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1. OBJETIVO 

O presente documento tem como objetivo apresentar o “PRODUTO 7: DIAGNÓSTICO 
DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS”, o qual é 

parte integrante do PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DO 

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS – PMISB.  

A elaboração do PMISB do Município de Florianópolis, Capital do Estado de Santa 

Catarina, é objeto do Contrato No 036/FMFB/2009 firmado em 29/01/2009 entre a 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA e a Empresa 

MPB Saneamento Ltda. O prazo de execução dos trabalhos é de 08 (oito) meses 

contados a partir da data de entrega da Ordem de Serviço No 001/2009, a qual foi 

emitida na mesma data da assinatura do contrato. 

O contrato prevê a entrega de 12 (doze) produtos, a seguir listados: 

• Produto 1  

 Relatório de Elaboração  dos  Mapas  do  Município  com  Delimitação  das  Regiões 

Administrativas (Distritos), Bacias Hidrográficas Elementares e Unidades Territoriais 

de Análise e Planejamento – UTP; e  

 Relatório da Oficina de Capacitação.  

• Produto 2 

 Relatório do Diagnóstico da Caracterização Física dos Distritos Administrativos. 

• Produto 3 

 Relatório do Diagnóstico Social.   

• Produto 4 

 Relatório do Diagnóstico do Setor de Abastecimento de Água.  
• Produto 5 

 Relatório do Diagnóstico do Setor de Esgotos Sanitários. 
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• Produto 6 
 Relatório do Diagnóstico do Setor de Drenagem Urbana. 

 
• Produto 7  

 Relatório do Diagnóstico do Setor de Resíduos Sólidos. 

• Produto 8 
 Relatório   dos   Cenários  de  Evolução  dos  Setores  de  Saneamento  (Água, 

Esgoto,  Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana). 

• Produto 9 
 Relatório da Versão Preliminar do Plano Municipal de Saneamento; e 
 Relatório da Versão Preliminar de Hierarquização das Áreas de Intervenção 

Prioritária. 

REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS LOCAIS 

• Produto 10 
 Relatório da Versão Preliminar Consolidada do Plano Municipal de Saneamento; 
 Relatório  da  Versão  Preliminar  Consolidada   da   Hierarquização   das   Áreas  de  

Intervenção Prioritária; e    
 Relatório das Audiências Públicas Locais. 

• Produto 11 
 Relatório da Versão Final do Plano Municipal de Saneamento; e 
 Relatório da Versão Final da Hierarquização das Áreas de Intervenção Prioritária. 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL 

 Relatório da Versão Final Consolidada do Plano Municipal de Saneamento; 

 Relatório   da   Versão   Final    Consolidada    da    Hierarquização   das   Áreas   de  

Intervenção Prioritária; e    
 Relatório da Audiência Pública Municipal. 

 
• Produto 12 

 Relatório do Projeto de Lei do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico. 
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2. EMPREENDEDOR 

Nome: Prefeitura Municipal de Florianópolis  

Registro Legal: CNPJ No 88.892.282/0001-43 

Endereço: Rua Tenente Silveira, No 60, 5o Andar, Bairro Centro, Florianópolis/SC  

CEP: 88010-301  

Telefone: (48) 32516036  

FAX: (48) 32516040  

Site: www.pmf.sc.gov.br   
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3. GERENCIADOR DO CONTRATO 

Nome: Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA   

Registro Legal: CNPJ No 82.892.282/0016-20 

Endereço: Rua Tenente Silveira, No 60, 4o Andar, Bairro Centro, Florianópolis/SC  

CEP: 88010-301  

Telefone/Fax: (48) 32516301/32516302  

E Mail:  nelsinhoprefeitura@pmf.sc.gov.br 
atila@pmf.sc.gov.br  
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4. EXECUTOR DOS TRABALHOS DE CONSULTORIA  

Nome: MPB Saneamento Ltda 

Registro Legal: CNPJ No 78.221.066/0001-07 

Endereço: Rua Felipe Schmidt, No 649 – Edifício Torre da Colina – Sala 304  

Bairro Centro – Florianópolis/SC 

CEP: 88.010-080 

Telefone: (48) 225 3682 

FAX: (48) 225 3682 

Site: www.mpb.eng.br 
 
Responsáveis Técnicos: 

Bertoldo Silva Costa 
Msc. Engenheiro Sanitarista e Ambiental 
CREA/SC No 17.281-6 
E Mail: Bertoldo@mpb.eng.br 
 
Paulo José Aragão 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental e Advogado 
CREA/SC No 17.445-1 
E Mail: pjaragao@mpb.eng.br 
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5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
A falta de gerenciamento dos resíduos em geral, tem sido atualmente alvo de grandes 

discussões entre as mais diversas áreas da sociedade. Isto tem ocorrido devido ao fato 

dos resíduos representarem uma fonte de riscos à saúde e ao meio ambiente, 

principalmente pela falta de adoção de procedimentos técnicos e ambientalmente 

adequados no que diz respeito ao seu manejo.  

O manejo inadequado dos resíduos pode oferecer uma série de riscos ambientais, que 

ultrapassam os limites do município gerador, podendo gerar doenças e perda da 

qualidade de vida da população que, direta ou indiretamente tenha contato com o 

material descartado, desde o momento da geração até seu destino final. 

Apesar do imenso esforço em se reduzir, reutilizar e reciclar, os aterros sanitários ainda 

representam a principal destinação final dos resíduos sólidos do mundo (ver Quadro 
01). E, pelo menos, enquanto novas tecnologias de destino final não surgirem como 

alternativa viável esta tecnologia é um constituinte essencial de qualquer sistema de 

manejo de resíduos sólidos. 

Quadro 01: Tratamento e Disposição Final do Lixo Coletado em Outros Países  

País ou Região Aterro Sanitário (%) Incineração (%) Compostagem (%) 
Estados Unidos 80 19 <1 
Japão 30 70 2 
Alemanha 70 30 3 
França 55 40 9 
Suíça 20 80 - 
Suécia 40 55 5 
Espanha 80 15 5 
América Latina 98 < 1 < 1 
Fonte: Oficina Pan-americana de La Salud – OPS/OMS, F. Zepeda, 1995. 

A carência de áreas para implantação de novos aterros sanitários, contudo, está 

aumentando sensivelmente, tanto pela rigidez na avaliação das regiões potenciais, 

quanto devido à expansão urbana, o que diminui ou elimina a disponibilidade para esse 

tipo de investimentos. 
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Este trabalho, de suma importância para o planejamento ambiental do municipio de 

Florianópolis, traz o diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos urbanos e das 

perspectivas para o ano de 2028 como horizonte de planejamento, relacionando as 

possíveis alternativas de ações estruturais e não estruturais e propõe programas e 

metas para o gerenciamento adequado. Vale salientar que os aspectos sociais também 

são contemplados neste trabalho. 
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6. RESÍDUOS SÓLIDOS 

6.1. Definições  

De acordo com o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda “lixo é tudo aquilo que não 

se quer mais e se joga fora; coisas inúteis, velhas e sem valor”. Já a ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas define o lixo como os “restos das atividades humanas, 

considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo-se 

apresentar no estado sólido, semi-sólido ou líquido, desde que não seja passível de 

tratamento convencional”.  

Conforme BUENO (1988 apud BIDONE et al, 2001, p.4) “[...] a palavra resíduo como 

originária do latim residuum, de residere, significa ficar assentado no fundo de”, ou seja, 

resto, sobra, borra, sedimento, de onde surge a conotação atual do termo. 

A Organização Mundial da Saúde OMS define resíduos como: qualquer coisa que o 

proprietário não quer mais, em um certo local e em um certo momento, e que não 

apresenta valor comercial corrente ou percebido (BIDONE et al, 2001, p.4). 

Segundo DOMENÉCH (1993) resíduo é tudo o que é gerado como conseqüência não 

desejada de uma atividade humana e, em geral, de qualquer ser vivo. Como sabemos 

os resíduos sólidos apresentam caráter antropogênico, pois são única e exclusivamente 

gerados pelo homem em suas atividades diárias em sociedade. E, além disso, 

apresentam caráter inesgotável, uma vez que é também ilimitada a capacidade do ser 

humano de crescer numericamente ou em conhecimentos e inventos, gerando cada dia 

novos produtos e por conseqüência mais lixo. Na sociedade consumista na qual vivemos 

atualmente, cresce a cada dia a necessidade de consumir mais produtos para 

demonstrarmos que existimos e pertencemos a uma classe econômica elevada. E 

devido a produção cada vez maior de resíduos, começou também a existir uma certa 

preocupação e conscientização com o manejo e tratamento dos mesmos, já que o 

destino incorreto dos resíduos gerados sejam eles domiciliares, industriais ou 

hospitalares, comprovadamente  podem  causar danos irreparáveis ao meio ambiente, e 

entenda-se por meio ambiente todos os seres vivos pertencentes a área afetada. 
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Segundo o Manual de Gerenciamento Integrado do Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

- IPT (2000), uma forma importante de classificação dos resíduos é quanto a origem, ou 

seja, domiciliar, comercial, público, serviço de saúde, portos, aeroportos e terminais 

ferroviários e rodoviários, industriais, agrícolas, e entulhos. Assim temos: 

• Domiciliar: aquele originado na vida diária das residências, constituído por restos de 

alimentos (cascas de frutas, verduras, sobras, etc.), produtos deteriorados, jornais, 

garrafas, embalagens em geral, papel higiênico, fraldas descartáveis, entre outros. 

• Comercial: aquele originado nos diversos estabelecimentos comerciais e de serviços, 

tais como supermercados, lojas, bares etc. 

• Público: são aqueles resultantes de limpeza das vias públicas, praias, limpeza de 

galerias, córregos e terrenos, restos de podas de árvores, corpos de animais, entre 

outros. 

• Serviços de Saúde: estes são provenientes de hospitais,clínicas médicas e 

veterinárias, laboratórios de análises clínicas, farmácias, postos de saúde, consultórios 

odontológicos, e outros estabelecimentos. 

• Portos, aeroportos e terminais ferroviários e rodoviários: são aqueles que contém ou 

potencialmente podem conter germes patogênicos produzidos nestes estabelecimentos. 

Basicamente constituem-se de materiais de higiene e asseio pessoal e restos de 

alimentos, os quais podem veicular doenças provenientes de outras cidades, estados ou 

países. 

• Industrial: são aqueles gerados nos diversos ramos da indústria, estes são bastante 

variados, podendo ser representado por cinzas, óleos, lodos, resíduos alcalinos ou 

ácidos, plásticos, papéis, madeira, fibras e outros. 

• Agrícola: correspondem aos resíduos das atividades da agricultura e da pecuária, 

como embalagens de adubos, defensivos agrícolas, ração, restos de colheita, esterco 

animal e outros. 
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• Entulho: são os resíduos da construção civil, compostos por materiais de demolições, 

restos de obras, reformas, etc. 

A publicação do Ministério da Saúde, Saúde Ambiental e Gestão de Resíduos – 2002, 

diz que quando tratamos de resíduos sólidos, devemos buscar a redução do volume 

gerado, por meio da reutilização e reciclagem, adiando ao máximo a sua disposição 

final. Portanto, o objetivo é: 

►Reduzir: é a diminuição da geração de resíduo sólido, seja por meio da sua redução 

na fonte (menor consumo de matéria-prima), seja na redução do consumo, 

ou na redução do desperdício. Inclui-se também a redução da 

periculosidade, ou seja, opção pela utilização de materiais ou equipamentos 

que apresentam menor risco no manejo e menor impacto ao meio ambiente. 

►Reutilizar:  é a possibilidade de utilizar um produto descartado para várias finalidades, 

otimizar o máximo o seu uso antes do descarte final, ou, ainda, o seu 

reenvio ao processo produtivo, visando a sua recuperação para o mesmo 

fim ou recolocação no mercado, evitando o descarte por um período 

maior. 

►Reciclar: é  a  transformação  de  um  produto  após o fim de sua vida útil, utilizando 

os materiais que o compõem em outro produto, com finalidade diferente do 

produto original. A compostagem, por exemplo, é uma forma de reciclagem. 

A ISO 14040 define reciclagem como um conjunto de processos que 

permitem o redirecionamento de materiais, que de outra forma seriam 

dispostos como resíduos, desde que esses processos estejam inseridos em 

um sistema econômico, onde os materiais reciclados contribuam para a 

produção de material útil.  

Vale ressaltar que, se os processos que envolvem os 3R – redução, reutilização, 

reciclagem – não forem projetados e operados em condições adequadas, podem causar 

danos à saúde dos trabalhadores envolvidos, além de poluir o meio ambiente. Algumas 

ações para a minimização do resíduo sólido são apresentadas a seguir: 
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  reaproveitá-lo para a recuperação de energia. Neste caso o resíduo seria usado como 

fonte de energia calorífica, para a geração de energia elétrica ou térmica, como por 

exemplo, a reutilização do bagaço de cana para alimentar termelétricas; 

  reutilizá-lo para o mesmo fim, tendo o material descartado a mesma utilidade anterior. 

Assim, vasilhames retornáveis, frascos de vidro, por exemplo, passam apenas por um 

processo de desinfecção e limpeza; 

  reciclá-lo para outro fim, ou seja, o material descartado será utilizado para aplicações 

diversas da original, como por exemplo, utilizar uma lata de refrigerante consumido, 

após retrabalho, para servir de porta-canetas; 

 reaproveitar como matéria-prima secundária: o material será reprocessado para ser 

utilizado para o mesmo fim. Por exemplo, na reciclagem de papel, o papel usado será 

reaproveitado para fazer papel novamente; 

  utilizar produtos mais duráveis, não descartáveis; 

  utilizar produtos com menor volume de embalagem; 

  evitar desperdício de alimentos;  

  utilizar produtos que ofereçam a possibilidade de abastecimento (refil); 

  imprimir utilizando o modo econômico; e 

 utilizar sempre que possível a informatização como forma de reduzir a geração de 

documentos em papel (incluindo a comunicação por meio eletrônico); e muitas outras 

ações. 

6.2. Os Problemas Relacionados aos Resíduos Sólidos  

Conforme (ALMEIDA, 2003) os resíduos sólidos contêm inúmeros materiais que servem 

de fonte de alimentação, água e abrigo para uma variedade de organismos vivos. O lixo 

além de conter grandes quantidades de resíduos de natureza biológica humana, de 

conter animais e vegetais, como, por exemplo, as toneladas de fezes humanas que 

podem trazer vetores biológicos responsáveis por infecções, constitui-se em local ideal 
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para alguns animais, que nele encontram alimento, água e abrigo, e tornam-se 

veiculadores ou reservatórios de doenças.  

No Quadro 02 apresentamos o tempo de sobrevivência de microorganismos 

patogênicos presentes nos resíduos sólidos. 

Quadro 02:  Tempo  de  Sobrevivência  (em  dias)  de  Microorganismos  Patogênicos 
 Presentes nos Resíduos Sólidos 

Microorganismos Doenças Dias 
Bactérias  

Salmonella typhi Febre Tifóide 29 -70 
Salmonella Paratyphi Febre Paratifóide 29 -70 

Salmonella sp Salmoneloses 29 -70 
Shigella Disenteria bacilar 02 - 07 

Coliformes fecais Gastroenterites 35 
Leptospira Leptospirose 15 - 43 

Mycrobacterium tuberculosis Tuberculose 150 - 180 
Vibrio cholerae Cólera 1 - 13* 

Vírus  
Enterovírus Poliomielite (Poliovírus) 20 - 70 

Helmintos  
Ascaris lumbricoides Ascaridíase 2.000 - 2.500 

Trichuris trichiura Trichiuríase 1.800** 
Larvas de ancilóstomos Ancilostomose 35** 
Outras larvas de vermes - 25 - 40 

Protozoários  
Entamoeba histolytica Amebíase 08 - 12 

Fonte: Adaptado de Suberkropp (1974) In Lima (1995). 
*Felsenfeld, (1965) em alimentos.                                  **Rey, (1976) em laboratório. 

Alguns organismos podem sobreviver a vida toda as custas do lixo, enquanto, outros 

utilizam o lixo apenas em algumas fases de seu desenvolvimento. 

Os principais vetores de importância epidemiológica, veiculadores de moléstias e que de 

alguma forma freqüentam o lixo são: mosquitos, moscas, baratas e roedores.  

O esquema da Figura 01 expressa as possíveis vias de contato de agentes patogênicos 

para o homem, através dos resíduos e Quadro 03 apresenta as doenças associadas 

aos resíduos.  
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Figura 01: Vias de Acesso de Agentes Patogênicos para o Homem 
Fonte: Adaptação de FORATTINI, et al ALMEIDA (2003) 

As fontes (reservatórios) podem ser animadas ou inanimadas, entretanto, para a 

epidemiologia, as fontes animadas são as mais importantes. Desta forma, há as 

infecções comuns ao homem e aos vegetais, as chamadas Fitonoses, que são de pouca 

relevância no quadro das doenças transmissíveis. As Zoonoses, que são infecções 

comuns aos homens e animais, são subdivididas em: As Antropozoonoses, adquiridas 

pelo homem através de fonte animal, como por exemplo, a leptospirose, brucelose, 

etc..., e as Zooantroponoses, adquiridas pelos animais, através de fonte humana, como 

por exemplo a tuberculose humana no gado. E, finalmente, as Antroponoses, adquiridas 

pelo homem, através de fonte também humana, como por exemplo, as doenças 

venéreas. 

A destinação final dos resíduos sólidos no Brasil é muito problemática. Há várias formas 

de dispor os resíduos, alguns considerados corretos, como o caso dos aterros sanitários 

ou a incineração, outras condenáveis, como os lixões a céu aberto. Assim, há inúmeras 

possibilidades de contaminação ou poluição que poderão ocorrer, trazendo reflexos a 

saúde  da  população. O  esquema  da  Figura 02  demonstra algumas possibilidades de  
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impactos ambientais que podem ser ocasionados pelos resíduos sólidos. 

Quadro 03: Doenças Associadas aos Resíduos Sólidos 

 
Fonte: Conforme Bertussi Filho (2002), et al ALMEIDA (2003). 

6.3. Resíduos Sólidos: Histórico 

No Brasil, o serviço sistemático de limpeza urbana foi iniciado oficialmente em 25 de 

novembro de 1880, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, então capital do 

Império. Nesse dia, o imperador D. Pedro II assinou o Decreto No 3024, aprovando o 

contrato de “limpeza e irrigação” da cidade, que foi executado por Aleixo Gary e, mais 

tarde, por Luciano Francisco Gary, de cujo sobrenome origina-se da palavra gari, que 

hoje denomina-se trabalhadores de limpeza urbana em muitas cidades brasileiras. 



DOCUMENTO RELATÓRIO  No RL- 0309-800-942-MPB-007 
EMPREENDEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC  REVISÃO 

0 
 

Página  
20  

CONTRATANTE E 
GERENCIADORA DO 
CONTRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL – SMHSA  

TRABALHO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO   
PRODUTO 7: DIAGNÓSTICO DO SETOR RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

Dos tempos imperiais aos dias atuais os serviços de limpeza urbana vivenciaram 

momentos bons e ruis. Hoje, a situação da gestão dos resíduos sólidos se apresenta em 

cada cidade brasileira de forma diversa, prevalecendo, entretanto, uma situação nada 

alentadora. 

 
                      Figura 02: Impactos ambientais provocados pelos resíduos sólidos  
             Fonte: ROCHA (1982), et al ALMEIDA (2003) 

Em Florianópolis, conforme dados extraídos do documento elaborado para o Plano 

Diretor Participativo – Leitura Integrada da Cidade – Volume I (2008), até o início do 

Século XX, a população não contava com qualquer infra-estrutura sanitária adequada. 

Assim sendo, lançava seus dejetos diretamente nas ruas, nos fundos dos quintais, em 

terrenos baldios, nas praias ou ainda utilizava os serviços de transporte de resíduos, 

feitos por escravos, denominados “tigres”, os quais foram gradativamente substituídos 

pelo serviço concessionado de remoção de lixo e materiais fecais, feito em barris ou 

cubos. As praias eram tidas como locais adequados para receber os 

dejetos,influenciando, inclusive, no modo  como  eram dispostas as construções, cujos 
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fundos se posicionavam voltados para o mar justamente para permitir o lançamento dos 

despejos. Essa condição valorizava o imóvel, como se pode apreender do seguinte 

anúncio classificado do Jornal O Dia, na sua edição de 10 de agosto de 1905:  

“Vende-se uma casa e chácara à Rua Bocayuva, com acomodações para grande 

família, com água, esgotos para o mar, onde faz fundos...” (Os esgotos sanitários em 

Florianópolis, Dalton Silva, 1989). 

Este se configurava o quadro sanitário da época. As prioridades das autoridades 

estavam voltadas ara aquelas ações que oferecessem conforto mais imediato, tais 

como: iluminação pública, ajardinamento, calçamento de ruas, entre outras. As questões 

ligadas ao saneamento ficavam em plano secundário. Via de regra, o poder público agia 

em situações de grandes epidemias ou por pressões exercidas pelos meios de 

comunicação. Nestes casos, eram executados aterros de áreas contaminadas, 

procedidas limpezas de córregos e de locais sujos, assim como decretadas posturas que 

normalmente não tinham eficácia. 

O marco das intervenções públicas e relação aos esgotos da cidade data de 1913, 

quando tiveram início as obras do primeiro sistema de esgotamento sanitário de 

Florianópolis. Entretanto, algumas ações anteriores se destacam pelo seu caráter 

estrutural. 

Em 1862, foram construídos três trapiches para o lançamento dos esgotos e do lixo ao 

mar. Um próximo ao Forte Santa Bárbara, na cabeceira insular da Ponte Hercílio Luz, 

outro junto ao Mercado Público e o terceiro nas proximidades da atual Praça XV de 

Novembro. A população, no entanto, continuava a praticar seus expedientes rotineiros 

lançando seus resíduos nos locais já consagrados, o que gerava protestos. O jornal O 

Mercantil, em sua edição de treze de julho de 1863, publicava a seguinte nota: 

“Os moradores da Rua Áurea estam incomodados pela atitude de um vizinho, morador 

de um sobrado, que é useiro em dissolver em vasilhas seus maus aromas e lança-los à 

rua do alto das janelas, com o que emporcalha a rua, como também os vizinhos são 

obrigados com semelhante procedimento a sofrerem esse desagradável cheiro.Ameaça- 
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se publicar o nome” (Os esgotos sanitários em Florianópolis, Dalton Silva, 1989).    

Em 1877, foi realizada, provavelmente, a primeira concessão de serviços para remoção 

de lixo e esgotos. Estes deveriam ser transportados à noite, em barris ou cubos, para 

serem lançados ao mar utilizando os trapiches construídos. Pelos serviços seriam 

cobrados 100 réis por barril de esgotos ou por carrada de lixo.  

No ano de 1886, tem-se o registro da contratação de lanchões para o lançamento dos 

dejetos ao mar, em pontos mais afastados, para evitar que  estes retornassem às praias. 

Em 1907, a Lei 253 determinava a obrigatoriedade da utilização dos serviços de 

remoção de lixo e esgotos por parte de todos os moradores, casas comerciais e 

repartições públicas localizados no perímetro urbano. 

Até início do século XX, a primeira ação importante acerca do manejo dos resíduos 

sólidos de Florianópolis ocorreu em 1877, quando foram concedidos, por 20 anos, os 

serviços de remoção de lixo e esgoto.  Quase quatro décadas após, entre 1910 e 1914, 

o município construía o incinerador de lixo no alto do morro onde se instalaria, mais 

tarde, a cabeceira insular da ponte Hercílio Luz. Neste período a preocupação em nível 

mundial estava voltada para um eficiente sistema de coleta, com o rápido afastamento 

dos resíduos dos núcleos geradores. Não havia a apropriação da necessidade e da 

importância do seu tratamento, sendo procedimento usual a descarga direta em terras 

consideradas "improdutivas" (depósito de cascalhos, pedreiras, áreas pantanosas, entra 

outras), ou em locais “adequados”  para  tais usos (as praias, o mar...). Nesse contexto, 

a incineração do lixo da cidade se constituiu em solução bastante avançada para os 

padrões da época.  

Em 1956, o incinerador foi desativado e os resíduos sólidos passaram a ser depositados 

no mangue de Itacorubi. Na época não havia a noção da importância ambiental daquele 

ecossistema. Além do local não ser apropriado para tal fim, a disposição dos resíduos 

também era feita de forma inadequada. Não havia impermeabilização do solo, drenagem 

do chorume e dos gases, contribuindo assim para a degradação do manguesal.  
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A partir da década de 70, se intensificaram as preocupações no sentido de um maior 

cuidado ambiental em relação ao destino final dos resíduos sólidos, consolidando-se um 

movimento social pela desativação do “lixão” de Itacorubi. Em 1988, em decorrência de 

pressões exercidas pela comunidade, a municipalidade deixou de depositar no local os 

resíduos hospitalares e proibiu o lançamento dos esgotos coletados pelos caminhões 

limpa-fossas. O “lixo hospitalar” passou a ser enterrado em valas sépticas, no Município 

de São Pedro de Alcântara.  

No ano de 1990, o “lixão” de Itacorubi foi definitivamente desativado.  Através de serviço 

terceirizado, os resíduos sólidos passaram a ser depositados em aterro sanitário 

construído no Município de Paulo Lopes, que logo em seguida foi embargado. Por conta 

do mesmo serviço contratado, um novo aterro sanitário foi executado no Município de 

Biguaçu, para onde, até hoje, são destinados os resíduos sólidos da cidade, juntamente 

com os hospitalares, que são autoclavados antes de serem enterrados.  

Durante o período que antecedeu ao fechamento do “lixão” de Itacorubi, algumas 

tentativas de equacionamento do problema do lixo foram realizadas.  A primeira, em 

1980, a partir de proposição feita por um grupo de estudos formado por técnicos da 

Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo – CETESB e da 

Companhia Melhoramentos da Capital – COMCAP, através da qual se estabelecia 

solução conjunta para a Capital, São José, Biguaçu e Palhoça. Esta solução não chegou 

a ser implementada. Outro encaminhamento ocorreu em 1986, com a criação, através 

de decreto municipal, da Comissão Interdisciplinar para Estudos dos Resíduos Sólidos, 

formada por professores da UFSC, técnicos da Prefeitura e COMCAP, líderes 

comunitários e ambientalistas. Essa Comissão subdividiu-se em grupos e teve as 

seguintes atribuições: analisar as propostas apresentadas por empresas concorrentes 

no processo de licitação para a compra de usinas de reciclagem de lixo; propor soluções 

alternativas para o tratamento do lixo; identificar propostas para o equacionamento do 

problema relativo aos resíduos hospitalares e selecionar locais para possível instalação 

de usinas de reciclagem. Entre os resultados desses estudos, se destacaram a 

deliberação pela construção de uma usina de compostagem em Santo Antônio de 
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Lisboa e a valorização dos resíduos, recuperando-os a partir da triagem domiciliar e da 

coleta seletiva. A implantação da usina em Santo Antônio de Lisboa não se concretizou, 

em face de uma determinação judicial em 1987. A instalação da referida usina foi 

realizada, em meados de 1988, na comunidade de Forquilhas, São José, mas processou 

por poucos dias os resíduos sólidos de Florianópolis. 

A valorização dos resíduos e o seu tratamento descentralizado compreenderam idéias 

inovadoras, formuladas a partir dos trabalhos da comissão criada em 1986. Essas 

propostas começaram a se estruturar em 1988, com a criação do Programa Beija Flor. A 

grande contribuição desse programa se constituiu no pioneirismo de viabilizar uma nova 

forma de encarar a problemática do lixo, enfocada na educação e participação 

comunitária, na triagem domiciliar dos resíduos reaproveitando-os e agregando valor, na 

preservação ambiental e, de modo especial, no resgate da cidadania. Com o passar do 

tempo, o programa foi sendo remodelado e ampliado. Em 1994, iniciou-se o Programa 

de Coleta Seletiva no distrito sede, atendendo aproximadamente 70% da população. 

Posteriormente, esse programa se estendeu até os distritos mais populosos da cidade e 

principais praias. 

O histórico supra mencionado, extraído do Plano Diretor Participativo de Florianópolis foi 

elaborado pelo grupo de trabalho composto pelos seguintes órgãos: Secretaria Municipal 

de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA, Instituto de Planejamento Urbano de 

Florianópolis – IPUF, Companhia Melhoramentos da Capital – COMCAP, Fundação de 

Meio Ambiente - FLORAM , Vigilância em Saúde, Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária - ABES , Companhia 

Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, Fundação Nacional de Saúde – 

FUNASA, Caixa Econômica Federal – CAIXA, Universidade do vale do Itajaí – UNIVALI 

e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA. 

6.4. Resíduos Sólidos: Classificação 

Considerando-se os resíduos quanto à sua natureza e estado físico, pode-se classificá-

lo da seguinte forma: sólido, líquido, gasoso e pastoso. Quanto ao critério de natureza 
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ou origem, pode�se classificá�lo como: residencial, comercial, industrial, hospitalar, 

especial e outros, independentemente de pertencerem ao objeto deste estudo. 

Segundo a ABNT NBR 10004/2004 – Resíduos sólidos, avaliando o grau de 

periculosidade dos resíduos sólidos, ou seja, os riscos potenciais ao meio ambiente e à 

saúde pública, os mesmos podem ser classificados em:  

a) resíduos classe I – perigosos 

b) resíduos classe II – não perigosos 

b.1) resíduos classe II A – não inertes 

b.2) resíduos classe II B – inertes 

► Resíduos Classe I – Perigosos 

Aqueles que apresentam periculosidade (característica apresentada por um resíduo que, 

em função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, podem 

apresentar: 

(i) risco a saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou acentuando 

seus índices; e 

(ii) riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada. 

Ou uma das características abaixo descritas: 

Inflamabilidade:um resíduo sólido é caracterizado como inflamável (código de 

identificação D001), se uma amostra representativa dele, obtida 

conforme a ABNT NBR 10007, apresentar qualquer uma das seguintes 

propriedades: 

 ser líquida e ter como ponto de fulgor inferior a 60°C, determinado conforme ABNT 

NBR 14598 ou equivalente, excetuando-se as soluções aquosas com menos de 24% 

de álcool em volume; 

 não ser liquida e ser capaz de, sob condições de temperatura e pressão de 25°C e 

0,1 Mpa (1 atm), produzir fogo por fricção, absorção de umidade ou por alterações 

químicas  espontâneas  e,  quando  inflamada,  queimar vigorosa e persistentemente,  
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dificultando a extinção do fogo; 

 ser um oxidante definido como substancia que pode liberar oxigênio  e,  como 

resultado, estimular a combustão e aumentar a intensidade do fogo em outro 

material; e 

 ser um gás comprimido inflamável, conforme Legislação Federal sobre transporte de 

produtos perigosos (Portaria n°204/1997 do Ministério dos Transportes). 

Corrosividade: um resíduo é caracterizado como corrosivo (código de identificação 

D002) se uma amostra representativa dele, obtida conforme a ABNT 

NBR 10007, apresentar qualquer uma das seguintes propriedades: 

 ser aquosa e apresentar pH inferior ou igual a 2, ou,superior ou igual a 12,5,ou sua 

mistura com água, na proporção de 1:1 em peso, produzir uma solução que 

apresente pH inferior a 2 ou superior ou igual a 12,5; e 

 ser liquida ou, quando misturada em peso equivalente de água, produzir um liquido e 

corroer o aço (COPANT 1020) a uma razão maior que 6,35 mm ao ano, a uma 

temperatura de 55°C, de acordo com USEPA SW 846 ou equivalente. 

Reatividade: um resíduo é caracterizado como reativo (código de identificação D003) se 

uma amostra representativa dele, obtida conforme a ABNT NBR 10007, 

apresentar qualquer uma das seguintes propriedades: 

 ser normalmente instável e reagir de forma violenta e imediata, sem detonar; 

 reagir violentamente com água; 

 formar misturas potencialmente explosivas com a água; 

 gerar gases, vapores e fumos tóxicos em quantidades suficientes para provocar 

danos a saúde pública e ao meio ambiente, quando misturados com a água; 

 possuir em sua constituição os íons CN- ou S2- em concentrações  que ultrapassem 

os limites de 250 mg de HCN liberavel por quilograma de resíduo ou 500 mg de H2S 

liberável por quilograma de resíduo, de acordo com ensaio estabelecido no USEPA –  

SW 846; 
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 ser capaz de produzir reação explosiva ou detonante sob a ação de forte estimulo, 

ação catalítica ou temperatura em ambientes confinados; 

 ser capaz de produzir, prontamente,reação ou decomposição detonante ou explosiva 

a 25°C e 0,1 Mpa (1atm); e 

 ser explosivo, definido como uma substancia fabricada para produzir um resultado 

pratico, através de explosão ou efeito pirotecnico, esteja ou não esta substancia 

contida em dispositivo preparado para este fim. 

Toxicidade: um resíduo é caracterizado como tóxico  se uma amostra representativa 

dele, obtida conforme a ABNT NBR 10007, apresentar qualquer uma das 

seguintes propriedades: 

 quando o extrato obtido desta amostra, segundo a ABNT NBR 10005, contiver 

qualquer um dos contaminantes em concentrações superiores aos valores 

constantes no anexo F. Neste caso, o resíduo deve ser caracterizado como tóxico 

com base no ensaio de lixiviação, com código de identificação constante no Anexo F; 

 possuir uma ou mais  substancias  constantes  no  Anexo C  e  apresentar 

toxicidade.Para avaliação dessa toxicidade, devem ser considerados os seguintes 

fatores: 

- natureza da toxicidade apresentada pelo resíduo; 

- concentração do constituinte no resíduo; 

- potencial que o constituinte, ou qualquer produto tóxico de sua 

degradação, tem para migrar do resíduo para o ambiente, sob condições 

impróprias de manuseio; 

- persistência do constituinte ou qualquer produto tóxico de sua degradação; 

- potencial que o constituinte, ou qualquer produto tóxico de sua 

degradação, tem para degradar-se em constituintes não perigosos, 

considerando a  

- velocidade em que ocorre a degradação; 

- extensão em que o constituinte, ou qualquer produto tóxico de sua  
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- degradação, é capaz de bioacumulaçao  nos ecossistemas; e 

- efeito nocivo pela presença de agente teratogenico, mutagenico, 

carcinogênico ou ecotóxico, associados a substancias isoladamente ou 

decorrente do sinergismo entre as substancias constituintes do resíduo; 

 ser constituída por restos de embalagens contaminadas com substancias constantes 

nos Anexos D ou E; 

 resultar de derramamentos ou de produtos fora de especificação ou do prazo de 

validade que contenham quaisquer substancias constantes nos Anexos D ou E; 

 ser comprovadamente letal ao homem; e 

 possuir substância em concentração comprovadamente letal ao homem ou estudos 

do resíduo que demonstrem uma DL50 oral para ratos menor que 50mg/kg ou CL50 

inalação para ratos menor que 2mg/L ou uma DL 50 dérmica para coelhos menor que 

200mg/kg. 

Patogenicidade: um resíduo é caracterizado como patogênico (código de identificação 

D004) se uma amostra representativa dele, obtida conforme a ABNT 

NBR 10007, contiver ou se houver suspeita de conter 

microorganismos patogênicos, proteínas virais, acido 

desoxibonucleico (ADN) ou acido ribonucleico (ARN) recombinantes, 

organismos geneticamente modificados, plasmidios, cloroplastos, 

mitocondrias ou toxinas capazes de produzir doenças em homens, 

animais ou vegetais. 

► Resíduos Classe II – Não Perigosos 

Os códigos para alguns resíduos desta classe encontram-se no Anexo H. 

► Resíduos classe II A – Não Inertes 

Aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos classe I – Perigosos ou 

de resíduos classe II B – Inertes, nos termos desta Norma. Os resíduos classe II A – não 

inertes podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água. 
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► Resíduos classe II B – Inertes 

Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa, segundo a 

ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada 

ou deionizada a temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não tiverem 

nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. A Figura 03 

apresenta a partir de um fluxograma o procedimento para classificação e caracterização 

dos resíduos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 03: Fluxograma de Procedimento para Classificação e  

                 Caracterização dos Resíduos Sólidos 

O resíduo também poderá ser classificado, de acordo com a sua natureza ou origem, 

isto é: comercial, de varrição e feiras livres, serviços de saúde, portos, aeroportos e 

terminais ferro e rodoviários, industriais, agrícolas, entulhos e os resíduos sólidos 

domiciliares urbanos. 

►Resíduos comerciais: aqueles originados dos diversos estabelecimentos comerciais, 

tais como, supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares, restaurantes, etc. 
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O resíduo destes estabelecimentos e serviços tem um forte componente de papel, 

plásticos, embalagens e resíduos de asseios dos funcionários, tais como, papéis toalha, 

papel higiênico etc. 

►Resíduos públicos: são aqueles originados dos serviços de limpeza pública urbana, 

incluindo todos os resíduos de varrição das vias públicas, limpeza de praias, de galerias, 

de esgotos, de córregos e de terrenos, restos de podas de árvores e de feiras livres. 

►Resíduos de serviços de saúde: constituem os resíduos sépticos, ou seja, que 

contêm ou potencialmente podem conter organismos patogênicos. São produzidos em 

serviços de saúde, tais como: hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, clínicas 

veterinárias, postos de saúde etc.  

