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APRESENTAÇÃO 

 

A motivação do presente trabalho decorre do Processo de Licitação, modalidade 

Tomada de Preços nº 576/SMA/DLC/2013, que foi processado e julgado em 

conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e originada do Convênio 

PMF/MMA/CEF através do Contrato de Repasse nº 773525/2012.  

 

O processo licitatório originou o Contrato de Prestação de Serviços nº 

178/FMSB/2014, firmado entre o Município de Florianópolis e a empresa Ampla 

Consultoria e Planejamento Ltda. cujo objeto é a prestação de serviços de 

consultoria para a elaboração do Plano Municipal de Coleta Seletiva - PMCS. 

 

O presente relatório corresponde ao Produto 2 do contrato, contemplando a 

sistematização das Oficinas Temáticas realizadas nos meses de agosto e setembro 

de 2014 no município para fins de subsidiar a elaboração do PMCS e realizar a sua 

divulgação à população, empresas e entidades.  
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1. OFICINAS TEMÁTICAS PARA O PLANO MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA  

 

A elaboração do Plano Municipal de Coleta Seletiva – PMCS de Florianópolis 

contemplou a realização de Oficinas Temáticas como forma de subsidiar os 

trabalhos desenvolvidos, além de divulgar o plano à população, às empresas, às 

entidades, à sociedade civil organizada e todos os interessados no tema de gestão 

de resíduos sólidos para a coleta seletiva. Portanto, as Oficinas Temáticas tiveram 

caráter participativo e informativo. 

 

Foram alguns objetivos para a realização das Oficinas Temáticas: 

 

 Divulgar a elaboração do PMCS à população, às empresas, entidades, à 

sociedade civil organizada e demais interessados; 

 Garantir a participação social nas etapas do processo de desenvolvimento do 

PMCS, visando atender as necessidades e anseios da população. 

 Garantir que o envolvimento social tivesse natureza democrática e 

participativa. 

 Coletar subsídios e ideias para compor a elaboração do PMCS de 

Florianópolis; 

 Discutir temas relacionados à coleta seletiva no âmbito da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (Lei Federal n° 12.305/2010 e seus Decretos 

regulamentadores); 

 Analisar e discutir as metas previamente definidas no âmbito do Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos (versão preliminar, 2012 – Ministério do Meio 

Ambiente - MMA).  

 Discutir temas relacionados à coleta seletiva no âmbito nacional e estadual; 

 Discutir a situação atual da coleta seletiva no município de Florianópolis com 

base em diagnósticos e informações; 

 Desenvolver junto à sociedade a noção de responsabilidade coletiva na 

gestão dos resíduos sólidos urbanos; 

 Nivelar conhecimentos e conceitos sobre o tema de resíduos sólidos e a 

coleta seletiva; 
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 Difundir conceitos de Educação Ambiental para o tema da coleta seletiva. 

 Discutir a Educação Ambiental no âmbito do manejo de resíduos sólidos e 

coleta seletiva; 

 Estabelecer canais para recebimento de sugestões e comentários, 

garantindo-se a avaliação e resposta a todas as propostas apresentadas; 

 Identificar grupos, entidades e demais atores que têm ações quanto ao 

manejo de resíduos sólidos no município, a coleta seletiva ou outras 

atividades relacionadas ao tema; 

 Estimular a criação e a perenização de grupos representativos da sociedade 

para discutir o assunto, pós-elaboração do PMCS; 

 Identificar e analisar iniciativas e ações para melhorar o cenário municipal, 

atender às metas estabelecidas e melhorar a qualidade dos serviços 

prestados à população com eficiência sustentabilidade. 
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2. CONTEÚDO DAS OFICINAS TEMÁTICAS 

 

As Oficinas Temáticas do PMCS de Florianópolis abordaram quatro temas 

principais, complementares e interdisciplinares entre si, visando subsidiar todos os 

âmbitos para a participação na elaboração de um Plano adequado e de qualidade ao 

município, considerando os cenários atuais e os objetivos a serem alcançados para 

o planejamento. 

 

Os temas foram definidos no Termo de Referência contratado, conforme abaixo: 

 

 Oficina 1 – Modelos de coleta, responsabilidades dos usuários, grandes 

geradores e custos;  

 Oficina 2 – Modelos de triagem, escoamento, mercado da reciclagem e 

inclusão dos catadores;  

 Oficina 3 - Modelos de tratamento de resíduos orgânicos e; 

 Oficina 4 - Ações de educação ambiental para o plano de coleta seletiva.  

 

As apresentações foram elaboradas especialmente pelos técnicos da empresa 

AMPLA tendo o seu conteúdo sido supervisionado, discutido, analisado, revisado em 

diversas reuniões realizadas entre a empresa e o Grupo Técnico Executivo – GTE e 

o Grupo Técnico Ampliado – GTA no decorrer dos meses de julho e agosto de 2014. 

Anteriormente à realização das Oficinas o conteúdo das mesmas foi validado e 

aprovado.  

 

Esses grupos (GTE e GTA) definidos para acompanhar e elaborar o PMCS são 

compostos pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, suas Secretarias Municipais, 

especialmente a Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental - 

SMHSA; Vigilância em Saúde – Secretaria Municipal de Saúde; Companhia de 

Melhoramentos da Capital – COMCAP; Fundações Municipais como a Fundação 

Municipal de Meio Ambiente – FLORAM, entre outras.  
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As Oficinas Temáticas foram elaboradas em plataforma PowerPoint e apresentadas 

em equipamentos multimídia (Datashow) em todos os locais de sua realização. A 

Prefeitura Municipal de Florianópolis também elaborou um logo especialmente para 

compor a parte de comunicação social para o PMCS que é mostrado na Figura 1 a 

seguir. 

 

Figura 1 - Logo para comunicação social do PMCS. 

  
Fonte: Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. 

 

O conteúdo das Oficinas Temáticas, em linhas gerais, compreendeu:  

 

 Breve introdução mencionando o objetivo daquele encontro (elaboração do 

Plano Municipal de Coleta Seletiva - PMCS);  

 Apresentação de informações gerais do convênio firmado com o Ministério do 

Meio Ambiente para elaboração do planejamento;  

 Informação sobre o processo licitatório executado e a contratação da empresa 

consultora;  

 Apresentação de dados referentes às metas do Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos (versão preliminar, 2012), comparando-o com metas definidas pelo 

Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de Florianópolis (PMISB, 

Lei n° 9.400/2013);  
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 Abordou aspectos gerais sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos – 

PNRS (Lei Federal n° 12.305/2010), como alguns conceitos pertinentes aos 

assuntos da Oficina e para o próprio Plano, como também trouxe aspectos de 

outras leis estaduais e/ou municipais;  

 Apresentaram dados técnicos sobre os temas a serem discutidos e 

diagnósticos preliminares sobre a realidade de Florianópolis nos 4 temas 

específicos, com apresentação de fotografias, gráficos, levantamentos, entre 

outras que pudessem elucidar e criar mecanismos de discussão entre os 

presentes.   

 

O conteúdo integralmente apresentado nas Oficinas Temáticas é apresentado no 

ANEXO I do presente relatório.  
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3. PROGRAMAÇÃO REALIZADA 

 

A programação das Oficinas Temáticas foi definida com base no calendário 

municipal, utilizando-se tanto de fóruns e reuniões já existentes como se criando 

eventos específicos para este fim.  

 

Inicialmente o convênio previa a realização de apenas 04 Oficinas Temáticas, 

englobando cada uma um tema principal.  

 

O Grupo Técnico Executivo em parceria com o Grupo Técnico Ampliado, 

conhecendo a múltipla realidade municipal, seu histórico de participações e, com o 

objetivo principal de propiciar a efetiva participação da população no processo de 

elaboração e discussões sobre o tema, definiu que seriam necessárias uma 

quantidade maior de Oficinas Temáticas; especialmente em relação à Educação 

Ambiental. 

 

Além disso, ficou definido que estas Oficinas seriam descentralizadas sendo 

realizadas nas diferentes regiões e bairros do município, abrangendo, a seguinte 

divisão municipal: região Sul, a região Centro-Sul, a região Centro-Norte, o Norte, 

Centro-Leste, Continente e o Centro. 

 

Com isto houve a realização de 10 Oficinas Temáticas, englobando os quatro 

grandes temas.  

 

As três primeiras Oficinas, centralizadas, realizadas englobaram os três primeiros 

temas, respectivamente: i) sistemas (modelos) de coleta, responsabilidade do 

usuário, grandes geradores e custos; ii) modelos de triagem, escoamento, mercado 

da reciclagem e inclusão de catadores; iii) modelos de tratamento de resíduos 

orgânicos.  
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As demais, ou seja, 7 Oficinas, descentralizadas, englobaram o tema Educação 

Ambienta para o Plano Municipal de Coleta Seletiva.  

 

Foi ainda realizada uma reunião pública inicial para introdução e divulgação tanto do 

próprio Plano como das Oficinas junto ao Grupo Interinstitucional para a Gestão de 

Resíduos Sólidos Urbanos de Florianópolis – GIRS, realizada na sede da Câmara 

de Dirigentes Lojistas – CDL (Rua Felipe Schimdt n° 679, Centro), dia 14 de agosto 

de 2014, no período vespertino.  

