6. Operar 

7. Levantar dados 

8. Verificar se o processo foi realizado conforme as metas propostas 

9. Verificar se os valores medidos estão conforme o esperado 

10. Tomar medidas se forem verificados desvios fora dos limites 

11. Analisar, identificar e eliminar resultados anormais 

12. Melhorar o processo 
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Inicialmente, para avaliar a quantidade de resíduos de poda reciclados 
será feita à análise dos dados obtidos relacionando a entrada de resíduos de poda 
para o picador e o incremento da produção final de composto em relação à média 
antes obtida, a qual consta no banco de dados da COMCAP. 

 

14. Cronograma de execução 

Metas 
Mês 

1 2 3 4 5 6 

1. Processo de 
Aquisição dos 
Equipamentos 

X X X X X  

2. Instalação dos 
Equipamentos 

    X  

3. Início da 
operação dos 
Equipamentos 

     X 

4. Treinamento 
de Funcionários 

    X  

5. Processo 
contração de 
Serviço para 
execução do 
Piso, Cobertura e 
Instalações 
Elétrica 

X X     

6. Execução de 
Serviço para 
execução do 
Piso, Cobertura e 
Instalações 
Elétrica 

  X X   

7. Orientação da 
população sobre 
funcionamento 
do Projeto 

    X X 

8. Produção de 
matéria prima 
para 
compostagem 

     X 
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15. Detalhamento orçamentário 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL CONCEDENTE CONVENENTE 

1.2.3.3.90.39 Outros Serviços – Pessoa 
Jurídica 3.100,00 3.100,00 0 

1.2.4.4.90.51 
Obras e Instalações 64.822,31 64.822,31 0 

1.2.4.4.90.52 
Equip. e Material Permanente 285.776,67 285.776,67 0 

SUB TOTAL 
  353.698,98 - - 

Contrapartida em bens e 
serviços 

Equip. e Material Permanente 160.226,00 0,00 160.226,00 

TOTAL do 
Investimento   513.924,98 353.698,98 160.226,00 

 

Demonstrativo da Contrapartida em bens e serviços 
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333 MBJ5566 
Ford 

C1622 2000 

Carroceria multi-
uso tipo roll-

on/roll-of (25Ton.) 
R$ 

105.000,00 
R$ 

102.000,00 
R$ 

99.512,00  
R$ 

25.000,00  
R$ 

124.512,00  

203 LZJ3631 

Ford 
Coletor  
F11000 1988 - 

R$ 
37.000,00  

R$ 
40.000,00  

R$ 
35.714,00  - R$ 35.714,00  

Critérios para inclusão dos bens e equipamentos como contrapartida do convênio: 
Foram considerados para compor a contrapartida em bens e serviços, bens diretamente 
relacionados a infra-estrutura dos serviços inseridos no objeto deste projeto. Estes itens estão 
presentes nas atividades já apresentadas de forma permanente. A definição dos valores de 
contrapartida do projeto, referente aos bens e equipamentos, será determinada pela tabela FIPE, 
confirmada por pesquisa de mercado. Para o veículo será apresentado o Certificado de Registro e 
Licenciamento do Veículo como documento comprobatório de posse do mesmo.  
 

 

15.1. Relação de Materiais e ou Serviços a Serem Adquiridos 

 

A relação de materiais e ou serviços a serem adquiridos encontram-se listados no 
Anexo I, sendo o montante das despesas a quantia de R$ 353.698,98 
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15.2. Cronograma de desembolso 

 

Cronograma de desembolso do Concedente é apresentado no Anexo II. 

Cronograma de desembolso do Convenente é apresentado no Anexo III. 

 

16. Estratégias de continuidade das ações após o término do financiamento 
pelo FRBL 

 

Os equipamentos a serem adquiridos serão integrados ao patrimônio da 
COMCAP e zelados através do bom uso dos mesmos, de acordo com as 
recomendações dos fabricantes assim como guarda em local seguro e 
manutenção. Com isto, os equipamentos de beneficiamento poderão ser utilizados 
até se tornarem obsoletos, tendo em vista que estes equipamentos possuem 
longa vida útil, submetendo-os à correta manutenção, pretende-se prolongar ao 
máximo este tempo. 

 

17. Estratégias de divulgação dos resultados 

 

A divulgação de resultados e processos será disponibilizado através de 
envio de releases para imprensa e no website da COMCAP podendo servir de 
ajuda técnica a outros municípios que se preocupem com a destinação 
ambientalmente adequada de seus resíduos de poda e queiram reaproveitá-los 
para utilização na compostagem. Os resultados também podem ser requisitados 
por pedido ao Departamento Técnico da empresa em questão. 

Nas palestras e programas de educação ambiental ministradas pela 
COMCAP também poderão ser usados os resultados como demonstração da 
atuação da empresa na área ambiental. Ainda no CTReS funciona o Circuito do 
Lixo, o qual recebe cerca de 6000 pessoas por ano, sendo na sua maioria 
estudantes, os quais tomarão conhecimento do presente projeto enquanto 
estiverem participando do Circuito. 

 

18. Capacidade Administrativa, de infra-estrutura e experiência de trabalho 
da entidade proponente ou executora na área de abrangência do projeto 

 

Em anexo. 
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19. Parcerias 

 

O Pátio de Compostagem do CTReS foi iniciado a partir do convênio 
celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Companhia 
de Melhoramentos da Capital – COMCAP, firmando no dia 1º de julho de 2008. 

O objeto do convênio foi a implantação do pátio de compostagem no 
Centro de Transferência de Resíduos Sólidos – CTReS, no Itacorubi,  a troca de 
resíduos (como inoculante, palha, resíduos energéticos) para aperfeiçoar o 
processo de compostagem em cada instituição e a utilização do composto 
resultante nas hortas escolares das escolas municipais e na manutenção de 
praças e jardins do município. 

Os setores responsáveis pela implantação do pátio são na COMCAP a 
Divisão de Destino Final e na UFSC o CCA/Departamento de Engenharia Rural – 
Profº Rick Muller. 

 

20. Declaração – Diversas 