►Resíduos de portos, aeroportos, terminais rodo e ferroviários: constituem os 

resíduos oriundos dos portos, terminais e aeroportos. Basicamente, originam�se de 

material de higiene, asseio e restos de alimentação que podem veicular doenças 

provenientes de outras cidades, estados ou países. 

►Resíduos industriais: aqueles originados nas atividades dos diversos ramos da 

indústria, tais como, metalúrgica, química, petroquímica, papelaria, alimentícia etc. O 

resíduo industrial é bastante variado, podendo ser representado por cinzas, lodos, óleos, 

resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, madeira, fibras, borracha, metal, escórias, 

pilhas e baterias, etc...  

►Resíduos agrícolas: são os resíduos sólidos das atividades agrícolas e da pecuária, 

como embalagens de adubos, defensivos agrícolas, ração etc.  

►Resíduos de entulho: são os resíduos da construção civil, demolições e restos de 

obras, solos de escavações etc.  

►Resíduos domiciliares: aqueles originados da vida diária das residências, constituído 

por restos de alimentos (tais como, cascas de frutas, verduras etc.), produtos 

deteriorados, jornais e revistas, garrafas, embalagens em geral, papel higiênico, fraldas 
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descartáveis e uma grande diversidade de outros itens. Contêm, ainda, alguns resíduos 

que podem ser potencialmente tóxicos. 

 
                  Figura 04: Resíduos Perigosos 

6.5. Resíduos Sólidos: Cenário Nacional 

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2000, revela que no Brasil a produção diária de 

resíduos é da ordem de 228.000 toneladas. Quanto ao destino desses resíduos, os 

dados do Censo do IBGE (2000) citam que: cerca de 21,16% vão para lixões; 0,10% são 

lançados em vazadouros de áreas alagadas; 37,03% vão para aterros controlados; 

36,18% para aterros sanitários; 2,86% vão para estações de compostagem; 0,99% vão 

para estações de triagem; 0,45% para incineração; e para locais não-fixos e outros 

locais vão cerca de 1,23%. Desta forma podemos facilmente perceber a problemática 

existente em nosso país, principalmente porque a maior parte é encaminhada para 

aterros controlados, que na verdade não passam de lixões que recebem uma cobertura 

de terra periodicamente. 

Conforme a publicação Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil realizada pela 

ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais no ano de 2007, os novos números revelaram que no Brasil coleta-se um total 

de 140.911 toneladas por dia, um valor significativamente menor do que as cerca de 

175.000 toneladas por dia anteriormente adotadas como referencial, dado este oriundo 
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da PNSB 2000, quando atualizado para 2007. Se é positivo que o total coletado seja 

menor e, portanto, também menores passem a ser as necessidades de tratamento e 

disposição final destes resíduos, verificamos que o total gerado é muito superior e que 

anualmente cerca de 10 milhões de toneladas de RSU deixam de ser coletados tendo 

um destino absolutamente incerto e certamente inadequado. A Figura 05 propicia uma 

visão geral da situação brasileira de geração e coleta de RSU. 

 
Figura 05: Visão Geral da Situação Brasileira de Geração e Coleta de RSU 

No tocante ao destino final dos resíduos coletados, constata-se que a destinação final 

dos RSU continua um problema de grandes dimensões, uma vez que apenas 39 % dos 

municípios brasileiros dão destino e tratamento adequados aos RSU (ver Quadro 04 e 
Figura 06). O problema torna-se ainda mais complexo quando observadas as altas 

concentrações de municípios situados nas macro-regiões norte, nordeste e centro-oeste, 

que, destinam os resíduos coletados de forma inadequada (ABRELPE, 2007). 

Com relação a coleta seletiva, dos 5.564 municípios brasileiros, 65% contam com 

alguma iniciativa de coleta seletiva. Este fato, que pode ser observado na Figura 07, 

decorre do valor econômico agregado aos materiais,da realidade sócio-econômica de 

nossas cidades e em função do interesse das comunidades nas ações de preservação 

ambiental.  
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Quadro 04: Destinação Final dos RSU Coletados no Brasil 

Macro-Região    Municípios com Destinação 
Adequada  

 Municípios sem 
Destinação Adequada  

Destinação 
Adequada (%)   

 Norte    67    382   14,80% 
 Nordeste    448    1345   25,00% 
 Centro-Oeste    163    303   35,00% 
 Sudeste    789    879   47,30% 
 Sul    691    497   58,10% 
 Brasil    2158    3406   38,60% 

 

  
 Figura 06: Posição dos Municípios Brasileiros Quanto a Destinação 
                              Adequada e Não Adequada dos Resíduos Sólidos 

6.6. Resíduos Sólidos: Cenário Estadual 

De acordo com o levantamento realizado pela SDM – Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, no ano de 2000, apenas 16,5% dos resíduos 

sólidos gerados pela população urbana no estado de Santa Catarina recebia disposição 

final adequada através de aterro sanitário. Os 83,5% dos resíduos restantes eram 

dispostos em depósitos a céu aberto. 

Segundo COSTA (2002), a  forma  inadequada  de disposição  final  destes  resíduos é a  
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principal fonte, direta ou indiretamente, de poluição dos recursos hídricos do Estado de 

Santa Catarina. Analisando-se, ainda, a situação da disposição final dos resíduos em 

função do número de municípios no Estado verificou-se que, dos 293 municípios, 

apenas 22,8% do total, dispunham seus resíduos sólidos domiciliares em sistemas 

adequados. Aqueles municípios cujos resíduos sólidos domiciliares eram depositados 

através de sistemas inadequados representavam a maioria, correspondendo a 92% (271 

municípios). 

Figura 07: Situação dos Municípios Brasileiros nos Serviços de Coleta Seletiva 

Segundo estudos e pesquisas realizados pelo BRDE – Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul, no ano de 1993, a geração de resíduos sólidos 

municipais no estado de Santa Catarina, foi estimada em 2.570 ton/dia, chegando-se a 

per capita de geração de resíduos sólidos de 0,77 kg/dia. Entre os anos de 1996 e 1998 

a SDM, com o objetivo de obter informações mais precisas - da situação dos municípios 

catarinenses com relação a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos -, elaborou 

levantamento  de  dados  sobre resíduos sólidos municipais, através de questionários 

que foi enviado sistematicamente às 293 prefeituras do Estado. O questionário, 

constituído por perguntas objetivas e subjetivas, foi aplicado e respondido via correio. 

Foram gerados dados, chegando-se a estimativa de 3.106 ton/dia, indicando uma 

geração per capita de resíduos sólidos de 0,93 kg/hab/dia. 
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A SDM, entre os anos de 1999 e 2000, reaplicou o questionário dando continuidade aos 

levantamentos anteriores. Os municípios que responderam, representaram 91% da 

população total do Estado, segundo os dados do IBGE/2000. Esse levantamento 

permitiu estimar que no Estado, no ano de 2000, foram gerados 4.906 ton/dia de 

resíduos sólidos de origem doméstica, indicando uma geração per capita de 0,917 

kg/hab/dia. A população atendida por serviços de coleta de resíduos sólidos era de 

3.291.289 habitantes, correspondendo a 63,39% e 80,52% da população total e urbana 

respectivamente do Estado. Na área urbana, ainda 820.690 habitantes (19,48%) não 

eram atendidos por esse tipo de serviço. Dos resíduos sólidos, gerados por 3.291.289 

habitantes, que eram atendidos por coleta regular, 80,59% eram depositados em lixão e 

19,41% eram dispostos em aterros sanitários. A coleta seletiva foi identificada apenas 

em 36 municípios, porém em escala reduzida, ou seja, cobrindo apenas partes de 

determinadas áreas dos municípios. O Quadro 05 apresenta os principais indicadores 

da coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos em Santa Catarina, obtidos 

através do levantamento de dados sobre resíduos sólidos municipais. 

Quadro 05: Indicadores de Coleta, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos no Estado 
de Santa Catarina 

Abordagem Dados Levantados 
Geração de resíduos 
sólidos urbanos 3.826 ton/dia, indicando geração per capita de 0,917 Kg/hab/dia 

81,28% da população urbana dos municípios possuem coleta regular de resíduos 
Coleta Convencional 

70% da frota de veículos tem mais de 6 anos de uso 

Coleta Seletiva Iniciativa presente em alguns poucos municípios, não atingindo grau de 
representatividade pela quantidade coletada 

Atendimento a 16,50% da população urbana do Estado por aterros sanitários 
Destino Final Os resíduos gerados por 83,50% da população urbana do Estado são dispostos 

sem controle sanitário e ambiental ou não são coletados 
Fonte: Diagnóstico do levantamento de dados dos resíduos sólidos nos municípios do Estado,com revisão das 

diretrizes para a formulação da política estadual dos resíduos sólidos – SDM, 2001 

Tendo em vista a problemática apresentada, o Ministério Público Catarinense, 

implantou, em 2001, o programa “Lixo Nosso de cada Dia”, que consistiu em um 

conjunto de medidas adotadas e aplicadas nos municípios em situação irregular, para 

obter a total recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos 
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sólidos e a implementação de aterros sanitários, usinas de reciclagem ou outros meios 

ambientalmente adequados de disposição final de resíduos, além de um trabalho de 

educação ambiental. 

Em 2004, decorridos três anos, o Ministério Público e a Fundação do Meio Ambiente do 

Estado de Santa Catarina (FATMA) sinalizam o sucesso do Programa, através do qual 

279 municípios catarinenses, ou seja, 95,22% do total, dispõem seus resíduos de forma 

adequada. 

Com o intuito de verificar e avaliar a sustentabilidade das ações do Programa “Lixo 

Nosso de Cada Dia”, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – 

Seção Santa Catarina ( ABES/SC ) firmou convênio de Cooperação Técnica com o 

Ministério de Meio Ambiental – (MMA) na qual elaborou o Relatório que contém o 

resultado da pesquisa realizada, em 32 municípios do Estado (conforme a bacia 

hidrográfica), identificando o gerenciamento e a disposição final dos resíduos sólidos de 

cada municipalidade.  

Conforme consta no Relatório, a escolha dos municípios abordados na pesquisa foi 

realizada de forma aleatória e proporcional ao número total de municípios em cada 

Região Hidrográfica do estado de Santa Catarina (ver Quadro 06), compondo, assim, 

um inventário estadual. Foram eleitos municípios de pequeno, médio e grande porte, de 

modo a se realizar uma análise distribuída em todo o Estado.  

O levantamento contemplou tanto municípios adequados às exigências da legislação em 

relação à disposição final de resíduos sólidos quanto os que ainda não haviam atendido 

aos requisitos do programa “Lixo Nosso de Cada Dia” do Ministério Público de Santa 

Catarina. 

Conforme dados do IBGE – 2005, a representação gráfica da população do Estado de 

Santa Catarina (ver Figura 08) contemplada no projeto foi de: 

→ População total do Estado = 5.866.568 habitantes 

→ População contemplada no Projeto = 2.117.100 habitantes   
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Quadro 06: Municípios  Abordados  na  Pesquisa  e as Formas de Destinação  Final de Resíduos no 

Estado de Santa Catarina 
 

Região 
Hidrográfica  

Município População Total 
(habitantes) 

Tipo de 
Disposição Final 

Programa de 
Coleta Seletiva no 

Município 
Palmitos 14.960 Aterro Sanitário não 
São João do Oeste 5.246 Aterro Sanitário não 

 
RH 1 

São Miguel do Oeste 33.061 Aterro Sanitário não 
Chapecó 169.256 Aterro Sanitário sim 
Modelo 3.748 Aterro Sanitário sim 
São Bernardino 2.606 Aterro Sanitário não 
Saudades 7.880 Aterro Sanitário não 

 
 

RH 2 

Xanxerê 40.339 Aterro Sanitário não 
Arroio Trinta 3.587 Aterro Sanitário sim 
Caçador 71.192 Aterro Sanitário não 

Ibicaré 3.368 Disposição a céu 
aberto (lixão) sim 

 
 

RH 3 

Ipumirim 6.690 Aterro Sanitário sim 
Lages 166.732 Aterro Sanitário sim 
Monte Carlo 10.568 Aterro Sanitário não 

 
RH 4 

Otacílio Costa 14.807 Aterro Sanitário não 
Canoinhas 52.871 Aterro Sanitário não RH 5 Itaiópolis 20.014 Aterro Sanitário não 
Corupá 12.760 Aterro Controlado não RH 6 Joinville 487.045 Aterro Controlado sim 
Brusque 87.244 Aterro Sanitário não informado 
Camboriú 51.243 Aterro Controlado sim 
Indaial 46.482 Aterro Sanitário não 
Rio do Oeste 6.582 Aterro Sanitário sim 

 
 

RH 7 

Rio do Sul 55.391 Aterro Sanitário sim 
Florianópolis 396.778 Aterro Sanitário sim RH 8 Nova Trento 10.309 Aterro Sanitário sim 
Laguna 49.263 Aterro Sanitário não RH 9 Orleans 20.025 Aterro Controlado não 
Criciúma 185.519 Aterro Sanitário não 
Içara 55.237 Aterro Sanitário sim 
Praia Grande 7.102 Aterro Sanitário sim 

 
RH 10 

Urusanga 19.195 Aterro Controlado não 
Fonte: Verificação da Sustentabilidade das Ações do Programa “Lixo Nosso de Cada Dia”, Ministério Público do 

Estado de Santa Catarina, ABES/SC, 2006. 
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Figura 08: Representação Gráfica da População do Estado de Santa Catarina no Projeto  
Fonte: Verificação  da  Sustentabilidade  das  Ações  do  Programa  “Lixo  Nosso de Cada Dia”,Ministério Público 

do Estado de Santa Catarina, ABES/SC, 2006. 

Os resultados obtidos pelo projeto mostram que 81% dos 32 municípios abordados 

dispõem os resíduos sólidos da coleta convencional em aterros sanitários licenciados, e 

os demais 19% possuem disposição final inadequada (ver Figura 09). Dos 19% de 

municípios com disposição inadequada, revela-se que 16%, ou seja, cinco municípios 

visitados (Urussanga, Orleans, Camboriú, Corupá e Joinville), possuem como disposição 

final aterros controlados. A disposição a céu aberto ou, em lixão, ocorre no Município de 

Ibicaré, e representa 3% dos municípios visitados. 

 
Figura 09: Representação Gráfica da Disposição Final dos Resíduos Sólidos nos 

Municípios Catarinense Visitados 
Fonte: Verificação da Sustentabilidade das Ações do Programa “Lixo Nosso de Cada Dia”, Ministério 
           Público do Estado de Santa Catarina, ABES/SC, 2006. 
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A Figura 10 propõe uma análise diferenciada em relação a Figura 09, pois, revela a 

disposição final dos resíduos sólidos em relação à população total atendida pela coleta 

convencional nos municípios visitados, com exceção de Brusque. 

 
Figura 10: Representação Gráfica da Disposição Final dos Resíduos Sólidos através da 

População  Atendida  pelos  Serviço  de Coleta Convencional nos Municípios  
Catarinenses Visitados 

Fonte: Verificação  da  Sustentabilidade  das  Ações  do Programa “Lixo Nosso de Cada Dia”, Ministério 
           Público do Estado de Santa Catarina, ABES/SC, 2006. 

Os resultados do projeto mostraram que apesar de 26 dos 32 municípios visitados (81%) 

disporem os resíduos sólidos da coleta convencional em aterros sanitários, a Figura 10 

revela que isso representa uma população de 63,4% do total de habitantes dos 

municípios abordados na pesquisa. Significa, ainda, que 36,6% da população não possui 

destinação adequada para os resíduos sólidos produzidos, divididos em disposição em 

aterros controlados (28,6%), disposição a céu aberto ou lixões (0,1%) ou disposição com 

destino desconhecido (7,9%). A população que possui destino final desconhecido de 

seus resíduos sólidos, é aquela não atendida por coleta convencional. 
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7. ASPECTOS LEGAIS RELACIONADOS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

7.1. Histórico 

A preocupação com os resíduos sólidos de uma maneira geral inicia-se, no Brasil, em 

meados do século XIX, quando o Imperador Dom Pedro II deu a primeira concessão 

para a coleta de resíduos sólidos da Capital da Província do Rio de Janeiro. Da data da 

concessão até a década de cinqüenta, do século XX, não houve nenhuma grande 

mudança na forma de manejar os resíduos sólidos (coleta, tratamento e disposição 

final), salvo a inauguração, em 1871, do incinerador que queimava parte dos resíduos 

sólidos gerados na Comarca de Manaus.    

Conforme (ALMEIDA, 2003) a primeira lei brasileira a tratar dos resíduos sólidos, 

publicada em 1954, foi a Lei Federal de No 2.312, em seu Artigo 12 “a coleta, o 

transporte, e o destino final do lixo deverão processar-se em condições que não tragam 

inconvenientes a saúde e ao bem estar públicos” (BRASIL, 1954). Esta diretriz foi 

reafirmada, em 1961 na publicação do Código Nacional de Saúde – Decreto 49.974-A, 

em seu Artigo 40. 

No final da década de 70, o Ministério do Interior (MINTER), baixou a Portaria MINTER  

No 53, de 01 de Março de 1979, dispondo sobre o controle dos resíduos sólidos, 

provenientes de todas as atividades humanas, como forma de prevenir a poluição do 

solo, do ar e das águas (BRASIL, 1979). Esta portaria estabelece que os resíduos 

sólidos de natureza tóxica, bem como os que contém substâncias inflamáveis, 

corrosivas, explosivas, radioativas e outras consideradas prejudiciais, devem sofrer 

tratamento ou acondicionamento adequado, no próprio local de geração, e nas 

condições estabelecidas pelo órgão estadual de controle da poluição e de preservação 

ambiental. 

Essa mesma Portaria, em seu Inciso X, determina também que os resíduos sólidos ou 

semi-sólidos de qualquer natureza não devem ser colocados ou incinerados a céu 

aberto, tolerando-se apenas: (i) a acumulação temporária de resíduos de qualquer 

natureza,  em  locais  previamente  aprovados,   desde  que  isso  não  ofereça  riscos  a  
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saúde pública e ao meio ambiente, a critério das autoridades de controle da poluição e 

de preservação ambiental ou de saúde pública; e (ii) a incineração de resíduos sólidos 

ou semi-sólidos de qualquer natureza, a céu aberto, em situações de emergência 

sanitária.  

Essa portaria veio a orientar o controle dos resíduos sólidos no País, seja de natureza 

industrial, domiciliar, de serviços de saúde, entre outros, gerados pelas diversas 

atividades humanas. 

Em 1981, a Lei No 6.938 estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, dispondo em seu Item I do Artigo 2o que é 

responsabilidade do Poder Público “a manutenção do equilíbrio ecológico, considerando 

o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 

protegido, tendo em vista o uso coletivo”. No Artigo 10 dispõe ainda que: “a construção, 

instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio 

licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo 

de outras licenças exigíveis”. 

No final da década de 80, mais precisamente em 1987, surgiu o princípio denominado 

“desenvolvimento sustentável”, que se traduz na garantia da manutenção da qualidade 

dos recursos naturais para uso das futuras gerações, princípio este que passou a ser 

promovido e discutido em fóruns ambientais por todo o planeta. Também nesta época 

surgiu o princípio conhecido como 3R, pautado na redução, reutilização e reciclagem 

dos resíduos sólidos. Tal abordagem teve reconhecimento internacional após a 

Conferencia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92), 

realizada no Rio de Janeiro. 

Com a promulgação da Constituição Federal (CF) em 1988, a questão dos resíduos 

sólidos  passou  a  ser  matéria constitucional em diversos dos seus artigos direcionados  
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ao meio ambiente e a saúde ambiental. 

No Artigo 23, verifica-se que é da competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios: “VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição 

em qualquer de suas formas”. 

O Artigo 200 determina que ao Sistema Único de Saúde (SUS) compete, além de outras 

atribuições, nos termos da lei: “IV – participar da formulação da política e da execução 

das ações de saneamento básico”; e “VIII – colaborar na proteção do meio ambiente, 

nele compreendido o do trabalho”. 

Sendo assim, compete ao Poder Público, nos âmbitos federal, estadual, distrital e 

municipal, fiscalizar e controlar as atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, 

fixando normas, diretrizes e procedimentos a serem observados por toda a coletividade. 

A Constituição Federal de 1988 também determina no seu Artigo 30 que compete aos 

municípios: “V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local, que tem caráter essencial”. 

Cabe então, ao Poder Municipal a prestação do serviço de limpeza pública, incluindo a 

varrição, coleta, transporte e o destino final dos resíduos sólidos gerados pela 

comunidade local, entendido como de caráter essencial no que diz respeito 

primordialmente a saúde pública e a degradação ambiental. 

No início de 1990, surgiram algumas iniciativas, através de emendas parlamentares, 

destinadas a financiar a coleta e o tratamento de resíduos. 

Em 19 de setembro de 1990 foi sancionada a Lei Federal No 8.080, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes. Esta Lei regulamentou o Artigo 200 da 

Constituição Federal de 1988, conferindo ao SUS, além da promoção da saúde da 

população, dentre outras atribuições, a participação na formulação da política e na 

execução de ações de saneamento básico e proteção do meio ambiente. Nesta época, a 

Fundação Nacional de Saúde Pública – FNSP, hoje Fundação Nacional de Saúde 
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(FUNASA) do Ministério da Saúde (MS) iniciava os primeiros passos para apoiar os 

municípios na implantação de unidades de compostagem em pequenas comunidades. 

Ainda conforme (Ministério da Saúde, 2002), até meados da década de 90, toda esta 

legislação era considerada pelos gestores públicos e empresários brasileiros como mais 

um conjunto de legislações. Havia uma cultura bastante enraizada de que os resíduos 

sólidos, comumente denominados “lixo”, podiam ser dispostos em áreas alagadas, nos 

mangues, encostas, beiras de rios e estradas, porém bem distantes das áreas 

residenciais mais nobres. Hoje, sabe-se dos danos causados pela má disposição desses 

resíduos e obteve grandes avanços no âmbito legal e técnico. 

As administrações públicas procuram mudar suas atitudes e buscam alternativas 

tecnológicas para o adequado manejo dos resíduos, principalmente no tratamento e 

disposição final. Tal posicionamento junto a estrutura legal deu uma grande guinada, 

com o encontro de quatro fatores que proporcionam a questão ambiental uma 

abordagem legal e institucional mais efetiva. 

O primeiro fator que podemos considerar é a proliferação e a profissionalização das 

chamadas Organizações Não-Governamentais (ONGs), que levaram, por meio de 

campanhas de esclarecimento a população e de inserções maciças na mídia, a 

importância do meio ambiente e as conseqüências de sua destruição para a sociedade 

atual. As ONGs atuam como interlocutores eficientes entre a sociedade e o Poder 

Público. (Ministério da Saúde, 2002) 

O segundo fator foi a criação do Ministério Público, determinada pela Constituição 

Federal de 1988 e que tem atuado como instrumento legal eficiente para a garantia dos 

direitos do cidadão brasileiro e da sociedade civil organizada junto aos poderes 

constituídos. O Artigo 129 da CF de 1988 determina, dentre as funções institucionais do 

Ministério Público: 

I – promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei; 

II – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública  
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aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua  

garantia; e 

III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 

O terceiro fator foi a promulgação do Código do Consumidor, que introduziu a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, fundamentada no Capítulo II do Título I da 

referida Lei. 

Finalmente, o quarto fator que contribui para uma nova abordagem da questão 

ambiental foi a promulgação da Lei de Ação Civil Pública, que criou uma espécie de 

mecanismo de vasos comunicantes entre as regras procedimentais desta Lei, o Código 

de Defesa do Consumidor e outras legislações.   

Hoje, existe no cenário nacional, um amplo aparato normativo que demonstra a tutela 

jurídica do meio ambiente em nosso País. O aspecto institucional circunscreve-se, de 

certa forma, à atuação integrada do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, 

criado pela Lei No 6.938/81, que representa um conjunto articulado de órgãos, entidades, 

regras e práticas da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, 

responsáveis pela proteção da qualidade ambiental. 

Por não terem representação nacional, os municípios não são unidades federadas como 

os estados representados no Senado Federal. Entretanto, são autonomias políticas, 

porque possuem o poder de organizarem (Leis Orgânicas) e de produzirem o direito de 

forma legislativa (Câmara Legislativa) de sua competência privada, em matéria de 

interesse local. Incluem-se, aqui, sua administração final porque institui e arrecada os 

tributos de sua competência, e a prestação de serviços públicos, entre eles os serviços 

de limpeza pública local e em sentido amplo (coleta, compactação, transporte, 

tratamento e disposição de resíduos sólidos domésticos e públicos). 

Considerando que a coleta, o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos são 

matérias incluídas na competência comum referente ao saneamento básico, prescrita no 
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Artigo 23,Inciso IX,da Constituição Federal,também abrangido pelas questões 

ambientais, é preciso caracterizar a competência dos entes governamentais para 

exercer o controle ambiental nesse setor, do ponto de vista material e formal. 

Naturalmente, em função do alto grau de inter-relação produtiva e da grande densidade 

populacional dos centros urbanos, o problema se torna particularmente crítico, quando 

se consideram os impactos transfronteiriços dos despejos residuais domésticos e 

industriais das cidades conurbadas numa dada região, em confronto com os limites 

institucionais (autonomias) locais para a gestão desse problema. 

Há neste caso, precisamente, o fenômeno metropolitano, isto é, a existência de um 

grande aglomerado urbano, com problemas especificamente globais, mas que envolve, 

em seu interior, vários municípios autônomos. 

Em Santa Catarina a legislação ambiental avançou enormemente com o advento da Lei 

No 5.793 de 15 de outubro de 1980, que dispõe sobre a proteção e melhoria da 

qualidade ambiental e do Decreto No 14.250, de 5 de junho de 1981 que regulamenta 

dispositivos da Lei No 5.793, de 15 de Outubro de 1980, referentes à proteção e a 

melhoria da qualidade ambiental. Essa posição do legislador em defesa das questões 

ambientais foi referendada na Constituição do Estado de Santa Catarina, em 1989, onde 

diversos diplomas legais ambientais foram incorporados à Lei maior de Santa Catarina. 

No ano de 2005, foi dado mais um importante passo rumo a organização dos sistemas 

que envolvem a questão dos resíduos, com a Lei Estadual 13.557 de 17 de Novembro 

de 2005, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e adota outras 

providências. O Art. 1o da Lei 13.557 que institui a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos, define as diretrizes e normas de prevenção da poluição, proteção e recuperação 

da qualidade do meio ambiente e da saúde pública, assegurando o uso adequado dos 

recursos ambientais no Estado de Santa Catarina. O Art. 4o traz como objetivos: 

I. preservar a saúde pública; 

II. proteger e melhorar a qualidade do meio ambiente; 
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III. estimular a remediação de áreas degradadas; 

IV. assegurar a utilização adequada e racional dos recursos naturais; 

V. disciplinar o gerenciamento dos resíduos; 

VI. estimular a implantação, em todos os municípios catarinenses, dos serviços de 

gerenciamento de resíduos sólidos; 

VII. gerar benefícios sociais e econômicos; 

VIII. estimular a criação de linhas de crédito para auxiliar os municípios na elaboração 

de projetos e implantação de sistemas de tratamento e disposição final de 

resíduos sólidos licenciáveis pelo órgão ambiental estadual; 

IX. ampliar o nível de informação existente de forma a integrar ao cotidiano dos 

cidadãos o tema resíduos sólidos; e 

X. incentivar a cooperação entre municípios e a adoção de soluções conjuntas, 

mediante planos regionais. 

Finalmente,a universalização do Saneamento Básico foi assumida como um 

compromisso de toda a sociedade brasileira, conforme a Lei Federal No 11.445/2007, 

que orienta hoje um expressivo esforço dos três níveis governos, dos prestadores de 

serviço públicos e privados, da indústria de materiais, dos agentes financeiros e da 

população em geral por meio da instituição de canais de participação.  

Esforço no sentido de se adequar para a prestação de um serviço de melhor qualidade 

por meio do aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão - planejamento, regulação e 

fiscalização, prestação de serviços e controle social – na implementação de uma ampla 

agenda de investimentos direcionada pelo Programa de Aceleração do Crescimento – 

PAC e cujo foco principal é contribuir para o acesso ao saneamento básico (TISCOSKI, 

2008). 

Segundo a Lei Federal No 11.445 de 05 de Janeiro de 2007, o titular dos serviços 

públicos de saneamento básico formulará a  respectiva política de saneamento devendo,  
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para tanto: 

I   elaborar os Planos de Saneamento Básico, nos termos desta Lei; 

II  prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável 

pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação;  

III adotar parâmetrospara a garantia do atendimento essencial à saúde pública,inclusive 

quanto ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público, observadas 

as normas nacionais relativas à potabilidade da água; 

IV fixar os direitos e os deveres dos usuários; 

V estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do Inciso IV do Caput do   Art. 

3o desta Lei; 

VI estabelecer sistema de informações sobre os serviços,  articulado  com  o  Sistema 

Nacional de Informações em Saneamento; e 

VII intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da entidade 

reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos documentos contratuais. 

A referida Lei, no seu Artigo 19, determina que a prestação de serviços públicos de 

saneamento básico observará plano, que poderá ser específico para cada serviço, o 

qual abrangerá, no mínimo: 

I � diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida,utilizando sistema 

de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos, e 

apontando as causas das deficiências detectadas; 

II �objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização, admitidas 

soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais 

planos setoriais; 

III  programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas,de 

modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos 

governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; 
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IV   ações para emergências e contingências; e 

V �mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia 

das ações programadas. 

§ 1o Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser 

elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço. 

§ 2o A consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada serviço serão 

efetuadas pelos respectivos titulares. 

§ 3o Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das 

bacias hidrográficas em que estiverem inseridos. 

§ 4o Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não 

superior a 04 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. 

§ 5o Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento 

básico e dos estudos que as fundamentem, inclusive com a realização de audiências ou 

consultas públicas. 

§ 6o A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo 

prestador do respectivo plano de saneamento básico em vigor à época da delegação. 

§ 7o Quando envolverem serviços regionalizados, os planos de saneamento básico 

devem ser editados em conformidade com o estabelecido no art. 14 desta Lei. 

§ 8o Exceto quando regional, o plano de saneamento básico deverá englobar 

integralmente o território do ente da Federação que o elaborou. 

7.2. Legislação Federal 

Dentre o arcabouço legal federal, no que trata os resíduos sólidos, se destacam os 

seguintes: 

•  Decreto No 50.877, de 29/06/61 – Dispõe sobre o lançamento de resíduos tóxicos ou 

oleosos nas águas interiores ou litorâneas do país e dá outras providências; 
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•  Decreto Lei No 1.413, de 14/08/75 – Dispõe sobre o  controle  da  poluição  do meio 

ambiente provocada por atividades industriais; 

•   Decreto Lei No 76.389,de 03/10/75–Dispõe sobre as medidas de prevenção e controle  

da poluição que trata o Decreto Lei 1.413 e dá outras providências (alterada pelo 

Decreto No 85.206, de 25/09/80); 

•  Portaria  do  Ministério do Interior No 53, de 01/03/79 – Dispõe sobre os problemas 

oriundos da disposição dos resíduos sólidos; 

•   Resolução CONAMA No 3, de 03/06/90 – Dispõe sobre padrões de qualidade do ar; 

•  Portaria Normativa do IBAMA No 1.197,de 16/07/90 – Dispõe sobre a importação de 

resíduos, sucatas, desperdícios e cinzas; 

•  Resolução  CONAMA No 2,  de 22/08/91 –  Estabelece  que as cargas deterioradas, 

contaminadas, fora de especificação ou abandonadas são tratadas como fonte 

especial de risco ao meio ambiente; 

•  Resolução CONAMA No 6, de 19/09/91 – Desobriga a incineração ou qualquer outro 

tratamento de queima de resíduos sólidos provenientes dos estabelecimentos de 

saúde, portos e aeroportos, ressalvados os casos previstos em lei e acordos 

internacionais; 

•  Resolução CONAMA No 5,de 05/08/93–Dispõe sobre normas mínimas para tratamento 

de resíduos sólidos oriundos de saúde, portos e aeroportos, terminais ferroviários e 

rodoviários; 

•  Resolução CONAMA No 37, de 30/12/94 – Dispõe sobre as definições e classificações 

sobre os tipos de resíduos sólidos e dá diretrizes para circulação de resíduos 

perigosos no Brasil; 

• Lei No 9.055, de 01/06/95 – Disciplina a extração, industrialização, utilização, 

comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos produtos que o contenham, 

bem como das fibras naturais e artificiais,de qualquer origem, utilizada para o mesmo 

fim; 
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•  Portaria IBAMA No 45, de 29/06/95 – Constitui a Rede Brasileira de manejo Ambiental 

de resíduos – REBRAMAR, integrada à Rede Pan Americana de Manejo Ambiental 

de resíduos – REPAMAR, coordenada a nível de América Latina e Caribe pelo Centro 

Pan Americano de Engenharia sanitária e Ciências Ambientais CEPIS; 

•  Resolução CONAMA  No 4, de 09/10/95 – Proíbe a instalação de atividades que se 

constituam em “foco de atração de pássaros” em Área de Segurança Aeroportuária; 

•  Resolução CONAMA No 23, de 12/12/96 – Dispõe sobre o movimento transfronteiriço 

de resíduos; 

•   Portaria IBAMA No 113, de 25/09/97 – Obriga ao registro no Cadastro Técnico Federal 

de Atividades Potencialmente Poluidoras de Recursos Ambientais, às pessoas físicas 

ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, 

produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao 

meio ambiente, assim como de minerais, produtos e sub produtos da fauna, flora e 

pesca; 

•  Decreto No 2.350,de 15/10/97 – Regulamenta a Lei n.º 9.055, de 1º de junho de 1995 

que disciplina a extração, industrialização, utilização, comercialização e transporte do 

asbesto/amianto e dos produtos que o contenham, bem como das fibras naturais e 

artificiais, de qualquer origem, utilizada para o mesmo fim; 

•  Resolução CONAMA No 237,de 19/12/97 – Dispõe sobre o processo de Licenciamento 

Ambiental, e estabelece a relação mínima das atividades ou empreendimentos 

sujeitos a este Licenciamento. Dentre eles consta: tratamento e/ou disposição de 

resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas; 

•  Lei No 9.605,de 28/01/98–Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências 

(conhecida como lei de crimes ambientais); 

•   Lei de Educação Ambiental No 9.795/99 - Política Nacional de Educação Ambiental; 
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•  Resolução CONAMA No 257,de 30/06/99–Dispõe sobre o descarte e o gerenciamento 

adequados de pilhas e baterias usadas, no que tange à coleta, reutilização, 

reciclagem, tratamento ou disposição final; 

•  Portaria MME�MMA No 1, de 29/07/99 – Declara responsáveis pelo recolhimento de 

óleo lubrificante usado ou contaminado, o produtor, o importador, o revendedor e o 

consumidor final de óleo lubrificante acabado; 

•  Resolução  CONAMA  No 258, de 26/08/99 – obriga as empresas fabricantes e as 

importadoras de pneumáticos à coletar e dar destinação final ambientalmente 

adequada, aos pneus inservíveis existentes no território nacional, na proporção 

definida nesta Resolução relativamente às quantidades fabricadas e/ou importadas; 

•  Decreto No 3.179, de 21/09/99 – especifica as sanções administrativas aplicáveis às 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dispostas, dentre outras normas, na 

Lei 9.065, de 28/01/98; 

•   Lei No 6.938/81 - Política Nacional de Meio Ambiente; 

• Resolução CONAMA No 283,de 12/07/01–aprimora,atualiza e complementa os 

procedimentos contidos na Resolução CONAMA 05/93; 

•   Resolução CONAMA No 308/02-Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental de sistemas 

de disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados em municípios de pequeno 

porte; 

•  Resolução CONAMA No 358/05 - Dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos 

resíduos de saúde; e 

•   Lei No 11.445,de 05/01/07–Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

7.3. Legislação Municipal 

Um breve resgate das principais legislações do Município de Florianópolis, se faz 

extremamente necessário neste espaço, para que possamos observar o quanto 

avançamos e o quanto ainda temos a explorar nesta área de resíduos. Todas  as  leis na  
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sua íntegra constam do ANEXO.  

♦ Lei Orgânica do município de Florianópolis - Capítulo V do Meio Ambiente: 

Art. 134 - Para assegurar a defesa e preservação do meio ambiente, incumbe ao 

Poder Público Municipal, em conjunto com outros Poderes, ou isoladamente: 

XIV - implementar política setorial visando à coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos resíduos urbanos, com ênfase nos processos que envolvam sua 

reciclagem. 

Art. 137 – Fica expressamente proibido depósito de lixo radioativo de qualquer 

espécie no território do município. 

Art. 148 - O Município de Florianópolis terá área reservada para "Aterro Sanitário" 

e/ou "Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos". 

§ 1º - O local será escolhido através de consulta plebiscitária, com base em áreas, 

previamente definidas por comissão técnica. 

§ 2º - Lei ordinária disciplinará a realização do plebiscito, como também da formação 

de comissão técnica. 