 

A totalização resultou em 11 reuniões realizadas no período de agosto e setembro 

de 2014 para divulgar a elaboração do PMCS, discutir temas correlatos e pertinentes 

a ele, obter contribuições da população e de diferentes segmentos e entidades de 

Florianópolis.  

 

As Oficinas de Educação Ambiental para o PMCS foram realizadas aos sábados a 

tarde para facilitar a participação popular. Algumas, inclusive, aconteceram 

simultaneamente em regiões distintas do município. Já as Oficinas  centralizadas 

com temática específica foram realizadas em dias úteis, no período compreendido 

entre as 14h00min às 17h00min.  

 

A organização das Oficinas Temáticas foi realizada pelos membros do GTE e do 

GTA, com acompanhamento da empresa consultora AMPLA, a qual teve como 

principal atribuição registrar e sistematizar as contribuições dos eventos.  

 

O Quadro abaixo apresenta a tipificação das Oficinas, o conteúdo apresentado e 

debatido, a quantidade de oficinas realizadas e ainda a sua data de realização.  
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Quadro 1 – Oficinas Temáticas do PMCS Florianópolis. 

Oficina Temática Conteúdo Quantidade Realizada Data 

Reunião Inicial 

Divulgação PMCS, 

convite às Oficinas, 

discussão dos quatro 

temas propostos. 

01 14/08/2014 

01 

Modelos de Coleta, 

responsabilidade 

usuários, grandes 

geradores e custos. 

01 19/08/2014 

02 

Modelos de triagem, 

escoamento, mercado 

da reciclagem, 

inclusão de catadores. 

01 20/08/2014 

03 
Modelos de tratamento 

de resíduos orgânicos. 
01 21/08/2014 

04 

Educação Ambiental 

para o Plano Municipal 

de Coleta Seletiva. 

07 

23/08/2014 – 02*; 

30/08/2014 – 02*; 

06/09/2014 – 02*; 

11/09/2014 - 01 

* 02 Oficinas Temáticas realizadas simultâneas em diferentes regiões do município. 

 

 O Quadro 2 a seguir apresenta o local em que se realizaram no município.  
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Quadro 2 – Locais das Oficinas Temáticas do PMCS. 

Oficina Data Local 

Reunião Inicial 14/08/2014 Sede CDL, Rua Felipe Schimdt, n° 679, Centro. 

01 19/08/2014 
Centro de Educação Continuada – Sec. Municipal de 

Educação, Rua Ferreira Lima, n° 82, Centro.  

02 20/08/2014 
Centro de Educação Continuada – Sec. Municipal de 

Educação, Rua Ferreira Lima, n° 82, Centro. 

03 21/08/2014 
Centro de Educação Continuada – Sec. Municipal de 

Educação, Rua Ferreira Lima, n° 82, Centro. 

04 

23/08/2014 
CTRes* – COMCAP, Rod. Ademar Gonzaga n° 72, Itacorubi. 

Sede COMCAP – Rua 14 de Julho n° 375, Estreito. 

30/08/2014 

E. B. Anísio Teixeira – Rua João Câncio Jaques n° 1461. 

Costeira do Pirajubaé. 

Policlínica Sul – Rod. SC 405, Rio Tavares.  

06/09/2014 
SAPIENS Parque, Floripa Interativa, Canasvieiras. 

E. B. Acácio Garibaldi São Thiago, Barra da Lagoa. 

11/09/2014 Sede CDL, Rua Felipe Schimdt, n° 679, Centro. 

*CTRes: Centro de Transferência de Resíduos Sólidos. 

 

3.1. COBERTURA DAS OFICINAS TEMÁTICAS 

 

A cobertura sistemática das Oficinas Temáticas foi realizada pela equipe da 

empresa consultora com apoio do GTE e dos membros do GTA envolvidos e/ou 

participantes. Houve a cobertura dos levantamentos, discussões, sugestões 

realizadas na forma de Atas dos eventos que se encontram no ANEXO II do 

presente relatório.  

 

Foram elaboradas listas de presenças, assinadas pelos presentes/participantes, as 

quais se encontram também anexadas ao presente relatório na forma do ANEXO III.  

 

Além disso, foi realizado o levantamento fotográfico desses encontros, cujas 

fotografias estão apresentadas em maior número no ANEXO IV do presente 

relatório, as quais procuram exibir as etapas principais das Oficinas Temáticas 

realizadas.  
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Figura 2 – Reunião Inicial PMCS – GIRS/CDL, em 14/08/14. 

 

 

 

Figura 3 – Oficina Temática 1 – PMCS, em 19/08/14.  
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Figura 4 – Oficina Temática 2 – PMCS, em 20/08/14.  

 

 

 

Figura 5 – Oficina Temática 3 – PMCS, em 21/08/14.  
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Figura 6 – Oficinas Temáticas 4 – PMCS.  

 
Da esquerda para a direita: Foto 1 – Oficina Temática 4 – Sede COMCAP/Estreito (23/08/2014); 

Foto 2 – Oficina Temática 4 – CTRes COMCAP/Itacorubi (23/08/14);Foto 3 – Oficina Temática 4 

– Costeira do Pirajubaé (30/08/14); Foto 4 – Oficina Temática 4 – Barra da Lagoa (06/09/14).  

 

3.2. ENTIDADES PARTICIPANTES 

 

As Oficinas Temáticas do PMCS de Florianópolis diversas entidades, empresas, 

organizações, associações, movimentos sociais, conselhos, grupos de pesquisa, 

estabelecimentos de ensino, instituições financeiras, representantes de políticos 

locais e outros representantes da sociedade participaram das discussões e das 

contribuições. Esses grupos estão indicados abaixo: 

 

Assessores de Vereadores do Município de Florianópolis 

 Associação Brasileira Lixo Marinho 

   Associação Comercial e Industrial de Florianópolis - ACIF 

 Associação de Catadores de Palhoça/SC 
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Associação de moradores do Morro da Mariquinha 

 Associação de Pescadores Artesanais do Campeche  

 Associação de Recicladores Esperança - AREsp 

 Associação Pró - Coqueiros 

    Associação União do Norte 

    Banco do Brasil - BB 

     Câmara de Dirigentes Lojistas Florianópolis - CDL 

 Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC 

  Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo - CEPAGRO 

Centro de Referência em Assistência Social - CRAS 

 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST 

Colégio Atitude - Florianópolis 

   Companhia de Melhoramentos da Capital - COMCAP 

 Conselho Comunitário de Saúde do Rio Vermelho 

 Consórcio Intermunicipal de Saneamento Região Serrana - CISAMA 

Empresa 3E Engenharia 

    Empresa Agroecológica 

    Empresa AMPLA Assessoria e Planejamento 

  Empresa de Compostagem - COMPOSUL 

  Empresa de compostagem - PROCOMPOSTO 

  Empresa de Pesquisa Agropecuária/Extensão Rural de Santa Catarina - 

EPAGRI 

Empresa NOVOCICLO 

    Empresa OEKO 

     Empresa Recicladora Urbana 

   Empresa SENSE Construtora 

   Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado de Santa Catarina - FAPESC 

Fundação Estadual de Meio Ambiente - FATMA 

  Fundação Municipal de Meio Ambiente - FLORAM 

 Grupo Aroeira 

     Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis - IGEOF 
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Instituto Federal de Educação - IFSC 

   Instituto Lixo Zero Brasil 

    Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis - MNCR 

Movimento Saneamento Alternativo - MOSAL 

  Organização Nosso Lixo 

    Projeto "Alecrim" 

     Projeto "Salve Floripa" 

    Recicleide – (artista) 

     Representantes do Projeto Revolução dos Baldinhos de Florianópolis 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável - SDS 

Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental 

Sindicato da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON 

 Supermercados ANGELONI 

    Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

  Vigilância em Saúde - Secretaria Municipal de Saúde  

  

As Oficinas tiveram público variado conforme mostra o Quadro a seguir:   

 

Quadro 3 – Público presente nas Oficinas Temáticas do PMCS. 

Oficina Temática Público Aproximado 

1 74 pessoas 

2 55 pessoas 

3 52 pessoas 

4 Variado entre 7 a 23 pessoas nos eventos. 

 

Convêm salientar que apesar do baixo número de pessoas nas Oficinas de 

Educação Ambiental – em comparação com as primeiras três oficinas - as mesmas 

tiveram a participação de representantes de entidades, organizações, associações, 

conselhos comunitários entre outras, legitimando o processo de participação social. 

Isto visto que esses representantes são/foram multiplicadores das discussões em 

seus grupos de origem, além de trazerem anseios desses grupos ao evento.  
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O GTE promoveu discussões a respeito da participação nas Oficinas, sua 

representatividade e concluiu que os eventos foram enriquecedores e de efetiva 

promoção da participação social e de entidades representantes. Algumas avaliações 

sobre a influência da participação social foram feitas visando diminuir dúvidas e 

promover correções nas possíveis conduções futuras quanto a elaboração do Plano 

através da participação dos interessados e da comunidade em geral.  