♦ Lei No 238 de 10 de Setembro  de  1955 que autoriza o Executivo Municipal a 

contratar, com a Compagnie Genérale de Construction de Fours, de Montrouge, 

Seine, em França, a construção e montagem, no Sub-Distrito Trindade, em terrenos 

da Prefeitura, de uma Usina de Tratamento Industrial dos Resíduos Urbanos da 

Capital, para a produção de energia elétrica, adubos orgânicos e moinha, e 

recuperação de metais ferrosos, com a capacidade de 80 (oitenta) toneladas diárias, 

com a Empresa de Melhoramentos e Obras, desta cidade, a construção do prédio e 

demais dependências necessárias à instalação da mesma Usina, de conformidade 

com as plantas apresentadas pela C.G.C.F, e com a Firma Societé Sevel – Véhiculos 

Electriques Industriels, de Villeurbane, na França, o fornecimento de 04 (quatro) 

caminhões elétricos e respectivos acessórios destinados à coleta de lixo domiciliar e 

residuais industriais(Administração Prefeito Municipal Osmar Cunha).  
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♦ Lei No 3.541 de 14 de Março de 1991 que dispõe sobre a separação de lixo nas 

escolas públicas e particulares. 

♦ Decreto Legislativo No 767 de 21 de Maio de 1991 que aprova o termo de convênio 

celebrado entre a Prefeitura Municipal de Florianópolis, a SEDUMA, a UFSC e a 

UDESC visando cooperação técnica para estudo, pesquisa e indicação de soluções e 

sugestões de políticas operacionais voltadas ao processamento dos resíduos sólidos 

gerados no Município de Florianópolis e o reaproveitamento de áreas desativadas, 

resolução de problemática de encostas instáveis, reurbanização de favelas, 

acréscimo de novas áreas urbanas mediante aterros em “sacos” e enseadas, 

preservação de manguesais e campos de dunas, erosão marinha e reurbanização de 

áreas periféricas lagunares. 

♦ Lei No 3.890 de 15 de Dezembro de 1992 que dispõe sobre a separação, coleta e dá 

outras providências relativas aos resíduos de serviços de saúde. 

♦ Decreto No 550 de 01 de Setembro de 2000 que regulamenta a Lei No 5.491 de 29 de 

Junho de 1999, que sobre a recepção de resíduos sólidos potencialmente perigosos à 

saúde e ao meio ambiente e dá outras providências. 

♦ Lei CMF No 494 de 17 de Novembro de 2000 que dispõe sobre a recepção de 

resíduos sólidos potencialmente perigosos à saúde e ao meio ambiente e dá outras 

providências. 

Art. 1o A empresa que comercializa produtos, quando em estado de resíduo sólido 

tornem-se potencialmente perigosos à saúde e ao meio ambiente, manterá disponível 

ao público consumidor, em suas dependências, recipiente próprio para coleta destes 

resíduos. 

Parágrafo Único - Classificam-se como resíduos potencialmente perigosos para 

efeitos desta lei, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e seus componentes, 

frascos de produtos em aerosol e outros determinados pelos órgãos governamentais 

de pesquisa científica, tecnológica e ambiental. 
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♦ Lei Complementar CMF No 042 de 27 de Novembro de 2001 que dispõe sobre o uso, 

a operacionalização e funcionamento de equipamento que especifica e dá outras 

providências (Lei Complementar CMF No 044 de 29 de Maio de 2002 – DOE de 03 de 

Junho de 2002, altera o preâmbulo da Lei CMF No 618/2002, passando a ser presente 

Lei Complementar, e nova redação do Art. 4o, alterado pela Lei Complementar No 115 

de 05 de Maio de 2003 – DOE de 12 de Maio de 2003). 

♦ Lei Complementar No 113 de 24 de Abril de 2003 que dispõe  sobre  a  forma  de 

apresentação dos resíduos sólidos para a coleta. 

Art. 1o Fica estabelecido que as edificações das diferentes espécies de usos e 

atividades deverão dispor de local específico para apresentação do lixo à coleta, 

devendo situar-se junto ao alinhamento do muro frontal, em local visível, na parte 

interna da propriedade, de modo a não obstruir o passeio público e facilitar o serviço 

de coleta de resíduos sólidos, com as exceções previstas no parágrafo único do Art. 

6o desta Lei. 

♦ Lei Complementar CMF No 054 de  30  de  Outubro  de  2002  que  estabelece 

procedimentos relativos ao lixo hospitalar e dá outras providências.  

♦ Decreto No 4.361 de 21 de Agosto de 2006 que  aprova  o  regimento  interno  do 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA.  

♦ Lei nº 7474 de 19 de Novembro de 2007 que dispõe sobre a Política Municipal de 

Saneamento Ambiental, cria o Conselho Municipal de Saneamento, autoriza convênio 

com a CASAN e dá outras providências. 

Art. 4o No âmbito do saneamento básico, consideram-se ações de interesse local, 

dentre outras; 

VII - o acondicionamento,armazenamento,a coleta,o transporte,a reciclagem, o 

tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos; e 

XII - as normas de segurança no tocante à manipulação, armazenagem e ao 

transporte de produtos, substâncias, materiais e resíduos perigosos ou tóxicos. 
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♦ Lei Complementar No 303 de  03  de  Dezembro  de  2007  que  dispõe sobre as 

condições de funcionamento de estabelecimentos de prática de tatuagens e de 

piercings. 

♦ Lei Complementar No 305 de  20  de  Dezembro  de  2007  que  estabelece diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil no Município 

de Florianópolis e dá outras providências. 

♦ Lei No 7.627 de 12 de Mio de 2008 que dispõe sobre a substituição do uso de sacolas 

e sacos plásticos nas instituições que menciona e dá outras providências. 

Art. 1o As empresas de direito público e privado, com atuação no município de 

Florianópolis, que utilizam sacolas e sacos plásticos para o acondicionamento e 

transporte de produtos e mercadorias em geral, incluindo-se lixo, deverão substituí-los 

por sacolas e sacos ecológicos, conforme o disposto nesta Lei. 

Parágrafo Único - Entende-se por sacolas e sacos plásticos qualquer invólucro 

manufaturado com resina petroquímica, excetuando-se as embalagens originais das 

mercadorias. 

Art. 2o As sacolas e sacos ecológicos são aqueles ambientalmente corretos, 

confeccionados prioritariamente com papel, tecido ou material oxi-biodegradável. 

Parárafo Único – O plástico, quando contido na composição das sacolas e sacos 

ecológicos, não deve impactar negativamente na quantidade do composto, bem como 

no meio ambiente. 

♦ Lei No 7.821 de 03 de Março de 2009 que autoriza o Município de Florianópolis a 

receber em doação área de terras no Distrito de Cachoeira do Bom Jesus, nesta 

Capital.  
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8. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA, LIMPEZA E 
TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM FLORIANÓPOLIS 

8.1. Considerações Gerais 

Os serviços de limpeza pública prestados são: coleta de resíduos sólidos domiciliares, 

comerciais, em áreas críticas e de serviços de saúde municipais; coletas especiais; 

coleta seletiva; varrição de ruas; capinação e raspagem; instalação e manutenção de 

lixeiras; limpeza dos locais de eventos e praias; limpeza de valas; remoção de animais 

mortos; operação do Centro de Transferência de Resíduos Sólidos; aterro para resíduos 

inertes de origem pública ou pequenos volumes e parceria com a Secretaria de Saúde 

no controle de roedores. 

A coleta de resíduos sólidos no município é executada pelo Departamento de Coleta de 

Resíduos, que realiza vários tipos de coleta: - convencional (comum), de todos os 

resíduos sólidos domiciliares, não selecionados; - seletiva, dos resíduos recicláveis 

selecionados pelos moradores; - em áreas críticas; - com caixas brooks; e - infectantes, 

dos serviços de saúde municipal. 

Todo o lixo coletado em Florianópolis é encaminhado ao Centro de Transferência de 

Resíduos Sólidos - CTReS, localizado no antigo lixão do Itacorubi (desativado), para ser 

devidamente pesado e conduzido ao seu destino: Galpões de triagem (resíduos 

recicláveis provenientes da coleta seletiva), aterro sanitário de Biguaçu (resíduo 

proveniente da coleta convencional), ou aterro de inertes. 

No CTReS está instalado um galpão de triagem para o material da coleta seletiva e 

também a Estação de Transbordo para transferência os resíduos da coleta domiciliar ao 

aterro sanitário privado, que fica a uma distância de aproximadamente 40 quilômetros, 

localizado no município vizinho de Biguaçu. A Empresa Proactiva executa os serviços de 

transporte com carretas a partir da Estação de Transbordo até o aterro sanitário e 

operação do mesmo. 
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8.2. Centro de Transferência de Resíduos Sólidos – CTRES 

A estrutura do CTReS é composta de uma Estação de Transbordo para recebimento dos 

resíduos convencionais (lixo misturado) e transferência dos mesmos em caminhões de 

maior capacidade para ser encaminhados a destinação final no Aterro Sanitário no 

município de Biguaçu. Além disso estão instalados duas Centrais de Triagem (galpões) 

de resíduos sólidos, em parceria com duas associações de catadores, que visam à 

geração de renda e um Museu do Lixo para o atendimento às escolas e visitantes em 

geral, valorizando os resíduos e o local.  

O Centro de Transferência de Resíduos Sólidos de Florianópolis - CTReS (ver Figura 
11) localiza-se na Rodovia Admar Gonzaga (SC 404), Km 1, No 72, Bairro Itacorubi, Tel. 

(48) 3334-1529.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Mapa  de  Localização  do Centro de Transferência de Resíduos  
Sólidos de Florianópolis – CTReS 

 

 

Manguezal  
do Itacorubi 

Manguezal  
do Itacorubi 

CTReS 
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O Manguezal do Itacorubi com uma área de 1,50 km² era considerada uma Área de 

Preservação Permanente (APP) pelo Zoneamento do Plano Diretor de Florianópolis, 

sendo protegida pela Lei Complementar No 001/97, Lei No 4771/65 e pela Resolução      

No 004/85 do CONAMA. Pelo Decreto Presidencial No 147/67 o Manguezal do Itacorubi 

pertence à Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 

A área em questão fica determinada, conforme Lei Complementar No 314 de 11 de 

Janeiro de 2008, que altera o zoneamento da região e detalha o sistema viário aprovado 

pela Lei Complementar No 001 de 1970 para Área do Sistema de Saneamento e Energia 

- 3 (ASE) parte da Área Verde de Lazer (AVL) e parte da Área Mista Central-3 (AMC-3), 

localizada na UEP19, Itacorubi Norte. 

Atualmente o empreendimento possui as seguintes unidades: 

Guarita (1) – localizada na entrada do CTReS, onde são identificados e orientados todos 

os veículos que transitam dentro do estabelecimento. Trata-se de uma edificação de 

alvenaria com 2 m², possuindo uma corrente utilizada para o controle dos acessos ao 

local (placa do veículo, horários de chegada e saída, etc). 

 
Figura 12: Vista Geral do Empreendimento 
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Administração do CTReS (2) – edificação em alvenaria de 108m², com  cobertura 

cerâmica, localizada na entrada do CTReS, onde ficam a sala da administração, 

almoxarifado, sanitários e relógio- ponto dos empregados;  

Balança reserva (3) – antiga balança mecânica com controle manual, sendo atualmente 

utilizada em casos de manutenção da balança digital; 

Balança (4) – balança mecânica com capacidade para 30 toneladas com controle digital 

Filizola; são pesados e registrados os resíduos sólidos coletados pela Comcap e 

veículos particulares autorizados. A partir daí, são indicados os locais de descarga em 

função do tipo de resíduos. É uma edificação de 10m² para cabine de controle e prancha 

de pesagem 2,5 m x 1,80 m. 

 
Figura 13: Balança com Controle Digital 

Estação de Transbordo (5) – local onde os veículos de coleta descarregam os resíduos 

sólidos recolhidos, diretamente em carretas de 40m³. Trata-se de uma área 694 m² com 

um galpão pré moldado. É formada por: 

• uma plataforma asfaltada com 06 pistas de descarga,  
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• desnível de 4,55 m;  

• capacidade para duas carretas estacionadas simultaneamente de capacidade 22 

toneladas cada uma, de dimensões 10,00 X 2,5 m e volume de carga de 40m³;  

• dois braços mecânicos, hidráulico-elétrico (tipo retro-escavadeira) com duas 

cabines para os operadores para acomodação e compactação  das cargas; 

• uma cabine para os empregados manobristas de onde comandam as descargas 

dos caminhões de coleta nas carretas; e  

• 06 sinaleiras, uma para cada pista de descarga. 

 
Figura 14: Vista Geral do Galpão de Transbordo 

 
Figura 15: Local das Carretas 
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Figura 16: Plataforma de Descarga dos Resíduos 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Acomodação dos Resíduos com Braço Mecânico 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 18: Acomodação dos Resíduos com Braço Mecânico 
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Edificação 6 –  edificação em alvenaria c/ cobertura laje, azulejada internamente, 

localizada atrás da Estação de Transbordo, sendo utilizada para estocagem temporária 

de resíduos de serviços de saúde gerados nos centros de saúde municipais (capacidade 

para 30m³/dia) e lixo tóxico (lâmpadas, pilhas, tintas e baterias) – dois contêiners 

metálicos 1,5 m³ gerados nas estruturas do município. 

Edificação 7 –  edificação em alvenaria, estrutura pré-moldada, cobertura de laje, sendo 

utilizada para apoio da operação da  Estação de Transbordo. 

Edificação 8 – edificação em alvenaria de blocos cimento, estrutura pré-moldada, 

cobertura telhas fibrocimento, localizada à esquerda da Estação de Transbordo, onde 

ficam o Refeitório – 70m², o Vestiário – 50 m² e a Sala de Treinamento e Educação 
Ambiental – 150 m²; totalizando 270m². 

 

Figura 19: Sala de Treinamento e Educação Ambiental 

Edificação 9 –  galpão de alvenaria (blocos de cimento), estrutura pré-moldada, 

cobertura de telhas fibrocimento, com área de 240m², localizado nos fundos do CTReS, 

sendo utilizado para estocagem temporária de pneus (capacidade para 4.000 unidades) 

e de óleo de fritura usado – Projeto ReÓleo/ACIF; 
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Figura 20: Local de Armazenamento de Pneus 

 

Figura 21: Local de Armazenamento de Óleo de Cozinha 
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Edificação 10 – galpão de alvenaria (blocos de cimento), estrutura pré-moldada, 

cobertura com telhas fibrocimento, localizada nos fundos (à esquerda). O galpão está 

dividido em duas partes, sendo que numa delas (700m²) está instalada uma das 
associações de catadores parceiras da COMCAP, a Associação de Coletores de 

Materiais Recicláveis – ACMR. Neste local é realizada a triagem, enfardamento, 

estocagem e comercialização de parte dos materiais recolhidos pela coleta seletiva – 

média 50 toneladas/mês; a outra parte do galpão (660m²) é utilizada para estocagem de 

equipamentos e apoio de serviço da COMCAP, com sala de descanso dos garis de 

coleta (40m²), totalizando 1.400 m². 

Edificação 11 – antiga Estação de Transbordo (desativada); atualmente  são utilizadas 

as salas do piso térreo para manutenção de equipamentos e estocagem de material de 

construção; 

Edificação 12 – galpão de alvenaria (blocos de cimento) com 400m², estrutura pré-

moldada, cobertura de telhas fibrocimento, localizada na parte frontal esquerda do 

CTReS, onde está instalada uma das associações de catadores parceiras da COMCAP, 

a Associação de Recicladores Esperança - AREsp; lá é realizada a triagem, 

enfardamento, estocagem e comercialização de parte dos materiais recolhidos pela 

coleta seletiva – média de 50 toneladas/mês; 

Edificação 13 – galpão em alvenaria (blocos de cimento), estrutura pré-moldada, 

cobertura de telhas fibrocimento, localizado próximo à guarita, onde estão instalados o 

Museu do Lixo – 150m² e duas salas de setores administrativos (Depto. Serviços Gerais 

e Divisão de Coleta Seletiva) com 102 m²,  totalizando 250m². Em 2008 no Museu do 

Lixo foram registradas 199 visitas monitoradas, com atendimento direto de 5.210 

estudantes, na maioria da rede pública municipal e estadual de Florianópolis e região 

metropolitana. 
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Figura 22: Centro de Triagem 

 
Figura 23: Museu do Lixo – Vista Externa 

 
Figura 24: Museu do Lixo – Vista Interna 
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Quadro 07:  Mão de Obra Necessária à Operação 

Estrutura Nº pessoas Horário de trabalho 

Guarita 02 7:00 h às 13:00 h 
13:00 h às 19:00 h 

Balança  04 7h – 19h 
19h - 7h  
escala 12 por 36 

Estação de Transbordo 12 
3 pessoas -    manhã 7:00 h às 13:00 h 
3 pessoas - tarde  13:00 h às 18:00 h 
3 pessoas -  noite 18:00 h às 22:00 h 
3 pessoas -  madrugada 22:00 h às 3:40 h 

Manutenção geral 05  
Vigilância 03 Em escala 19:00 h as 7:00 h 
 
Pessoal administrativo* 

26 * destes, somente seis empregados trabalham 
diretamente nas atividades relacionadas ao CTReS; os 
demais atuam Depto. Serviços Gerais e Divisão de 
Coleta Seletiva  

Total 52 Fonte: COMCAP 

8.3. Coleta Convencional 

Conforme dados apresentados no Termo de Referência, a coleta convencional é 

executada diretamente pela COMCAP em 90% do Município de Florianópolis, sendo o 

serviço terceirizado no restante. Nas ruas gerais e de fácil acesso (regulares) a coleta 

convencional atende 100% da população com coleta porta-a-porta. Estima-se que 

apenas 2% não são atendidos por coleta porta-a-porta devido a ruas e servidões 

irregulares (crescimento desordenado), onde o veiculo de coleta não consegue entrar, 

ou locais muito ingremes. Há dificuldade em precisar estes dados devido a dinâmica de 

crescimento da cidade “informal”. 

Para melhorar a coleta especializada em áreas de difícil acesso, pela geografia ou 

ocupação desordenada, a COMCAP otimizou o uso de microtratores (tobatas) em parte 

do Maciço do Morro da Cruz como nos Altos da Caieira e no Monte Serrat e na parte 

superior do Morro do Mocotó. 

Também participou das ações do Projeto de Educação Ambiental embutidas no 

programa de investimento em infraestrutura e saneamento ambiental das 17 

comunidades que compõem o Maciço do Morro da Cruz. A intervenção da COMCAP 

inclui  a  readequação  de  todo  o  sistema  de  coleta  de  resíduos  sólidos associada a  
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medidas de saneamento e de educação sanitária-ambiental.  

Nos locais de dificil acesso dos caminhões também são utilizadas lixeiras comunitárias, 

onde a população de um determinado local leva os resíduos até a lixeira, de forma que 

os funcionários da coleta tenham acesso aos resíduos. 

As principais dificuldades existentes na operação da coleta convencional são: 

 Mistura de resíduos perigosos (lâmpadas fluorescentes, pilhas e outros) juntamente 

com os resíduos domiciliares; 

 Locais comerciais e institucionais que ainda não fazem uso das lixeiras indicadas em 

lei; 

  Ruas estreitas, íngremes e sem saída; 

  Carros estacionados em local indevido; 

 Mau acondicionamento dos resíduos perfurocortantes (agulhas, vidros quebrados, 

facas etc), causando acidentes do trabalho constante; e 

 Descumprimento aos dias e horários de coleta, ocasionando mau cheiro e 

espalhamento dos resíduos devido a presença de animais (cachorros). 

Por mês são recolhidas em média 10 mil toneladas de lixo, que são levadas para o 

Centro de Transferência de Resíduos Sólidos (Cetres), no Itacorubi, de onde seguem 

para o aterro sanitário. O aterro sanitário é de propriedade particular e localiza-se no 

município vizinho, Biguaçu, distante aproximadamente 40 quilômetros do Cetres. 

A COMCAP realiza 57 roteiros diários de coleta (27 no período da manhã, cinco à tarde 

e 20 à noite, além de cinco roteiros extras). No Verão, são feitos roteiros diários nos 

Balneários do Norte, Leste e Sul da Ilha.  

A Companhia dispõe de uma frota de 31 caminhões coletores (20 de grande porte – 

15m3, oito de médio porte – 10m3 - e três de pequeno porte – 4m3) e uma equipe de 160 

garis e 50 motoristas para a coleta convencional.   
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Operação Verão 

Para a temporada de Verão 2008/09 foram contratados temporariamente 110 auxiliares 

operacionais que trabalham na limpeza da orla e 40 garis que reforçam a coleta diária 

em balneários do Norte, Leste e Sul da Ilha, além de 14 motoristas e dois mecânicos. 

Durante o período, a produção de resíduos sólidos na Capital aumenta em média 25%. 

Na baixa temporada de 2008, foram recolhidas 360 toneladas por dia. Nos meses de 

Verão, a produção alcançou 450 toneladas/dia. Em balneários como Canasvieiras 

aumentou em até 70%. Segue abaixo (ver Quadro 08) o roteiro com dias e horários de 

coleta convencional, fornecido através do site da COMCAP. 

Quadro 08: Programação Coleta Convencional  
Bairros  Dias de Atendimento  Horário de início  

Abraão, Bom Abrigo, Capoeiras, Coqueiros, Itaguaçu  2ª, 4ª e 6ª             20h  
Servidões do Continente   2ª, 4ª e 6ª   14h 
Estreito, Balneário do Estreito (e parte do Figueirense), 
Coloninha, Vila São João, Jardim Atlântico   

Domingo, 3ª e 5ª              20h  

Monte Cristo   3ª, 5ª e Sábado                7h  
Capoeiras e Vila São João   2ª, 4ª e 6ª              20h  
Servidões do Córrego Grande e do Pantanal   2ª, 4ª e 6ª              14h  
Cacupé, Sambaqui, Santo Antônio de Lisboa   2ª, 4ª e 6ª              14h  
João Paulo, Saco Grande, Monte Verde, SC-401 (do trevo 
do Itacorubi até travessa Cacupé/ lado direito da SC 
sentido Centro-bairro)   

2ª, 4ª e 6ª   20h 

SC-401 lado esquerdo no sentido Centro-bairro   2ª, 4ª e 6ª   7h 
Servidões do João Paulo e do Saco Grande   2ª, 4ª e 6ª   14h 
Servidões do Itacorubi   3ª, 5ª e Sábado   14h 
Santa Mônica e Jardim Anchieta   Domingo, 3ª e 5ª   20h 
Parque São Jorge, Jardim Itália, Itacorubi até o cemitério, 
Loteamento Guarani   

Domingo, 3ª e 5ª   20h 

Centro, Estreito (região comercial)   Domingo à 6ª   20h 
Rua geral da Trindade e transversais da parte baixa   Domingo à 6ª   20h 
Servidões da Serrinha, da Trindade e da Agronômica (da 
Penitenciária até o Hospital Infantil) e Vila Santa Rosa   

2ª, 4ª e 6ª   7h 

Parte de cima da Avenida Mauro Ramos, início da 
Agronômica, Morro da Cruz e Loteamento Morumbi   

2ª, 4ª e 6ª   20h 

Prainha, Saco dos Limões, Carvoeira, Serrinha e rua geral 
da Agronômica   

Domingo à 6ª   20h 
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Servidões da Prainha, da José Mendes e do Saco dos 
Limões (entre as ruas Prefeito Waldemar Vieira e João 
Motta Espezim)   

3ª, 5ª e sábado   7h 

Servidões da Mauro Ramos e da Agronômica (da Mauro 
Ramos até o Hospital Infantil)   

2ª, 4ª e 6ª   7h 

Centrinho da Lagoa da Conceição /Avenida das Rendeiras 
e Morro da Lagoa   

2ª a sábado   7h 

Canto da Lagoa, Vilage I e II, Saulo Ramos e Osni Ortiga 
(becos)   

3ª, 5ª e sábado   7h 

Barra da Lagoa, Fortaleza e Cidade da Barra e Lagoa da 
Conceição   

2ª, 4ª e 6ª   7h 

Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, Ponta das Canas 
e Praia Brava   

2ª, 4ª e 6ª   7h 

Rio Vermelho   3ª, 5ª e Sábado   7h 
Daniela, Jurerê Internacional, Jurerê Tradicional e Praia do 
Forte   

3ª, 5ª e Sábado   7h 

Ingleses (SC403, rua Gaivotas)   3ª, 5ª e Sábado   7h 
Santinho, Ingleses (Rua Dom João Becker)   2ª, 4ª e 6ª   7h 
Sítio Capivari de Cima, Sítio Capivari de Baixo e Muquém   2ª, 4ª e 6ª   7h 
Vargem do Bom Jesus, Vargem Grande e Papaquara   3ª, 5ª e Sábado   7h 
Ratones, Vargem Pequena   2ª, 4ª e 6ª   7h 
Campeche, Rio Tavares, SC-405 e Costeira (Rua João C 
Jacques)   

3ª, 5ª e Sábado   7h 

Caieira da Barra do Sul, Ribeirão da Ilha (até escola)   2ª, 4ª e 6ª   7h 
Areias do Campeche   3ª, 5ª e Sábado   7h 
Alto Ribeirão (entre o colégio e panificadora Vala)   3ª, 5ª e Sábado   7h 
Tapera e Base Aérea   3ª, 5ª e Sábado   7h 
Carianos   3ª, 5ª e Sábado    
Servidões da Costeira e parte do Saco dos Limões (co 
Armazém Vieira até o início da Costeira)   

3ª, 5ª e Sábado   7h 

Morro das Pedras   2ª, 4ª e 6ª   7h 
Armação   2ª, 4ª e 6ª   7h 
Pântano do Sul, Açores, Costa de Dentro de Solidão   2ª, 4ª e 6ª   7h 

A Figura 25 apresenta as quantidades coletadas de resíduos domiciliares pela coleta 

convencional mais a coleta com caixa brooks em toneladas por mês, dos anos de 1985 

a 2008 (dados fornecidos pela COMCAP). 
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Coleta Domiciliares T/mês de 1985 a 2008 
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Figura 25: Coleta Domiciliares – Quantidades Anuais Coletadas (1985 a 2008)  

8.4. Roteiros 

Os caminhões coletores da COMCAP percorrem em média 70 mil quilômetros durante o 

mês. Os caminhões do roteiro matutino deixam o pátio da empresa, no Bairro Estreito, 

às 7h, e os seguintes, respectivamente, entre as 13h e 14h e entre as 18h e 20h. Para 

cada caminhão há uma equipe de um motorista e três garis na baixa temporada e um 

motorista e quatro garis durante o Verão, com jornada de trabalho de quarenta horas 

semanais. O uniforme usado pelos garis é composto por bermuda ou calça na cor verde, 

camiseta de manga longa ou curta na cor branca, tênis, meias até os joelhos, luvas 

nitrílicas, colete refletivo e capa de chuva. Em 2002, foi implantado o programa de 

ginástica laboral, que atende todos os garis. Sempre antes de subir ao caminhão e 

deixar o pátio, durante 10 minutos, profissionais de Educação Física comandam sessões 

de alongamento e aquecimento para evitar acidentes e doenças do trabalho. Com a 

crescente expansão da área urbana em Florianópolis, os resíduos sólidos domésticos e 

comerciais cresceram vertiginosamente, causando dificuldades ao sistema de coleta. 

Principalmente, nas regiões de ocupação desordenada, como morros e loteamentos 
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clandestinos, onde as ruas não permitem o tráfego dos caminhões coletores, 

impossibilitando que a população apresente o lixo à coleta de uma forma adequada.Os 

roteiros percorridos em Florianópolis podem, portanto, ser classificados em cinco tipos. 

Os de morros, marcados por aclives e declives acentuados, ruas e servidões estreitas e 

escadarias, que dificultam o acesso dos caminhões. Nestes locais, os garis 

desenvolveram técnicas de “puxar” o lixo com balaios ou tapetes velhos até o ponto 

onde alcança o caminhão ou onde está instalada uma lixeira comunitária, quase sempre 

containeres disponibilizados pela COMCAP. Em locais considerados como áreas 
críticas, que associam a dificuldade de acesso ao baixo nível de infra-estrutura urbana e 

de poder aquisitivo dos moradores, a COMCAP mantém roteiros diferenciados. São 

utilizados nestes casos três caminhões poliguindastes para remoção de container e três 

tratores tobatas. Fazem parte dos roteiros extras. Os roteiros do Centro da cidade são 

os de áreas densamente povoadas. Nestas zonas com aglomeração de residências e 

casas comerciais e de serviços, tanto na Ilha de Santa Catarina quanto na parte 

continental do município, predomina a coleta mecanizada e a coleta é realizada no 

período noturno, quando diminui o fluxo de veículos. Os roteiros do Continente são 

aqueles onde a produção de lixo é constante durante o ano, compostos por zonas 

residenciais mais homogêneas. Nestas áreas também passa a predominar a coleta 

mecanizada. Os roteiros de praias apresentam significativa variação populacional em 

razão da atividade turística. A produção de lixo em determinados balneários, como 

Canasvieiras, chega a quadruplicar no Verão.  

8.5. Coleta Mecanizada 

O município de Florianópolis tornou obrigatório o uso de contentores para coleta de lixo 

mecanizada em 24 de abril de 20031. A Câmara de Vereadores propôs e a Prefeitura 

Municipal sancionou a Lei 113/03, que trata da apresentação de resíduos sólidos para a 

mecanizada em 1998, a partir de projeto coleta de lixo convencional e seletiva.  

                                            
1 As edificações novas somente serão licenciadas se o projeto prever o uso de contentores. Os condomínios que construíram lixeiras 

de acordo com legislação anterior, Decreto 121/98, terão o prazo máximo de cinco anos para substituí-las por contentores. 
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A COMCAP implantou o sistema de coleta piloto na Avenida Beira-mar Norte. 

Gradativamente a adesão ao sistema ocorreu em balneários como Canasvieiras e Ponta 

das Canas e na Lagoa da Conceição, assim como nos bairros continentais.  

O contentor a ser adquirido pelos condomínios e estabelecimentos comerciais é 

hermético, evita a atração de animais e insetos vetores de doença. Torna mais higiênico 

o espaço de depósito de lixo temporário e elimina o visual desagradável dos sacos de 

lixo nas calçadas (o que é proibido por lei).  

Neste sistema mecanizado, os caminhões coletores da COMCAP são equipados com 

elevadores mecânicos (ver Figura 26). Ao bascular o lixo diretamente dos contentores, o 

processo humaniza o trabalho dos garis. Também reduz o risco de acidentes de 

trabalho, ao eliminar a exposição direta dos trabalhadores a materiais infecto-

contagiosos e ao reduzir o esforço físico para içar os resíduos ao caminhão. 

 
Figura 26: Caminhão de Coleta com Elevador Mecânico 

8.6. Coleta Seletiva 

As atividades de coleta seletiva e reciclagem iniciaram em Florianópolis no ano de 1986, 

quando a Prefeitura Municipal criou uma comissão composta por representantes de 

várias entidades (universidades, associações de moradores, órgãos municipais, 
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entidades ambientalistas) encarregadas de, entre outros estudos, elaborar propostas 

alternativas para o problema do lixo.  

A partir daí, surgiu à proposta de Triagem Domiciliar e Tratamento Descentralizado do 

Lixo, mais tarde conhecido como Programa Beija-Flor, embrião do atual programa de 

coleta seletiva de Florianópolis.  

Em 1988, o Programa Beija-Flor recebeu financiamento de US$ 200 mil do BNDES-

Finsocial, a fundo perdido, e em 1990, já eram beneficiadas 25 mil pessoas em 10 

bairros, nove dos quais com características populares, pelo sistema descentralizado de 

coleta e destino final, além de um bairro de classe média, onde foi implantado o sistema 

centralizado de coleta seletiva. 

Em 1991, a coleta seletiva foi estendida a toda a cidade através do sistema de Pontos 

de Entrega Voluntária (PEVs). Foram instalados 14 pontos em praças, supermercados e 

logradouros públicos e 20 pontos em escolas públicas. Em 10 praias foram colocadas 

lixeiras especiais para material reciclável na orla marítima.  

No ano de 1994, após a avaliação do desempenho da coleta seletiva, foi implantado o 

sistema porta-a-porta na área central da cidade.  Em 1998, a freqüência foi duplicada em 

bairros do Continente, tornando-se bissemanal, e foram estabelecidos roteiros nas 

principais regiões balneárias do Norte e Oeste da Ilha. Em 2007 o Programa de Coleta 

Seletiva abrangeu a maior parte da área urbana, organizado em 17 roteiros, com quatro 

caminhões e 12 garis.  

Em pesquisa realizada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis e Universidade Federal 

de Santa Catarina em fevereiro de 2004, 84% dos 1.355 entrevistados em residências 

consideram ótimo ou bom o serviço de coleta seletiva prestado pela COMCAP. Setenta 

e dois por cento dos entrevistados disseram que fazem algum tipo de separação do lixo, 

sendo que 11% destes disse repassar o material a catadores. 

Em 2003, com a criação da Divisão de Valorização de Resíduos Sólidos, a COMCAP 

formalizou a necessidade de intervir na nova cena urbana criada pela reciclagem de 

materiais. Historicamente, os benefícios da coleta seletiva são a diminuição da 
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quantidade de lixo a ser aterrada, a preservação dos recursos naturais, a economia de 

energia, a diminuição de impactos ambientais, a geração de novos negócios e a geração 

de oportunidades de renda. Estes dois últimos quesitos ganharam relevância na última 

década, diante do quadro de desemprego crescente no país e no mundo.  

Além do natural aumento na demanda da coleta seletiva por parte da população que, 

cada vez mais esclarecida, opta por separar o lixo, há a exigência de novas modalidades 

de intervenção do poder público, exigida pelos catadores e sucateiros que, em processo 

de deixar a informalidade, organizam-se em cooperativas e associações. 

Para exemplificar, em 2003 a coleta seletiva da COMCAP sofreu uma redução de até 

50% no volume recolhido (ver Quadro 09) eram coletadas cerca de 200 toneladas/mês, 

no ano seguinte o registro chegou a ficar em torno de 100 toneladas. Não significa que a 

cidade tenha reciclado menos lixo. Ao contrário, somente os papeleiros da Associação 

dos Coletores de Materiais Recicláveis ACMR, instalados na época na cabeceira insular 

da Ponte Pedro Ivo Campos, processam 200 toneladas/mês em média.  

Quadro 09: Estimativa de Produção de Lixo Reciclável em Florianópolis (2003) 

Descrição Quantidade Coletada (toneladas/mês) 
COMCAP 132
Catadores Centro (100 pessoas) 250
Catadores dos Bairros (315 pessoas)           800
Total 1.182
Fonte: COMCAP – Plano de Gestão de Limpeza Urbana de Florianópolis, 2007. 

A coleta seletiva de materiais recicláveis aumentou durante o ano de 2008. No mês de 

dezembro, foi registrado o maior crescimento, com o recolhimento de 267 toneladas, 

quase o dobro da média mensal no ano anterior.  

A COMCAP orienta a formação de cooperativas para organizar e integrar o trabalho de 

catadores. Em 2008, depois de 10 anos de incubação no Centro de Transferência de 

Resíduos Sólidos (CTReS), a Associação de Recicladores Esperança (Aresp) deixou as 

instalações da Comcap para, finalmente, operar em galpão construído pela Prefeitura na 
comunidade de origem (Chico Mendes). A  COMCAP  segue  fornecendo  gratuitamente 

a matéria-prima para a triagem. Além de atender 80% da população de Florianópolis 
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com coleta seletiva pelo sistema de porta-a-porta, a COMCAP instalou em 2008 o 

Ecocentro para entrega voluntária de pneus, óleo de cozinha e de outros materiais 

recicláveis no CTReS, no Itacorubi. A coleta seletiva oficial se dá de forma sistemática 

nas comunidades distribuída em: 

→ 14 comunidades 02 vezes por semana 

→ 48 comunidades 01 vez por semana 

→ diariamente na área comercial (ilha e continente) 

As áreas que estão incluídas no plano de ampliação, não atendidas pela coleta seletiva 

são: comunidade da Tapera, Maciço do Morro da Cruz, Morro da Bacia do Itacorubi e do 

Saco Grande.  

O modelo de coleta: a atual Divisão de Coleta Seletiva realiza prioritariamente o modelo 

de coleta porta-a-porta. Há um único ponto de coleta modelo PEV, localizado no Pátio 

do CETRES (ver Figura 27) e o material obtido é encaminhado a Associação de 

Coletores de Materiais Recicláveis ACMR. Sua operacionalização conta com o trabalho 

de nove garis e três motoristas, em 3 caminhões baú. 

 
Figura 27: Ponto de Entrega Voluntária PEV 

É apresentado a seguir no Quadro 10 o roteiro com dias e horários de coleta seletiva 

fornecido através do site da COMCAP. 
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Quadro 09: Programação Coleta Seletiva  
Bairros  Dias da coleta  Horário  

Abraão  Terça-feira e sábado  a partir das 8h 
Agronômica  Quarta-feira  a partir das 8h 
Armação  Quinta-feira  a partir das 13h 
Bairro de Fátima  Terça-feira e sábado  a partir das 8h 
Balneário Estreito  Segunda e sexta-feira  a partir das 8h 
Barra da Lagoa  Quinta-feira  a partir das 8h 
Bom Abrigo  Terça-feira e sábado  a partir das 8h 
Cachoeira do Bom Jesus  Quinta-feira  a partir das 8h 
Cacupé  Quinta-feira  a partir das 8h 
Campeche  Sexta-feira  a partir das 8h 
Canasvieiras  Quinta-feira  a partir das 8h 
Canto da Lagoa  Segunda-feira  a partir das 8h 
Canto dos Araçás  Quinta-feira  a partir das 8h 
Capoeiras  Terça-feira e sábado  a partir das 8h 
Carianos/Base Aérea  Quarta-feira  a partir das 8h 
Carvoeira  Quarta-feira  a partir das 8h 
Centro (parte de cima da Mauro Ramos)  Quarta-feira  a partir das 8h 
Centro (região comercial)  Sábado  a partir das 13h 
Coloninha  Segunda e sexta-feira  a partir das 8h 
Coqueiros  Terça-feira e sábado  a partir das 8h 
Córrego Grande/Loteamento Guarani  Segunda e sexta-feira  a partir das 8h 
Costeira  Quarta-feira  a partir das 8h 
Daniela  Quarta-feira  a partir das 8h 
Estreito  Segunda e sexta-feira  a partir das 8h 
Estreito (região comercial)  Sábado  a partir das 13h 
Fazenda do Rio Tavares  Sexta-feira  a partir das 8h 
Ingleses (Praiatur até Santinho)  Quinta-feira  a partir das 8h 
Ingleses (SC 403 - Praiatur e Balneário)  Quarta-feira  a partir das 8h 
Itacorubi SC 404 e Amaro Antônio Vieira)  Quarta-feira  a partir das 8h 
Itaguaçu  Terça-feira e sábado  a partir das 8h 
Jardim Anchieta  Segunda e sexta-feira  a partir das 8h 
Jardim Atlântico  Segunda e sexta-feira  a partir das 8h 
Jardim Califórnia  Quarta-feira  a partir das 8h 
João Paulo  Terça-feira  a partir das 8h 
Joaquina/Rendeiras  Quinta-feira  a partir das 8h 
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Jurerê Tradicional/Internacional  Quarta-feira  a partir das 8h 
Lagoa da Conceição  Quinta-feira  a partir das 8h 
Lagoinha  Quinta-feira  a partir das 8h 
Loteamento Santos Dumont  Quarta-feira  a partir das 8h 
Monte Verde  Terça-feira  a partir das 8h 
Morro das Pedras e Areias  Quinta-feira  a partir das 12h 
Morro do Horácio (trator)  Seg. quarta e sexta-feira  a partir das 8h 
Pantanal  Quarta-feira  a partir das 8h 
Pântano do Sul /Açores  Quinta-feira  a partir das 12h 
Ponta das Canas  Quinta-feira  a partir das 8h 
Pque. São Jorge (Jdim. Germânia e Itália)  Segunda-feira  a partir das 8h 
Praia Brava  Quinta-feira  a partir das 8h 
Prainha  Quarta-feira  a partir das 8h 
Ratones (Projeto Joaninha/coleta catadores)  Terça e quinta-feira  a partir das 8h 
Rio Tavares (algumas ruas)  Sexta-feira  a partir das 8h 
Rio Vermelho (coleta com catadores)  Segunda e quarta-feira  a partir das 8h 
Saco dos Limões/Vila Operária  Quarta-feira  a partir das 8h 
Saco Grande  Terça-feira  a partir das 8h 
Sambaqui/Barra Sambaqui  Quinta-feira  a partir das 8h 
Santa Mônica  Segunda e sexta-feira  a partir das 8h 
Santinho  Quinta-feira  a partir das 8h 
Santo Antônio de Lisboa  Quinta-feira  a partir das 8h 
SC 401 (Itacorubi até Trevo Cacupé)  Terça-feira  a partir das 8h 
SC 401 (trevo Cacupé até Sto Ant. Lisboa)  Quinta-feira  a partir das 8h 
SC 403 (entrada Ingleses D. João Becker)  Quarta-feira  a partir das 8h 
SC 404 (trevo Itacorubi - trevo Córrego grande)  Quarta-feira  a partir das 8h 
SC 405 (trevo Seta até Trevo Erasmo)  Sexta-feira  a partir das 8h 
SC 406 (trevo Erasmo até Pântano do Sul)  Quinta-feira  a partir das 12h 
Serrinha  Quarta-feira  a partir das 8h 
Trindade  Terça-feira  a partir das 8h 
Vargem Grande (coleta solidária/catadores)  Segunda e sexta-feira  a partir das 8h 
Vila São João  Terça-feira e sábado  a partir das 8h 
Bairros que ainda não são atendidos pela coleta seletiva da Comcap: Caeira Barra do Sul, Ribeirão da Ilha, Alto 
Ribeirão, Tapera, Vargem Pequena (lado esquerdo), Canto Lamin, Vargem do Bom Jesus, Costa da Lagoa, além de 
servidões no Itacorubi, Saco Grande, Trindade, Agronômica, Mauro Ramos (parte de cima), Serrinha, Pantanal e 
Costeira.  

A Figura 28 apresenta as quantidades coletadas por mês pela coleta seletiva formal da 

COMCAP, onde podemos observar uma ascensão constante até o ano de 1998 e uma 
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queda a partir do ano de 2003. No ano de 2006 as quantidades aumentam, mas não 

chegam ao patamar dos anos de 1998 a 2002. 

Coleta Seletiva COMCAP - quantidades coletadas de 1993 a 2008 
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Figura 28: Coleta Seletiva COMCAP – Quantidades Coletadas de 1993 a 2008  

Faz-se necessário considerar a coleta seletiva informal, realizada pelos catadores. 
Não é possível comparar diretamente a queda na produção na coleta seletiva formal 

(realizada pela COMCAP) nos últimos anos (+/- 100 t/ mês), com a quantidade estimada 

recolhida pelos catadores avulsos (907,98 t/ mês), pois enquanto a coleta seletiva formal 

só recolhe os materiais previamente separados pelos moradores, os catadores atuam 

também no lixo misturado (disponibilizado na rua pelos moradores no dia da coleta 

convencional). Com base nos dados obtidos junto à COMCAP, à Associação dos 

Catadores da Ponte e no Diagnóstico realizado em 2003 pela PMF/ COMCAP/ UFSC, 

elaborou-se uma análise do custo evitado com a coleta seletiva formal e informal que 

ocorre em Florianópolis (ver Quadro 11).  Não foram consideradas as iniciativas de 

instituições, empresas, escolas e condomínios que tem algum programa interno de 

separação na fonte com comercialização direta com empresas (ou seja, não entregam 
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seus recicláveis para os catadores ou COMCAP), em função dos dados serem muito 

difusos e portanto difíceis de levantar.   
Quadro 11: Coletas Seletiva Formal e Informal – Quantidade Recolhida e Custo Evitado2 

 Entidade Coletora Toneladas/Mês % Custos Evitados (R$/mês) 

COMCAP 134 10,80 10.111,60 

Catadores Associação do Centro 
 

200 16,10 15.092,00 

Catadores Avulsos 
 

908 73,10 68.517,70 

Total 1242 100,00 93.721,30 

As principais dificuldades existentes na operação da coleta seletiva são: 

 Mistura de materiais recicláveis e não recicláveis residencial/comercial; 

 Locais comerciais e institucionais que ainda não fazem uso das lixeiras indicadas em 

lei; 

 Ruas estreitas, íngremes e sem saída; 

 Carros estacionados em local indevido; 

 Ausência de um programa de educação permanente e ampla divulgação; 

 Falta de investimentos em carros de coleta de pequeno porte; 

 Grande número de catadores informais que passam antes do veículo da COMCAP e 

levam o material; 

 Desistência das pessoas em separar os resíduos recicláveis devido a presença de 

alguns catadores que reviram o lixo e levam apenas o material que interessa, 

geralmente latas de alumínio, deixando o restante espalhado na calçada. 
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8.7. Coleta dos Resíduos de Serviços de Saúde 

A coleta dos resíduos de serviços de saúde dos cerca de 70 postos de saúde da rede 

municipal de Florianópolis, é realizada pela COMCAP. Por ano, são recolhidas mais de 

30 toneladas em roteiros realizados duas vezes por semana (ver Figura 29).  

O recolhimento nos postos é feito por um veículo utilitário moderno, com carroceria em 

fibra e adequadamente vedada, com gari que usa uniforme e equipamento de segurança 

especial, inclusive máscara.  

A cada mês são percorridos em média 1,1 mil quilômetros para a coleta de resíduos de 

saúde.Dos postos,o material é transportado até o CTRES onde existe um 

armazenamento externo em conformidade com as especificações da Resolução 

306/2004 da ANVISA.  

Do armazenamento externo até o local de tratamento e destino final, o serviço de coleta, 

transporte e destino é executado por empresa terceirizada, Proactiva Meio Ambiente. 

Coleta Hospitalar - 1998 a 2008 
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Figura 29: Coleta Hospitalar COMCAP – Quantidades Coletadas de 1998 a 2008*  
* Até Setembro 
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8.8. Limpeza Viária 

Para manter uma paisagem urbana de qualidade, a Comcap mantém 200 empregados 

distribuídos em 13 roteiros diários de varrição com percurso que chega a 339 

quilômetros (suficiente para cruzar três vezes a Ilha de Santa Catarina de Norte a Sul) e 

equipes de limpeza de praças e calçadões em área equivalente a 300 campos de 

futebol. 

Também é feita a manutenção diária das cerca de 3 mil papeleiras instaladas na cidade, 

80% delas no Distrito Sede, com prioridade para áreas comerciais com maior 

movimentação de pedestres. 

Com vistas a ampliar a descentralização e reorganizar o sistema de limpeza, o 

Departamento de Limpeza Pública foi reorganizado por área geográfica de atuação. De 

modo que, desde o início de novembro, o departamento opera com as novas divisões 

Operacional Centro, Operacional Continente, Operacional Norte, Operacional Sul, 

Operacional Leste/Oeste, Remoção Especial e Planejamento e Logística.  

8.9. Capina 

Utiliza-se equipamentos manuais como a enxada e o rastelo. Estes trabalhadores 

contam com a ajuda de uma capinadeira mecânica que tira o mato próximo ao passeio e 

em ruas com pavimentação de paralelepípedo, além de roçadeiras para o meio fio (ver 

Quadro 12). Cabe aos operacionais o repasse e a remoção dos materiais além da 

sinalização. Disponibilidade de 3 equipes. 

Quadro 12: Tipos de Serviços e Locais Atendidos com Capina 

Tipo de Serviço SERVIÇO Locais atendidos (base de dados 2005/2006) 
Capinadeira Mecânica  
Capina Manual 
Capina Química 
Roçagem Mecânica  
Micro Trator  
Pintura de Meio Fios  

Todos os bairros do Distrito Sede (Ilha e continente) - nos demais 
Distritos, é de responsabilidade das Intendências – a COMCAP fornece 

apoio operacional 
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8.10. Roçagem Mecânica 

Com o uso de roçadeira lateral:  

Realizam os serviços em áreas de difícil acesso como declives e aclives e locais onde 

os micros tratores não tem acesso. Disponibilidade de 07 equipes; 

Com o uso de micro tratores auto-propelidos: Realizam os serviços em avenidas com 

canteiros largos e grandes áreas gramadas. Disponibilidade de 5 tratores. Produção de    

8 mil m² por dia; e 

Com o uso de micro trator pequeno (empurrado por um operacional). Realizam o serviço 

em avenida com canteiros pequenos. Disponibilidade de 4 tratores. Produção de           

3,5 mil m² por dia. 

 
Figura 30: Capina e Varrição no Norte da Ilha 

8.11. Varrição 

A COMCAP mantém 13 roteiros de varrição na cidade. Se for somada a área de 

cobertura dos roteiros chega-se a 339.278 metros lineares de ruas, ou 339 quilômetros, 

distância suficiente para atravessar três vezes a Ilha de Santa Catarina, de Norte a Sul, 

em linha reta. A extensão em metros quadrados, usada para medir o trabalho de 

varrição em praças e calçadões, soma 267.762, ou o equivalente à área de  267 campos  
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de futebol. Por meio da Divisão de Varrição e Espetinho, cuja equipe soma cerca de 200 

empregados, a COMCAP realiza a varrição das principais vias públicas de Florianópolis, 

como praças, ruas, avenidas, calçadões e terminais urbanos, removendo o lixo público, 

inclusive animais de pequeno porte, a partir de roteiros pré-determinados e organizados. 

Diariamente são varridas as ruas do Centro da cidade, tendo como limites - ao Norte - a 

Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral, Avenida Beira Mar Norte até a Praça Lauro Müller; 

ao Sul - a Avenida Paulo Fontes até a Prainha e - ao Leste - a Rua Silva Jardim, 

Avenida Mauro Ramos até a Praça Lauro Müller.  

Os equipamentos utilizados são vassouras, pás e sacos de lixo acoplados dentro de 

carrinhos (lutocar) desenvolvidos para esta finalidade. 

A Ilha é atendida por nove equipes, sendo que nas avenidas centrais da Agronômica, 

Itacorubi, Trindade e Saco dos Limões o serviço de varrição é diário e naquelas do 

Córrego Grande e Pantanal é semanal. O Continente é atendido por seis equipes, nos 

bairros Coqueiros, Capoeiras, Estreito, Balneário e Vila São João. 

Quadro 13: Módulos das Equipes de Varrição 

Setores Locais 
1 A Camelódromo – Rua Fco. Tolentino (matutino) 
1 B Camelódromo –  Rua Fco. Tolentino (vespertino) 
2 Praça Tancredo Neves - Centro 
3 SUSP -  Rua Felipe Schmdt 
4 Antiga Rodoviária – Rua Emílio Blum 
5 Agronômica – Rua Frei Caneca 
6 Trindade – Rua Lauro Linhares 
7 Itacorubi 
8 Saco dos Limões –  Praça Abdon Batista 
9 Estreito – Praça Nossa Sra. de Fátima 

10 Balneário do Estreito – Praça Senador Renato R da Silva 
11 Almoxarifado da PMF – Rua Santos Saraiva 

12 A Vila São João – Rua Luíz Carlos Prestes 
12  B Trav. Dib Cheren n.º 59 

13 Praça da Praia do Meio 

Dada a freqüência com que são realizados os roteiros, com varrições diárias nas áreas 

de maior  fluxo  de pessoas, a produção semanal da equipe de varrição alcança a média  
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de 1.119 metros lineares, ou 119 quilômetros. Apenas para dar a dimensão do trabalho, 

a cada ano são varridos 58 mil quilômetros, mais do que suficiente para dar uma volta 

em torno do Planeta Terra. Em peso, a cada ano as margaridas retiram 516 toneladas 

de lixo das ruas. 

O serviço de varrição é feito preferencialmente por mulheres em Florianópolis. As 

margaridas, como são chamadas, têm em média 46 anos. Há sete anos, esta idade 

média era de 49 anos, atestando que a equipe rejuvenesceu. Cada uma delas varre em 

média 2,1 mil metros por dia, durante jornada de trabalho de seis horas. Os homens que 

atuam na limpeza pública são denominados cravos. 

Com o crescimento das áreas urbanas, forma-se na cidade vários núcleos com grande 

concentração de população, sendo necessário aumentar as áreas de varrição. Além de 

áreas tradicionais no Centro e no Continente, os balneários sentem a falta de um efetivo 

diário de varrição e não somente na temporada de Verão. Canasvieiras, Ingleses entre 

outros locais já possuem sistema de varrição periódica. Como este é um serviço que 

demanda grande quantidade de mão-de-obra, faz-se necessário ter Bases Avançadas 

de Apoio no Norte, Leste e Sul da Ilha. Os dados apresentados a seguir referem-se aos 

anos de 2005 e 2006. 

Distrito Sede Ilha 

Centro - Áreas comerciais: todas as ruas, com até 4 repasses diários (calçadões) - 

Turnos matutino e vespertino 

Bairros: praças, avenidas e ruas principais do Centro residencial, Beira Mar, Trindade, 

Córrego Grande, Sta. Mônica, Universidade, Itacorubi, Saco dos Limões, José Mendes, 

Pantanal, Carvoeira, Costeira do Pirajubaé - Turno matutino 

Distrito Sede Continente 

Áreas comerciais: todas as ruas 

Bairros: praças, avenidas e ruas principais do Estreito, Coloninha, Jardim Atlântico, 

Balneário, Vila São João, Capoeiras, Coqueiros, Abraão, Itaguaçú - Turno matutino. 
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Balneários 

Nos balneários que possuem centro comercial é realizado serviço de varrição e /ou 

“espetinho” nestas áreas, principalmente durante a temporada de verão – Santo Antônio, 

Sambaqui, Daniela, Jurerê Internacional, Jurerê Tradicional, Canasvieiras, Ponta das 

Canas, Praia Brava, Ingleses, Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, Armação, 

Freguesia do Ribeirão da Ilha. 

Existem aproximadamente 3.000 papeleiras em vários pontos da cidade, sendo que 80% 

estão instaladas no Distrito Sede, prioritariamente nas áreas comerciais e com maior 

movimentação de pedestres. 

 

Figura 31: Limpeza e Varrição no Continente 
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8.12. Limpeza de Praias 

São atendidas por este serviço 43 balneários da cidade, sendo que algumas com 

pequenas equipes fixas durante todo o ano que são ampliadas com a temporada de 

verão, outras somente recebem este serviço na temporada de verão e algumas mais 

afastadas e de difícil acesso, a limpeza é realizada por equipes volantes com 

programação pré-definidas.   

Na operação verão são 239 funcionários sendo que destes, 40 são fixos. Na limpeza das 

praias é realizada varrição manual das áreas urbanas; limpeza da praia (varrição e 

manutenção das lixeiras); remoção dos resíduos (áreas urbanas e praias) atenção 

especial aos balneários mais concorridos com serviços diários, sendo que no centro e 

continente a programação continua normal.  

Durante o ano as equipes de limpeza de praias realizam o atendimento de emergências 

-  ressacas e outras ocorrências. 

A maior dificuldade encontrada para realização do serviço é ponto de armazenamento 

dos resíduos retirado da praia até a coleta, nem sempre locais de acesso dos 

caminhões.  

Quadro 14: Números de Praias Atendidas por Região 

Região No de Praias Atendidas 
Norte 15 
Leste 5 
Sul 13 

Centro 2 
Continente 8 

Total 43 

No de contratações por prazo determinado - 199 pessoas: 

•  156 homens para limpeza da orla 
•  43 mulheres para varrição das ruas  

Obs.: Na maioria das praias, é feita só a limpeza da orla, das ruas mais movimentadas, 

e também o serviço de varrição das ruas principais. 
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8.13. Limpeza de Valas e Canais Abertos 

Consiste na remoção dos materiais que provocam o assoreamento dos canais pluviais e 

rios. Utiliza-se duas retroescavadeiras, além de caçambas e 01 equipe de 20 homens. 

Produção de 400 m² por dia. 

No aspecto de saneamento ambiental, com a ampliação do quadro de empregados 

efetivos, a COMCAP intensificou os serviços de manutenção na rede de drenagem e na 

desratização da cidade. Em 2008, foi realizada a limpeza de 338 mil metros quadrados 

de valas e canais a céu aberto, 131 mil metros a mais do que no ano anterior, o que 

representa um aumento de produção de 63%. 

8.14. Lixo Pesado 

A coleta de lixo pesado é um serviço anual, isto é, em cada bairro da cidade é realizada 

uma vez por ano. Sua execução ocorre tanto no Distrito Sede como também em todas 

as praias e balneários da Ilha de Santa Catarina, conforme programação abaixo. 

Entende-se por lixo pesado, tudo que for inservível dentro de casa, e os munícipes não 

tem como jogar fora devido ao seu volume, tais como móveis velhos, colchões, 

eletrodomésticos estragados ou inservíveis, geladeiras, fogões, máquinas de lavar 

roupa, etc. Entulhos de construção não são considerados como lixo pesado, e não são 

recolhidos.  

A Coleta de lixo pesado compõe-se das seguintes etapas:  

1º - é colocada uma caixa estacionária de 20 m³ (vinte metros cúbicos) em local pré-

determinado; 

2º - vários caminhões basculante de 5 m³ (cinco metros cúbicos) percorrem o bairro ou 

balneário fazendo a coleta de lixo pesado; 

3º - o caminhão caçamba de 5 m³ leva o lixo pesado recolhido para depositá-lo na caixa 

estacionária de 20 m³; e 



DOCUMENTO RELATÓRIO  No RL- 0309-800-942-MPB-007 
EMPREENDEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC  REVISÃO 

0 
 

Página  
88  

CONTRATANTE E 
GERENCIADORA DO 
CONTRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL – SMHSA  

TRABALHO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO   
PRODUTO 7: DIAGNÓSTICO DO SETOR RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

4º - por último, um caminhão com equipamento tipo roll-on roll-off carrega a caixa 

estacionária de 20 m³, e o lixo pesado é transportado ao seu destino final. 

Para o ano de 2009, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, por meio da COMCAP, 

retoma no dia 7 de abril, o calendário da coleta de lixo pesado organizada em 75 roteiros 

semanais que abrangem toda a cidade. Em 2008, foram coletadas, entre abril e outubro, 

223 toneladas de materiais de grande volume como sofás, armários, geladeiras, 

computadores e pneus, que não podem ser descartados na coleta comum. 

Programação de Coleta de Lixo Ppesado - 2009 

Abril 

7, terça - Jardim Atlântico, Sapé, Promorar I e II, Chico Mendes, Novo Horizonte, Santa 

Terezinha e Monte Cristo 

14, terça - Balneário do Estreito e Bairro de Fátima 

22, quarta - Estreito, Capoeiras e Coloninha 

28, terça – Abraão, Bom Abrigo, Itaguaçu e Coqueiros  

Maio 

5, terça – Rio Vermelho 

12, terça – Barra da Lagoa 

19, terça – Lagoa da Conceição, Canto da Lagoa e Joaquina 

26, terça – João Paulo, Saco Grande e Monte Verde 

Junho 

2, terça – Itacorubi e Parque São Jorge 

9, terça – Córrego Grande e Santa Mônica 

16, terça – Trindade e Serrinha 

23, terça – Pantanal e Carvoeira 
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30, terça - Saco dos Limões, Caieira do Saco dos Limões e José Mendes 

Julho 

7, terça - Ruas à direita da Av. Mauro Ramos – Trecho entre a Rua 13 de Maio e a Av. 

do Antão (Morro da Cruz) 

14, terça – Agronômica 

21, terça - Cacupé, Santo Antônio, Sambaqui e Barra do Sambaqui 

28, terça - Ratones, Vargem Grande, Vargem Pequena e Vargem do Bom Jesus (lado 

sul da SC 401) 

Agosto 

4, terça – Costeira do Pirajubaé 

11, terça – Carianos 

18, terça – Rio Tavares e Campeche 

25, terça - Morro das Pedras, Areias do Morro das Pedras e Armação 

Setembro 

1º, terça - Pântano do Sul, Balneário dos Açores, Solidão e Costa de Dentro 

9, quarta - Riberão da Ilha, Freguesia do Ribeirão, Caiacanga e Caieira da Barra do Sul 

15, terça – Tapera 

22, terça - Daniela, Praia do Forte e Jurerê Internacional 

29, terça - Canasvieiras e Jurerê Tradicional 

Outubro 

6, terça - Cachoeira do Bom Jesus, Ponta das Canas, Lagoinha, Praia Brava e Vargem 

do Bom Jesus 

14, quarta – Ingleses e Santinho 
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20, terça – Sítio Capivari 

27, terça – Costa da Lagoa. 

Observação: Os moradores destes bairros devem dispor os materiais na rua, em local 

acessível ao caminhão, até às 7h. 

 

Figura 32: Coleta de lixo Pesado (foto COMCAP) 
 

 

Figura 33: Coleta de lixo Pesado (foto COMCAP) 
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8.15. Desratização 

A COMCAP é responsável pela colocação de raticida adquirido pela Secretaria 

Municipal de Saúde / Vigilância Sanitária (média mensal = 13.000 iscas). 

Todos os Distritos do município são atendidos mediante programação de rotina da 

COMCAP onde são atendidos casos especiais – em regiões indicadas pela Vigilância 

Sanitária bem como alguns atendimentos a solicitações de munícipes que indicam 

problemas sérios na sua região.  

A aplicação de iscas para desratização também aumentou de 120 mil em 2007 para 177 

mil em 2008. 

8.16. Varrição de Eventos 

Também existe uma programação especial da COMCAP para a varrição e limpeza de 

eventos realizados no municipio e que concentram grande quantidade de pessoas como 

Carnaval, Reveillon, as Festas do Divino, Fenaostra, Festa da Laranja, desfile de 7 de 

setembro, maratonas e demais atividades organizadas pela Prefeitura Municipal. 

8.17. Outros Serviços na Área de Limpeza Pública  

→ Lavação de pequenos logradouros 

Para eliminar os odores desagradáveis são lavadas áreas públicas como praças e 

escadarias do Centro com hidrojato, vassourão e produto desengraxante e 

desengordurante solúvel em água e aplicada essência de eucalipto. 

→ Instalação e manutenção de papeleiras 

As papeleiras estão prioritariamente instaladas em locais onde ocorre varrição diária 

pela facilidade de manutenção; onde não há varrição desloca-se semanalmente um 

veículo com empregados para fazer a limpeza das mesmas. Também são mantidas 

equipes de instalação e reposição destes equipamentos públicos, que freqüentemente 

são danificados por atos de vandalismo, como furto, quebra e ateamento de fogo. 
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→ Espetinho  

Serviço efetuado em locais em que a varrição é inadequada. As áreas atendidas por 

este serviço são Aterro da Baía Sul, contorno da Beira Mar Norte, Avenida da Saudade e 

Avenida Professora Maria Flora Pausewang, cabeceiras das pontes Pedro Ivo e 

Colombo M. Salles e Via Expressa - BR 282, no Continente. A atividade dos cravos 

consiste em recolher resíduos sólidos das vias públicas: papéis, folhas secas, copos 

plásticos, latas, pedras, vidros e madeira. 

→ Pintura de Meio Fio 

Serviço de realização esporádica, realizado em áreas específicas durante a realização 
de festas. 

→ Manutenção de praças e jardins 
O serviço de manutenção de praças e jardins inclui a pode de árvores e conta com uma 

equipe de 8 pessoas e quatro roçadeiras. 

Destino dos resíduos de poda, capinação e inertes 

Os resíduos provenientes das atividades da COMCAP (podas, limpeza de valas, 

capinação, lixo pesado), e de demais órgãos públicos (FLORAM, Sec. Continente, 

CELESC, Exército, e outros) além de pequenos volumes provenientes de reformas e 

obras de pequeno porte realizadas por moradores (em média 3.000 ton/mês), são 

destinados ao aterro de inertes localizado no bairro Monte Verde. Não são recebidos 

resíduos de grandes obras. 

8.18. Caracterização do Tratamento dos Resíduos Sólidos  

8.18.1. Considerações Gerais 

Atualmente todos os resíduos domiciliares gerados pelo Município de Florianópolis, 

assim como os resíduos de serviços de saúde gerados pelos Postos de Saúde e 

Hospitais, e os resíduos classe I gerados pelo prédios da administração municipal, são 

encaminhados para tratamento e destino final no Aterro Sanitário da Empresa 

PROACTIVA Meio Ambiente Brasil Ltda, localizado no Município de Biguaçu/SC.  
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O aterro sanitário iniciou suas atividades no ano de 1990, pela Empresa Formaco 

Construções, e desde ano de 2004 é operado pela multinacional PROACTIVA, atual 

proprietária do aterro. Atualmente recebe os resíduos domiciliares produzidos por 22 

municípios catarinenses, totalizando uma média de 800 toneladas por dia e possuindo 

uma vida útil estimada de mais 7 anos na atual área licenciada. Existe um plano de 

encerramento, o qual prevê o monitoramento ambiental da área por pelo menos 20 

anos. 

8.18.2. Localização  

O Aterro Sanitário está localizado no Município de Biguaçu – Estado de Santa Catarina, 

junto a BR 101 – Km 177,6 na localidade denominada Estiva do Inferninho  (ver       

Figura 34). 

O Município de Biguaçu o qual integra a Associação dos Municípios da Grande 

Florianópolis - GRANFPOLIS fica localizado na Região Litorânea Central do Estado de 

Santa Catarina ( ver Figuras 35 e 36) e tem como limites os seguintes municípios: 

• ao norte com os municípios de Canelinha e Tijucas;  

• ao sul com o município de São José; 

• ao leste com o Município de Governador Celso Ramos e o Oceano Atlântico; e 

• ao oeste com os municípios de Antonio Carlos e São João Batista. 
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Figura 34: Mapa de Localização da Área do Aterro – Carta Topográfica 
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Figura 35: Mapa de Localização do Município de Biguaçu/SC 

 



DOCUMENTO RELATÓRIO  No RL- 0309-800-942-MPB-007 
EMPREENDEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC  REVISÃO 

0 
 

Página  
95  

CONTRATANTE E 
GERENCIADORA DO 
CONTRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL – SMHSA  

TRABALHO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO   
PRODUTO 7: DIAGNÓSTICO DO SETOR RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

 

Figura 36: Localização do Município de Biguaçu/SC 

Para cada tipo de resíduo que entra no aterro sanitário existe uma forma de tratamento, 

isto é, um processo operacional e uma tecnologia especificamente empregada. Todas as 

atividades desenvolvidas no aterro sanitário serão descritas de forma detalhada nos 

itens a seguir. 

8.18.3. Unidades Operacionais 
 
8.18.3.1. Guarita e Balança 

Todos os resíduos que chegam ao aterro sanitário passam, primeiramente, pela guarita, 

onde é feito, então, o controle dos caminhões que chegam durante as 24 horas do dia, 

que é o horário de funcionamento do aterro. 

A balança rodoviária instalada ao lado da guarita (ver Figura 37) tem capacidade para   

60 toneladas, e o controle da pesagem dos caminhões é realizado através da pesagem 

na entrada com o veiculo carregado e na saída após o descarregamento dos resíduos.  

Nesta etapa, registra-se, também, a procedência do veículo, o tipo de resíduo 

transportado (inspeção visual) e procede-se a verificação do cadastro do referido veículo 

junto à empresa. 
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Figura 37: Vista da Balança e Guarita 

8.18.3.2. Resíduos Sólidos Urbanos 

O aterro sanitário consiste na construção de células sobre o solo impermeabilizado, 

onde são dispostos os resíduos e ao final de cada jornada de trabalho recebem 

recobrimento de terra para evitar maus odores, presença de animais e de vetores 

transmissores de doenças. O aterro inicialmente foi impermeabilizado com argila e 

atualmente possui a dupla camada com manta de PEAD nas células em operação.   

Os resíduos sólidos urbanos (domiciliares), após passarem pela guarita e balança, são 

encaminhados ao aterro sanitário. 

Após a descarga, o trator espalha a massa de resíduos e o rolo compactador ajuda a 

compactar o lixo (ver Figura 38). Depois da compactação, o lixo é coberto com argila, 

sendo sua dispersão realizada com a utilização de um outro trator.  

Tendo sido descarregado todo seu conteúdo (lixo), o caminhão se desloca novamente 

para a balança para verificar a tara do veículo e segue, finalmente, para saída do aterro 

sanitário.  
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Com relação aos resíduos sólidos urbanos descarregados no aterro sanitário, a empresa 

possui dois sistemas complementares à decomposição da massa de resíduos: um 

sistema de drenagem de gases e um sistema de drenagem e remoção de percolados 

(chorume). O sistema de drenagem de gases é composto pelo sistema vertical, na qual 

possui drenos de 1,5 m de diâmetro, envoltos por telas do tipo Telcon, preenchidos por 

rachão, com um tubo de PEAD perfurado no centro de 0,20 m de diâmetro, e um 

sistema horizontal, cujos os drenos são executados com PEAD perfurados de 0,11 m de 

diâmetro, envoltos por rachão. O sistema de drenagem de percolados (chorume) é 

composto por uma malha de trincheiras em forma de espinha de peixe envolto por uma 

manta de geotextil, preenchido com brita 04. O aterro possui, ainda, um sistema de 

drenagem de águas pluviais composto por drenos temporários e permanentes. Os 

drenos temporários são formados por valetas executadas nas bermas de corte do aterro 

e nas camadas de cobertura que desviam as águas pluviais para os drenos 

permanentes situados no entorno do aterro, os quais desviam as águas para 4 (quatro) 

caixas (colchão reno) que tem a função de dissipação de energia e sedimentação da 

terra. Finalmente, o chorume drenado é encaminhado para a Estação de Tratamento de 

Efluentes/Chorume (ETE) e o gás drenado é queimado. 

 

Figura 38: Vista da Frente de Trabalho 
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Resíduos Classe I (Perigosos) e Classe II-A (Não Perigosos e Não Inertes) 

Os resíduos perigosos, ao adentrarem na Empresa, após passagem pela guarita e 

balança, são direcionados até o depósito de armazenamento temporário (ver Figura 39). 

O depósito referido possui 240 m² de área construída, dividido em 7 (sete) células para 

disposição do material segundo princípio ativo, sendo 3 (três) com dimensões de 5,20 m 

x 6,25 m e 4 (quatro) de 3,80 m x 6,25 m, equipado com piso pavimentado, 

impermeabilizado e plano inclinado. O depósito é todo coberto e tem como objetivo 

armazenar temporariamente os resíduos perigosos . No momento da descarga do 

material sempre haverá um funcionário do aterro para acompanhar, classificar, pesar e 

separar estes resíduos, de acordo com a compatibilidade, para colocá-los nas baias. 

Simultaneamente a estes procedimentos, o funcionário utilizará o contador Geiger para 

medir a radioatividade. Posteriormente, os resíduos são identificados com etiquetas que 

informam o tipo e o respectivo gerador, e, depois, são enviados a empresas licenciadas 

(aterro industrial) para dar destinação final adequada a estes resíduos. Todos os 

resíduos, com exceção das lâmpadas especiais e do formol, são encaminhados para o 

aterro industrial da Catarinense Engenharia Ambiental, localizado no município de 

Joinville. As lâmpadas especiais são recolhidas pela Brasil Recicle (sede em Indaial) e o 

formol é enviado para a Momento Engenharia Ambiental, situada em Blumenau. 

 
Figura 39: Vista do Armazenamento Temporário de Resíduos Classe I  

                 (Perigosos)  e Classe II-A (Não Perigosos e Não Inertes) 
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8.18.3.3. Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

Os resíduos de serviços de saúde, após cumprirem os procedimentos rotineiros na 

chegada (guarita e balança), passam por etapas diferentes do aplicado aos demais 

resíduos (ver Figura 40).Dependendo de sua classificação,conforme Resolução 

358/2005 do CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente e Resolução 306/2004 

da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os RSS são depositados em 

valas sépticas por codisposição ou autoclavados.  

As valas sépticas por codisposição, são escavadas sobre células antigas do aterro 

sanitário (sistema de codisposição) e envoltas em manta de PEAD de 0,5 mm, sofrendo 

em seguida uma camada de cal e o recobrimento de terra sistemático. As valas são 

escavadas com retroescavadeira e o material removido é transportado por caminhão 

basculante até a frente de descarga dos resíduos domiciliares.  

A autoclavagem (ver Figura 41), outra forma de destinação estabelecida aos RSS é 

definida como sendo um processo de esterilização e redução volumétrica 

(particularmente pela redução do teor de umidade relativa) do lixo, através da ação 

combinada de alta temperatura e alta pressão.  

O funcionamento da autoclave é realizado em um galpão fechado, com sala para 

recepção de resíduos, câmara fria, sala central da autoclave, sala da caldeira, sala de 

expedição e armazenamento dos resíduos esterilizados. 

O equipamento que realiza a autoclavagem é da marca BAUMER, no qual consiste-se 

em uma câmara cilíndrica horizontal, em aço carbono com 2,29 m³, tendo 3,6 m de 

comprimento, 0,90 m de diâmetro e 2,6 ton/peso, com indicador de pressão e 

temperatura computadorizada. O equipamento trabalha na temperatura de 150°C e 

pressão de 3,85 Kg/cm². 
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Figura 40: Central de Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

 

 

Figura 41: Autoclave  
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8.18.3.4. Estação de Tratamento de Efluentes/Chorume (ETE) 

Após serem drenados, todos os líquidos percolados do aterro sanitário são conduzidos 

até a Estação de Tratamento de Efluentes/Chorume , seguindo inicialmente para o poço 

de equalização (ver Figura 42) que tem por função apenas equalizar a vazão e a carga 

orgânica. Deste poço, o efluente é encaminhado para tratamento biológico por 

sequência de lagoas aeradas (ver Figura 43), lodo ativado e na linha final para o 

tratamento físico-químico (ver Figura 44) onde, na linha de alimentação dos 

decantadores são dosados os produtos químicos (cal, polímero e PAC biocompatível) 

para floculação/decantação.  

Antes do lançamento do efluente tratado no corpo receptor Rio Inferninho, ocorre, ainda, 

a desinfecção do efluente com Hipoclorito de sódio, como forma de remover os 

coliformes presentes no mesmo. 

 

 

Figura 42: Poço de Equalização 
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Figura 43: Lagoa de Aeração (Processo Biológico) 

 
 

 
Figura 44: Processo Físico-Químico da ETE 
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8.18.3.5. Laboratório de Monitoramento Ambiental 

Ao lado do depósito de armazenamento temporário do aterro sanitário, situa-se um 

laboratório de monitoramento ambiental interno, onde se realizam as análises físico-

químicas e bacteriológicas do efluente bruto e tratado, das águas subterrâneas (poços 

de monitoramento) e da água do corpo receptor (Rio Inferninho).  