 

3.3. OUTROS MEIOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

Além da participação nos próprios eventos das Oficinas Temáticas, outros meios de 

comunicação e participação estiveram à disposição dos Interessados para 

encaminhamento de contribuições e discussões sobre os assuntos do Plano e dos 

temas das Oficinas.  

 

Foi criada uma conta de e-mail institucional cujo endereço foi: 

oficinaspmcs@gmail.com. Esse endereço de e-mail foi amplamente divulgado nas 

Oficinas realizadas e através da página da Secretaria Municipal de Habitação e 

Saneamento Ambiental – SMHSA no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis – 

PMF.  

 

O objetivo de disponibilizar esse canal virtual foi o de receber comunicações e outras 

ideias e contribuições de interessados que não puderam participar presencialmente, 

ou que após a realização das Oficinas obtiveram outras ideias ou uniram materiais 

para discussão dos temas.  

 

Há previsão de manutenção do endereço de e-mail ativo para comunicação com a 

população e outras entidades ao longo de todo o processo de elaboração do PMCS, 

servindo também como meio de divulgação das ações do contrato e das futuras 

audiências públicas que serão realizadas.  

 

mailto:oficinaspmcs@gmail.com
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A conta recebeu contribuições ao presente relatório até a data de 30 de setembro de 

2014. As mensagens que  foram recebidas no período foram acrescentadas às 

discussões e ideias recebidas nas Oficinas Temáticas presenciais e serão 

apresentadas a seguir.  

 

Foi também comunicado aos presentes nas Oficinas que as contribuições poderiam 

ser entregues pessoalmente a sede da Secretaria Municipal de Habitação e 

Saneamento Ambiental – SMHSA localizada na Prefeitura Municipal de 

Florianópolis, 4º andar, ou ainda através de seus técnicos e servidores. 

 

Os canais de comunicação da Companhia de Melhoramentos da Capital – COMCAP 

também estiveram abertos à chegada de ideias e contribuições ao longo do período 

e ficarão a disposição ao longo do processo de elaboração do Plano.  

 

Pôde ser acessado o contato telefônico da Ouvidoria da COMCAP, através do 

número 0800 – 643 -1529 e através do encaminhamento pessoal a sede da mesma, 

bem como através de seus técnicos e servidores.  

 

Outros órgãos municipais como a Fundação Municipal de Meio Ambiente – FLORAM 

através da sede do Parque Ecológico Municipal do Córrego Grande e a Secretaria 

Municipal de Saúde, através da Vigilância em Saúde também estiveram à disposição 

para coletar contribuições da comunidade e das entidades interessadas.  

 

O GTE, objetivando maior discussão, promoveu ampla campanha de divulgação das 

Oficinas do PMCS por meio de telefonemas, correspondências direcionadas, 

cartazes, e-mails, contatos pessoais.  

 

Outros sites que noticiaram a ocorrência das Oficinas Temáticas e divulgaram sua 

realização, como também divulgou de forma ampla o início da elaboração do Plano 

Municipal de Coleta Seletiva – PMCS de Florianópolis que podem ser citados como 

exemplos são apresentados abaixo:  
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 http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/comcap/index.php?cms=plano+municipal

+da+coleta+seletiva&menu=0 

 

 http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/habitacao/?cms=plano+municipal+de+cole

ta+seletiva 

 

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/comcap/index.php?cms=plano+municipal+da+coleta+seletiva&menu=0
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/comcap/index.php?cms=plano+municipal+da+coleta+seletiva&menu=0
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/habitacao/?cms=plano+municipal+de+coleta+seletiva
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/habitacao/?cms=plano+municipal+de+coleta+seletiva
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4. CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA 

 

As contribuições dos participantes nas Oficinas Temáticas para o Plano Municipal de 

Coleta Seletiva foram organizadas com base no tema abrangente em que se 

inserem, compatibilizado com o conteúdo do próprio Plano.  

 

Essas contribuições são ideias, exemplificação de projetos, sugestões, ações que os 

participantes discutiram e expuseram nos eventos que poderão servir de subsídios 

para o planejamento da coleta seletiva aos técnicos do GTE/GTA e também a 

presente empresa Consultora.  

 

 Catadores: 

o Utilizar catadores para auxiliar e/ou capacitar os garis (coletores) na ação da 

coleta seletiva de materiais; 

o Remunerar os catadores de materiais recicláveis de forma equivalente à 

tonelagem desviada do aterro sanitário, correspondente ao que é pago à 

disposição final (mesmo valor em volume); 

o Necessidade de incentivo à criação de mais associações de catadores de 

materiais recicláveis, viabilizando maior potencial de triagem de materiais.  

o Necessidade de realização de estudos e desenvolvimento de metodologias 

para identificação e caracterização contínua de catadores informais em 

Florianópolis e no Estado de Santa Catarina, identificando as potencialidades 

e necessidades no tema. 

o Utilizar o cadastro do centro de zoonoses e de endemias continuamente como 

instrumento de reconhecimento da atuação de catadores informais e da 

existência de depósitos de materiais recicláveis; 

o Necessidade de realizar capacitações e educação formal nas associações de 

catadores de forma continuada, tais como aulas de informática, alfabetização, 

preceitos de administração e contabilidade, entre outros.  

o Necessidade de realização continuada de ações em assistência social nas 

associações de catadores de materiais recicláveis.  
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o Impedir que a possível adoção de tecnologias mecanizadas para a triagem de 

materiais recicláveis em Florianópolis seja instrumento de exclusão dos 

catadores no processo de manejo desses resíduos.  

o Capacitar constantemente os catadores organizados em associações para 

que possam ser mais produtivos em sua atuação na triagem. 

o Necessidade de melhoria da infraestrutura dos galpões de associações de 

catadores existentes em Florianópolis para propiciar o aumento da mão-de-

obra nesses locais; 

o Necessidade de regularizar os galpões de catadores existentes no município 

quanto a alvarás, licenciamentos ambientais, condições sanitárias, entre 

outras autorizações formais. 

 

 Grandes geradores de resíduos sólidos urbanos: 

o Necessidade de determinação quanto aos grandes geradores municipais 

através de lei específica, tirando do poder público municipal a obrigatoriedade 

de realização da coleta desses estabelecimentos; 

o Implementar que a emissão de alvarás de funcionamento para grandes 

geradores de resíduos estejam atrelados a apresentação de adequado 

gerenciamento de seus resíduos, incluindo os resíduos orgânicos.  

 

 Tratamento de resíduos orgânicos (compostagem): 

o Aplicação em Florianópolis de projeto similar ao “Projeto Composta São 

Paulo” (https://www.facebook.com/compostasaopaulo); 

o Adoção em nível municipal das sacolas “biocompostáveis” (bioplástico) para 

acondicionamento de resíduos orgânicos, viabilizando a compostagem de 

resíduos.  

o Desestimular ações de incineração de resíduos em Florianópolis e região em 

detrimento do incentivo a ações de tratamento através de compostagem de 

orgânicos.  

o Difundir o projeto da Revolução dos Baldinhos para outras comunidades 

carentes e de risco de Florianópolis, tais como o Maciço do Morro da Cruz; 

https://www.facebook.com/compostasaopaulo
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o Dar subsídios ao desenvolvimento do projeto da Revolução dos Baldinhos, 

tais como viabilizar terrenos para sua implementação, auxiliar na coleta de 

resíduos orgânicos, pagar por serviços ambientais prestados pelo projeto, 

entre outros; 

o Incentivar e possibilitar o uso de composto produzido através de resíduos 

orgânicos em projetos de agricultura familiar, agricultura urbana e para 

cultivos agrícolas. 

o Incentivar iniciativas espontâneas de compostagem no município; 

o Manter a coleta de resíduos orgânicos para o Projeto Revolução dos 

Baldinhos realizada por veiculo da COMCAP, auxiliando o desenvolvimento 

do projeto. 

o Incentivar e viabilizar através de parcerias o desenvolvimento de projetos de 

compostagem no campus da Universidade Federal de Santa Catarina – 

UFSC. 

o Viabilizar o encaminhamento de resíduos da poda urbana, roçadas e 

madeireiras a unidades de compostagem comunitárias. 

o Incentivar e viabilizar o uso de minhocário em nível municipal para 

compostagem residencial e de condomínios ou outros grandes geradores; 

o Necessidade de readequar os critérios e exigências de licenciamentos 

ambientais em nível estadual e também municipal para atividades de 

compostagem de resíduos orgânicos; (revisar os índices normativos para 

licenças – IN n° 65 da FATMA). 

o Viabilizar o desenvolvimento descentralizado de pátios de compostagem em 

Florianópolis, em cada bairro ou região, priorizando o uso de mão-de-obra 

comunitária e ou de comunidades carentes na forma de associações. 

o Desenvolver estudos em parceria com a EPAGRI para analisar as 

possibilidades de escoamento e mercado do composto produzido a partir de 

resíduos orgânicos urbanos; 

o Priorizar a adoção de técnicas de compostagem como tecnologias para o 

tratamento de resíduos orgânicos; 
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o Incentivar e viabilizar a compostagem institucional nas unidades 

educacionais, centros de saúde, hospitais, estabelecimentos prisionais, 

asilos, condomínios, empresas, ONGs como forma de incentivar o 

gerenciamento autônomo desses locais e instituições.  

o Difundir em nível municipal o Projeto da Família Casca, especialmente 

conduzindo-o em outros parques municipais e unidades de conservação; 

o Viabilizar, de forma complementar, projetos e áreas maiores no município 

para desenvolvimento de compostagem como forma de efetivo atendimento 

às metas de desvio de resíduos orgânicos do aterro sanitário; 

o Criar e apoiar uma Associação Nacional para a Compostagem; 

o Incentivar e desenvolver que grandes geradores de resíduos orgânicos 

tenham o destino desses a projetos em comunidades carentes do município 

para seu tratamento.  

o Incentivar e premiar, por exemplo, com espécie de certificação “verde”, 

empreendimentos que realizam ações espontâneas quanto ao gerenciamento 

de resíduos sólidos orgânicos. 