 

Figura 45: Laboratório de Monitoramento Ambiental 

8.18.3.6. Procedimentos e Unidades de Apoio 

Escritório Administrativo 

O aterro sanitário possui, junto à guarita, um escritório administrativo na qual um 

funcionário realiza o controle dos materiais de compras recebido e também realiza o 

controle e entrega dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) para os funcionários. 

Escritório de Apoio Técnico 

O escritório de apoio técnico situa-se próximo a entrada do aterro sanitário da empresa, 

onde a equipe técnica desenvolve os procedimentos técnico-administrativos para a 

operação do aterro sanitário.  
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Ambulatório 

O aterro sanitário possui um ambulatório para o atendimento de primeiros socorros, isto 

é, pequenos ferimentos, cortes ou queimaduras. De acordo com o Plano de Emergência 

da empresa, os casos classificados como graves são encaminhados para atendimento 

especializado em hospital ou posto de atendimento à saúde.  

Depósito de Materiais (Almoxarifado) 

O Depósito de Materiais (Almoxarifado) é coberto, para controle dos materiais recebidos 

e quantidade utilizada para operação do aterro sanitário. Os materiais estocados no 

almoxarifado são: rolos de mantas de PEAD, rolos de lona preta, tintas, pregos, 

parafusos, bombas reservas, telas de arame, rolos de fio de nylon, geotextil, tubos e 

conexões, entre outros.  

Cozinha e Refeitório 

A cozinha possui um fogão industrial sendo que as paredes e os pisos são lisos, branco 

e laváveis. A cozinha tem por função somente a preparação do café da manhã, sendo o 

almoço e janta através de marmitas entregue por empresa especializada. O refeitório 

tem capacidade para atender todos os trabalhadores, que realizam turnos de 

revezamento para almoçar.  

Banheiros e Alojamento 

O alojamento possui quartos de uso temporário, utilizado somente quando o funcionário 

tem necessidade de pernoitar. Na área do alojamento, existe um banheiro de uso 

exclusivamente feminino, onde possui um chuveiro, uma pia e um sanitário. Os outros 

banheiros são para uso masculino e possuem dois chuveiros, dois sanitários e um 

lavatório.  

Existem outros banheiros na área do aterro: na frente de lixo (banheiro móvel), na 

Estação de Tratamento de Efluentes/Chorume (um banheiro), na Central de Tratamento 

de Resíduos de Saúde (dois banheiros e um chuveiro), no Depósito Temporário (um 

banheiro e um chuveiro) e no escritório de apoio técnico (um banheiro).  
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Vestiário 

Adjunto as instalações do alojamento, existe um vestiário para utilização pelos 

funcionários. Este vestiário está separado por áreas: área suja e área limpa, onde um 

ambiente possui armários para os funcionários guardarem seus uniformes de trabalho 

(sujos) e outro ambiente com armários para guardar roupas limpas.  

Antes das refeições, os funcionários devem, obrigatoriamente, passar pelo vestiário, 

retirar as roupas de trabalho, vestir roupas limpas e lavar as mãos.  

Posto de Abastecimento de Combustível  

O posto de abastecimento de combustível (ver Figura 46), situado próximo a guarita do 

aterro, tem por objetivo realizar o abastecimento de combustível (diesel) dos caminhões 

e das máquinas. 

 

 
Figura 46: Posto de Abastecimento de Combustível 
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9. CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
DOMICILIARES DE FLORIANÓPOLIS – COMPOSIÇÃO QUALITATIVA, 
QUANTITATIVA E DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO  

9.1. Considerações Gerais 

O trabalho mais recente de caracterização dos resíduos urbanos do Município de 

Florianópolis data do ano de 2002, e foi realizado pela COMCAP através de parcerias 

com o Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina (CEFET) e a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O objetivo do trabalho foi de 

caracterizar quantitativamente e qualitativamente os resíduos sólidos urbanos 

domiciliares (RESUD) gerados no Município de Florianópolis. 

Florianópolis cresce em média duas vezes mais do que o Brasil. Nos últimos 10 anos, a 

Capital do Estado de Santa Catarina registrou um aumento populacional de 3,31% ao 

ano, enquanto a média do índice no Brasil é de apenas 1,64%. 

Nesta maior fração territorial - da Ilha de Santa Catarina - localizam-se as 43 belas 

praias, que atraem grande fluxo turístico. Há um aumento significativo da população nos 

meses de verão. Em conseqüência, a produção de lixo, que durante o ano fica em torno 

de 355 t/dia, aumenta para 431 t/dia nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro. 

A quantidade de lixo coletado em Florianópolis, entre o lixo convencional e seletivo, fica 

em torno de 10.500 t/mês, sendo 10 mil t/mês para a convencional e 500 t/mês para o 

seletivo (soma da coleta formal feita pela PMF, por meio da COMCAP, e informal pelos 

catadores). 

A composição tanto qualitativa quanto quantitativa é variável e até certo ponto 

imprevisível quando não há um controle sistemático da mesma, já que variam de local 

para local e inclusive entre os diversos bairros de uma mesma cidade. Esta variação é 

função dos diferentes hábitos e costumes da população, da atividade econômica 

dominante, dos padrões de vida, do clima, das estações do ano e outras condições 

locais variáveis ao decorrer dos anos. 
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De um modo geral, estas características podem ser físicas, químicas e biológicas e 

estão diretamente relacionadas à composição do lixo. 

9.2. Caracterização Qualitativa do RESUD – Metodologia Utilizada   

A metodologia utilizada teve como base o método aplicado na Pesquisa de 

Caracterização dos Resíduos Sólidos do Município de Florianópolis realizada em 1988, 

e a metodologia para Caracterização de Resíduos Sólidos proposta pela CETESB,1997, 

sendo necessárias algumas adaptações. 

Decidiu-se, à exemplo da pesquisa de 1988, realizar a amostragem no período de um 

ano, buscando conhecer as variações nas características dos RESUD gerados 

principalmente na baixa e alta temporada. A pesquisa foi realizada no período de abril de 

2001 a março de 2002, sob o aspecto qualitativo e quantitativo através de análises 

físicas. Análises químicas e biológicas não foram realizadas devido à inexistência em 

Florianópolis de um laboratório especializado em análise de resíduos sólidos. 

Etapa I – Determinação do Universo de Pesquisa  

Inicialmente, definiu-se que o município seria subdividido em cinco regiões, sendo uma 

na área continental da cidade, e as outras quatro na Ilha de Santa Catarina, dividida em 

Centro, Norte, Sul e Leste (ver Figura 47). Utilizou-se o mesmo critério da Pesquisa de 

1988 para divisão do município, sendo que o principal fator de influência foi a posição 

geográfica. 

REGIÃO NORTE 

População: 48.445 habitantes (IBGE, 2000) 

Total de Resíduos Coletados: 1.351,53 t/mês (DPCR/COMCAP, 2001) 

REGIÃO SUL 

População: 53.749 habitantes (IBGE, 2000) 

Total de Resíduos Coletados: 1.191,95 t/mês (DPCR/COMCAP, 2001) 
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Figura 47: Divisão do Municipio de Florianópolis em Regiões 

REGIÃO LESTE 
População: 19280 habitantes (IBGE, 2000) 

Total de Resíduos Coletados : 762,80 t/mês (DPCR/COMCAP, 2001) 

REGIÃO CENTRAL 
População: 108698 habitantes (IBGE, 2000) 

Total de Resíduos Coletados : 2669,68 t/mês (DPCR/COMCAP, 2001) 

REGIÃO CONTINENTAL 
População: 88926 habitantes (IBGE, 2000) 

Total de Resíduos Coletados: 1803,47 t/mês (DPCR/Comcap, 2001) 

Etapa II – Escolha de Roteiros Amostrados  

O Município de Florianópolis possui 47 roteiros utilizados pela coleta convencional, dos 

quais foram selecionados 18 para serem amostrados na pesquisa. O Quadro 15 

apresenta a relação dos roteiros amostrados e suas respectivas regiões. 
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Quadro 15: Descrição dos Roteiros Amostrados em 2002 

 

Os 18 roteiros selecionados foram divididos em fixos (06) e alternados (12). A freqüência 

para análise dos roteiros fixos foi mensal, ou seja foram realizadas no total 12 amostras 

para cada roteiro. Já para os alternados, as análises foram realizadas uma vez a cada 

três meses, ou seja 04 amostras para cada roteiro. Portanto, houveram 120 amostras no 

total. 
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Conforme apresentado no Quadro 16, procurou-se distribuir os roteiros alternados de 

forma que as amostragens de cada roteiro fossem realizadas em todas as épocas do 

ano. 
Quadro 16: Planejamento das Amostragens – Mês de análise,Freqüência Turnos 

dos Roteiros 
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Etapa III – Definição dos Períodos de Amostragem 

Etapa IV – Definição dos Componentes Analisados 

Após o primeiro mês de análises, durante reunião de avaliação, a equipe coordenadora 

da pesquisa decidiu pesquisar mais alguns componentes como sanitários e inertes, haja 

visto o grande impacto no item "outros", para onde esses materiais eram encaminhados. 

Passou-se também a analisar mais detalhadamente os tipos de plásticos. Assim, os 

dados analisados no primeiro mês da pesquisa - Março de 2001, foram descartados e a 

pesquisa foi estendida até Março de 2002. 

Devido a grande variedade dos tipos de plásticos presentes no mercado, houve a 

necessidade de conhecer o maior número possível desse material subdividindo-o em 14 

tipos e separados entre duro e mole. Além disso, foram distintos quanto ao potencial 

para reciclagem tais como: PET, PVC, PEAD, PEBD, PP e PS. Dos materiais não 

recicláveis, cita-se os metalizados, por sua grande presença no mercado atual através 

da sua utilização em embalagens de alimentos e ao potencial de impacto causado no 

meio. Os plásticos cuja composição não foi possível identificar, incluíram-se no item 

"outros plásticos". 

O isopor também ganhou destaque por ser um material até então não reciclável em 

nossa região, e por ter uma grande utilização no comércio. Em relação as garrafas de 

água mineral, as mesmas tornaram-se alvo de grande procura no mercado de 

reciclagem por possuírem atualmente um valor econômico considerável. 

Ao componente "Multicamada" é dado destaque, já que sua entrada no mercado de 

consumo, mudou significativamente o setor de embalagens de leite, sucos, iogurtes, etc. 

Como não havia este tipo de material em 1988, procurou-se observar sua 

representatividade na composição atual do lixo. 

O item metais foi segregado em ferro, alumínio e outros, devido ao grande valor 

econômico do alumínio. 

A  inclusão  do  item  tóxicos  teve o intuito de estimar sua presença no total de resíduos,  
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assim como os materiais infectantes. 

O lixo sanitário, com o passar do tempo, tornou-se mais diversificado tendo em vista o 

aumento significativo no uso de absorventes higiênicos e principalmente o de fraldas 

descartáveis. Buscou-se portanto, estimar a sua significância através da inclusão deste 

item. 

O item tecnológico, contém componentes que atualmente utilizam materiais diversos e 

de difícil recuperação. Assim, a título de curiosidade, procurou-se conhecer sua 

representatividade no total de materiais analisados. 

Os componentes restantes foram os mesmos caracterizados na Pesquisa realizada em 

1988, quais sejam: orgânico, papel, papelão, vidro, madeira, têxteis/couro, louça e 

borracha. 

9.3. Resultados da Caracterização Física do RESUD 

Os resultados obtidos na pesquisa serão apresentados a seguir e estão organizados da 

seguinte forma: 

→ Síntese dos Resultados; 

→ Resultados por Período; 

→ Resultados por Região; 

→ Resultados por Roteiro. 

9.3.1. Síntese dos Resultados  

Uma síntese dos resultados da caracterização física dos resíduos sólidos urbanos do 

Município de Florianópolis pode ser visualizada nas Figuras 48, 49 e 50. 
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Figura 48: Composição do RESUD de Florianópolis – Média Geral - % Em Peso 

 

 

         Figura 49: Principais Componentes do RESUD de Florianópolis – Média Geral - % Em Peso 
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               Figura 50: Relação entre os Diferentes Tipos de Plástico – Média Geral – % em Peso  

Observa-se na composição gravimétrica que a fração orgânica é a mais significativa, 

como nas demais cidades brasileiras, ou seja, 46,35 %. Este valor está pouco abaixo da 

média nacional que é de 52,5 % (IPT, 2000). A grande quantidade de resíduos orgânicos 

que ainda vem sendo recolhida de forma misturada pela coleta convencional, propicia a 

ocorrência dos principais impactos ambientais a serem minimizados no aterro sanitário. 

A matéria orgânica em meio anaeróbio gera líquidos e gases ácidos, que juntamente 

com a água que percola pelo aterro vai carreando os compostos tóxicos, como metais 

pesados, presentes em embalagens plásticas, papeis, pilhas, e etc. Assim, esse líquido 

poluente se não tratado, pode facilmente contaminar as águas superficiais e 

subterrâneas.  

Outros impactos relacionados aos resíduos orgânicos são a proliferação de vetores de 

doenças e o mau cheiro. 

Os plásticos representam a segunda parcela mais significativa, ou seja, 14,92 % dos 

resíduos recolhidos na cidade e destinados ao aterro sanitário. Este resultado é 

semelhante à composição do RESUD de outras cidades brasileiras, em especial aos 

resultados encontrados em pesquisas mais recentes. A grande maioria do item plásticos 

é constituído por embalagens, como sacolas, garrafas de refrigerante, etc. Dentre os 
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tipos de plásticos destacam-se entre os moles, o PEAD, que representa 38,27 % do total 

de plásticos, e o PEBD, que representa 17,92 %, sendo o primeiro ítem composto 

principalmente por sacolas plásticas, e o segundo por embalagens de produtos 

alimentícios. Entre os plásticos duros destacam-se o PET, que representa 9,66 %, do 

total de plásticos e o PEAD, que representa 5,75 %, sendo o primeiro ítem composto 

principalmente por embalagem de refrigerante, e o segundo por embalagens de 

produtos de limpeza. 

Acredita-se que o resultado obtido para os componentes papel e papelão, 14,22 %, seria 

mais alto caso não houvesse as coletas seletiva formais e informais, principalmente a 

dos catadores, evitando assim que esses resíduos sejam recolhidos pela coleta 

convencional.  

O mesmo pode ser dito em relação ao alumínio, que representa somente 0,56 % do 

RESUD de Florianópolis. 

O item "sanitários", composto por fraldas descartáveis, papel higiênico, papel toalha, e 

absorventes, representa uma fração considerável do RESUD de Florianópolis, 8,87 %, 

sendo este ítem pouco usual em pesquisas de caracterização do RESUD. 

O baixo valor obtido do componente "infectantes" no RESUD, 0,02 %, pode ser um 

indicador de eficiência da coleta dos resíduos dos serviços de saúde realizada em 

Florianópolis. 

O ítem "tóxicos", constituído principalmente por pilhas, aerossóis, embalagens de 

remédios e tintas, representam pouco em percentagem peso, porém possuem um 

potencial relevante de contaminação da massa do RESUD, o que poderá acarretar 

danos ao meio ambiente. 

O valor da densidade aparente, 131 Kg/m³, é um valor muito baixo devido ao grande 

volume que atualmente o RESUD ocupam, que é conseqüência da expressiva 

quantidade de embalagens descartáveis encontradas no lixo, em especial as 

embalagens de plástico. 
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O Quadro 17 mostra a média mensal dos componentes existentes nas amostras dos 

resíduos sólidos analisadas no período de 12 meses.As Figuras 51 a 70 detalham estes 

resultados por componente presente nas amostras de resíduos sólidos.   
Quadro 17: Média Mensal dos Componentes - % em Peso 

 

 
Figura 51: Média Mensal de Lixo Orgânico  
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Figura 52: Média Mensal de Papel 

 
Figura 53: Média Mensal de Papelão  

 
Figura 54: Média Mensal de Vidro 
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Figura 55: Média Mensal de Plástico Duro 

 
Figura 56: Média Mensal de Plástico Mole 

 
Figura 57: Média Mensal de Lixo Sanitário 
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Figura 58: Média Mensal de Alumínio 

 

 
Figura 59: Média Mensal de Ferro 

 
Figura 60: Média Mensal de Outros Metais 
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Figura 61: Média Mensal de Lixo Multicamada 

 
Figura 62: Média Mensal de Madeira 

 
Figura 63: Média Mensal de Borracha 
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Figura 64: Média Mensal do Lixo Infectante 

 
Figura 65: Média Mensal de Lixo Tecnológico 

 
Figura 66: Média Mensal de Lixo Têxtil e Couro 
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Figura 67: Média Mensal de Lixo Tóxico 

 
Figura 68: Média Mensal de Lixo Inerte 

 
Figura 69: Média Mensal de Outros Materiais 
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Figura 70: Variação Sazonal dos Principais Componentes Analisados 

 
9.3.2. Resultados por Período 

Dentre os principais itens analisados (orgânicos, plásticos moles, plásticos duros, papel, 

papelão, têxteis e couro, sanitários, vidros e metais), poucos possuem uma variação 

expressiva, em percentagem peso, no decorrer do ano. Isso é confirmado no gráfico da 

variação entre a baixa e alta temporada. 

O item orgânico possui maiores valores em percentagem peso nos meses mais frios, 

acredita-se que devido ao maior consumo de alimentos nessa época do ano. 

Já com os plásticos duros verifica-se um aumento nos meses quentes (4,45 % na baixa 

temporada e 6,03 % na alta temporada) devido ao aumento no descarte de embalagens 

de bebidas, em especial refrigerantes e água mineral. 

O mesmo acontece com o alumínio, que em janeiro possui um grande aumento (média 

anual com 0,56% e janeiro com 1,17 %) devido ao descarte de embalagens de 

refrigerantes, cervejas e sucos enlatados. Deve-se, porém, considerar que estes valores 

são baixos em função da ação dos catadores, que recolhem esse material pelo seu alto 

valor de mercado. O item papelão tem um leve aumento na alta temporada, 

provavelmente em função do maior movimento no comércio da cidade para atendimento 

das festas de final de ano e dos turistas, apesar da forte atuação dos catadores. 
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As figuras da fração “sanitários” e “outros”, no mês de abril apresentam-se fora da média 

dos demais meses, em função de que neste mês, os materiais sanitários eram 

encaminhados à fração “outros”. 

9.3.3. Resultados por Região do Município  
 
9.3.3.1. Densidade Aparente 

A densidade aparente do lixo foi menor na alta temporada em quase todas as regiões, 

ou seja, o lixo ocupa um maior volume, "está mais leve", nos meses de dezembro a 

março. Isto se deve possivelmente à grande presença de embalagens descartáveis de 

refrigerantes e água (PET e PP). 

Quadro 18: Densidade Aparente do Lixo por Região do Município (kg/m3) 

 

 
9.3.3.2. Umidade 

Podemos observar uma variação significativa entre os valores da umidade em todas as 

regiões amostradas entre a baixa e alta temporada, sendo que em todos os casos os 

valores foram maiores na baixa temporada, ou seja o percentual de umidade é maior 

nos meses de abril a novembro.  

Isto pode ser explicado pela maior quantidade de resíduos orgânicos presentes no lixo 

nestes meses e/ou pela menor perda de umidade dos RESUD quando o ambiente 

possui temperaturas mais baixas. 
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Quadro 19: Umidade do Lixo por Região do Município (%) 

 

 
9.3.3.3. Dados Médios dos Componentes Analisados 

Os percentuais médios dos componentes presentes nos resíduos sólidos analisados são 

apresentados, por região, no Quadro 20.  

Estes mesmos dados estão individualizados, também, por região, nas Figuras 71 a 75.  

A variação dos principais componentes amostrados por Região do Município, por sua 

vez, são mostrados nas Figuras 76 a 82.  
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Quadro 20: Componentes Presentes nos RESUD – Comparativo por Região do Município (%) 
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Figura 71: Resultados dos Componentes para Região Norte 
 

 
Figura 72: Resultados dos Componentes para Região Sul 
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Figura 73: Resultados dos Componentes para Região Leste 
 

 
Figura 74: Resultados dos Componentes para Região Central 
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Figura 75: Resultados dos Componentes para Região Continental 
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Figura 76: Orgânico – Média Geral por Região (% em peso) 
 

 
Figura 77: Papel – Média Geral por Região (% em peso) 
 

 
Figura 78: Papelão – Média Geral por Região (% em peso) 
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Figura 79: Plástico mole – Média Geral por Região (% em peso) 

 

 
Figura 80: Plástico Duro – Média Geral por Região (% em peso) 

 

 
Figura 81: Vidro – Média Geral por Região (% em peso) 
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Figura 82: Lixo sanitário – Média Geral por Região (% em peso) 

Verifica-se que a variação da composição física do RESUD entre as regiões, de modo 

geral, é pouco significativa.  

9.4. Caracterização Quantitativa do RESUD – Taxa de Geração Per 
Capita  

De uma forma simplificada, é calculada regularmente na COMCAP a produção per 

capita de RESUD, dividindo-se a quantidade produzida pela população residente no 

município.  

No período de Julho/01 a Junho/02, a quantidade média diária de RESUD produzida no 

município foi de 332.219 toneladas/dia, sendo a população de 342.315 habitantes 

(IBGE, 2000), resultando assim em uma estimativa de produção per capita neste período 

de   0,97 kg/hab.dia. 

Como no município localiza-se a sede administrativa do Estado, um setor de prestação 

de serviços considerável, e uma grande rede de ensino, além do grande fluxo de turistas 

no verão, entendemos que 0,97 kg/hab.dia não retrata a produção per capita da 

população da cidade, e sim um valor ampliado, devido à influência da população 

flutuante (entrada de turistas e pessoas das cidades vizinhas em Florianópolis 

principalmente para trabalhar, estudar, passear, etc). 
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9.5. Considerações Finais  

Através da caracterização qualitativa e quantitativa do conjunto de resíduos sólidos 

urbanos domiciliares, públicos e comerciais – RESUD, recolhidos pela coleta 

convencional na Cidade de Florianópolis, obteve-se, entre outros resultados, 

informações sobre o potencial de valorização desses resíduos. 

Constatou-se, por exemplo, que 46% em peso é composto pela fração orgânica, 

passível de ser tratada (reciclada) pelo processo de compostagem. Pode-se apontar 

muitas vantagens em optar pela compostagem dos resíduos orgânicos: ganho 

econômico, em especial para a cidade de Florianópolis, que paga pelo transporte e 

disposição dos resíduos em aterro sanitário localizado na cidade vizinha de Biguaçu (um 

sistema de compostagem pode reduzir em muito a quantidade de resíduos a ser 

destinada ao aterro sanitário, diminuindo conseqüentemente os custos com esse 

serviço); ganho socioeconômico através da possibilidade de geração de trabalho e renda 

com a produção e utilização do composto (jardins, hortas escolares, cultivo de plantas 

medicinais); ganho ambiental pois os resíduos orgânicos colaboram para a ocorrência 

dos principais impactos ambientais a serem minimizados no aterro sanitário, pois a 

matéria orgânica em meio anaeróbio gera líquidos e gases ácidos, que juntamente com 

a água que percola pelo aterro vai carreando os compostos tóxicos, como metais 

pesados, presentes em embalagens plásticas, papeis, pilhas, e etc. 

Verificou-se que 38% dos resíduos recolhidos e enviados ao aterro sanitário tem 

potencial para serem reciclados. Ao destinar materiais recicláveis para os aterros temos 

um desperdício de matéria prima e energia, sem considerar o trabalho e a renda que 

seriam propiciados por um sistema de reciclagem. 

A partir das considerações acima, podemos dizer que 84% dos resíduos recolhidos em 

Florianópolis tem potencial de reciclagem (orgânicos + recicláveis), ou seja apenas 16% 

das 332.219 toneladas/dia de RESUD geradas na cidade precisariam ser aterradas. 

Sabe-se que nenhuma cidade brasileira ou mesmo americana ou européia chegou a 

este  nível  de  aproveitamento  dos  resíduos,   mas  a   partir   destes   dados   pode-se  
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estabelecer metas mais ousadas que as atuais. 

Comparando-se os resultados da caracterização de 1988 com a atual, percebe-se uma 

produção de resíduos orgânicos praticamente constante, um aumento de 68 % em peso 

na coleta de plásticos, um acréscimo de 110% em peso na coleta de vidro e uma queda 

de 55% em peso na coleta de papel e papelão. Podemos concluir a partir destes dados 

que a presença de embalagens de produtos manufaturados no RESUD vem crescendo 

nos últimos anos, devendo então ser estabelecido o princípio do "poluidor pagador", 

onde as empresas devem responsabilizar-se por todo ciclo de vida do seu produto, 

desde a origem até o seu descarte.  

Outra conclusão é que a diminuição do papel e papelão na composição do RESUD não 

está relacionada ao consumo desses materiais, mas à presença forte dos catadores na 

cidade, sendo observado sua atuação durante a pesquisa bem como ao grande número 

de empresas e instituições que possuem programas de coleta seletiva de papel. 

Na caracterização de 2002 incluiu-se itens que não constavam na pesquisa de 1988 

devido a sua inexistência no RESUD, como é o caso do multicamada, do tecnológico e 

do PET , o que evidencia mudança na constituição dos resíduos sólidos.  

Outra fração também incluída na atual pesquisa é o item sanitário, composto 

principalmente por papel higiênico e fraldas, representando 8,87% em peso na 

composição do RESUD.  

Atualmente, devido à grande oferta de sacolas plásticas, os resíduos do banheiro 

geralmente são embalados separadamente nas residências, permitindo sua triagem, o 

que não aconteceu na pesquisa de 1988, onde os resíduos eram colocados todos juntos 

em um recipiente para ser coletado. 

Isso fazia com que os materiais fossem bem homogeneizados, dificultando a triagem 

deste item. Conforme Guadagnin e Bianchini, 2000, as fraldas estão fortemente 

presentes devido à entrada no mercado dos produtos importados, o que facilitou o 

acesso  de  outras  classes sociais a este tipo de bem de consumo, e devido ao aumento  
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do poder aquisitivo das classes mais baixas. 

Devido principalmente ao aumento da quantidade de plásticos na composição dos 

resíduos,a densidade aparente diminuiu 53%. Isso aumenta o custo de coleta e 

transporte dos resíduos sólidos, pois os mesmos ocupam maiores espaços nos 

caminhões. Outro problema causado e o aumento do espaço ocupado nos aterros 

sanitários, diminuindo assim o tempo de vida útil do mesmo. 

A umidade também diminuiu nesta última pesquisa, tendo uma queda de 24%. O 

provável motivo, além do aumento das embalagens, está no elevado valor obtido em 

1988 devido aos vários dias chuvosos durante o período da pesquisa daquele ano. Além 

disso, com a grande oferta de sacolas plásticas, a maioria das pessoas não dispõe mais 

os resíduos para coleta em latas, à granel, aumentando a exposição desses materiais à 

chuva, como era hábito há anos atrás. 

Com relação à variação entre baixa e alta temporada, poucos são os materiais que 

possuem variação expressiva, sendo eles o alumínio (aumento de 30% em peso), o 

papelão (aumento de 25% em peso), os plásticos (aumento de 20% em peso) e o 

multicamada (aumento de 20% em peso). Esses valores indicam que uma maior 

quantidade de materiais recicláveis estão disponíveis nos resíduos no verão, alertando 

para a necessidade de programas especiais de recolhimento de recicláveis neste 

período. 

As variações na composição do RESUD entre as regiões são pouco significativas, não 

se justificando com base na composição dos resíduos um maior investimento em coleta 

seletiva e/ou compostagem em determinada região. Porém a variação entre roteiros é 

muito expressiva, justificando algumas ações específicas em determinados roteiros, 

como por exemplo o roteiro C4DN, que compreende a região da Av. Beira-Mar Norte. 

A previsão de obter-se um valor de produção per capita menor que 0,97 Kg/hab.dia, 

valor obtido através da divisão da produção de RESUD da cidade pela população 

residente da mesma, quando calcula-se a produção per capita a nível de roteiro de 

coleta foi confirmada, atingindo o valor de 0,77 Kg/hab.dia. Essa diferença já era 
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esperada, pois ao calcular-se a produção per capita considerando apenas a população 

residente da cidade e ignorando as pessoas das cidades vizinhas que vem 

principalmente trabalhar, estudar, passear e fazer compras em Florianópolis, esse 

cálculo torna-se superestimado. Ao calcular-se a produção per capita em nível de roteiro 

de coleta, diminuiu-se muito a influência da população flutuante, dando dessa forma um 

resultado mais representativo sobre a quantidade de RESUD que um florianopolitano 

produz diariamente. O aumento da produção per capita na alta temporada (0,87 

Kg/hab.dia), com relação à baixa temporada (0,73 Kg/hab.dia), considerando a média 

anual, pode ser causa da imprecisão na determinação do aumento populacional no 

verão. Essa imprecisão justifica-se devido a variação do número de usuários de uma 

ligação elétrica, que não necessariamente é uma residência, mas sim pode ser uma 

pousada ou hotel por exemplo. Também se deixou de contabilizar aquelas pessoas que 

somente passam o dia em determinada região, sem estar necessariamente residindo 

temporariamente na mesma. Outra causa possível do aumento da produção per capita é 

o aumento na geração de RESUD, devido ao maior poder de compra dos turistas. Com 

relação à taxa de geração per capita de lixo na baixa temporada, constatou-se um 

aumento de 60% em comparação com a pesquisa realizada no ano de 1995. Isso indica 

a responsabilidade com que o assunto deve ser tratado não apenas pelo poder público, 

mas por toda a sociedade, incluindo especialmente os fabricantes de manufaturados. É 

necessário rever nossos padrões de consumo, investir mais em educação, 

principalmente em programas que visem a Redução na geração de resíduos. É de se 

ressaltar que em continentes como a Europa,já está formalizado o compromisso da 

indústria com a destinação das embalagens produzidas. No Brasil, existem neste sentido 

algumas resoluções para poucos materiais, como pneus, pilhas e baterias, estando 

ainda em fase de Projeto de Lei o estabelecimento de uma Política Nacional de gestão 

de resíduos com este enfoque. Enfim, a presente pesquisa caracterizou quantitativa e 

qualitativamente o RESUD de Florianópolis, apontando as mudanças ocorridas na 

composição dos resíduos em relação a 1988, bem como o aumento da geração de 

resíduos em comparação a 1995. Assim os dados obtidos servem de base para 
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otimização do sistema de gerenciamento do RESUD bem como disponibiliza subsídios à 

elaboração da política de resíduos sólidos. 

Quadro 21: Exemplos de Componentes dos Resíduos Sólidos 

COMPONENTES EXEMPLOS 

Resíduos orgânicos Todo tipo de alimentos, restos de poda, animais mortos, ossos, papeis 
toalha muito sujos 

Papel Todos os tipos, inclusive fotos e sacos de cimento, exceto papel carbono 

Papelão Duas folhas lisas com recheio ondulado 
PEAD (2) Sacola de supermercado, sacola para frutas 
PVC (3) Envólucro de cigarro, filme para embalar alimentos 
PEBD (4) colorido Saco de leite, lona, saco de açucar 
PEBD (4) transparente Embalagem ara fardo de refrigerante 
PP (5) Pacote de bolacha, embalagem de picolé 
PS (6) isopor Todos os tipos de isopor 
Sacos metalizados Pacote de salgadinho e café 

P
lá

st
ic

o 
M

ol
e 

Outros moles misturas ou material de dificil identificação 
PET (1) Emabalagens de refrigerante óleo e bolo 
PEAD (2) Frasco de detergente e água sanitária 
PVC (3) Canos de água, garrafas de desinfetante e adoçante 
PEBD (4) Frasco para desodorante 
PP (5) Pote de margarina 
PP (5) garrafa azul Garrafa de água mineral 
PS (6)  Copo descartável, copo de iogurte transparente 

P
lá

st
ic

o 
D

ur
o 

Outros duros Brinquedos, misturas de vários plásticos, corda 

Vidro Todos os tipos, inclusive vidro de tintas, remédios e esmaltes vazios, 
lâmpadas incandescentes 

Multicamadas - Tetra Pak Embalagens de alimentos congelados e longa vida 
Alumínio Todos objetos inclusive lacre de embalagens 
Ferro Todos os objetos imantados M

et
ai

s 

Outros metais Bijuterias, fios de cobre e outros objetos não distinguivel 
Inertes Cerâmicas, louças, porcelanas, areia, entulho 
Infectantes Seringas, curativos, gases, luvas, lâminas 
Madeira Todos os tipos: inclusive lápis, carvão, caixa de fósforo, brinquedos 
Têxtil, couro Todos os tipos 

Sanitário Papel higiênico, fraldas descartáveis, absorventes, camisinhas, lenços 
umedecidos 

Borracha Todos os tipos 

Tóxico 
Tintas, solventes, pigmentos, vernizes, venenos,pesticidas, herbicidas, 

inseticidas, baterias, óleo, lubrificante, fluído de freio, pilhas, frascos 
aerossóis,lâmpadas fluorescentes e remédios 

Tecnológico Equipamentos para informática, cds, fitas K7 e VHS 

Outros Espuma, materiais de difícil classificação devido a 
mistura de materiais 
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10. ANÁLISE DOS VOLUMES DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS EM 
FLORIANÓPOLIS 

10.1. Volume Produzido e Demanda Atual – Ano 2008 

A Figura 83 mostra o volume médio mensal de resíduos sólidos domiciliares em 

toneladas por mês nos anos de 1985 a 2008 gerados no Município de Florianópolis, 

onde pode ser observado um aumento crescente nos últimos anos. Nos anos de 1988 e 

2003 as quedas na geração de resíduos são devido as crises financeiras enfrentadas 

pelo País. 

Coleta Domiciliares T/mês de 1985 a 2008 
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     Figura 83: Volumes de Resíduos Domiciliares Coletados (ton/mês) nos Anos de 1985 a 2008 

A Figura 84 apresenta os números de 2008 mês a mês, onde a geração de resíduos na 

alta temporada tem um acréscimo de 7% em relação a geração da baixa temporada. 

Para efeitos de comparação, considera-se a alta temporada os meses de dezembro do 

ano anterior, janeiro, fevereiro e março do ano em questão e para baixa temporada, foi 

considerado os meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e 

novembro. O mês de janeiro é sempre o mês com maior geração de resíduos, sendo 

que no ano de 2008, comparando-se com o mês de junho (mês de menor geração de 
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resíduos), o acréscimo na geração foi de 46%. Este aumento deve-se ao fato de 

Florianópolis ser uma cidade turística e receber uma grande quantidade de turistas 

(população flutuante) no mês de janeiro. Conforme estudo realizado pelo IPUF em 

novembro de 2007 “Em média, Florianópolis produz 52% mais lixo em Janeiro que nos 

meses do período Maio-Setembro. Se se supõe que a produção é aproximadamente 

proporcional à população presente em determinado momento, independentemente de 

ela ser residente ou visitante, pode-se afirmar que Janeiro recebe o equivalente a 52% 

de turistas com respeito à sua população residente” (Paulo Campanário, Ph.D. em 

Demografia – IPUF). 
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 Figura 84:Volumes Mensais de Resíduos Sólidos Domiciliares Gerados no Município de Florianópolis no Ano 

                                         de 2008 (toneladas/mês)  
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Figura 85: Volumes Mensais de Resíduos Sólidos Domiciliares Gerados no Município de Florianópolis na  
                                                            Alta Temporada do Ano de 2008   
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Geração T/mês Baixa Temporada 2008
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            Figura 86: Volumes Mensais de Resíduos Sólidos Domiciliares Gerados no Município 

   de Florianópolis na Baixa Temporada do Ano de 2008   

Através da Figura 87 foi feita uma comparação entre a média gerada no ano de 2008, a 

média gerada na alta temporada e a média gerada na baixa temporada. Estes valores 

percentuais permanecem constantes se comparados com os últimos 4 anos (2005, 

2006, 2007 e 2008).  

As Figuras 88, 89 e 90 mostram os números para os anos de 2007, 2006 e 2005 

respectivamente.  

Média geração T/mês 2008, Alta Temporada e Baixa Temporada 
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 33%
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 Figura 87: Média da Geração de RESUD no Ano de 2008 nas Alta e Baixa Temporadas (ton/mês) 
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Média geração T/mês 2007, Alta temporada e Baixa Temporada
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          Figura 88: Média da Geração de RESUD no Ano de 2007 nas Alta e Baixa Temporadas (ton/mês) 

Média geração T/mês 2006, Alta Temporada e Baixa Temporada
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Figura 89: Média da Geração de RESUD no Ano de 2006 nas Alta e Baixa Temporadas (ton/mês) 

Média geração T/mês 2005, Alta Temporada e Baixa Temporada
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Figura 90: Média da Geração de RESUD no Ano de 2005 nas Alta e Baixa Temporadas (ton/mês) 
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10.2. Volume Produzido – Ano 2007 

A Figura 91 apresenta os números de 2007 mês a mês, onde a geração de resíduos na 

alta temporada tem um acréscimo de 8% em relação a geração da baixa temporada. 

Para efeitos de comparação, considera-se a alta temporada os meses de dezembro do 

ano anterior, janeiro, fevereiro e março do ano em questão e para baixa temporada, foi 

considerado os meses de abril,maio,junho,julho,agosto,setembro,outubro e novembro.  
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                            Figura 91: Geração de RESUD no Ano de 2007 (ton/mês) 

O mês de janeiro é o mês com maior geração de resíduos, sendo que no ano de 2007, 

comparando-se com o mês de agosto (mês de menor geração de resíduos), o acréscimo 

na geração foi de 53%. 
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               Figura 92: Geração de RESUD na Alta Temporada do Ano de 2007 (ton/mês) 
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          Figura 93: Geração de RESUD na Baixa Temporada no Ano de 2007 (ton/mês) 

10.3. Volume Produzido – Ano 2006 

A Figura 94 apresenta os números de 2006 mês a mês, onde a geração de resíduos na 

alta temporada tem um acréscimo de 7% em relação a geração da baixa temporada. 

Para efeitos de comparação, considera-se a alta temporada os meses de dezembro do 

ano anterior, janeiro, fevereiro e março do ano em questão e para baixa temporada, foi 

considerado os meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e 

novembro.  
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                           Figura 94: Geração de RESUD no Ano de 2006 (ton/mês) 
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O mês de janeiro é o mês com maior geração de resíduos, sendo que no ano de 2006, 

comparando-se com o mês de setembro (mês de menor geração de resíduos), o 

acréscimo na geração foi de 52%. 
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                  Figura 95: Geração de RESUD na Alta Temporada no Ano de 2006 (ton/mês) 

Geração T/mês Baixa Temporada 2006
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                   Figura 96: Geração de RESUD na Baixa Temporada no Ano de 2006 (ton/mês) 
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10.4. Volume Produzido – Ano 2005 

A Figura 97 apresenta os números de 2005 mês a mês, onde a geração de resíduos na 

alta temporada tem um acréscimo de 7% em relação a geração da baixa temporada. 

Para efeitos de comparação, considera-se a alta temporada os meses de dezembro do 

ano anterior, janeiro, fevereiro e março do ano em questão e para baixa temporada, foi 

considerado os meses de abril,maio,junho,julho,agosto,setembro,outubro e novembro.  
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                           Figura 97: Geração de RESUD no Ano de 2005 (ton/mês) 

O mês de janeiro é o mês com maior geração de resíduos, sendo que no ano de 2005, 

comparando-se com o mês de julho (mês de menor geração de resíduos), o acréscimo 

na geração foi de 51%. 
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Figura 98: Geração de RESUD na Alta Temporada no Ano de 2005 (ton/mês) 
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Figura 99: Geração de RESUD na Alta Temporada no Ano de 2005 (ton/mês) 

10.5. Estimativa da Geração de Resíduos Domiciliares (2009 a 2028) 

Para estimar a geração futura de resíduos no período de 2009 a 2028 foi calculada 

inicialmente a taxa média de crescimento anual na geração de resíduos ocorrida no 

período de 1985 a 2008, mostrada no Quadro 22, e efetuada uma média aritmética 

deste crescimento. Chegou-se a uma taxa de crescimento média de 6,63% ao ano. 

Quadro 22: Taxa Média Anual de Crescimento na Geração de RESUD no Período de 1985 a 2008 

Período Taxa de Crescimento (% a.a.) Período Taxa de Crescimento (% a.a.)
1985/1986 47,32% 1999/2000 5,61%

1986/1987 19,57% 2000/2001 4,76%

1987/1988 -26,60% 2001/2002 -0,33%

1988/1989 6,14% 2002/2003 -2,60%

1989/1990 9,43% 2003/2004 1,81%

1990/1991 15,62% 2004/2005 1,04%

1991/1992 -5,10% 2005/2006 4,81%

1992/1993 8,23% 2006/2007 5,96%

1993/1994 5,83% 2007/2008 3,28%

1994/1995 12,85% Média 6,63%

1995/1996 13,83%  

1996/1997 7,91%  

1997/1998 7,01%

1998/1999 6,19%
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Esta taxa de crescimento média de 6,63% a.a. foi utilizada como base para estimar a 

geração futura de resíduos para o período compreendido entre os anos de 2009 a 2028, 

conforme mostrado no Quadro 23.  

É importante salientar que a taxa de crescimento médio anual da população do 

Município de Florianópolis/SC para o período de 2009 a 2028, prevista em estudo 

recentemente contratado pelo IPUF, em torno de 3% ao ano, foi descartada para o 

cálculo dos volumes futuros de RESUD no período considerado por ser um valor 

entendido como baixo e não representar as condições reais. 

Quadro 23: Estimativa da Geração Futura de RESUD no Período de 2009 a 2028 

Ano Volume Anual de RESUD Gerado (ton/mês) 
2009             12.322,14  
2010             13.139,47  
2011             14.011,01  
2012             14.940,36  
2013             15.931,36  
2014             16.988,09  
2015             18.114,91  
2016             19.316,47  
2017             20.597,73  
2018             21.963,98  
2019             23.420,85  
2020             24.974,35  
2021             26.630,90  
2022             28.397,33  
2023             30.280,93  
2024             32.289,46  
2025             34.431,22  
2026             36.715,05  
2027             39.150,36  
2028             41.747,20  

Estes números podem ser visualizados na Figura 100 mostrada a seguir. 
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         Figura 100: Projeção dos Volumes Gerados de RESUD para o Período de 2009 a 2028 

10.6. Produção Per Capita de RESUD – Valores Históricos 

Tendo como base os dados disponibilizados pela COMCAP relativos a geração anual de 

resíduos domiciliares da coleta convencional, bem como a população do Município de 

Florianópolis, para o período compreendido entre os anos de 2000 a 2008, obteve-se o 

histórico da produção per capita anual de resíduos ao longo do período em tela, cujos 

números são mostrados no Quadro 24. Estes números podem ser visualizados também 

na Figura 101. 
Quadro 24: Volume Per Capita de RESUD – Valores Históricos do Período de 2000 a 2008 

Ano 
Volume de RESUD 

(ton/ano) * 
População 

 (habitantes) ** 
Volume Diário Per capita 

(Kg/habitante.dia) 
2000 115.572.145 395.397 0,801 
2001 121.070.225 406.872 0,815 
2002 120.668.645 418.963 0,789 
2003 117.533.461 431.721 0,746 
2004 119.657.617 445.187 0,736 
2005 120.901.250 459.445 0,721 
2006 126.721.671 471.799 0,736 
2007 134.269.319 484.584 0,759 
2008 138.667.880 497.817 0,763 

Fontes: * Volumes de RESUD Gerados (ton/ano) – COMCAP. 
 ** Previsão da População do Município de Florianópolis/SC (IPUF). 
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Figura 101: Evolução do Volume Per Capita de RESUD – Valores Históricos do Período 2000/2008 

10.7. Produção Per Capita de RESUD – Valores Futuros 
Quadro 25: Estimativa da Geração de RESUD Per Capita – Período 2009 a 2028 

Ano Produção de Resíduos (ton/ano) População (hab.) Volume Per capita (Kg/habitante.dia) 

2009 147.865.723 511.517 0,792 

2010 157.673.660 525.719 0,822 

2011 168.132.157 537.811 0,857 

2012 179.284.366 550.240 0,893 

2013 191.176.302 563.019 0,930 

2014 203.857.030 576.156 0,969 

2015 217.378.870 589.720 1,010 

2016 231.797.615 601.257 1,056 

2017 247.172.756 613.045 1,105 

2018 263.567.730 625.088 1,155 

2019 281.050.182 637.393 1,208 

2020 299.692.247 649.958 1,263 

2021 319.570.839 660.655 1,325 

2022 340.767.980 671.542 1,390 

2023 363.371.127 682.623 1,458 

2024 387.473.541 693.900 1,530 

2025 413.174.668 705.227 1,605 

2026 440.580.553 715.139 1,688 

2027 469.804.269 725.200 1,775 

2028 500.966.396 735.411 1,866 
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 Figura 102: Volume Per Capita de RESUD – Valores Estimados para o Período 2009/2028 
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11. RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

11.1. Considerações Gerais  

De acordo com Pinto (1999), nos municipios de grande e médio porte é comum dispor 

grandes volumes de resíduos da construção e demolição em aterros de inertes, também 

chamados de “bota-foras”, favorecendo o acelerado esgotamento das áreas designadas 

para disposição. Normalmente estas áreas são de pequeno e grande porte, sendo 

públicas ou privadas, designadas para recepção destes resíduos. Estimativas indicam 

que os resíduos da construção civil (RCC) representam 40 a 60% do montante total de 

resíduos gerados em áreas urbanas (HABITARE, 2005). 

Tem-se observado que no Brasil o destino dos resíduos de construção normalmente é 

próximo as encostas, as áreas de drenagem ou mesmo leito de canais, podendo causar 

deslizamento de taludes e provocar inundações em época de chuva. A distância e o 

esgotamento rápido das áreas de deposição prejudica a maneira correta de coletar e 

dispor os resíduos de construção e demolição, pois afeta diretamente o custo da coleta 

por poliguindastes. 

O RCC pode ser utilizado como: (I) construção de aterro; (ii) substituição parcial ou total 

de matéria-prima (agregado graúdo e miúdo) em concretos;e (iii) argamassas e artefatos 

de concreto. Estas utilizações já estão sendo feitas em diversos países, e aqui no Brasil, 

tem se mostrado como uma adequada solução para diminuição do problema da 

destinação final do resíduo gerado pela construção civil. 

Conforme XAVIER a reciclagem do entulho oferece vantagens como, eliminação do 

custo de disposição, disponibilidade de agregado com custo extrativo nulo, possibilidade 

de venda a terceiros, barateamento da construção fazendo uso do material reciclado, 

aumento da vida útil dos aterros e preservação da matéria-prima para utilização mais 

nobre ou que tenha exigência técnica. Com a reciclagem do entulho consegue-se: 

- Reduzir o volume diário dos resíduos enviados a aterros, aumentando sua vida útil; 

- Gerar menor poluição ambiental e agressão visual; 
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- Poupar recursos com a destinação final; 

- Contribuir com a limpeza urbana e saúde pública; 

- Gerar trabalhos diretos e indiretos; 

- Gerar o aquecimento da economia local; 

- Poupar recursos naturais renováveis e não renováveis; 

- Mudar o comportamento em relação ao desperdício; 

- Fortalecer uma nova mentalidade ambiental; 

- Reduzir o consumo de energia pelas indústrias; e 

- Reduzir  os  custos  de  produção,  devido  ao  reaproveitamento  de  recicláveis  pelas 

indústrias de transformação. 

A preocupação com os resíduos da construção civil RCC, e a busca por soluções para 

os problemas gerados pelos vastos montantes deste tipo de resíduo produzidos em 

áreas urbanas, são objeto de legislações, normas técnicas, programas e iniciativas 

tomadas por governos e empresas privadas de diversos países do mundo. 

No Brasil, embora já existissem alguns projetos operados pela iniciativa privada e por 

governos municipais, o assunto apenas recebeu notoriedade no ano de 2002, quando o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) aprovou a Resolução No 307: Gestão 

dos Resíduos da Construção Civil. 

Essa resolução estabeleceu medidas a ser adotadas por geradores de entulhos e 

governos municipais a fim de que os impactos ambientais produzidos pelos RCC fossem 

reduzidos (CONAMA, 2002). Dentre essas medidas destacam-se a minimização, a 

reutilização e a reciclagem dos RCC por parte dos grandes geradores, e pelas 

Prefeituras Municipais, a gestão das pequenas cargas de entulho, a regulamentação, a 

orientação, a fiscalização e o controle das ações dos geradores (CONAMA, 2002). 

O pleno cumprimento da Resolução do CONAMA pressupõe a elaboração de planos de 

gestão por Prefeituras e geradores, além da instalação de estruturas de recebimento, 

triagem, reciclagem de RCC, e outras. Para desenvolver essa estrutura física e 

administrativa, gestores de RCC têm à sua disposição orientações técnicas, legais e 
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respaldo financeiro fornecido pela Caixa Econômica Federal. As orientações estão 

agrupadas em um “Manual de Gestão dos Resíduos da Construção Civil”, que expõe em 

termos práticos as disposições da Resolução No 307 do CONAMA e as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas que concernem aos RCC. O respaldo 

financeiro, por sua vez, é concedido através de um programa de financiamento para 

empreendimentos públicos e privados relacionados ao manejo e à gestão dos RCC 

(PINTO e GONZÁLES apud ROSA, 2005). Ainda de acordo com a Resolução sobre os 

RCC, a atuação dos agentes públicos e privados no que tange à gestão desses resíduos 

deve estar prevista num Plano Integrado de Gerenciamento (ver Figura 103), do qual 

devem constar um Programa Municipal de Gerenciamento dos Resíduos da Construção 

Civil e Projetos de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil (CONAMA, 2002). 

Plano Integrado de Gerenciamento 
dos Resíduos da Construção Civil

(Resolução CONAMA nº 307)

Programa 
Municipal de 
Gerenciamento

GERADORES 

DE 

PEQUENOS

VOLUMES

GERADORES 

DE 

GRANDES

VOLUMES

Pequenos 
geradores em 
áreas 
cadastradas 
(Pontos de 
Entrega)

Projetos de  
Gerenciamento 
de Resíduos

Grandes 
geradores auto –
declaram 
compromisso de 
uso de 
transportadores 
cadastrados e 
áreas de manejo 
licenciadas

Linha divisória entre pequenos e 
grandes geradores a critério técnico 
do sistema de limpeza urbana local

 
Figura 103: Arranjo Institucional do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil – Resolução CONAMA No 307 
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O Programa Municipal de Gerenciamento dos RCC deve ser elaborado, implementado e 

coordenado pelos governos municipais. Esse programa deve estabelecer diretrizes 

técnicas e procedimentos para a atuação dos pequenos geradores de entulho da 

construção civil (CONAMA, 2002). 

Os Projetos de Gerenciamento dos RCC, por sua vez, são elaborados e implementados 

pelos grandes geradores, que estabelecem os procedimentos necessários para o 

manejo e a destinação adequada dos resíduos por eles produzidos (CONAMA, 2002). 

11.2. Classificação dos RCC 

De acordo com o estabelecido na Resolução No 307 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) os resíduos da construção civil dividem-se em quatro categorias 

(CONAMA, 2002): 

- CLASSE A: Materiais reutilizáveis ou recicláveis como  agregado  (solos, cerâmicas, 

argamassa, concreto, etc.); 

- CLASSE B:  Itens recicláveis para outras finalidades (plásticos, papel, papelão, metais, 

vidros, madeiras, etc...); 

- CLASSE C: Resíduos  para  os  quais  não  foram  desenvolvidas  tecnologias  ou 

aplicações economicamente viáveis que justifiquem sua reciclagem ou 

recuperação (gesso); e 

- CLASSE D:  Materiais perigosos oriundos do processo de construção (tintas, solventes, 

óleos, resíduos de instalações radiológicas e industriais, etc...). 

11.3. Aterro de Inertes 

11.3.1. Considerações Gerais 

No mês de maio de 2000 a COMCAP operacionalizou um aterro para recebimento de 

inertes e material de poda e varrição de ruas, para atender a todo o município. Neste 

aterro são dispostos somente os materiais (entulho, poda e varrição) recolhidos pela 
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COMCAP, bem como aqueles encaminhados voluntariamente pela comunidade. Para 

operacionalização  foi  licenciada  uma  área  de  48.000 m² no  Bairro Monte Verde, com  

capacidade para receber 279.000 m³ de material. É autorizada deposição de resíduos de 

construções,demolições e reformas executadas pelos munícipes, na quantidade máxima 

de 1m³ / dia, considerados pequenos geradores. 

As secretarias municipais utilizam parte da área do aterro para reservação provisória, 

onde guardam materiais como peças pré-moldadas (casas populares), estruturas 

metálicas para galpões, pedras de implosão, restos de asfalto e lajotas para uso futuro. 

O aterro está localizado em terreno particular com 90.000 m², pertencente ao Sr. José 

Matusalém Comeli, localizado às margens da Rodovia Virgílio Várzea (SC 401 – km 17), 

no Bairro Monte Verde, cedido à COMCAP em contrato de comodado até o esgotamento 

da área.   

Este aterro tem Licença Ambiental de Operação No 452/2007 emitida pela FATMA. 

Todo o material que entra no aterro é pesado na Estação de Transferência do Itacorubi 

para maior controle do processo. 

11.3.2. Tipos de Resíduos Depositados 

Dentre os tipos de resíduos depositados podem ser citados seguintes: 

 Resíduos da Construção Civil RCC: são provenientes de construções,reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e 

da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, 

solos, rochas, metais (latas), madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, 

telhas cerâmicas, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica.  

  Resíduos Vegetais: são os resíduos oriundos de podas de árvores, limpeza de jardins, 

provenientes da manutenção de áreas verdes públicas ou privadas e outros. As 

madeiras e tronco de árvores ali depositadas são separados dentro do Aterro por uma 

parceria com uma empresa privada visando o aumento da vida útil do Aterro de 

Inertes, sendo que a parte de capim e palha a COMCAP utiliza na compostagem. 
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 Resíduos Volumosos: resíduos constituídos basicamente por materiais volumosos, 

como móveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens, pneu e 

peças de madeira, comumente chamados de bagulhos. Coletado pela COMCAP 

como Lixo Pesado. 

11.3.3. Volume Estimado dos Resíduos Depositados  

O volume depositado no ano de 2008 foi de aproximadamente 30 mil toneladas de 

resíduos inertes, ou seja, uma média de 2.500 ton/mês. 

11.3.4. Vida Útil da Área do Aterro 

A vida útil do Aterro de Inertes é apenas de mais 1 ano, necessitando encontrar-se uma 

nova área para a deposição de resíduos da construção civil e resíduos volumosos. 

 

Figura 104: Vista da Entrada do Aterro de Inertes da COMCAP 
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Figura 105: Descarregamento de Resíduos no Aterro de Inertes 

 
Figura 106: Vista Geral da Área do Depósito 
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12. CATADORES DE LIXO 

12.1. Diagnóstico da Situação dos Catadores  

Com relação a esta categoria de ambulantes, os catadores de lixo no Município de 

Florianópolis,segue abaixo um resumo do trabalho de pesquisa realizada pela COMCAP 

em parceria com a UFSC e Empresa TRACTEBEL Energia S.A. em Fevereiro de 2004 

denominado “Diagnóstico da Produção,Coleta Formal e Informal e Comercialização 

de Resíduos Sólidos Recicláveis no Município de Florianópolis”. 

A pesquisa definiu catadores como todas as pessoas que percorrem os bairros do 

Município de Florianópolis, de maneira informal, recolhendo materiais que possam ser 

comercializados. Para a pesquisa não foram contabilizados os agentes da coleta formal 

de resíduos, ou seja, os coletores da COMCAP. Foram localizados e entrevistados 415 

catadores, onde observou-se que outras 370 pessoas estão ligadas direta ou 

indiretamente com a atividade, pessoas estas que residem no mesmo domicílio do 

catador entrevistado. No que se refere a origem dos catadores, cerca de 1/3 deles é 

proveniente do Oeste do Estado, dos quais 57,46% são de Chapecó. Da região da 

Grande Florianópolis são originários 22,90%, dentro dos quais a maioria absoluta 

(89,47%) é do próprio Município de Florianópolis. O Planalto contribui com 9,60% deles, 

dos quais Lages participa com mais da metade (57,50%). As demais localidades do 

Estado participam com apenas 0,30% do total dos catadores. São naturais de outros 

estados 24,80%, sendo a maioria do Rio Grande do Sul e do Paraná, com 41,75% e 

35,92% respectivamente. O perfil e os principais dados e informações sobre esta 

categoria de trabalhadores informais são mostrados nos Quadros No 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33 e 34.  

Quadro 26: Catadores de Lixo – Sexo dos Entrevistados 

Sexo Freqüência Percentual 

Masculino 320 77,10
Feminino 95 22,90
Total 415 100,00
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Quadro 27: Catadores de Lixo – Idade dos Entrevistados 

Idade Freqüência Percentual 

até 15 anos 22 5,30
de 16 a 20 anos 38 9,20
de 21 a 30 anos 103 24,80
de 31 a 40 anos 91 21,90
de 41 a 50 anos 84 20,30
de 51 a 60 anos 47 1,30
acima de 60 anos 30 7,20
Total 415 100,00

Quadro 28: Catadores de Lixo – Escolaridade dos Entrevistados 

Escolaridade Freqüência Percentual 
Sem escolaridade (não estudou) 92 22,20
Até o primário 251 60,50
1o Grau incompleto 54 13,00
1o Grau completo 11 2,70
2o Grau incompleto 5 1,20
2o Grau completo 0 -
Ensino superior (incompleto ou completo) 2 0,40
Total 415 100,00

Quadro 29: Catadores de Lixo – Situação Trabalhista dos Entrevistados 

Situação Trabalhista Freqüência Percentual 

Aposentado 21 5,10 
Tem carteira assinada 13 3,10 
Não tem carteira assinada, mas paga INSS 17 4,10 
Não tem carteira assinada, não paga INSS 364 87,70 
Total 415 100,00 

Questionados sobre a renda mensal proveniente dessa atividade, 379 catadores 

(91,33%) responderam que possuem uma renda média em torno de R$ 470,00. 

Também 46,50% dos entrevistados informaram que, em relação a atividade anterior 

praticada por eles, a sua renda mensal aumentou, mas 20,70% informaram que 

diminuiu, e 31,80% que permaneceu a mesma. Com relação as atividades anteriores 

praticadas pelos catadores, 204 deles informaram que estavam ocupados com 
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prestação de serviços, 111 trabalhavam na construção civil, 56 em atividades 

extrativistas e do campo, 3 eram aposentados, 6 eram do lar e 35 entrevistados não 

trabalhavam anteriormente. Ainda segundo a pesquisa, 72,50% possuem casa própria. 

Quadro 30: Renda Média Mensal dos Entrevistados 

Renda Média dos Catadores Freqüência Percentual 
até R$ 200,00 109 26,30
entre R$ 201,00 e R$ 400,00 140 33,70
entre R$ 401,00 e R$ 600,00 66 15,90
entre R$ 601,00 e R$ 800,00 34 8,20
entre R$ 801,00 e R$ 1.000,00 17 4,10
acima de R$ 1.000,00 26 6,30
renda não informada 23 5,50
Total 415 100,00

Com relação a jornada semanal de trabalho, os catadores entrevistados trabalham em 

média 5,48 dias por semana. Grande parte trabalha entre 5 e 7 dias durante a semana. 

Quadro 31: Número de Dias Trabalhados na Semana 

No de Dias Trabalhados na Semana Freqüência Percentual 

um 5 1,20
dois 11 2,70
três 35 8,40
quatro 17 4,10
cinco 120 28,90
seis 114 27,50
sete 113 27,20
Total 415 100,00
 

Quadro 32: Tipo de Equipamento Utilizado na Atividade dos Catadores 

Tipo de Equipamento Utilizado na Atividade Freqüência Percentual 

Carrinho (gaiola) 230 55,00 
Carroça (tração animal) 61 14,70 
Carrinho de mão 39 9,40 
Bicicleta 35 8,40 
Sacolas (coleta a pé) 26 6,30 
Veículo motorizado 18 4,30 
Carrinho de supermercado 6 1,50 
Total 415 100,00 
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A seguir estão listadas as quantidades de catadores que atuam em cada área geográfica 

do município. Os entrevistados por vezes atuam em mais de um bairro, que podem 

inclusive pertencer à áreas diferentes do município. Nesta tabulação considerou-se a 

área predominante de atuação do catador. 

Quadro 33: Área de Atuação dos Entrevistados 

Área Predominante de Atuação Freqüência Percentual 

Centro Oeste 107 25,80
Continente Norte 101 24,30
Norte da Ilha 70 16,90
Continente Sul 33 8,00
Centro Leste 26 6,30
Sudoeste 22 5,30
Centro Sul 17 4,10
Sul da Ilha 13 3,10
Leste da Ilha 10 2,40
Oeste 7 1,70
Toda a ilha, sem área definida 9 2,10
Total 415 100,00

Os entrevistados que recolhem o material e fazem a triagem em outro local, que são 151 
catadores, foram questionados sobre o local onde fazem a separação do material. 

Quadro 34: Local de Separação do Material Coletado 

Local de Separação do material Frequência Percentual 

Associação (embaixo da ponte) 63 41,70 
Em casa 47 31,10 
Depósito para o qual vende 19 12,60 
Terreno baldio 12 7,90 
Na rua 9 6,00 
No lixão mais próximo 1 0,70 
Total 151 100,00 

Obs: Os catadores que ficavam embaixo da ponte (ACMR – Associação de Coletores de 

Materiais Recicláveis) foram removidos devido ao risco que a atividade 

representava (estoque de materiais inflamáveis) para a ponte que liga a ilha ao 

continente. Alguns catadores foram trabalhar ao lado da Estação de Tratamento de 
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Esgotos da CASAN – ETE Insular, de forma irregular e desordenada, conforme 

mostram as Figuras 107, 108 e 109 (Imagens de Fevereiro 2009). No ano de 2008, 

conforme notícia veiculada pelo Jornal Diário Catarinense, dois catadores que 

trabalhavam no local foram encaminhados para o Hospital Nereu Ramos com 

suspeita de leptospirose. Imagens aéreas mostradas pela RBS denunciaram a 

imundície do local e a contaminação da Baía Sul pelos rejeitos deixados pelos 

catadores e pelo chorume liberado por estes rejeitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Figura 107: Vista dos Catadores em Terreno da ETE do SES de Florianópolis Insular 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

  Figura 108: Vista dos Catadores em Terreno da ETE do SES de Florianópolis Insular 
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 Figura 109: Vista dos Catadores em Terreno da ETE do SES de Florianópolis Insular 

 

Quadro 35: Destino Dado ao Rejeito 

Destino dado ao Rejeito Freqüência Percentual 

Colocado para a coleta da COMCAP 208 50,10 
Não produz (vende tudo o que coleta) 189 45,60 
Queima  17 4,10 
Enterra 1 0,20 
Total 415 100,00 

Os entrevistados que afirmaram colocar o rejeito para ser recolhido pela coleta da 

COMCAP referem-se, em alguns casos, a locais específicos de coleta, tais como suas 

próprias casas ou locais de separação que possuem recipientes destinados ao rejeito. 

Em outros casos, estes locais podem ser qualquer ponto de coleta no trajeto do catador, 

tais como lixeiras nas ruas ou de residências de terceiros. 
Quadro 36: Quantidades Coletadas Informadas pelo Catador 

Material Quantidades Coletadas por Mês (Kg/mês) No de Observações 
Plástico 111.718 170
Papelão 199.656 196
Papel branco 57.504 141
Papel misto 128.618 167
Latinha (alumínio) 12.967 192
Ferro 235.851 119
Cobre 2.610 104

O número de observações sobre as quantidades coletadas para cada material não 

corresponde ao total de entrevistados que recolhe cada material supracitado. As 
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ocorrências referem-se aqueles entrevistados que souberam informar a quantidade 

recolhida.             
Quadro 37: Preço de Venda dos Materiais Informado pelo Catador 

 

O número de observações sobre o preço de venda dos materiais informados pelo 

catador é superior ao número de observações sobre as quantidades coletadas de cada 

material, apresentado no Quadro 37. Isto porque os catadores entrevistados 

conseguiram com maior facilidade e confiabilidade responder sobre o preço do material 

do que sobre as quantidades recolhidas. 
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12.2. Formas de Organização dos Catadores 

12.2.1. ARESP 

A dinâmica das atividades dos catadores em Florianópolis, organizada em associações 

está centrada em dois organismos, a Associação de Recicladores Esperança (ARESP) e 

Associação de Coletores de Materiais Recicláveis (ACMR). 

A ARESP, fundada em 1999, a partir de um projeto que previa um programa de 

capacitação para triagem de resíduos sólidos, reciclagem de papel e associativismo 

popular. Este programa foi proposto pelo Laboratório de Experiências em Papel 

Artesanato do Curso de Saneamento (CEFET/SC) através da Fundação do Ensino 

Técnico (FETESC) com a parceria das Secretarias de Habitação e Desenvolvimento 

Social. A ARESP desenvolve seus trabalhos de forma associativa, conquista essa que 

se deu com a parceria de projetos desenvolvidos pela ELETROSUL, ABIHPEC 

(Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), 

Fundação Banco do Brasil, entre outras iniciativas voluntárias, oriundas da comunidade. 

A ARESP atualmente ocupa um galpão de triagem localizado na comunidade de origem 

dos seus associados, no bairro Monte Cristo. Esta associação, constituída por 25 

recicladores, foi beneficiada com um galpão adequado para o fluxo da triagem, 

enfardamento, acondicionamento dos resíduos recicláveis e comercialização. 

12.2.2. ACMR 
A Associação de Coletores de Materiais Recicláveis (ACMR), hoje com 61 catadores, 

desde o ano de 1999, quando de sua constituição, realiza coleta e triagem dos materiais 

recicláveis obtidos no anel central da cidade. Manteve sua sede durante 10 anos no 

galpão de triagem na lateral da Ponte Pedro Ivo Campos, assim conhecida como a 

“Associação de Papeleiros da Ponte”. No ínicio deste ano passou a realizar 

especificamente a triagem de materiais, ocupando um galpão estruturado pela 

COMCAP. O novo galpão está localizado no Bairro Itacorubi, especificamente na área 

de Transferência de Resíduos CTRES.  
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A transferência da ACMR de uma área pública situada na Avenida Paulo Fontes ao lado 

do CENTROSUL e da Estação de Tratamento de Esgotos da CASAN, deu-se pelas 

condições impróprias para a realização das atividades de seus associados e em 

decorrência do entendimento, concordância e formulação do Termo de Ajustamente de 

Conduta assinado pela ACMR, COMCAP, PMF e MPE. Na data de 26 de Fevereiro de 

2009 a COMCAP iniciou os trabalhos de retirada dos catadores e encaminhamento para 

o galpão de triagem localizado no Bairro de Itacorubi. A seguir cópia da matéria 

veiculada pelo Jornal Diário Catarinense na data de 27 de Março de 2009, quando do 

término dos trabalhos: “Catadores de lixo reciclável de Florianópolis são 
transferidos – Foram retiradas cerca de 50 toneladas de material do Aterro da Baía 
Sul, na entrada da Cidade: O Aterro da Baía Sul, na entrada de Florianópolis, 

amanheceu mais limpo nesta sexta-feira. Foram retiradas do aterro cerca de 50 

toneladas de material recolhidos por catadores da Capital, que foram transferidos 

definitivamente para um galpão no Bairro do Itacorubi. A utilização do aterro, há mais de 

dois anos, era ilegal e motivo de polêmica. Muitos catadores se dirigiam ao aterro pelas 

vias de acesso ao Centro da Cidade. O depósito do lixo reciclável também causava 

poluição visual. A Companhia de Melhoramentos da Capital (COMCAP) começou a 

transferência dos catadores em 26 de Fevereiro. As alterações fazem parte do Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) assinado entre a Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis (ACMR) e a Prefeitura, e visam melhorar as condições de trabalho e pôr fim 

ao depósito do material na área da Baía Sul. Com a mudança, os integrantes da ACMR 

deverão levar o material recolhido para pontos de coleta da COMCAP que ficou 

responsável pelo transporte até o galpão no Bairro Itacorubi. No local, foram construídos 

um refeitório, sanitários, escritório e uma área de descanso. Os catadores terão ainda 

uma área externa de pouco mais de 4 mil metros quadrados disponível para a triagem 

do material. A COMCAP informou que a coleta seletiva será intensificada e mais mão-

de-obra deve ser contratada. A coleta seletiva ocorre em mais de cem ruas do Centro, 

Norte e Sul de Florianópolis.A Prefeitura vai apoiar e monitorar o trabalho dos catadores, 

considerado importante para a cidade”. 
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Matéria Veiculada na RBS TV: Catadores trabalham em galpão no Itacorubi 

 

Figura 110: Reprodução Foto  

Abaixo,nota divulgada na página da COMCAP em 30/03/2009 (www.comcap.org.br) –  

Prefeitura recupera área central e apóia catadores: “O Presidente da COMCAP, 

Ronaldo Freire, informa que, em atenção ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 

proposto pelo Ministério Público e assinado pela Prefeitura e Associação dos Coletores 

de Materiais do Centro (ACMR), a Companhia concretizou a transferência do ponto 

irregular de triagem no Aterro da Baía Sul para galpão adequado no Itacorubi.  

A área ocupada há mais de dois anos no Aterro da Baía Sul está, portanto, totalmente 

limpa. Foram retiradas cerca de 50 toneladas de rejeitos do local. Conseguimos 

recuperar a área, atendendo a pedido do Prefeito e a uma cobrança da sociedade para 

que o espaço seja revitalizado e reurbanizado, afirma Freire. Para alojar as atividades de 

triagem no Centro de Transbordo de Resíduos Sólidos (CTReS), no Itacorubi, a 

COMCAP mais do que dobrou a área construída disponível à ACMR - de 513 metros 

quadrados para 1.139 metros quadrados. Também acrescentou à estrutura área para 

refeitório, sanitários, escritório e área para intervalo intrajornada. Somando a área 

externa, o município disponibiliza para as atividades da ACMR um total de 5.310 metros 

quadrados. Hoje, mais de 60 pessoas estão trabalhando no local. A COMCAP, além do 

que, assumiu a coleta de materiais recicláveis no Centro depois que a ACMR formalizou 
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a desistência da atividade ao Ministério Público. Responsável também pelo transporte 

do material coletado, a COMCAP já forneceu sem qualquer custo mais de 150 toneladas 

de materiais recicláveis à ACMR, desde o início do mês. De acordo com o Presidente, a 

COMCAP também desenvolve parcerias com o Instituto de Geração de Oportunidades 

(IGEOF), com a Fundação Banco do Brasil e o Projeto CATABEM para dar suporte na 

logística da triagem, que é de responsabilidade da ACMR. O grupo estava acostumado a 

coletar, separar e comercializar não mais do que dois ou três tipos de materiais, 

basicamente papel e papelão. Como a COMCAP fornece material misto,de toda a coleta 

seletiva, a ACMR terá de desenvolver novas técnicas para triar e comercializar outras 

categorias de material como vidro, plástico e metal. Providências futuras: Para dar 

conta da coleta do Centro, assim como da ampliação da coleta seletiva em mais de 100 

ruas do Norte e do Sul da Ilha, informa o Presidente, a COMCAP programa incrementar 

a equipe de trabalho. Para isso, estuda a contratação de novos empregados, já 

selecionados em concurso público realizado no ano passado. A Companhia também vai 

acompanhar a formação de corpo técnico multidisciplinar na Prefeitura para seguir 

monitorando e apoiando a ação dos catadores na cidade”.  

A ACMR delegou a coleta seletiva a COMCAP, que depois do recolhimento dos resíduos 

recicláveis na área comercial de Florianópolis, encaminha os resíduos ao galpão de 

triagem no Bairro Itacorubi. 

12.2.3. Comunidades Papaquara e Vila do Avoredo 

Outro local que possui grande quantidade de catadores são as Comunidades Rio 

Papaquara e Vila do Arvoredo (conhecida como Favela do Siri) localizadas no Norte da 

Ilha de Florianópolis, situadas nos Distritos de Canasvieiras e Ingleses respectivamente. 