 

 Educação Ambiental para a coleta seletiva: 

o Criação da Política Municipal de Educação Ambiental.  

o Desenvolvimento de vídeos educativos para os temas de coleta seletiva, 

sendo disponibilizados na página da Prefeitura Municipal e outras mídias.  

o Definição de intimações, multas, sanções e punições àqueles que não 

aderirem a programas de coleta seletiva no município; 

o Implementar que a coleta seletiva não seja realizada na residência ou 

comércio daqueles munícipes que não realizam a segregação na fonte e 

disponibilização adequada à coleta; 

o Difundir o uso do termo “resíduos” em detrimento do termo “lixo” para fins de 

educação ambiental municipal para gestão de resíduos; 

o Atrair de forma mais efetiva a Secretaria Municipal de Educação de 

Florianópolis para o desenvolvimento de ações de Educação Ambiental.  



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

22 

Revisão  Data 

  1 31/10/2014 

 

o Viabilizar e incentivar a formação específica e diferenciada de educadores 

ambientais dentro dos quadros de professores do ensino público; 

o Realizar capacitações obrigatórias em educação ambiental para gestores 

públicos e vereadores no ato de assunção a seus mandatos eletivos.  

o Realizar treinamentos e capacitações permanentes de funcionários que 

atuam na limpeza pública urbana; 

o Realizar programas ambientais de educação específicos para sensibilizar e 

mitigar a emissão de resíduos indevidamente nas praias e no mar.  

o Realizar programas de educação ambiental na forma consorciada entre os 

municípios da região metropolitana de Florianópolis; 

o Realizar a educação ambiental no âmbito formal (escolas) e no âmbito 

informal (para atingir toda a população); 

o Realizar a educação ambiental de adultos, com conteúdos e metodologias 

específicas, enquadrando-os dentro de suas dificuldades e características 

diferenciadas de público alvo; 

o Desenvolver a divulgação de assuntos de cunho ambiental e resíduos sólidos 

em rádios, televisão como forma de atingir um maior número de pessoas.  

o Criar programas de educação ambiental que visem sensibilizar a população a 

não ter preconceitos na escolha de produtos que sejam ou usem materiais 

recicláveis em sua composição ou processo produtivo;  

o Educação ambiental para informar e educar sobre a correta separação de 

materiais à coleta seletiva (como fazer?; como separar?; o que separar?);  

o Programas ambientais com foco na geração e destinação adequada de 

“microlixo”; 

o Utilizar outdoors para comunicação de assuntos e realização de campanhas 

sobre resíduos sólidos no município.  

o Criar programa de educação ambiental com o título: “Florianópolis 

Sustentável”; 

o Incentivos ao uso de canecas reutilizáveis entre a população em detrimento 

do uso de copos descartáveis; 
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o Utilizar os espaços e calendários existentes nas escolas, associações de 

moradores, conselhos comunitários para abordar assuntos de cunho 

ambiental e resíduos sólidos, através de palestras, cursos, capacitações, 

entre outros.  

o Criar um “link” ou espaço no site da Prefeitura Municipal com a agenda de 

reuniões comunitárias do município; 

o Realizar capacitações aos gestores públicos municipais para que se tornem 

multiplicadores de temas ambientais nas comunidades; 

o Adotar formas mais efetivas de divulgação das próximas etapas do PMCS, 

tais como uso de faixas e de carros de som percorrendo os bairros; 

o Incluir, incentivar e fortalecer as ONGs municipais para atuar com o tema de 

resíduos sólidos e a coleta seletiva; 

o Realizar encontros periódicos em calendário predefinido entre as diversas 

ONGs e entidades de Florianópolis com atuação em educação ambiental e 

temas envolvendo resíduos sólidos para troca de experiências/informações e 

compatibilização de ações.  

o Elaboração de um cadastro único de entidades e empresas que atuam com 

ações de educação ambiental no município; 

o Propiciar reuniões sazonais entre as entidades com atuação em educação 

ambiental para troca de experiências ou compatibilização de ações para que 

não sejam isoladas. 

o Viabilizar um espaço no site da Prefeitura Municipal e da COMCAP para 

ensinar a população a segregar adequadamente os resíduos para a coleta 

seletiva; 

o Divulgar em âmbitos mais amplos as ações e atividades da COMCAP assim 

como de outras secretarias municipais envolvidas com o tema de resíduos 

sólidos urbanos e coleta seletiva; 

o Criar uma disciplina específica de educação ambiental no âmbito municipal. 

o Utilizar o histórico e a tradição de Florianópolis em programas de coleta 

seletiva como instrumentos/mecanismos para incentivar a participação da 

população.  
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o Difundir na população o conceito de que os resíduos orgânicos podem ser 

reciclados. 

o Realizar capacitações contínuas nos professores da rede pública de ensino 

sobre metodologias e assuntos/temas de educação ambiental; 

o Necessidade de delimitação e criação de mais espaços públicos para ações 

de educação ambiental e outras ações sociais. 

o Realizar capacitações nas associações com foco no desenvolvimento de 

instrumentos autônomos para que essas possam buscar recursos junto ao 

Governo Federal.  

o Necessidade de criação de instrumentos efetivos que tornem a educação 

ambiental municipal integrada com definição de orçamentos anuais 

compatíveis que deem continuidade aos programas estabelecidos. 

o Necessidade de difundir à população conhecimentos sobre aterros sanitários 

e todas as demais etapas do manejo de resíduos, não apenas a etapa da 

coleta seletiva.  

o Incentivar o desenvolvimento de ações de educação ambiental com artistas 

da região; 

o Criação da Praça da Cidadania no bairro Rio Vermelha para ações de 

compostagem comunitária e educação ambiental; 

o Criação de uma “Agenda Ambiental” anual para o município, criando datas 

eventos de cunho ambiental em cada bairro; 

o Criar um “jingle” (música) específico para uso em campanhas para a coleta 

seletiva. 

 

 Legislações municipais e similares: 

o Definir através de legislação específica a separação de resíduos em três 

tipos: rejeitos, úmidos e secos.  

o Induzir através de legislações específicas que as indústrias produzam 

embalagens padronizadas e sustentáveis para facilitar o seu 

encaminhamento à reciclagem; 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

25 

Revisão  Data 

  1 31/10/2014 

 

o Criação de uma comissão ou comitê para fiscalização e acompanhamento do 

cumprimento das ações e metas a serem definidas no PMCS; 

o Viabilizar e incentivar venda de produtos à granel em Florianópolis, 

mantendo-se as condições sanitárias e de qualidade dos produtos; 

o Definir através de legislação específica o pagamento por serviços ambientais 

(ou subsídios) a empresas e entidades que realizam serviços de manejo de 

resíduos sólidos urbanos além do realizado pelo poder público municipal. 

o Reconhecer em legislação específica o Projeto Revolução dos Baldinhos, 

garantindo apoio financeiro ao projeto; 

o Regulamentar a qualidade mínima necessária para composto produzido a 

partir de resíduos orgânicos para seu uso em agricultura urbana e outros 

usos.  

o Criar legislação que definam quem são em nível municipal grandes geradores 

de resíduos sólidos urbanos; 

o Na legislação de grandes geradores definirem quais são as responsabilidades 

do poder público municipal e do grande gerador no gerenciamento dos 

resíduos; 

o Viabilizar através de legislação específica o pagamento diferenciado de taxa 

de coleta de resíduos, seja seletiva ou convencional, e de outros serviços que 

possam ser disponibilizados, compatível com seu volume de geração de 

resíduos; 

o Criar através de legislações mecanismos de punições, intimações, sanções 

àqueles que não participam da coleta seletiva municipal.   

o Definir em legislação a execução de taxas e impostos diferenciados às 

embalagens que comprovadamente sejam mais difíceis de serem 

encaminhadas à reciclagem. 