As duas comunidades possuem catadores, sendo que, conforme dados apresentados 

pela COMCAP, o levantamento do perfil sócio-familiar realizado nas duas comunidades 

utilizou indicadores sociais balizados pela Metodologia do IPEA – Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – apresentando indicadores que medem o grau de carência de 

cada família. O resumo dos dados levantados é apresentado a seguir: 
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a) Dados Estatísticos  
  Número de cadastros realizados: 196 famílias 

  Número de pessoas entrevistadas: 980 

  Número de cadastros  realizados por comunidade: Papaquara (37 famílias) e Vila do 

Arvoredo (159 famílias) 

  Número de pessoas pesquisadas que trabalham  como  catadores:  Papaquara 29 

pessoas e Vila do Arvoredo 28 pessoas 

b) Perfil dos Catadores 
  Número de visitas domiciliares: 196 

  Número de cadastros específicos de catadores preenchidos: 47 

c) Sexo dos Entrevistados – Figura 111 

Feminino
36%

Maculino
64%

 

d) Tempo de Trabalho como Catador – Figura 112  

15%
4%

9%

72%

Até 6 meses
De 6 meses a 1 ano
De 1 ano a 2 anos
Mais de 2 anos
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e) Fonte de Renda – Figura 113  

Não
81%

Sim
19%

 

f) Dias da Semana em que o Catador Trabalha – Figura 114 

10%

90%

Trabalho individual

Trabalho em grupo

 

g) Organização do Trabalho – Figura 115 

49%

18%

24%

2% 7%

2ª a 6ª  feira
2ª a domingo
2ª a sábado
Aos finais de semana
2as, 4as e 6as  feiras (recolhe antes da coleta seletiva da Comcap)  
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h) Tipo de Equipamento que Utiliza – Figura 116 

55%
36%

2% 7%

Carroça

carrinho

Veículo

bicicleta

 

i) Ponto de Coleta de Resíduos – Figura 117 

77%

23%

Sempre o mesmo

Alternado

 

j) Estado do Material Coletado – Figura 118 

11%

49%

40% Separado

Misturado

Ambos
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k) Procedimento com o Lixo Encontrado – Figura 119 

51%
49% Leva só o que 

interessa

Leva tudo: Separa 
em outro lugar

 

l) Destino do Material não Utilizado – Figura 120 

77%

4%

13%
6%

Coloca no lixo
Só recolhe o que vende
Reutiliza
Queima

 

m) Destino de Venda do Material – Figura 121 

26%

72%

2%

Sucateiros

Ferro velho 

Outros (Recipel)
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n) Valor de Venda do Material – Figura 122 

          PAPAQUARA VILA DO ARVOREDO
Plástico R$ 0,80 Plástico R$ 0,45
Latinha R$ 2,60 Latinha R$ 2,70
Papelão R$ 0,22 Papelão R$ 0,17
Ferro/Cobre R$ 0,27 Ferro/Cobre R$ 0,25
Papel R$ 0,07 Papel R$ 0,08
Vidro R$ 0,25 Vidro R$ 0,15

 

o) Período de Maior Venda – Figura 123  

83%

9%
6% 2%

Temporada

Começou agora

Durante o ano inteiro

Inverno

 

p) Local de Trabalho – Figura 124 

47%

42%

11%

Sim

Não

Depende
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q) Motivo pelo Qual não Quer Parar de Catar – Figura 125  

61%
28%

11% Prefere ser 
autônomo

Lucro irá 
diminuir

Depende da 
proposta

 

r) Renda Mensal – Figura 126 

4%

23%

41%

19%

13%
Até R$ 200,00

De R$ 201,00 a R$ 
400,00
De R$ 401,00 a R$ 
800,00
De R$ 801,00 a R$ 
1.200,00
Acima de R$ 1.200,00

 

12.2.4. Principais Problemas e Dificuldades 

Os problemas e dificuldades enfrentados por esta atividade devem ser observados 

levando-se em conta dois aspectos: a sociedade e os catadores. Porque separar em 

duas categorias, algo que deveria ser uma coisa só ? Porque, infelizmente,esta categoria 

de trabalhadores chamada “catadores”, tão importante para a diminuição dos resíduos 

nos aterros sanitários e para a questão ambiental em geral, sentem-se excluídos da 

chamada “sociedade” e são por esta excluídos. 
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O fato de viver na informalidade, de não aparecer na contagem de trabalhadores, de não 

ser possível mensurar ao certo seu número, e, principalmente, pelo fato de trabalhar 

com os restos da sociedade, com aquilo que não se quer mais, os resíduos, contribui 

para esta exclusão. 

De um lado, a sociedade, que vê os catadores como inimigos. São inimigos no trânsito, 

pois os carrinhos, mais lentos que os carros, geralmente atrapalham, andam na contra-

mão e desreispeitam quase todas as leis do Código Nacional de Trânsito. Inimigos 

também da limpeza urbana, porque uma pequena parte destes trabalhadores tem o 

hábito de rasgar os sacos de lixo e revirar lixeiras em busca de materiais recicláveis, 

geralmente latas de alumínio, o que causa uma péssima impressão e acaba por 

generalizar toda a categoria. Os barulhos fora de hora, ou muito tarde ou muito cedo, 

também incomodam moradores de residências.    

Também existe a problemática da exploração do trabalho infantil, muito utilizada pelos 

catadores e muito fácil de ser encontrada.Não raro, em festas ao ar livre vemos crianças 

catando latinhas e arrastando os fardos por todo o lado. Por todos estes motivos, muitas 

pessoas tem preconceito contra os catadores e os excluem da sociedade e de todo e 

qualquer planejamento do município. 

Grande parte da sociedade ainda cultiva o pensamento de que lixo é bom longe! O 

importante é colocar o lixo na frente de casa e alguém levar (seja o gari ou seja o 

catador), o mais rápido possível e o mais distante possível, de forma a não deixar 

rastros ou odores. Com toda a certeza, se fosse realizada uma pesquisa com os 

moradores de Florianópolis perguntando qual o destino do lixo, 90% não saberia 

responder. 

O trabalho de educação ambiental realizado pela COMCAP e pela FLORAM, na qual o 

objetivo é mostrar os caminhos do lixo, é de extrema importância, pois é preciso mostrar 

para a população o que feito com aquilo que não queremos mais. 

A FLORAM em parceria com a Empresa PROACTIVA (proprietária do aterro sanitário 

que recebe os resíduos de Florianópolis), realiza o trabalho de educação ambiental com 
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os professores da rede pública municipal, na qual são realizadas visitas técnicas ao 

aterro sanitário. 

Como o local é de destino final, isto é, o fim do caminho percorrido pelo lixo, não existe 

catação ou qualquer tipo de separação de resíduo. As visitas técnicas procuram mostrar 

que é muito importante separar os resíduos na origem de geração, evitando assim que 

sejam destinados ao aterro, materiais que ainda podem ser reaproveitados. 

É inaceitável, nos dias atuais, que sejam jogados no lixo roupas, sapatos, colchões, 

cobertores e outros materiais que poderiam ser doados para aqueles que precisam. Os 

catadores precisam mostrar para as pessoas que aquilo que não serve mais para elas, 

pode servir para outras pessoas, gerando emprego e renda, retornando ao processo 

produtivo, gerando economia aos cofres públicos e, principalmente, trazendo benefício a 

natureza. 

Com base nos dados obtidos junto a Associação dos Catadores da Ponte e no 

Diagnóstico realizado em 2004 pela PMF/COMCAP/UFSC, a COMCAP elaborou uma 

análise do custo evitado com a coleta seletiva formal e informal que ocorre em 

Florianópolis.  Não foram consideradas as iniciativas de instituições, empresas, escolas 

e condomínios que tem algum programa interno de separação na fonte com 

comercialização direta com empresas (ou seja, não entregam seus recicláveis para os 

catadores ou COMCAP), em função dos dados serem muito difusos e ,portanto, difíceis 

de levantar.   

Quadro 38: Resumo da Coleta Seletiva Formal e Informal – Quantidade Recolhida e Custo Evitado 
 

 Entidade (ton/mês) (%) Custo Evitado (R$/mês) 

COMCAP 
 134 10,8 10.111,6

Catadores Associação do Centro 
 200 16,1 15.092,0

Catadores Avulsos 
 908 73,1 68.517,7

Total 1.242 100,0 93.721,3
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Abaixo, as Figura 127 e 128 ilustram mais um local de catadores informais próximos a 

Sede da COMCAP no Bairro Estreito, na qual a situação de limpeza é precária e a altura 

de sacos de lixo traz risco aos usuários do local que podem ser sufocados caso haja 

queda dos sacos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 127: Local Informal de Catadores em Área Próxima à Sede da COMCAP   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 128: Local Informal de Catadores em Área Próxima à Sede da COMCAP   
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Uma problemática muito importante é falta de organização dos catadores e a falta de 

infra-estrutura para a execução do trabalho com dignidade. Além de infraestrutura, é 

preciso existir um trabalho educativo social e ambiental, com a presença de profissionais 

das mais diversas áreas: assistente social, psicólogos, profisionais da saúde para 

abordar os temas de higiene e equipamentos de proteção individual e outros. Do ponto 

de vista dos catadores, as problemáticas são bem diferentes. De acordo com a pesquisa 

realizada pela COMCAP, o relacionamento com outros catadores apresentam os 

seguintes aspectos negativos: 

•  Os entrevistados afirmam que, com a atuação de outros catadores, sobra 

menos material, o que lhes propicia uma fonte de renda menor. Comentários de 

que parece haver mais catador do que material nas ruas;  

•  Pontuam um descontentamento com a presença de catadores que possuem um 

equipamento de coleta mais ‘potente’. Este fato propicia uma arrecadação 

menor para os catadores que trabalham com equipamento de coleta mais 

simples. Observações de que há muitos caminhões de outras cidades 

recolhendo em Florianópolis; 

•  Reclamam que ocorrem brigas, desentendimentos e discussões em função da 

disputa pelo material reciclável;  

•  Roubos. Observações de que há catadores que roubam materiais dos carrinhos 

e carroças de outros catadores. Também há pontuações sobre alguns 

catadores que arrancam portas de alumínio dos prédios, portões de ferro e 

lixeiras. Este segmento de entrevistados preocupa-se com a imagem da classe, 

pois a sociedade acaba generalizando o fato dos roubos e discriminando todos 

os catadores, não fornecendo mais material aos mesmos;  

•  Reviram o lixo. Catadores que bagunçam ou deixam o lixo espalhado nas 

calçadas, em frente à casa das pessoas. Neste segmento de entrevistados 

também há uma preocupação com a imagem da classe, pois os moradores 

passam  a  não  fornecer mais material aos catadores antecipando que todos os  
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catadores trabalham da mesma forma;  

•  Mudança de lugar. Os catadores necessitam procurar outras ruas para catar e, 

assim, andam mais, se cansam mais. Pontuações sobre o número de viagens 

perdidas e sobre o desgaste do animal utilizado no serviço;  

•  Apropriação de rotas e pontos. Observações de que há catadores que catam 

em rotas e pontos específicos de outros catadores, por exemplo, em 

condomínios. Também há casos de catadores que compram o material 

reciclável nestes pontos, tirando espaço daqueles catadores que somente 

pedem o material;  

•  O dia de trabalho começa cedo. Em função do grande número de pessoas 

catando, muitos catadores começam a trabalhar às 4:00, 5:00 horas da manhã 

para conseguir material; e  

•  Sentimento de que a sociedade possui preconceito em relação aos catadores, 

discrimina a profissão de catador. Considerações de que as pessoas olham 

para o catador como se este fosse ninguém, como se este não estivesse 

realizando uma atividade digna.  

Um dos itens que mais chama a atenção, é a questão da evolução da forma de coleta, 

com veículos e caminhões, inclusive, caminhões com pintura parecida com o utilizado 

pela COMCAP, para confundir as pessoas e coletar os resíduos recicláveis antes da 

coleta oficial. Esta atitude também favorece a recusa dos catadores em trabalhar no 

Itacorubi, tendo em vista o medo da diminuição dos resíduos coletados pela coleta oficial 

e encaminhados para o galpão. Isto deixa os trabalhadores desarticulados. 

Uma demonstração da situação acima, é o gráfico que apresenta uma diminuição das 

quantidades coletadas pela COMCAP na coleta seletiva formal. Conforme a COMCAP, 

não é possível comparar diretamente a queda na produção na coleta seletiva formal nos 

últimos anos (+/- 100 ton/mês), com a quantidade estimada recolhida pelos catadores 

avulsos (907,98 ton/mês), pois enquanto a coleta seletiva formal só recolhe os materiais 
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previamente separados pelos moradores, os catadores atuam também no lixo misturado 

(disponibilizado na rua pelos moradores no dia da coleta convencional). 

Coleta Seletiva COMCAP - quantidades coletadas de 1993 a 2008 
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Figura 129: Coleta Seletiva – Quantidades Coletadas 

Na pesquisa, também foi abordada esta questão de trabalhar no Galpão de Triagem, na 

qual as respostas foram: 

a) Os entrevistados que tem interesse em trabalhar em um galpão triando o material, 

230 catadores, expressaram sua motivação para justificar tal posição. As 

argumentações que descrevem este raciocínio estão apresentadas a seguir:  

•  Não teria que andar muito. Há um sentimento de que trabalhar na rua é cansativo, 

sofrido, pois o catador carrega muito peso, anda muito. Algumas pessoas 

possuem problemas de saúde e sentem dificuldade de realizar esta atividade em 

função destas questões. Observa-se também que o catador trabalha a mercê do 

tempo, sob chuva, sol e, assim, propenso a ficar doente.  

•  O catador teria um salário fixo, uma renda garantida, uma previsão do quanto iria  

ganhar no final do mês.Teria carteira assinada e todos os direitos garantidos.  
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•  Seria mais seguro. Considera-se que trabalhar na rua é arriscado; corre-se risco 

de sofrer um acidente, de se machucar, de pegar doenças. Alguns catadores 

também trabalham a noite, o que é considerado perigoso.  

•  Iria ganhar mais. Observações de que o trabalho de catação não é estável, 

enquanto que no galpão teria sempre serviço. Na rua, o número de catadores 

aumentou, enquanto a quantidade de lixo diminuiu.  

•  Observações isoladas de que em um galpão os catadores teriam horários certos, 

ou seja, de início e de término da atividade, o ambiente seria mais limpo, o serviço 

mais organizado, os catadores usariam materiais de proteção apropriados e não 

precisariam acordar tão cedo para trabalhar.  

Observações: Há um segmento de entrevistados que gostaria de parar de recolher na 

rua e trabalhar em um galpão, no entanto, condicionam tal decisão aos 

seguintes fatores: se tivesse uma boa remuneração, se ganhasse mais 

do que ganha com a catação ou se ganhasse, pelo menos, o que ganha 

na rua. Há um sentimento de que alguns locais que possuem uma 

proposta de trabalhar como uma Associação ou Cooperativa não 

funcionam como tal, pois não há uma distribuição justa do lucro. 

Enquanto um ou dois ganham bem, a maioria das pessoas que 

trabalham na separação ganha muito pouco. 

b)  Os entrevistados que não tem interesse em trabalhar em um galpão triando o 

material, 127 catadores, expressaram sua motivação para justificar tal posição. As 

argumentações que descrevem este raciocínio estão apresentadas a seguir:  

•  Ganharia menos. Observações de que talvez pagassem somente um salário 

mínimo e com essa renda ficaria difícil de sobreviver, de melhorar de vida. Há um 

sentimento de preocupação com o fato das pessoas não receberem pela 

produção de trabalho, como também, de haver exploração de trabalho e renda;  

•  Na  rua  tem  liberdade.  A  rua  propicia ao catador fazer o seu próprio itinerário e  



DOCUMENTO RELATÓRIO  No RL- 0309-800-942-MPB-007 
EMPREENDEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC  REVISÃO 

0 
 

Página  
182  

CONTRATANTE E 
GERENCIADORA DO 
CONTRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL – SMHSA  

TRABALHO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO   
PRODUTO 7: DIAGNÓSTICO DO SETOR RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

horário de trabalho. Há preferência por essa liberdade a condição de ficar 

trancado, fechado em um galpão. Alguns pontuam o prazer de andar, de 

conversar com as pessoas em comparação com a rotina que seria trabalhar com 

a separação de material;  

•  Teria patrão, seria mandado. Na rua o catador é o seu próprio patrão;  

•  Já tem emprego fixo, a catação é a segunda fonte de renda;  

•  Na catação, o catador ganha dinheiro todos os dias. Também ganha coisas das 

pessoas como cestas básicas, eletrodomésticos etc.  

12.2.5. Conclusão 

Essa categoria de trabalhadores informais, excluída do setor formal de empregos, vem 

ao longo dos anos apropriando-se do espaço urbano, já que é dessa atividade que uma 

grande parcela da população obtém o sustento para sua família. 

A presença dos catadores não pode ser desprezada pelos órgãos públicos municipais, 

pois apesar de não pagarem impostos, é uma atividade que gera renda. Por outro lado, 

o aumento desordenado destes acaba gerando conflito entre pedestres, ambulantes e 

comerciantes, além de que, a instalação desta atividade em algumas áreas sem um 

planejamento prévio, resulta na descaracterização do espaço urbano.   

12.2.6. Anexos 

a) Noticia Veiculada no Jornal AN Capital de 12/12/2009 
As más condições de trabalho levaram 150 catadores de materiais recicláveis a saírem 

em passeata pelas ruas da Capital, na manhã chuvosa de ontem. A manifestação fez 

parte das ações promovidas pela categoria em todo o País e, em Florianópolis, 

reivindicou a definição de novo espaço para o transbordo do material coletado por mais 

de 70 catadores e a participação deles na coleta seletiva. O movimento nacional cobra o 

repasse de R$ 170 milhões ao Movimento Nacional dos Catadores de Materiais 

Recicláveis (MNCR), anunciados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2006. 

Santa Catarina deve receber cerca de R$ 1,5 milhão desse montante, segundo o 
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representante do MNCR no Estado, Dorival Rodrigues dos Santos. Conforme Santos, o 

movimento nacional deveria ter recebido R$ 25 milhões ainda no ano passado, 

correspondentes à primeira parcela, e R$ 33 milhões neste ano. Apesar de liberada pelo 

governo federal, a verba não chegou às entidades representativas da classe. Os 

catadores de Florianópolis reivindicam novo espaço para trabalhar desde o final de 

fevereiro, quando foram removidos do depósito que mantinham embaixo da ponte Pedro 

Ivo Campos. Ao saírem da ponte, 60% dos 87 coletores que separavam os materiais no 

local foram para a estação de transbordo da Companhia de Melhoramentos da Capital 

(COMCAP), no Itacorubi, e o restante se concentrou em uma área ao lado da Estação 

de Tratamento de Esgotos (ETE) da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento 

(CASAN), na Avenida Gustavo Richard, segundo o Presidente da Associação de 

Coletores de Material Reciclável (ACMR) de Florianópolis, Volmir Rodrigues dos Santos. 

A maioria que havia sido transferida para o Itacorubi retornou ao Centro em Julho, conta 

Santos, pois teve queda de 56% na renda mensal – na faixa de R$ 200 a R$ 300 – que 

conseguiam quando trabalhavam sob a Ponte Pedro Ivo. Eles solicitam à Prefeitura 

terreno de mil metros quadrados para a implantação do galpão de reciclagem e área 

externa para depósito. O Executivo acha a área grande demais. O Secretário de 

Governo da Prefeitura, João Aderson Flores, explica que foi estabelecido, em reunião 

realizada com os catadores há 40 dias, que seria formado um grupo de estudo com a 

participação de três representantes da categoria e três da administração, visando a 

elaboração de projeto de lei para regulamentar a coleta na Capita. Outra meta é planejar 

a locação do espaço que será destinado aos catadores. O secretário diz que o projeto 

de lei está “praticamente finalizado” e que a pesquisa sobre novo espaço para o grupo 

deve ser acelerada. Flores também afirmou ontem que os trabalhadores não poderão 

permanecer ao lado da ETE da CASAN, no Aterro da Baía Sul. “Provisoriamente eles 

ficam, mas depois terão que sair. A Prefeitura quer contribuir para a inclusão social, e 

para que os catadores continuem a realizar seu trabalho. Mas temos um problema hoje 

em encontrar áreas disponíveis no Município, é preciso paciência até que seja 

encontrada uma locação adequada”, afirma. O Presidente da Companhia de 
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Melhoramentos da Capital (COMCAP), Irineu Theiss, acrescenta que a solução para o 

problema deve ser definida em até 30 dias. “A área que eles pedem, mil metros 

quadrados, é muito grande, não há como conseguirmos isso. Não existe solução 

mágica, vamos continuar buscando uma saída, mas que atenda aos interesses dos 

catadores e esteja dentro das possibilidades da Prefeitura, finaliza”.  

b) Projeto em Tramitação na Câmara de Vereadores 

“Cria, no Município de Florianópolis, o Programa de Coleta Seletiva com Inclusão Social 

dos Catadores bem como seu Conselho Gestor, e dá outras providências”. 

Art. 1º - Ficam criados, no Município de Florianópolis, o Programa de Coleta Seletiva 

com Inclusão Social dos Catadores e o seu Conselho Gestor, tendo por objeto a 

inserção social, com geração de trabalho e renda, dos catadores de resíduos sólidos 

recicláveis, organizados em cooperativas ou associações. 

§ 1º - O Programa de Coleta Seletiva com Inclusão Social dos Catadores e o seu 

Conselho Gestor passam a integrar o Sistema de Limpeza Urbana do Município de 

Florianópolis. 

§ 2º - Entende-se por resíduos sólidos recicláveis os resíduos secos provenientes de 

domicílios ou de qualquer outra atividade que gere resíduos com características dos 

domiciliares ou a estes equiparados, tais como papel, papelão, plástico, vidro, madeira, 

metais e outros materiais reaproveitáveis. 

§ 3º - Para efeito desta lei, entende-se por cooperativas ou associações de catadores de 

resíduos sólidos recicláveis, aquelas formadas exclusivamente por pessoas físicas que 

têm como ocupação principal a prestação de serviços de coleta, triagem, beneficiamento 

e comercialização de materiais reaproveitáveis, assim credenciadas pelo Conselho 

Gestor criado por esta lei. 

Art. 2º - As cooperativas e associações de catadores de resíduos sólidos, prestarão 

serviços de coleta, triagem, beneficiamento e comercialização de resíduos sólidos 

recicláveis,  bem  como  de  educação  ambiental,  mediante  permissão  outorgada  pela  
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Prefeitura.  

Art. 3º - Os serviços de coleta, triagem, beneficiamento e comercialização de resíduos 

sólidos recicláveis, realizados pelas cooperativas e associações do Programa de Coleta 

Seletiva com Inclusão Social dos Catadores, poderão ser remunerados pela Prefeitura 

mediante a formalização de termos de parceria que incluirão o repasse de recursos 

financeiros por tonelada de resíduos triados, bem como de recursos para a capacitação 

dos catadores e a disponibilização de máquinas, equipamentos e veículos, dentre outros 

bens móveis. 

§ 1º - Tendo em vista a realização dos serviços de coleta, triagem, beneficiamento e 

comercialização de resíduos sólidos recicláveis, a Prefeitura poderá permitir a utilização 

de bens imóveis municipais às cooperativas e associações conveniadas pelo Programa 

de Coleta Seletiva com Inclusão Social dos Catadores, mediante concessão ou 

permissão de uso, observada a legislação pertinente. 

§ 2º -As cooperativas e associações do Programa de Coleta Seletiva com Inclusão 

Social dos Catadores poderão usar seus próprios meios para a coleta dos resíduos  

sólidos recicláveis, assim como para as demais atividades dos serviços. 

§ 3º - Com vistas a incentivar o processo de inclusão social dos catadores, a Prefeitura 

deverá integrar o Programa de Coleta Seletiva às políticas dirigidas à garantia dos 

direitos sociais de saúde, educação e moradia. 

Art. 4º - As cooperativas e associações do Programa de Coleta Seletiva com Inclusão 

Social dos Catadores poderão coletar materiais reaproveitáveis junto aos grandes 

geradores, garantida a supervisão pelo Conselho Gestor. 

Art. 5º - A triagem e beneficiamento dos resíduos sólidos recicláveis serão processados 

pelas cooperativas ou associações, podendo seu produto ser comercializado pelas 

mesmas. 

§ 1º - Os materiais reaproveitáveis recolhidos pelos caminhões da Coleta Diferenciada 

de resíduos sólidos domiciliares, operada pelas concessionárias dos serviços divisíveis 
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de limpeza urbana, deverão ser entregues às cooperativas ou associações do Programa 

de Coleta Seletiva com Inclusão Social dos Catadores, para triagem, beneficiamento e 

comercialização, de acordo com Plano de Trabalho da Coleta Diferenciada, elaborado 

pela Prefeitura. 

§ 2º - O Plano de Trabalho da Coleta Diferenciada será aprovado pelo Conselho Gestor 

do Programa de Coleta Seletiva com Inclusão Social dos Catadores, criado por esta lei. 

Art. 6º - O Conselho Gestor do Programa de Coleta Seletiva com Inclusão Social dos 

Catadores, de caráter deliberativo, fiscalizador e consultivo, tem como objetivos básicos 

a coordenação, acompanhamento e fiscalização do Programa. 

§ 1º - Compete ao Conselho Gestor do Programa de Coleta Seletiva com Inclusão Social 

dos Catadores; 

I – Coordenar os serviços do Programa; 

II – Credenciar as cooperativas e associações, bem como os catadores autônomos, que 

integram os serviços do Programa; 

III – Definir a área geográfica de atuação de cada cooperativa ou associação, 

respeitando as divisões já existentes; 

IV – Aprovar o Plano de Trabalho de Coleta Diferenciada, referido nos parágrafos 1º e 2º 

do artigo 5º desta lei; 

V – Fiscalizar a utilização dos recursos repassados pela Prefeitura, na forma do artigo 3º 

e seus parágrafos; 

VI – Supervisionar a operação dos serviços do Programa; 

VII – Dirimir dúvidas e gerir conflitos no âmbito dos serviços do Programa; 

VIII – Aprovar seu regimento interno. 

§ 2º - O Conselho Gestor terá a seguinte composição: 

I – 3 representantes da Prefeitura; 
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II – 2 representantes das concessionárias dos serviços divisíveis de limpeza urbana; 

III – 2 representantes de Organizações Não Governamentais – ONG ou Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, que atuam no fortalecimento das 

cooperativas e associações de catadores; 

IV – 1 representante do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis; 

V – 2 representantes das Cooperativas ou Associações, eleitos entre seus membros, 

sendo que estes obrigatoriamente serão de regiões diferentes da cidade; 

§ 3º - O mandato dos membros do Conselho Gestor do Programa de Coleta Seletiva 

com Inclusão Social dos Catadores será de dois anos, sendo permitida apenas uma 

reeleição consecutiva. 

§ 4º - Os membros do Conselho Gestor referidos nos incisos I e II do parágrafo 2º serão 

indicados pela Prefeitura e os membros referidos nos incisos III, IV e V do parágrafo 2º 

serão indicados pelos membros das cooperativas e associações de catadores. 

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário, em especial: 

Art. 8º - Esta lei deverá ser regulamentada em 60 (sessenta) dias a partir da data da sua 

publicação. 



DOCUMENTO RELATÓRIO  No RL- 0309-800-942-MPB-007 
EMPREENDEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC  REVISÃO 

0 
 

Página  
188  

CONTRATANTE E 
GERENCIADORA DO 
CONTRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL – SMHSA  

TRABALHO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO   
PRODUTO 7: DIAGNÓSTICO DO SETOR RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

13. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS E FINANCEIROS 

13.1. Cobrança da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos 

A Coleta de Resíduos Sólidos de Florianópolis é cobrada através da Taxa de Coleta de 

Resíduos Sólidos incluída no carne de IPTU. O valor é variável conforme a freqüência 

de coleta, alternada 03 (três) vezes por semana e diária 06 (seis) vezes por semana. A 

legislação que rege tal cobrança está disponível no endereço eletrônico da Prefeitura, na 

opção “Prefeitura – Leis Municipais – Leis Complementares No 132 e No 136”, a qual 

prevê a forma de cobrança, além dos Decretos No 2215 e No 2250 que dispõem também 

sobre a referida taxa. 

A remuneração dos serviços de coleta de resíduos sólidos executado pela COMCAP 

dar-se-á através de subvenção, dentro do orçamento municipal. 

A COMCAP possui um sistema de custo que é apurado mensalmente através das 

informações enviadas pelos Departamentos à Assessoria de Custos. O sistema foi 

construído sobre uma plataforma da planilha eletrônica Excel e é baseado em centros de 

custos, item de controle, forma de rateios, produção de cada serviço, custo total e custo 

unitário. O Sistema de Centros de Custos foi adotado por ser ele que, devido a forma 

organizacional da COMCAP, tem condições de fornecer resultados mais rápidos dos 

custos de suas atividades, proporcionando ações mais dinâmicas para solucionar 

possíveis aumentos inesperados. A filosofia é a do Custo Total, isto é, todos os custos 

incidirão sobre as atividades, de forma direta ou através de rateios. 

13.2. Contrato de Destinação Final dos Resíduos Sólidos 

A execução dos serviços de destinação final dos resíduos sólidos urbanos gerados e de 

responsabilidade do Município de Florianópolis tem como referência legal o Contrato     
No 099 assinado em 30 de Abril de 2004 entre a Municipalidade e a empresa privada 

FORMACO TRANSAMBIENTAL LTDA. Atualmente a detentora deste contrato é a 

Empresa PROACTIVA, a qual adquiriu os direitos da Empresa FORMACO 

TRANSAMBIENTAL LTDA. O contrato prevê a destinação em um aterro sanitário 
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devidamente licenciado pela FATMA, de propriedade da própria Empresa PROACTIVA, 

um volume mínimo 660.000 m³ de resíduo sólido urbano, a um custo de            

R$ 68,50/tonelada (preços de 30/04/2004). O prazo do contrato é de 60 (sessenta 

meses) contados a partir de 30 de Abril de 2004, portanto, ele encontra-se já 

encerrado. Até que seja definida a nova solução para a destinação final dos resíduos 

sólidos urbanos do Município de Florianópolis, esta municipalidade prorrogou em regime 

emergencial o contrato com a Empresa PROACTIVA.  

Cópia do contrato existente entre a Prefeitura Municipal de Florianópolis e a Empresa 

PROACTIVA é apresentada no ANEXO. 

13.3. Licenciamento Ambiental de Operação – LAO  

A Empresa PROACTIVA possui o licenciamento ambiental de operação exigido para as 

suas atividades objeto do contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Florianópolis, 

qual seja: 

  Licença Ambiental de Operação – LAO No 1.020 datada de 12 de Dezembro de 

2007, por um prazo de 48 (quarenta e oito) meses para o funcionamento do “Aterro 

Sanitário de Resíduos Sólidos Urbanos” localizado junto a Rodovia Federal BR 101 

– Km 177,6 na Localidade de Areias de Cima, no Município de Biguaçu/SC.    

  Licença Ambiental de Operação – LAO No 790 datada de 30 de Agosto de 2007, por 

um prazo de 48 (quarenta e oito) meses para o “Transporte Rodoviário de Resíduos 

– 53.10.00”. 

  Licença Ambiental de Operação – LAO No 722 datada de 08 de Agosto de 2007, por 

um prazo de 48 (quarenta e oito) meses para o “Depósito Temporário de Resíduos 

Industriais das Classes I e IIA, Perigosos e Não Perigosos e Não Inertes”. 

Cópia destas licenças ambientais de operação encontram-se no ANEXO. 
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13.4. Investimentos Realizados no Setor pela Operadora – COMCAP  

Dentre os principais investimentos realizados pela COMCAP, empresa de economia 

mista vinculada à Prefeitura Municipal de Florianópolis, responsável pela execução dos 

serviços de coleta de resíduos sólidos, podem ser citados os seguintes: 

a) Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 
Os investimentos realizados pela COMCAP na renovação de sua frota de veículos 

operacionais e na aquisição de máquinas e equipamentos durante o período de 1997 até 

Novembro de 2007 são mostrados no Quadro 39. 
Quadro 39: Aquisições de Veículos, Máquinas e Equipamentos Realizadas pela COMCAP no 

Período de 1997 a Novembro de 2007  

Ano de Aquisição Quantidade Tipo de Veículo 
1997 03 COLETORES DE LIXO 

04 COLETORES DE LIXO 
02 RETROESCAVADEIRAS 
01 VARREDEIRA MECÂNICA 

1998 

02 VEÍCULOS VAN 
1999 01 AUTOMÓVEL 

01 AUTOMÓVEL 
01 CAMINHÃO CARROCERIA MULTIUSO 
02 COLETORES DE LIXO 

2000 

01 ÔNIBUS 
01 AUTOMÓVEL 

2001 
02 CAÇAMBAS BASCULANTES 
03 AUTOMÓVEIS 
01 AUTOMÓVEL FURGÃO 
01 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA 
05 COLETORES DE LIXO 
02 COLETORES DE LIXO ESTACIONÁRIOS 
02 MICROTRATORES AGRÍCOLAS 
01 ÔNIBUS 
02 VEÍCULOS PICK-UPS 

2002 

08 VEÍCULOS VANS 
2004 01 MOTOCICLETA 

01 COLETOR COMPACTADOR 
2005 

02 CABINAS 
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Quadro 39: Aquisições de Veículos, Máquinas e Equipamentos Realizadas pela COMCAP no 
Período de 1997 a Novembro de 2007 (continuação) 
   

Ano de Aquisição Quantidade Tipo de Veículo 
02 CAÇAMBAS 
01 CABINA 
02 REBOQUES BÁU 
02 ÔNIBUS 
02 COLETORES DE LIXO 
02 AUTOMÓVEIS 

2006 

01 BAÚ DE CARGA - COLETOR 
02 COLETORES 

2007 
02 BAÚS DE CARGA - COLETORES 
08 AUTOMÓVEL 
01 AUTOMÓVEL FURGÃO 
04 CAÇAMBAS BASCULANTES 
01 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA 
01 CAMINHÃO CARROCERIA MULTIUSO 
19 COLETORES DE LIXO 
02 COLETORES DE LIXO ESTACIONÁRIOS 
02 MICROTRATORES AGRÍCOLAS 
01 MOTOCICLETA 
04 ÔNIBUS 
02 RETROESCAVADEIRAS 
01 VARREDEIRA MECÂNICA 
02 VEÍCULOS PICK-UPS 
10 VEÍCULOS VAN 
03 BAÚS DE CARGA - COLETORES 
02 REBOQUES BAÚ 

RESUMO 

02 CABINA 
Fonte: COMCAP – Plano de Gestão de Limpeza Urbana de Florianópolis, 2007. 

b) Outros investimentos  
b.1) Construção do Centro de Transferência de Resíduos Sólidos – CTReS, na área do 

antigo lixão, no Bairro do Itacorubi, com recursos próprios e federais, estes últimos 

através do Ministério das Cidades – Ano 2000.  O CTReS compreende as 

seguintes estruturas: 

o Estação de Transbordo dos Resíduos Sólidos; 

o Centro de Treinamento; 
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o 02 Galpões de Triagem – atualmente cedidos, um para Associação de 

Recicladores Esperança através de convênio com a Secretaria de Ação Social e  

o outro para Associação de Coletores de Materiais Recicláveis – Ano 2000. 

o Urbanização do antigo lixão – pavimentação asfáltica, drenagens e iluminação. 

b.2)  Diagnóstico Ambiental do Antigo Lixão do Itacorubi–Florianópolis/SC,Janeiro/2004. 

b.3)  Pesquisa de caracterização dos Resíduos Sólidos de Florianópolis - Abril de 2001 a 

Março de 2002. 

13.5. Quadro de Receitas e Despesas da Operadora – COMCAP   

Os valores das receitas brutas e dos custos/despesas auferidos nos últimos 5 anos 

(período de 2004 a 2008) pela Operadora Municipal – COMCAP são mostrados no 

Quadro 40.   

Quadro 40: Receitas Brutas e Custos/Despesas da COMCAP – Período 2004/2008 

Ano Item 2004 2005 2006 2007 2008 
Receita Bruta 32.150.307.00 42.231.548,00 39.931.277,00 52.496.434,00 57.674.185,00
Custos/Despesas 41.282.230,00 44.561.540,00 48.124.414,00 57.495.694,00 58.648.914,00
Provisões –  –  –  –  33.200.502,00

Fonte: Assessoria Administrativa - COMCAP 

13.6. Estrutura Operacional da COMCAP 

13.6.1. Frota em Operação para Execução dos Serviços de Limpeza 
Quadro 41: Dados da Frota de Veículos da COMCAP 

Tipo Quantidade (un) Período de aquisição 
Automóvel 17 1991 – 2006 
Kombi 11 1998 – 2002 
Moto 1 2004 
Caminhão Coletor (18m3) 2 1990 – 2001 
Caminhão Coletor (15m3) 21 1987 – 2006 
Caminhão Coletor (10m3) 6 1981 – 2002  
Caminhão Coletor (6m3) 1 1990 
Caminhão Coletor (5m3) 1 1990 
Caminhão Coletor (4m3) 1 1981 
Caçamba Basculante (4m3 – 5m3) 10 1977 – 2001  
Caminhão Baú 8 1976 – 1988 
Caçamba Poli-guindaste 3 1979 – 1991 
Caçamba Comboio 1 1987 
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Quadro 41: Dados da Frota de Veículos da COMCAP (continuação) 

Tipo Quantidade (un) Período de aquisição 
Caçamba Car. Aberta 5 1976 – 2001 
Caçamba Roll On/Off 2 1984 – 2000 
Ônibus 7 1976 – 2006 
Reboque 7 1987 – 2006 
Retroescavadeira 3 1991 – 1998 
Pá-Carregadeira 2 1981 – 1982 
Trator 3 1986 – 1990 
Micro-trator (Tobata) 11 1988 - 2002 

Fonte: COMCAP – Plano de Gestão de Limpeza Urbana de Florianópolis/2007. 

13.6.2. Pessoal 

Para executar todas as atividades supramencionadas de coleta e limpeza do município 

de Florianópolis, a COMCAP conta atualmente (Abril/2009) com 1.406 funcionários, 

sendo 270 na coleta, 604 na limpeza/capinação e os demais distribuidos nas seguintes 

atividades e funções conforme mostrado no Quadro 42. 

Quadro 42: Quadro de Pessoal da COMCAP (Referência Abril/2009) 

DIRETORIA 8

DPAF - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 52

DPRH - DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 27

DPCO - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 9

DPSG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS 80

DPCR - DEPARTAMENTO COLETA E RESIDUOS SOLIDOS 314

DPLP - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA 626

DPTE - DEPARTAMENTO TÉCNICO 51

DPMT- DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE 67

ASSESSORIAS 18

PESSOAL A DISPOSICAO 53

APOSENTADOS AUXILIO DOENCA 101
TOTAL 1406

   Fonte: COMCAP 
13.6.3. Descrição das Atribuições dos Setores 
A descrição das atribuições de cada setor, conforme documentos fornecidos pela 

COMCAP são: 
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ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ASAD 

Atribuições: 

1. Colaborar na execução das diretrizes e políticas básicas da Companhia; 

2. Assessorar os membros da Diretoria e os diversos órgãos da Companhia nos 

assuntos de natureza administrativa; 

3. Assessorar a Diretoria na coordenação e acompanhamento do desenvolvimento 

de planos e metas traçados, visando a concretização dos objetivos e diretrizes da 

Companhia; 

4. Elaborar, juntamente com área envolvida, formulários e outros instrumentos de 

controle; 

5. Promover estudos de adequação da estrutura organizacional da Companhia;  

6. Participar da elaboração de normas, instruções e/ou procedimentos da 

Companhia, submetendo-os à apreciação dos órgãos e posterior aprovação da 

Diretoria; 

7. Definir, em conjunto com as áreas envolvidas, a forma e o conteúdo  dos 

relatórios das atividades desenvolvidas, a serem entregues à Diretoria. Prazo de 

entrega  das informações: dia 10 de cada mês; 

8. Secretariar reuniões de Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e 

Assembléia Geral, quando designado, cumprindo as exigências legais para cada 

tipo de reunião; 

9. Elaborar as correspondências de competência da  Diretoria da Companhia; 

10. Elaborar Resoluções de Diretoria e providenciar o encaminhamento devido, 

divulgação, se necessitar, e arquivamento; 

11. Receber, encaminhar às áreas competentes da Companhia e providenciar 

resposta, das solicitações provenientes do “Fala Cidadão”; 
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12. Atendimento aos empregados, contribuindo com conhecimentos e orientações 

que estiverem ao seu alcance de resposta; 

13. Manter atualizado o arquivo da documentação pertinente à área; 

14. Cumprir e fazer cumprir as normas legais e internas pertinentes à segurança e 

medicina do trabalho; e 

15. Executar outras tarefas que lhe forem designadas pela Diretoria. 

ASSESSORIA DE INFORMÁTICA - ASIN 

Atribuições: 

1. Colaborar na execução das diretrizes e políticas básicas da Companhia; 

2. Supervisionar a rede de computadores da Companhia; 

3. Dar suporte aos usuários; 

4. Gerenciar os servidores de rede e de banco de dados; 

5. Administrar os usuários de sistemas, 

6. Propor política de acesso à Internet e segurança da rede; 

7. Efetuar levantamento dos fluxos de informações necessários ao desenvolvimento 

de sistemas computacionais às atividades da Companhia; 

8. Desenvolver e/ou orientar a aquisição de programas para atender as 

necessidades de informatização da Companhia; 

9. Orientar à Diretoria da Companhia sobre o tipo de sistemas e equipamentos mais 

adequados; 

10. Manter atualizado o arquivo da documentação pertinente à área; 

11. Organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e materiais pertencentes à sua 

área de atuação; 

12. Cumprir e fazer cumprir as normas legais e internas pertinentes à segurança e 

medicina do trabalho; 
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13. Executar outras tarefas que lhe forem designadas pela Diretoria. 

ASSESSORIA JURÍDICA - ASJU 

Atribuições: 

1. Colaborar na execução das diretrizes e políticas básicas da Companhia; 

2. Prestar por meios próprios ou mediante a contratação de terceiros, assistência 

jurídica nas áreas administrativas e judiciais: cível tributário e penal(estadual e 

federal)  e trabalhista; 

3. Promover e acompanhar os feitos judiciais e administrativos relacionados com os 

interesses da Companhia, coligindo os elementos de fato e de direito para a 

produção de provas e defesas; 

4. Examinar ordens e sentenças judiciais, cujo cumprimento seja de competência da 

Companhia; 

5. Assessorar a Diretoria e demais órgãos da companhia em assuntos jurídicos, 

emitindo parecer sobre questões jurídicas e jurídico-administrativas, 

encaminhadas para estudo; 

6. Promover e assegurar a uniformidade de orientação jurídica nos pareceres de sua 

lavra e alertar à Diretoria da companhia, quanto à uniformidade das decisões 

administrativas no que diz respeito aos aspectos jurídicos; 

7. Elaborar minutas ou examinar as preparadas pelos diversos  órgãos da 

Companhia, de documentos que, pela sua natureza, exijam análise jurídica; 

8. Manter sob a sua guarda a biblioteca jurídica da Companhia; 

9. Manter atualizado o arquivo da documentação pertinente à área; 

10. Organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e materiais pertencentes à sua 

área de atuação 

11. Cumprir e fazer cumprir as normas legais e internas pertinentes à segurança e  
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12. Medicina do trabalho; e 

13. Executar outras tarefas que lhe forem designadas pela Diretoria. 

ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA – ASCP 

Atribuições: 

1. Colaborar na execução das diretrizes e políticas básicas da Companhia; 

2. Fazer os lançamentos contábeis, de acordo com a Lei 4.320 e a Lei 

complementar 101; 

3. Emitir relatórios mensais à Prefeitura Municipal e Florianópolis e à Câmara 

Municipal; 

4. Emitir e analisar os seguintes documentos: balancete do razão, demonstração da 

conta banco, balancete financeiro, demonstrativo dos recursos recebidos a 

qualquer título,  resumo  geral de despesas, comparativo da despesa orçada com 

a realizada, balanço financeiro anual e resumo geral da despesa consolidada; 

5. Manter atualizado o arquivo da documentação pertinente à área; 

6. Cumprir e fazer cumprir as normas legais e internas pertinentes à segurança e 

medicina do trabalho; e 

7. Executar outras tarefas que lhe forem designadas pela Diretoria. 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – ASCO 

Atribuições: 

1. Colaborar na execução das diretrizes e políticas básicas da Companhia; 

2. Monitorar e capturar notícias dos jornais de circulação da capital, portais de 

notícias e outras mídias eletrônicas; 

3. Intermediar a relação da Companhia com a imprensa; 

4. Produzir materiais de informação externos e internos; 
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5. Atender à Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis; 

6. Prestar atendimento ao usuário em demandas provenientes do site da Comcap; 

7. Manter atualização do campo de notícias do site; 

8. Dar suporte de informações para campanhas de  mídia, quando solicitado; 

9. Participar e supervisionar a produção de materiais como: vídeos institucionais, 

faixas,panfletos, placas e cartazes; 

10. Fornecer reproduções do material da Companhia veiculado na imprensa, com 

produção de material próprio ou contratação de terceiros; 

11. Manter atualizado o arquivo da documentação pertinente à área; 

12.  Cumprir e fazer cumprir as normas legais e internas pertinentes à segurança e 

medicina do trabalho; 

13. Executar outras tarefas que lhe forem designadas pela Diretoria. 

ASSESSORIA TÉCNICA – ASTE 

Atribuições: 

1. Colaborar na  execução das diretrizes e políticas básicas da Companhia; 

2. Gerar conhecimentos que possibilitem a padronização das rotinas 

operacionais da Companhia; 

3. Auditar as rotinas operacionais da Companhia; 

4. Analisar e emitir parecer sobre as propostas de alterações das rotinas 

operacionais da Companhia; 

5. Pesquisar novas tecnologias, conhecimentos, sistemas de gestão para as 

áreas operacionais da Companhia; 

6. Emitir parecer técnico referente às áreas operacionais da companhia, 

aquisição de equipamentos e convênios; 
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7. Desenvolver normas técnicas ligadas ao gerenciamento dos serviços 

operacionais da Companhia; 

8. Planejar e monitorar o desenvolvimento de novas tecnologias implantadas nas 

áreas operacionais da Companhia; 

9. Analisar os relatórios elaborados pelos órgãos operacionais, analisando os 

indicadores referentes à produção e seu respectivo custo; 

10. Assessorar e/ou representar a Diretoria da Companhia em visitas, entrevistas, 

seminário, apresentações técnicas e em atividades integradas com secretarias 

na esfera municipal, estadual e federal, quando designado; 

11. Manter atualizado o arquivo da documentação pertinente à área; 

12.  Organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e materiais pertencentes à 

sua área de atuação; 

13. Cumprir e fazer cumprir as normas legais e internas pertinentes à segurança e 

medicina do trabalho; e 

14.  Executar outras tarefas que lhe forem designadas pela Diretoria. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO - DPAF 

O Departamento Administrativo-Financeiro, subordinado ao Diretor Administrativo-

Financeiro tem a seguinte organização: 

- Divisão Financeira - DVFIN 

- Divisão de Compras, Licitação e Contratos - DVCLC 

- Divisão Comercial - DVCOM 

- Divisão de Apoio Administrativo - DVAPA 

Atribuições: 

1. Colaborar na execução das diretrizes e políticas básicas da Companhia; 

2. Providenciar a aquisição de materiais solicitados pelos diversos órgãos da  
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3. Companhia, após autorização da Diretoria competente, através de compra direta 

ou processo licitatório; 

4. Elaborar e manter controle dos contratos firmados; 

5.  Programar e controlar os desembolsos e recebimentos  da Companhia; 

6. Gerenciar a política bancária da Companhia; 

7. Analisar as operações financeiras e as aplicações de recursos; 

8. Elaborar e controlar o orçamento da Companhia; 

9. Supervisionar os serviços de telefonia, recepção, serviços gráficos, secretaria e 

Office-boy; 

10. Gerenciar estacionamentos de veículos e sanitários públicos; 

11. Gerenciar a venda de serviços de caixa brooks; 

12. Controlar e atestar os relatórios das atividades inerentes à área; 

13. Dar subsídios para a elaboração das normas internas referentes à sua área de 

atuação; 

14. Prestar informações à Diretoria, quando necessário e/ou solicitado; 

15. Organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e materiais pertencentes à sua 

área de atuação; 

16. Cumprir e fazer cumprir as normas legais e internas pertinentes à segurança e 

medicina do trabalho; e 

17. Desempenhar outras atividades correlatas. 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DPCO 

O Departamento de Contabilidade, subordinado ao Diretor Administrativo-Financeiro tem 

a seguinte organização: 

- Divisão Custo Contábil - DVCCO 
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- Divisão de Material e Patrimônio - DVMEP 

Atribuições: 

1. Colaborar na execução das diretrizes e políticas básicas da Companhia; 

2. Manter controle sobre os bens móveis da Companhia e coordenar inventários; 

3. Controlar o estoque mínimo dos itens constantes do almoxarifado e solicitar à sua 

reposição (controle dos contratos e compras diretas);  

4. Receber itens adquiridos para estoque, conferindo  ordem de compra com nota 

fiscal e realizando lançamento da nota fiscal no sistema sapiens; 

5. Atender empregados da Companhia para fornecer EPI”s, EPC’s e outros tipos de 

materiais necessários para o desenvolvimento dos trabalhos; 

6. Manter  controle  sobre  o  patrimônio  –  bens  móveis – tombando  o  bem  com 

a colocação de placa de identificação e carimbo na nota fiscal com identificação 

do número do tombamento; 

7. Manter atualizado o Termo de Responsabilidade dos Bens da Companhia em 

conjunto com os gerentes das áreas envolvidas;  

8. Manter atualizado os custos operacionais da Companhia; 

9. Manter atualizado os livros fiscais e tê-los à disposição do fisco; 

10. Analisar, organizar e classificar os documentos/classificação fiscal das operações 

de compra e venda; 

11. Executar a conciliação contábil; 

12. Emitir balancetes mensais para análise; 

13. Elaborar balanço anual, demonstração do resultado do exercício, demonstração 

das mutações do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa e notas 

explicativas às demonstrações; 

14. Emitir livros razão e diário geral ; 
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15. Escriturar Livro de Apuração do Lucro Real  (LALUR) e Contribuição Social  sobre 

o Lucro Líquido – CSLL; 

16. Cumprir as obrigações fiscais: DCTF – Declaração de Contribuições e Tributos 

Federais; DACOM – Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais; DIPJ – 

Declaração de informações Econômico-Fiscal de Pessoa Jurídica; DIME – 

Declaração do ICMS e do Movimento Econômico; SEFINNET – Sistema de 

Declarações Eletrônicas da Prefeitura Municipal de Florianópolis; 

17. Calcular/apurar impostos - Pis/Cofins/ICMS/ISS; 

18. Criar cadastro de centros de custos de acordo com as necessidades da 

Companhia e cadastro de contas contábil; 

19. Prestar informações ao Serasa e IBGE; 

20. Prestar informações à Prefeitura Municipal de Florianópolis sobre a Lei de 

Responsabilidade Fiscal/Planilha da Dívida Fundada/contratado; 

21. Manter controle do Ativo Imobilizado – aquisições baixas e depreciações; 

22. Fornecer à auditoria externa (TCE) todas as informações solicitadas e 

encaminhar o balanço anual; 

23. Fornecer ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina o e-sfinge – 

Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão referente à área contábil; 

24. Encaminhar à Secretaria da Receita Federal do Brasil o SPED Contábil; 

25. Encaminhar balancetes mensais ao Conselho Fiscal da Companhia e prestar 

informações, quando necessário e/ou solicitado; 

26. Encaminhar no encerramento do exercício, para o Conselho de Administração, 

Conselho Fiscal e Acionistas, o balança da Companhia para apreciação e 

aprovação das contas; 

27. Controlar e atestar os relatórios das atividades inerentes à área; 
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28. Dar subsídios para a elaboração das normas internas referentes à sua área de 

atuação; 

29. Prestar informações à Diretoria, quando necessário e/ou solicitado; 

30. Organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e materiais pertencentes à sua 

área de atuação; 

31. Cumprir e fazer cumprir as normas legais e internas pertinentes à segurança e 

medicina do trabalho; e 

32. Desempenhar outras atividades correlatas. 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DPRH 

O Departamento de Recursos Humanos, subordinado ao Diretor Administrativo-

Financeiro tem a seguinte organização: 

- Divisão de Suprimento e Acompanhamento de Pessoal – DVSAP 

- Divisão de Salários e Benefícios – DVSBE 

- Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT 

Atribuições: 

1. Colaborar na  execução das diretrizes e políticas básicas da Companhia; 

2. Planejar, organizar, coordenar e supervisionar os serviços inerentes à 

administração de recursos humanos da Companhia; 

3. Cumprir e fiscalizar o cumprimento das Resoluções superiores pertinentes à área 

de pessoal; 

4. Executar a política de cargos e salários da Companhia; 

5. Manter-se atualizado quanto a legislação em vigor, tomando providências para a 

sua exata execução; 

6. Seguir o Plano de Cargos e Salários da Companhia; 
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7. Identificar a necessidade de treinamentos e aperfeiçoamento de pessoal; 

8. Organizar e acompanhar o processo de recrutamento e seleção de pessoal; 

9. Planejar, organizar e coordenar cursos e eventos aos empregados da 

Companhia; 

10. Planejar, executar, coordenar e supervisionar trabalhos na área de saúde, 

segurança no trabalho, família, trabalho e previdência; 

11. Prestar aos empregados da Companhia as informações e os serviços relativos 

aos benefícios da Previdência Social; 

12. Participar, em conjunto a área médica e social da Companhia, do Programa de 

recuperação dos empregados dependentes de drogas lícitas e ilícitas; 

13. Analisar, em conjunto com à área social e psicológica da Companhia, as causas 

do desempenho deficiente dos empregados; 

14. Participar das negociações com o Sindicato da categoria nos assuntos que se 

relacionam com a saúde e a segurança do trabalho; 

15. Controlar e atestar os relatórios das atividades inerentes à área; 

16. Dar subsídios para a elaboração das normas internas referentes à sua área de 

atuação; 

17. Prestar informações à Diretoria, quando necessário e/ou solicitado; 

18. Organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e materiais pertencentes à sua 

área de atuação; 

19. Cumprir e fazer cumprir as normas legais e internas pertinentes à segurança e 

medicina do trabalho; e 

20. Desempenhar outras atividades correlatas. 
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DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS - DPSG 

O Departamento de Serviços Gerais, subordinado ao Diretor Administrativo-Financeiro 

tem a seguinte organização: 

- Divisão de Obras e Reformas – DVORE 

- Divisão de Refeitórios – DVREF 

- Divisão de Serviços Gerais – DVSGE 

Atribuições: 

1. Colaborar na execução das diretrizes e políticas básicas da Companhia; 

2. Planejar, acompanhar a execução e controlar as atividades relacionadas às obras 

de engenharia civil de pequeno porte e reforma nas edificações pertencentes à 

Companhia; 

3. Quantificar e solicitar as refeições para os empregados da Companhia; 

4. Manter controle de qualidade das refeições recebidas e da sua distribuição nos 

refeitórios; 

5. Planejar, executar e controlar os serviços de copa e cozinha nas dependências 

internas da sede da Companhia; 

6. Executar serviços de limpeza nas instalações da sede e pátio interno da 

Companhia;  

7. Fiscalizar e manter controle sobre a operação da cancela e pelas entradas e 

saídas de veículos na Companhia; 

8. Vistoriar os veículos, verificando danos e avarias, identificando o responsável; 

9. Verificar o check list do veículo, quando da troca de motorista; 

10. Vistoriar os veículos na saída do pátio interno da Companhia, verificando: limpeza 

externa e interna e troca diária dos discos-diagrama dos tacógrafos; 



DOCUMENTO RELATÓRIO  No RL- 0309-800-942-MPB-007 
EMPREENDEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SC  REVISÃO 

0 
 

Página  
206  

CONTRATANTE E 
GERENCIADORA DO 
CONTRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL – SMHSA  

TRABALHO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO   
PRODUTO 7: DIAGNÓSTICO DO SETOR RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

11. Realizar a análise dos tacógrafos, comunicando as irregularidades às gerências 

responsáveis; 

12. Fiscalizar o correto preenchimento e a utilização do formulário “Relatório da 

Movimentação de Veículos e Máquinas”  pelos motoristas da Companhia; 

13. Analisar, através dos relatórios do sistema de coleta, o excesso de carga dos 

veículos coletores, comunicando à gerência e ao Diretor da área, as 

irregularidades; 

14. Organizar e controlar o estacionamento dos veículos no pátio da Companhia; 

15. Manter em perfeito funcionamento o sistema de iluminação externa da sede da 

Companhia; 

16. Fiscalizar e controlar os serviços de guarda e vigilância nas dependências da 

sede da Companhia, arquivo geral e instalações do motor-home; 

17.  Controlar e atestar os relatórios das atividades inerentes à área; 

18. Dar subsídios para a elaboração das normas internas referentes à sua área de 

atuação; 

19. Prestar informações à Diretoria, quando necessário e/ou solicitado; 

20. Organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e materiais pertencentes à sua 

área de atuação; 

21. Cumprir e fazer cumprir as normas legais e internas pertinentes à segurança e 

medicina do trabalho; e 

22. Desempenhar outras atividades correlatas. 

DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA – DPLP 

O Departamento de Limpeza Pública, subordinado ao Diretor de Operações tem a 

seguinte organização: 

- Divisão Operacional Centro - DVOCE 
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- Divisão Operacional Continente - DVOCO 

- Divisão Operacional Norte - DVONO 

- Divisão Operacional  Sul - DVOSU 

- Divisão Operacional Leste/Oeste - DVOLO 

- Divisão de Remoção Especial - DVRES 

- Divisão de Planejamento e Logística - DVPLO 

Atribuições: 

1. Colaborar na execução das diretrizes e políticas básicas da Companhia; 

2. Planejar, organizar, executar, coordenar e supervisionar os serviços de limpeza 

pública nos logradouros do Município de Florianópolis, a saber: 

- serviços de capinação; 

- serviços de roçagem; 

- serviços de varrição; 

- serviços de limpeza da orla e ruas de praias e balneários; 

-  serviços especiais de limpeza  em festas populares; 

- serviços de remoção de resíduos sólidos 

- serviços de pintura em meio fio; 

- serviços de aplicação de raticidas; 

- serviços de recolhimento de lixo pesado; 

- serviços de limpeza em córregos e valas a céu aberto. 

3. Instalar e manter as papeleiras; 

4. Elaborar, desenvolver e acompanhar projetos, visando a otimização dos serviços 

de limpeza pública; 
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5. Manter atualizada as informações sobre as novas tecnologias e sugerir, quando 

oportuno, sua aplicação nos processos de limpeza pública;  

6. Prestar aos usuários de limpeza pública o atendimento necessário; 

7. Prestar assessoria e/ou consultoria, bem como emitir parecer técnico afetos à 

área de limpeza pública; 

8. Controlar e atestar os relatórios das atividades inerentes à área; 

9. Dar subsídios para a elaboração das normas internas referentes à sua área de 

atuação; 

10. Prestar informações à Diretoria, quando necessário e/ou solicitado; 

11. Organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e materiais pertencentes à sua 

área de atuação; 

12. Cumprir e fazer cumprir as normas legais e internas pertinentes à segurança e 

medicina do trabalho; 

13. Desempenhar outras atividades correlatas. 

DEPARTAMENTO DE COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS – DPCR 

O Departamento de Coleta de Resíduos Sólidos, subordinado ao Diretor de Operações  

tem a seguinte organização: 

- Divisão de Coleta Diurna – DVCOD 

- Divisão de Coleta Noturna – DVCON 

- Divisão de Coleta Seletiva – DVCOS 

Atribuições: 

1. Colaborar na execução das diretrizes e políticas básicas da Companhia; 

2. Planejar, executar, coordenar e supervisionar os serviços de coleta de resíduos 

sólidos domiciliares, comerciais e de saúde no Município de Florianópolis; 
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3. Planejar, executar, coordenar e supervisionar os serviços de coleta de materiais 

recicláveis; 

4. Proceder estudos, implantação, acompanhamento e avaliação de roteiros de 

coleta de resíduos sólidos e rotinas operacionais; 

5. Controlar a pesagem de resíduos sólidos coletados, quilometragem percorrida e 

número de viagens realizadas e analisando os relatórios sobre excesso de carga 

e excesso e velocidade; 

6. Desenvolver ações conjuntas com diversos órgãos da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis voltadas à gestão de resíduos sólidos, ações comunitárias e 

organização de catadores; 

7. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos dos Centros de Triagem; 

8. Manter atualizada as informações sobre as novas tecnologias e sugerir, quando 

oportuno, sua aplicação nos processos de coleta de resíduos sólidos;  

9. Prestar aos usuários de limpeza pública o atendimento necessário; 

10. Prestar assessoria e/ou consultoria, bem como emitir parecer técnico  afetos à 

área de coleta de resíduos sólidos; 

11. Controlar e atestar os relatórios das atividades inerentes à área; 

12. Dar subsídios para a elaboração das normas internas referentes à sua área de 

atuação; 

13. Prestar informações à Diretoria, quando necessário e/ou solicitado; 

14. Organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e materiais pertencentes à sua 

área de atuação; 

15. Cumprir e fazer cumprir as normas legais e internas pertinentes à segurança e 

medicina do trabalho; e 

16. Desempenhar outras atividades correlatas. 
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DEPARTAMENTO TÉCNICO – DPTE 

O Departamento Técnico, subordinado ao Diretor de Operações tem a seguinte 

organização: 

- Divisão de Pesquisa e Projetos – DVPEP 

- Divisão de Conscientização Ambiental – DVCOA 

Atribuições:  

1. Colaborar na execução das diretrizes e políticas básicas da Companhia; 

2. Planejar e acompanhar os processos educativos, técnicos e operacionais da 

Companhia; 

3. Desenvolver e coordenar projetos específicos inerentes às atividades fins da 

Companhia; 

4. Desenvolver projetos visando a captação de recursos externos para 

investimentos em atividades da Companhia; 

5. Estudar e propor melhorias no âmbito da gestão/gerenciamento de serviços; 

6. Manter controle sobres as licenças ambientais necessárias às atividades fins da 

Comcap; 

7. Supervisionar as atividades de educação ambiental voltadas aos resíduos sólidos 

e limpeza urbana: proferir palestras, atendimento as visitas ao Museu do Liixo e 

ao complexo do Centro de Transferência de Resíduos Sólidos de Florianópolis; 

8. Participar de eventos sobre o meio ambiente, limpeza pública e reciclagem, com 

vistas à divulgação das atividades da Comcap; 

9. Desenvolver ações conjuntas com diversos órgãos da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis voltadas à educação ambiental, gestão de resíduos sólidos e 

limpeza urbana, ações comunitárias e organização de catadores; 

10. Atender as demandas advindas das comunidades, munícipes, empresas, ONGs e  
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associações, visando a troca de informações e orientações técnicas; 

11. Fornecer subsídios às gerências das áreas operacionais da Companhia, 

referentes a legislação vigente no âmbito a limpeza urbana; 

12.  Coordenar a divulgação dos serviços realizados pela Companhia, quando 

necessário; 

13. Representar a Companhia nas atividades relativas a esclarecimentos aos 

munícipes quanto ao mau acondicionamento do lixo, deposição do lixo fora do dia 

e horário de coleta, lixeiras fora do padrão, bem como participar de feiras e 

eventos sobre o meio ambiente, limpeza pública e reciclagem, com vistas à 

divulgação das atividades da Comcap; 

14. Dar suporte à fiscalização da Prefeitura Municipal de Florianópolis (Susp, Floram 

e Vigilância em Saúde), através do encaminhamento de informações sobre 

infrações da legislação municipal relativas ao Código de Posturas e legislação 

correlata; 

15. Planejar, executar, coordenar e fiscalizar as atividades de operação da estação 

de transbordo e depósito de inertes;  

16. Prestar assessoria e/ou consultoria, bem como emitir parecer técnico afetos à 

área de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana; 

17. Controlar e atestar os relatórios das atividades inerentes à área; 

18. Dar subsídios para a elaboração das normas internas referentes à sua área de 

atuação; 

19. Prestar informações à Diretoria, quando necessário e/ou solicitado; 

20. Organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e materiais pertencentes à sua 

área de atuação; 

21. Cumprir e fazer cumprir as normas legais e internas pertinentes à segurança e 

medicina do trabalho; e 
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22. Desempenhar outras atividades correlatas. 

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES – DPMT 

O Departamento de Manutenção e Transportes, subordinado ao Diretor de Operações 

tem a seguinte organização: 

- Divisão de Manutenção – DVMAN 

- Divisão de Metalurgia e Posto de Serviço – DVMPS 

Atribuições: 

1. Colaborar na execução das diretrizes e políticas básicas da Companhia; 

2. Planejar, executar, coordenar e controlar os serviços de manutenção preventiva 

nos veículos/máquinas/equipamentos da Companhia; 

3. Executar e acompanhar os serviços de manutenção corretiva nos 

veículos/máquinas/equipamentos da  Companhia; 

4. Planejar, executar, coordenar e supervisionar os serviços de chapeação e pintura, 

solda, borracharia, torno e ferramentaria; 

5. Manter controle sobre o consumo de combustíveis, óleos e graxas; 

6. Supervisionar as atividades de abastecimento de veículos, incluindo a unidade 

móvel de abastecimento; 

7. Elaborar programa de lubrificação e engraxamento, acompanhando à sua 

execução; 

8. Executar e fiscalizar a operação da rampa de lavação; 

9. Controlar o utilização de pneus nos veículos da Companhia; 

10. Vistoriar os veículos na saída do pátio interno da Companhia,verificando:  

abastecimento diário dos tanques de combustíveis, licenciamento de veículos e 

equipamentos de segurança obrigatórios;  

11.  Providenciar a baixa dos veículos/máquinas pertencentes a frota da Companhia; 
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12. Controlar e atestar os relatórios das atividades inerentes à área; 

13. Dar subsídios para a elaboração das normas internas referentes à sua área de 

atuação; 

14. Prestar informações à Diretoria, quando necessário e/ou solicitado; 

15. Organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e materiais pertencentes à sua 

área de atuação; 

16. Cumprir e fazer cumprir as normas legais e internas pertinentes à segurança e 

medicina do trabalho; e 

17. Desempenhar outras atividades correlatas. 

13.6.4. Organograma 

Os organogramas apresentados a seguir mostram a hierarquia e a organização da 

COMCAP. 
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14. PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS 

14.1. Programas de Educação Sanitária 

A COMCAP consolidou a abrangência dos seus programas de educação ambiental, 

sensibilizando em palestras, oficinas e fóruns em torno de 10 mil pessoas durante o ano 

de 2008, conforme dados fornecidos por essa Companhia em 13 de Abril de 2009. Os 

programas de Educação Ambiental foram elaborados e executados pelo Departamento 

de Coleta de Resíduos Sólidos/Divisão de Valorização de Resíduos Sólidos e 

Assessoria Técnica no ano de 2008 através de: 

♦ Palestras 

♦ Reuniões 

♦ Projetos 

♦ Cursos 

♦ Oficinas de Reciclagem 

♦ Participação em eventos 

♦ Visitas ao CETRES – Museu 

No Museu do Lixo foram registradas 199 visitas monitoradas, com atendimento direto de 

5.210 estudantes, na maioria da rede pública municipal e estadual de Florianópolis e 

região metropolitana. 

O corpo técnico da Companhia também ministrou 55 palestras em associações 

comunitárias, empresas e órgãos públicos, e organizou o Fórum de Mobilização 

Comunitária – Resíduos Sólidos, Saúde e Meio Ambiente, com o que alcançou 4,1 mil 

pessoas. 

O convênio com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), em contrapartida aos 

recursos para aquisição de equipamentos de coleta para implantação do transbordo de 

resíduos no Norte da Ilha, exigiu a capacitação de agentes de saúde e professores da 

rede municipal. Com o objetivo de abranger a totalidade dos moradores da região, além 

da confecção de 50 mil exemplares de folhetos sobre o tema lixo e saúde, foi realizado 
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um fórum comunitário no Sapiens Parque, na Cachoeira do Bom Jesus, com 

programação de três dias.  

O circuito de exposições, mostra de vídeo e teatro e de trilhas ecológicas foi visitado por 

2,5 mil estudantes das escolas públicas do Norte da Ilha e outras 500 pessoas 

participaram, com inscrição gratuita, em sete oficinas de técnicas de reciclagem, 

reaproveitamento e customização de materiais. 

Resumo dos Resultados dos Eventos 

Total de palestras: 55 

Total de pessoas atendidas (palestras + Fórum do Lixo): 4.100 

Total de reuniões com instituições: 57 

Total de oficinas de reciclagem: 06 

Total de participações em eventos: 08 

Número de visitas realizadas ao CETRES: 199 

Número total de visitantes ao CETRES: 5.210 

14.2. Participação em Projetos 

Participação em projetos (reuniões de planejamento internas, reuniões com técnicos das 

entidades parceiras, discussões com comunidades, audiências públicas, mutirões de 

limpeza, atividades de educação ambiental, outros), tais como: 

a) Projeto de Intervenção Maciço Morro da Cruz – PAC: Representação da COMCAP 

na Comissão do Lixo para elaboração e execução do projeto de resíduos sólidos, com a 

participação popular das comunidades. 

b) Comissão PMF – Decreto 5.137/07: Elaboração de Projeto de Lei para criação da 

Política Pública de Coleta Seletiva e Reciclagem no Município – finalização da proposta 

do texto do projeto de lei. 

c) PESMS – Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social: Planejamento 

das ações a serem executadas pelo programa de intervenção social relativo ao repasse 
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de recursos federais – FUNASA (Fundação Nacional de Saúde), para aquisição de 

equipamentos de coleta, elaboração de materiais educativos (folheto, livro, questionário). 

Reuniões com as 10 escolas participantes do programa;  

Reuniões com as Secretarias da PMF – Saúde, FLORAM e Educação;  

Cursos para os professores das 10 escolas participantes do projeto;  

Cursos para os agentes comunitários de saúde do norte da ilha;  

Fórum de Mobilização Comunitária – Resíduos Sólidos e Meio Ambiente, que atingiu 

cerca de 3.000 pessoas; e 

Reuniões com agentes de saúde nos centros locais de saúde, aplicação de 

questionários e entrega de folhetos pelos agentes de saúde. 

d) Projeto Parque Estadual do Rio Vermelho PERV: Convênio com a Universidade 

Federal de Santa Catarina UFSC, COMCAP, SME – Implantação ou aperfeiçoamento da 

coleta seletiva nas escolas do entorno d parque, com palestras de sensibilização aos 

professores e funcionários e operacionalização da coleta seletiva. 

14.3. Convênios 

Nos últimos dois anos a COMCAP investiu mais de R$ 3 milhões de recursos próprios 

na compra de equipamentos como caminhões coletores, roçadeiras, máquinas para 

cortar grama, microônibus, caixas brooks e papeleiras. Além de R$ 750 mil em reforma 

da frota.  

Entre os principais convênios desenvolvidos no ano de 2008 pela COMCAP, está o 

convênio entre a Prefeitura Municipal/COMCAP e o Ministério das Cidades/Fundação 

Nacional de Saúde no valor de R$ 1,3 milhão, dos quais R$ 985 mil foram repassados 

pela FUNASA e o restante em contrapartida da COMCAP. O convênio permitiu a 

aquisição de cinco caminhões coletores e a execução do Programa de Educação em 

Saúde e Mobilização Social (PESMS), que teve como uma das atividades o Fórum de 

Mobilização  Comunitária  do  Norte  da  Ilha.  Como  parte  dele,  está  em andamento a  
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reedição, com tiragem de 20 mil exemplares, do livro Considerando mais o lixo.  

O convênio com o Governo do Estado/Secretaria do Desenvolvimento Regional da 

Grande Florianópolis e a Prefeitura Municipal de Florianópolis/FLORAM, com objeto no 

valor de R$ 585 mil, a COMCAP assumiu a execução técnica do projeto de 

Revitalização e Urbanização Paisagística da Via Expressa Sul. 

Com objeto no valor de R$ 2,5 milhões, também foi celebrado convênio entre a 

Prefeitura Municipal de Florianópolis/Fundo Municipal de Saneamento Básico/COMCAP, 

com a finalidade de adquirir diversos equipamentos para a área operacional da 

COMCAP.  

Por último, a COMCAP mantém convênio com a Universidade Federal de Santa 

Catarina para implantação de Pátio de Compostagem no Centro de Transferência de 

Resíduos Sólidos de Florianópolis, no Bairro Itacorubi. O termo estabelece 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. O 

projeto sinaliza para a reciclagem também dos resíduos orgânicos em Florianópolis. O 

material orgânico compõe 46% dos resíduos domiciliares e o seu reaproveitamento 

atende à principal diretriz da COMCAP, qual seja, a necessidade de reduzir a 

quantidade de resíduos sólidos destinados ao Aterro Sanitário.   

Em 2008 todas as ações e projetos da COMCAP orientaram-se pelo conceito dos 4Rs – 

Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar, com os objetivos de conservar o ambiente, 

promover a saúde pública e  gerar renda e oportunidades. 

14.4. Projetos Futuros da COMCAP 
Com o aumento demográfico das diversas regiões da ilha e a dificuldade de locomoção 

dos coletores, devido ao tráfego intenso, principalmente na temporada, faz-se 

necessário projetar para um futuro próximo três novas estações de transferência de 

resíduos sólidos, sendo uma no Norte, uma no Sul e uma no Leste da ilha. 
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Estas novas áreas deverão estar previstas nos Planos Diretores de cada região e serem 

objetos de estudos pelo IPUF. 

A dificuldade de tráfego em grande número de ruas da cidade leva a uma tomada de 

decisão sobre a estratégia de coleta a ser adotada e a forma como a população deve 

apresentar os resíduos. Hoje está ocorrendo das seguintes formas: 

a) Os coletores entram nas ruas, independentemente de sua condição, muitas vezes de 

ré. Esta estratégia leva ao aumento da probabilidade de quebra do veículo e aumento 

do tempo de coleta, elevando seus custos; 

b) Os garis buscam o lixo nas casas e trazem até o coletor. Este tipo de coleta além de 

aumentar o tempo de coleta, apesar de um tempo menor do que o do item anterior 

pode acarretar riscos de acidentes aos garis; 

c) Os munícipes levam o lixo até as entradas das ruas e o depositam no chão ou em 

lixeiras coletivas. Neste caso ocorre do lixo ficar exposto, com manifestação contrária 

da vizinhança, impacto visual e ação de animais e vetores de doenças; e 

d) Em algumas ruas a COMCAP colocou contentores para armazenar o lixo produzido 

naquela rua. Este trabalho deu-se dentro de uma negociação com a população 

residente no local. Conforme informações da divisão responsável o resultado é bom, 

com redução do tempo de coleta e redução dos impactos visuais e sanitários que o 

lixo exposto acarretava. 

Para promover melhorias no sistema de coleta convencional, a COMCAP planeja: 

a) Locar  áreas  na  Ilha  e  Continente  para  futura  construção  de  novas  centrais  de 

transferência, com prioridade para o Norte da Ilha; 

b) Planejar ruas prevendo largura suficiente para o tráfego dos coletores e desenvolver 

estudos para modificações de ruas atuais visando criar rótulas para permitir que o 

coletor faça o retorno; 

c) Definir a estratégia da coleta em servidões através da coleta mecanizada usando 

contentores; 
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d) Investir em contentores para colocação nas áreas públicas; 

e) Realizar plano de divulgação para conscientização e esclarecimento da população 

sobre os problemas acarretados à cidade e à saúde da população, quando o lixo é 

deixado nas vias públicas sem os devidos cuidados; 

f)  Estudar a diferenciação do produtor de lixo doméstico/comercial do grande produtor; e 

g) Estudar a diferenciação da produção de lixo por tipo de comércio, visando definição 

do valor a ser cobrado. 
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15. EQUIPE TÉCNICA 

Paulo José Aragão – Engenheiro Sanitarista e Ambiental – Coordenador Geral 

Mario Francisco Figueiredo Meyer – Engenheiro Civil e Sanitarista – Coordenador Técnico 

Bertoldo Silva Costa – Engenheiro Civil e Sanitarista 

Natália Gomes Medeiros – Técnica em Saneamento – Acadêmica em Engenharia Civil  
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