 

 Coleta Convencional e Coleta Seletiva: 

o Realizar a mudança de horário da passagem dos caminhões noturnos (para a 

seletiva a partir das 19h00min e para a coleta convencional a partir das 

23h00min); 
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o Aumentar o número de roteiros da coleta seletiva no centro do município; 

o Aplicar adesivos diferenciando a coleta seletiva em todos os caminhões 

utilizados para essa atividade; 

o Realizar a padronização de caminhões para a coleta seletiva; 

o Realizar a coleta diferenciada do vidro em datas específicas ou calendário 

específico por bairro/região; 

o Realizar o treinamento contínuo das equipes envolvidas na coleta seletiva e 

na coleta convencional; 

o Criação de regulamentação especifica proibindo o uso de sacolas plásticas 

comuns no acondicionamento de resíduos urbanos. No mesmo sentido, o uso 

de sacolas plásticas denominadas oxibiodegradáveis;  

o Utilizar sacolas em cores diferenciadas para cada tipo de coleta ou em função 

do tipo de material que contém; 

o Induzir os comerciantes, supermercados a incentivar o uso de sacolas 

adequadas à população (por material – biocompostáveis ou por cores, 

facilitando a coleta seletiva); 

o Viabilizar no comércio local o uso de sacolas de papel, especialmente em 

supermercados. 

o Definir em nível municipal a separação de resíduos sólidos urbanos em três 

tipos: rejeitos, resíduos orgânicos (úmidos) e resíduos recicláveis (secos); 

o Necessidade de universalizar a coleta seletiva e a coleta convencional em 

diversos bairros onde a coleta é apenas realizada nas vias principais. (foram 

citados bairros como Cachoeira do Bom Jesus, Rio Vermelho, entre outros); 

o A segregação de materiais na fonte deve ser foco do planejamento, pois 

incide em resultados nas etapas de manejo posteriores; 

o Implantar lixeiras públicas com cores diferenciadas, segundo o tipo de 

resíduos.  

o Viabilizar a adoção do Programa Lixo Zero para o município de Florianópolis; 

o Implantar rede de Pontos de Entrega Voluntária - PEV em cada bairro do 

município; 
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o Identificar adequadamente, além de divulgar a localização dos PEV acima 

mencionados; 

o Implantar rede de PEV’s em postos de combustíveis localizados no município; 

o Implantar PEV’s para resíduos orgânicos também em espaços públicos e 

privados, com uso de bombonas de no máximo 50 l (volume), com tampas 

largas e alças laterais (facilitar a coleta).  

o Criar padrão de cores para os contentores de resíduos sólidos em três cores, 

compatibilizando-os aos tipos: rejeitos, resíduos orgânicos e resíduos secos, 

respectivamente: cinza, marrom e azul; 

o Incentivar o uso de bombonas para grandes geradores no acondicionamento 

para coleta seletiva de resíduos orgânicos.  

o Adotar em Florianópolis um “mix” de modelos de coleta e tecnologias, levando 

em conta as particularidades de cada região e bairro; 

o Criar programa para a coleta diferenciada de materiais volumosos (móveis, 

eletrodomésticos, entre outros) e que esses sejam encaminhados a 

associações de reciclagem ou comunidades carentes para serem 

recuperados e reutilizados. 

o Viabilizar a coleta seletiva de resíduos orgânicos em nível municipal através 

da COMCAP. 

o Fiscalizar efetivamente a coleta convencional e seletiva realizada pelos 

funcionários da COMCAP; 

o Viabilizar o uso de coleta conteinerizada em Florianópolis, especialmente na 

área central; 

o Viabilizar e implantar em nível municipal pontos de coleta de micro-lixo, 

especialmente pontos de coleta de pontas de cigarro. 

 

 Escoamento de materiais recicláveis e mercado da reciclagem: 

o Incentivar à população através de preço compatível ou mais barato a 

aquisição de produtos que utilizam materiais recicláveis em seu processo 

produtivo ou então que gerem resíduos fáceis de serem encaminhados à 

reciclagem;  
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o Criar subsídios e incentivos para empresas e entidades que viabilizam 

negócios e projetos na área da reciclagem de materiais; 

o Desenvolver discussões integradas e abertas entre o setor público e o privado 

a respeito do tema de resíduos sólidos, especialmente o mercado de 

recicláveis.  

 

 Planejamento da gestão de resíduos - Plano Municipal de Coleta Seletiva 

e outros assuntos: 

o Similar ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que as metas do PMCS 

sejam progressivas, iniciando com alternativas com melhor custo-benefício e 

que possam atingir a maioria da população.   

o Adoção de tecnologias para atendimento às metas definidas no Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos e no Plano Municipal Integrado de Saneamento 

Básico; 

o Que o PMCS defina áreas e zonas no município para serem exclusivas à 

futura implantação de estruturas para a gestão de resíduos, estações de 

tratamento e triagem, entre outras; 

o Reascender o Programa Beija-flor em Florianópolis fazendo-se as 

revitalizações necessárias com base na atualidade. 

o Desenvolver projetos de agricultura urbana e ecológica em comunidades 

carentes, tais como as do Maciço do Morro da Cruz; 

o Realizar estudos tarifários para viabilizar a sustentabilidade econômico-

financeira quanto a prestação de serviços públicos de gerenciamento de 

resíduos sólidos urbanos. 

o Que o PMCS adote o conceito da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

quanto à priorização da hierarquização da geração de resíduos, ou seja: 

priorizar a ordem da: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento, disposição final ambientalmente adequada; 

o Priorização de indicação de técnicos e profissionais habilitados para a gestão 

do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos de Florianópolis – 

COMCAP. 
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o Viabilizar a aprovação do PMCS na câmara municipal de vereadores ou 

através de decreto municipal para dar legitimidade e longevidade ao 

planejamento da coleta seletiva dentro das politicas municipais. 

o Utilizar as agentes de saúde e da família do município como instrumento para 

levantamentos sobre o tema da coleta seletiva, necessidades, catadores 

informais, entre outros assuntos.  

o Necessidade de definição de responsabilidades do poder público municipal 

quanto a logística reversa, eliminando a atuação integral da COMCAP nesse 

tema; 

o Viabilizar a utilização de softwares que realizem a quantificação da geração 

de resíduos na fonte, especialmente em grandes geradores, para auxiliar na 

gestão de resíduos sólidos urbanos. 

o Viabilizar o desenvolvimento do projeto do “Cartão resíduos sólidos”, sugerido 

pelo MOSAL – Movimento Saneamento Alternativo, como forma de incentivar 

a coleta seletiva de materiais secos, fornecendo descontos no IPTU 

equivalente ao volume separado pelo munícipe e encaminhado a rede de 

PEV’s municipal.  

o Criar o programa “Operação Presença” nos bairros para comunicação de 

depósitos irregulares de resíduos sólidos, especialmente entulhos da 

construção civil, através do uso de aplicativos de celular e um canal 

telefônico.  

o Incentivar o uso de tecnologias que transformem os resíduos sólidos uranos 

em energia elétrica ou térmica, analisando-se as questões econômicas, 

ambientais, tecnológicas.  

o Desenvolver sistemas de recompensa ou troca para participação na coleta 

seletiva, especialmente nas comunidades carentes e onde não há a coleta 

seletiva formal operante; 
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ANEXO I – Conteúdo das Oficinas Temáticas do PMCS 

 

Oficina Temática 1 – Sistemas de Coleta e Outros 
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Oficina Temática 2 – Triagem / Mercado /Catadores 
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Oficina Temática 3 – Tratamento Resíduos Orgânicos 
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Oficina Temática 4 – Educação Ambiental para PMCS 
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ANEXO II – Atas das Oficinas Temáticas. 

 

ATA DA REUNIÃO INICIAL DE APRESENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

COLETA SELETIVA DE FLORIANÓPOLIS - PMCS 

No dia quatorze de agosto do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas 

e dezesseis minutos, na sede da CDL no Centro, deu-se início à Reunião 

Inicial de apresentação do Plano Municipal de Coleta Seletiva. A reunião foi 

introduzida pela Sra. Silvane Dalpiaz do Carmo, representante do Grupo 

Técnico Ampliado – GTA e da Fundação Municipal de Meio Ambiente – 

FLORAM. Inicialmente foram realizados comunicados e informes, divulgando, 

por exemplo, a Semana Lixo Zero que ocorrerá na primeira semana de 

Novembro em Florianópolis. Foi divulgado o lançamento de publicação para 

orientações à gestão de resíduos da construção civil a engenheiros e 

arquitetos na Feira Construfair/Sinduscon naquele mesmo dia à noite. O 

Geógrafo Alexandre, representante da Secretaria Municipal de Habitação e 

Saneamento Ambiental – SMHSA e do Grupo Técnico Executivo – GTE, iniciou 

a apresentação formal daquela reunião, com as seguintes pautas principais: 

apresentação do contrato firmado, aspectos do Termo de referencia do 

trabalho que foi elaborado no ano de 2012, aspectos da gerência do 

contrato, falou sobre o convênio firmado com o Ministério do Meio 

Ambiente; Informou sobre o processo licitatório e o valor do contrato para 

elaboração do serviço que é o PMCS. A equipe de engenheiros presentes 

da AMPLA Consultoria foi apresentada, sendo os engenheiros sanitaristas e 

ambientais: Paulo Vila, Cristiane Folzke e Nadine Bortolotto. Foi falado ainda 

sobre o cronograma, cuja expectativa é de nove meses e o GTE foi 

apresentado. O GTA e suas atribuições também foram enumeradas pelo 

palestrante. Foi falado o que seria o PMCS, quais seus objetivos e para que 

houvesse atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos e outras 

metas, tais como as do Plano Nacional de Resíduos e do Plano Municipal de 
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Saneamento Básico. Foi abordado sobre as Oficinas Temáticas e audiências 

que ocorrerão ao longo do desenvolver dos trabalhos. Após, a plenária foi 

aberta aos presentes para discussões sobre o PMCS e os temas correlatos, 

especialmente em relação aos quatro temas das Oficinas Temáticas. Foi 

questionado sobre a necessidade ou não de aprovação desse Plano junto à 

Câmara de vereadores, ficando definido que isso seria visto mais adiante, 

mas que essa aprovação daria maior legitimidade ao processo de 

planejamento. No entanto a necessidade legal obrigatória não existiria nesse 

caso. Foi feita crítica em virtude do calendário previsto para as três primeiras 

oficinas temáticas que ocorreriam na semana seguinte, em três dias seguidos 

e, que isso poderia prejudicar a participação de pessoas que trabalham. Foi 

discutida a importância da Oficina Temática 1, a qual será balizadora das 

demais, tendo em vista que o modelo de coleta embate todas as demais 

etapas do manejo quanto à coleta seletiva. Foi levantado alguns pontos 

problema em relação ao manejo da coleta seletiva para elucidar as 

discussões: a questão dos orgânicos em Florianópolis,  a existência de 

apenas três associações de catadores recebendo o material reciclável, 

necessidade de estudos econômico-financeiros sobre a tarifa empregada 

no município, a existência de problemas de infraestrutura e equipamentos, a 

questão dos Resíduos da Construção Civil também foi abordada. Houve, 

nesse momento a apresentação dos presentes e as entidades que 

representavam na reunião do GIRS. Foi realizada uma pausa para “coffee-

break”. Após, foi abordado sobre a questão dos catadores e projetos que 

estão sendo desenvolvidos em nível de estado. Foi falado sobre a 

metodologia de levantamento no PMCS da coleta informal, atualizando 

dados de estudos realizados em 2003/2004. Foi sugerido que as associações 

de moradores fossem consultados para analise de catadores informais. A 

atuação de agentes de saúde também foi indicada como instrumento 

nesses levantamentos nos bairros. Foi discutido sobre a dificuldade em atingir 
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esse tipo de informação devido sua ramificação. Foi abordado que 

cuidados devem ser tomados nesse tipo de levantamento e de abordagem 

à pessoas que atuam informalmente, uma vez que não querem ser 

encontradas. Representante da Vigilância em Saúde informou que o órgão 

tem um cadastro de locais que recebem materiais recicláveis, que são 

controlados por programas de dengue e outras zoonoses e, que esse 

cadastro poderia ser útil no levantamento inicial de pontos informais. Houve 

uma apresentação do Instituto Lixo Zero Brasil sobre suas metodologias 

empregadas na região de Florianópolis, elucidando que podem ser utilizadas 

para a população em maior escala, perfazendo novas concepções na 

gestão de resíduos e sua não geração. Foi apresentado modelo de coleta 

diferenciada, ou seja, que cada dia possa haver coleta de um material 

específico. Foi discutido que os catadores têm seus sonhos próprios e que a 

maioria não pretende ficar na profissão muitos anos, mas que essa classe 

deve entender seu papel no manejo e para a sociedade, que é muito 

importante. Foi sugerido que se adotasse e verificasse o uso de contêineres 

como no município de Caxias do Sul-RS. Foi abordada a questão de falta de 

mão-de-obra para atuar na coleta seletiva que está desencadeando o uso 

de garis estrangeiros, especialmente pessoas vindas do Haiti. Foi discutido 

que não há auxilio do governo para empresas e entidades que viabilizam 

negócios e projetos na área da reciclagem e que isso deveria ser uma 

necessidade vista no PMCS. Foi mencionado que em países da Europa novas 

ações de reuso, reciclagem são incentivados pelos governos. Houve 

menção à necessidade de implementação de regulamentações jurídicas 

nas leis municipais para que novas iniciativas no tema de resíduos sólidos 

possam ganhar segurança e força. Foi questionado onde poderia ser 

implantada uma usina de tratamento de resíduos em Florianópolis. Foi 

discutido sobre a questão dos acordos setoriais para a logística reversa que 

esse assunto deveria ser expandido em Florianópolis e no Plano. Sugeriu-se 
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que o plano mapeasse o fluxo de resíduos dentro da logística reversa em 

Florianópolis. Foi discutido que a logística reversa tem resultado em função 

das possibilidades de escoamento e de mercado. Foi informado que, hoje, a 

COMCAP assume a gestão de todos os resíduos, inclusive os de logística 

reversa e que isso é preciso ser mudado. Neste caso, os produtores tem que 

assumir seu papel, conforme a Lei de dar destino a esse material sem utilizar 

o poder público, ou remunerá-lo por isso. Foi discutido que os acordos 

setoriais estão pouco desenvolvidos ainda e foi explanado sobre o acordo 

em consulta para as embalagens, denominado acordo setorial da 

“coalisão”, onde os presentes foram convidados a ler sobre o assunto e 

emitirem seu parecer ao Ministério de Meio Ambiente. Foi sugerida a criação 

de uma comissão dentro do GIRS para que isso fosse feito formalmente à 

consulta do acordo. Foram discutidas algumas experiências da AREsp em 

capacitar os catadores com aulas e informática e que isso foi muito positivo, 

podendo ser adotado em outras associações de catadores. Foi falado sobre 

a questão de produtividade do catador, que é fator para o sucesso da 

coleta seletiva e o desvio de materiais do aterro. Foi dada menção de que 

muitos catadores sabem de seu papel nesse setor e que não se sentem 

marginalizados. Foi discutida a necessidade da COMCAP se aproximar do 

setor empresarial para discutir ações em resíduos de forma mais aberta. Foi 

abordado que varias empresas privadas atuam em resíduos em Florianópolis 

e que suas ações deveriam ser consideradas no PMCS.  Foram divulgados 

contatos para que fossem enviados materiais. Foi feito convite às pessoas 

presentes para auxiliar na organização e na participação das oficinas. Foi 

apresentada que a próxima pauta do GIRS será a Oficina 4 sobre Educação 

Ambiental. Sugeriu-se apresentar o PMCS também na semana Lixo Zero em 

Florianópolis. Foi sugerido que grandes eventos devem ter gerenciamento 

diferenciado de seus resíduos e que isso deveria estar firmado no ato de 

alvará para a sua realização. Foi sugerido que o plano considere programas 
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específicos para o período de veraneio, onde a produção é diferenciada. A 

reunião inicial no GIRS foi encerrada pelos presentes às dezessete horas.  

 

 

ATA DA OFICINA TEMÁTICA 1 – MODELOS DE COLETA, GRANDES GERADORES, 

RESPOSNABILIDADE COMPARTILHADA, CUSTOS - PLANO MUNICIPAL DE COLETA 

SELETIVA DE FLORIANÓPOLIS - PMCS 

No dia dezenove de agosto do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas 

e quinze minutos, no Centro de Educação Continuada, no centro de 

Florianópolis, deu-se início à Oficina Temática 1 sobre Modelos de Coleta, 

Grandes Geradores, Responsabilidade Compartilhada e custos para o Plano 

Municipal de Coleta Seletiva. A Oficina foi aberta pelo Engº. Moacir, membro 

do Grupo Técnico Executivo – GTE do PMCS e também da Secretaria 

Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA. Agradeceu-se a 

presença de todos e apresentou-se a série de oficinas que seriam realizadas 

naqueles dias. Foi apresentado o foco/assunto principal daquela Oficina 1. O 

Diretor de Saneamento da SMHSA, Carlos Casagrande, apresentou o 

objetivo da Oficina e do PMCS e deu-se a palavra a Engª Flavia Orofino da 

COMCAP. Foi apresentado, inicialmente, sobre a aprovação de recursos 

para a elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da 

região da Grande Florianópolis, através de convênio com a Sec. de Estado 

de Desenvolvimento Sustentável – SDS e a Secretaria de Desenvolvimento 

Regional – SDR da região. Foi apresentado sobre os conceitos da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, algumas inferências sobre o Plano e suas 

intenções. Após, Engº Ulisses, representante da COMCAP também foi 

chamado para apresentar sobre sistemas usados para a coleta seletiva. Foi 

apresentada a comparação entre custos da coleta seletiva e da coleta 

convencional. Às quinzes horas e cinco minutos a apresentação formal 

terminou e foi dado pausa de quinze minutos para café aos presentes. No 
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retorno, houve apresentação de representante da Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC, Sr. Luiz Pereira, sobre ações de gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde implementados no hospital universitário. Após 

a apresentação houve abertura à plenária, definindo-se tempo de 2 minutos 

para cada presente expor suas ideias aos demais. O primeiro participante foi 

o representante do Instituto Lixo Zero expondo experiências sobre a 

responsabilização quanto à geração de resíduos a empresas e condomínios. 

Exaltou a necessidade de uma gestão mais eficiente e responsável dos 

resíduos. Mencionou que a separação na fonte deve ser adotada no Brasil e 

em Florianópolis. Foi discutido que o custo para manejo de grandes 

geradores é muito alto. Foi discutido sobre o crescimento do município e a 

ausência de consciência para a gestão de resíduos orgânicos via 

compostagem. Sugeriu-se priorizar manejo descentralizado utilizando bairros 

e comunidades carentes. Foi falado que se a compostagem fosse 

residencial, os custos com a destinação final poderiam diminuir. Foi 

levantado que o valor de cem reais por tonelada de resíduos compostados 

poderia ajudar as comunidades a desenvolver seus projetos. Sugeriu que 

grandes geradores atuem com comunidades e não usem a coleta normal 

pública. O instituto Nosso lixo apresentou tecnologia para a medição da 

geração de resíduos na fonte como forma de auxiliar na gestão de resíduos 

municipal. Representantes do CEPAGRO trouxeram necessidades para 

viabilizar a coleta seletiva de orgânicos, encaminhando resíduos da poda à 

compostagem de comunidades, disponibilizar PEV’s em vários locais do 

município e incentivar a compostagem domiciliar. Foi levantada a 

necessidade de diferenciar grandes geradores quanto a custos da coleta 

seletiva realizada pela COMCAP. Criticou-se que a ausência de ações 

concretas evita a geração de renda, emprego e desenvolvimento da área. 

Foi exposto que alguns grandes geradores, como Angeloni e HIppo, realizam 

o destino de resíduos orgânicos e outros, mesmo sem sanções e 
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obrigatoriedade. Foi mencionado que 60% do valor do IPTU  municipal é com 

resíduos. Foi indicado o uso de três cores de lixeiras para facilitar a 

separação e a coleta diferenciada. Foi levantada a discussão da 

dificuldade que comunidades têm com a realização de compostagem, 

como o projeto da Revolução dos Baldinhos e que esses modelos devem ser 

expandidos à outras comunidades para atuar com escolas e grandes 

geradores. Falou-se da importância em reduzir a geração de resíduos e 

atuar nessa área com a população, educando-a. Que essas ações 

deveriam ser mais efetivas e da Sec. Municipal de Educação, com maior uso 

de mídias. Destacou a importância em possibilitar locais para depósito de 

micro-lixo, por exemplo, restos de cigarros. Foi divulgado que as Oficinas de 

Educação Ambiental ocorreriam aos sábados para viabilizar a participação 

da população na discussão do tema. Foi abordado que as taxas municipais 

não cobrem os gastos e que nem todos os serviços da COMCAP são 

remunerados pelas taxas, apenas a coleta convencional e a seletiva. Foi 

sugerido criar mais espaços para a educação ambiental e não apenas as 

escolas. Foi abordada a necessidade de criar padrões para as embalagens 

que são muito diversificadas e incentivar que as pessoas já deixem as 

embalagens no próprio supermercado. Além disso, sugeriu-se a necessidade 

de deixar bombonas para coleta de resíduos orgânicos. Sugeriu-se que o 

pagamento da taxa de resíduos poderia ser em função do volume gerado e 

que esse controle pode ser fácil em condomínios. Foi mencionado sobre a 

questão de resíduos da construção civil, onde o município não deve ser o 

responsável pelo manejo. Foi mencionado que o estado de Santa Catarina 

tem divulgado a elaboração de planos de gestão de resíduos sólidos, os 

quais abordam vários aspectos que foram levantados na reunião. Falou-se 

que o planejamento é o primeiro passo para vislumbrar resultados a longo 

prazo. Foi mencionado que deve haver punições a geradores que não 

participam da coleta seletiva e viabilizar programas de coleta seletiva em 
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condomínios que podem reverter os ganhos ao próprio condomínio. Foi 

criticado que ao longo daquela reunião o Plano Diretor não foi abordado e 

que é uma politica importante para dar diretrizes também ao PMCS. Que o 

plano deve pensar no macro e não em ações pontuais como estavam 

sendo levantadas ali. Foi abordado que não existe uma única solução ao 

município no âmbito dos resíduos e que isso deve ser visto no plano em 

elaboração. Foi falado mais sobre o gerenciamento de resíduos do HU/UFSC, 

mostrando dados do projeto que diminuiu custos e acidentes de trabalho, 

por exemplo. A responsabilidade de grandes geradores é de gerenciar 

adequadamente seus resíduos sem uso do serviço público. Salientou-se a 

necessidade de incentivo a ações como as que foram realizada no 

HU/UFSC. Foi realizada apresentação sobre o Lixo Zero, como são realizadas 

e explicando sobre a coleta seletiva diferenciada. Trouxe dados sobre as 

empresas em que a metodologia é empregada e que isso diminuiu o custo 

publico além de responsabilizar o grande gerador. Foram discutidos alguns 

modelos europeus que já tem a concepção de não geração de resíduos e 

outros locais que têm o uso de tecnologia de tratamento de resíduos em 

grandes estações. Houve criticas à ausência de fiscalização onde há gastos 

excessivos com a coleta seletiva, portanto poderia ser regionalizada a coleta 

seletiva como forma de manejar os resíduos no local evitando transporte que 

é a parcela mais cara do processo. Houve críticas do modelo atual que é 

pouco eficiente, incentivando tratar os resíduos na fonte, priorizar ações com 

associações e cooperativas e realizar o tratamento de resíduos orgânicos 

através da compostagem. Foi discutida a ausência de locais para viabilizar a 

compostagem devido o crescimento imobiliário em Florianópolis. Incentivar o 

gerenciamento de resíduos em nível de bairros seria o melhor caminho para 

Florianópolis. Indicou necessidade de que o poder publico realize incentivos 

à Revolução dos Baldinhos (pagamento por serviços ambientais). Discutiu-se 

que a compostagem tem baixos custos em comparação com o destino à 
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aterro sanitário. Foi exposto sobre o incentivo a uso de minhocário 

residenciais como forma de descentralizar a responsabilidade 

compartilhada. Deve-se aumentar a difusão da compostagem domiciliar e 

realizar a separação na fonte também de resíduos orgânicos. Além de 

disponibilizar essa separação em PEVs distribuídos em toda a cidade. 

Necessidade de envio de podas para a compostagem em comunidades 

como o projeto Revolução dos Baldinhos. Mencionou-se que a separação 

na fonte é essencial e que o munícipe deveria pagar caso não separe e 

misture os tipos de resíduos. Os custos de grandes geradores não podem ser 

absorvidos pela COMCAP e esses devem ser responsabilizados. Se houver 

separação na fonte a triagem pode ser eliminada do processo. A coleta 

separada, nesse caso, favorece o mercado, pois evita a depreciação dos 

produtos e a mistura dos mesmos (evita perdas). Foi falado sobre a questão 

de quem não geram resíduos também ser obrigado a paga IPTU e que isso 

poderia ser revisto, pois não usa a coleta pública. Representantes do 

CEPAGRO trouxeram à discussão apontamento do grupo especialmente 

feitos para as Oficinas do PMCS, os quais foram: 1) Pagamento 

institucionalizado por lei municipal para serviços ambientais; 2) tratar resíduos 

orgânicos com compostagem (incentivo); 3) utilizar pátios de compostagem 

com fins para ações sociais em comunidades carentes; 4) necessidade de 

implantação de rede de PEV’s em todo o município; 5) necessidade de que 

haja coleta diferenciada para orgânicos através de procedimentos definidos 

em nível municipal; 6) viabilizar o uso de bombonas ao invés de sacolas 

plásticas para embalar resíduos orgânicos; 7)viabilizar a separação na fonte 

e viabilizar centrais descentralizadas para tratamento de orgânicos. Foi 

abordado que devem ser incentivadas hortas urbanas, assim como foram 

levantadas como inciativas relevantes nas conferências regionais de meio 

ambiente. Foi discutido que essas iniciativas estão ligadas à educação 

ambiental. Representantes da Revolução Dos Baldinhos mencionaram que 
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há necessidade de incentivar que os resíduos orgânicos sejam tratados nas 

próprias comunidades como forma de um gerenciamento comunitário de 

resíduos, dando responsabilidade de sentido de compromisso às 

comunidades. A representante trouxe informações quanto a benefícios que 

a comunidade ganhou em relação ao projeto, como aumento da 

qualidade de vida, produção de hortas comunitárias e alimentos saudáveis 

nas residências, além de mencionar que os gastos iniciais são baixos e 

poderiam ser exemplificados em outras unidades de Florianópolis, mas há 

necessidade de investimentos do poder público. Salientou-se a necessidade 

de reduzir a produção de lixo, assim como investir em educação para 

colocar as iniciativas na prática, assim varias instituições devem firmar 

parcerias. Focou-se que a comunicação social teve ser foco em questões de 

sustentabilidade. Novamente foi abordada a questão das embalagens 

plásticas, podendo incentivar que as comprar fossem sem uso de 

embalagens em supermercados (pessoa leva os produtos sem as caixas e 

plásticos externos, deixando para coleta diferenciada no próprio local de 

compra). Outro participantes sugeriu que fossem instaladas nas vias 

bituqueiras de cigarro ou em cada lixeira publica, destacando que apenas a 

educação ambiental poderá modificar tais comportamentos inadequados 

de lançamento de resíduos no chão. Foi discutido entre os presentes as 

diferenças entre o PMCS e o Plano Municipal de Gestão integrada de 

resíduos sólidos, focando que esse plano não abordará questões sobre 

tarifas, mas que o Plano de gestão sim, estudará como podem haver 

melhorias nesse assunto para viabilizar os serviços. Representantes do 

CEPAGRO mencionaram que a realizaram de compostagem para tratar 

resíduos sólidos orgânicos, especialmente de forma descentralizada, refere-

se a um empoderamento das comunidades na forma de educação 

ambiental. Que esses espaços possam se tornar públicos, como praças e 

hortas comunitárias. Representantes da ONG Nosso Lixo mencionou sobre o 
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ecodesign de embalagens como forma de viabilizar mais a reciclagem e 

que é necessário criar regulamentações para o uso de bombonas e de 

sacos compostáveis/biodegradáveis. Além disso, mencionou sobre as 

questões do poluidor-pagador como forma de diminuir a geração de 

resíduos sólidos urbanos, mencionando sobre suas tecnologias para medição 

da geração de resíduos em residências e condomínios. Reforçou-se a 

necessidade de compostagem descentralizada em parques municipais, 

citando o Parque do Córrego Grande como um exemplo de ação nesse 

sentido com a Família Casca. Mencionou-se a necessidade de implementar 

regulamentação para uso de 02 lixeiras em cada residências, especialmente 

condomínios e que estas sejam fechadas, tampadas, evitando acesso de 

chuvas. Sugeriu uso de bombonas também. Citou-se que os resíduos da 

construção civil são um dos maiores problemas da atualidade e que sua 

reciclagem também deve ser incentivada. Foi sugerida isenção de taxas 

para quem não gera resíduos. Foi discutido o grande desafio sobre a gestão 

de resíduos no que se refere a evitar o envio de materiais recicláveis a aterros 

sanitários. Foi abordada a necessidade de considerar sanções e multas para 

incentivar e punir para viabilizar a responsabilidade compartilhada. Sugeriu-

se que a coleta diferenciada seja incentivada em condomínios. Sugeriu-se 

que sejam usados caminhões coletores viáveis para o transito de 

Florianópolis. A Oficina Temática 1 na região foi encerrada pelos presentes às 

dezessete horas e dois minutos.  
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ATA DA OFICINA TEMÁTICA 2 – TRIAGEM, ESCOAMENTO, MERCADO DA 

RECICLAGEM, CATADORES - PLANO MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA DE 

FLORIANÓPOLIS - PMCS 

No dia vinte de agosto do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas e 

dezoito minutos, no Centro de Educação Continuada, no centro de 

Florianópolis, deu-se início à Oficina Temática 2 sobre Triagem, escoamento, 

mercado da reciclagem e catadores para o Plano Municipal de Coleta 

Seletiva. A Oficina foi aberta pelo presidente da COMCAP, Sr. Marius. O Engª 

Wilson, representante do Grupo Técnico Executivo do PMCS – GTE e da 

COMCAP deu início à apresentação daquela tarde e foi apresentado sobre 

os conceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, algumas inferências 

sobre o Plano e suas intenções. Após, Engº Karina, representante da 

COMCAP também foi chamado para apresentar sobre triagem e os demais 

assuntos daquela tarde. Houve a apresentação de alguns diagnósticos sobre 

a realidade atual das associações que recebem materiais da coleta seletiva 

da COMCAP e outras contextualizações. Às quinze horas e quatro minutos a 

apresentação formal terminou e deu-se inicio à plenária após pausa para o 

café de cerca de quinze minutos. Foi salientada a necessidade de coletar 

informações sobre as politicas publicas para o desenvolvimento do PMCS e 

explicou-se sobre o procedimento de contribuições, o qual seria similar ao 

que havia sido feito na tarde anterior com inscrição dos interessados a 

participar oralmente. Houve crítica aos dados quanto a quantidade de 

catadores informais em Florianópolis apresentado pelo Movimento Nacional 

de Catadores de materiais Recicláveis, exemplificando que podem ser muito 

mais em Florianópolis. Foi apresentada a construção de uma residência com 

materiais recicláveis em Florianópolis, mostrando suas etapas construtivas e 

materiais utilizados. Na residência foram empregadas cerca de 1.200 

garrafas PET para construção de uma laje. A fossa séptica foi construída com 

pneus. Foi discutido que tirar os catadores das ruas e coloca-los em galpões 
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para triagem não é ferramenta de inclusão e sim, para isso, deve-se pagar o 

justo em função de seu trabalho. Sugeriu que fosse pago de forma 

equivalente ao que é enviado ao aterro sanitário. Foi exposto que os 

modelos de triagem mais usados atualmente expõe os catadores à 

insalubridades, perigos, sujeiras e criticou o modelo mecanizado como forma 

de exclusão dos catadores. O que deve ser feito é então capacitar os 

catadores para que produzam mais. Sugeriram-se parcerias entre indústrias e 

o comercio da reciclagem como forma de incluir catadores no mercado da 

reciclagem. Pediu que a municipalidade dê incentivos para viabilizar a 

logística reversa. Representante do MNCR expos que falta infraestrutura nos 

galpões para viabilizar maior possibilidade de mão-de-obra. Expôs que é 

necessário que o sistema seja alterado, uma vez que sistemas mecanizados 

também são caros e não há como pagá-los. A sugestão é incluir empresas, 

condomínios e comunidades em todas as etapas, diminuindo os custos. Foi 

mencionada a existência de vários grupos que agem localmente em 

Florianópolis na gestão de resíduos e que esses devem ser salientados no 

Plano. Necessidade de fortalecer a separação na fonte para fortalecer a 

coleta seletiva. ONG Nosso lixo utilizou de cerca de 10 minutos para falar as 

iniciativas da organização em gestão, educação, auditorias, monitoramento 

quanto a geração de resíduos. Apresentou a Rede “Nolix” que é uma 

tecnologia social desenvolvida em software livre para caracterizar e medir a 

geração de resíduos na fonte. Mencionou que essa iniciativa poderia ser 

usada em associações e cooperativas de catadores para medir a gestão de 

seus processos e a produtividade. Mostrou que os dados podem ficar para 

consulta na web e mostrou exemplo de aplicação do software na 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis – ACMR, localizada no 

Itacorubi. Foi abordado que os processos atuais em centrais de triagem 

precisam ser alterados e que hoje não é dado prestígio e valorização aos 

catadores, pois as associações mal tem conseguido obter seu sustento de 
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forma digna e que o pagamento dessas deve ser alterado. Foi exposto a 

necessidade de capacitação de catadores no caso de utilizar meios 

mecanizados para a triagem. Falta, portanto, educação básica para que o 

catador entenda seu papel e assim possa produzir mais. Qualificação não é 

apenas ensinar apertar botões em sistemas qualificados mecanizados é bem 

mais do que isso, âmbito maior. Foi abordado sobre o Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos e alguns assuntos que irá abordar, entre eles a 

questão de custos e para atender às metas de desvio do aterro sanitário. Foi 

exemplificada a realidade de envio de materiais a outros municípios e que 

por isso as questões vistas devem ser regionais. Exaltou a importância dos 5 

R’s. Foi discutida a necessidade de revisão sobre a questão de ecodesing de 

embalagens para facilitar a reciclagem. Sugeriu que os produtos tenham 

embalagem padronizada. Exaltou a necessidade de “ensinar a pescar” aos 

catadores de materiais recicláveis. Exaltou o projeto da Rede Nolix da ONG 

Nosso Lixo como uma ferramenta importante e viável. Exaltou-se que a 

etapa de transporte e escoamento é uma das mais difíceis no manejo de 

resíduos recicláveis e que deveria ser incentivada a vinda e empresas e 

industrias desse ramo à região, que possam pegar os materiais triados nas 

associações. Foi discutido que a figura dos “atravessadores” na venda de 

materiais recicláveis é um obstáculo, porque o preço final é bem inferior ao 

da venda direto na indústria. Necessidade de educação ambienta para 

incentivar a separação na fonte e facilitar a triagem, assim resultando em 

maior produtividade das associações. Foi discutida a necessidade de 

descentralizar ações de triagem nos próprios bairros, o que era renda e evita 

custos com transporte. Foi abordado que Florianópolis já possui estudos 

técnicos que a impedem de possuir áreas de aterro sanitário. Foi abordado 

que a existência de planejamento são o ponto de partida para que as 

ações sejam viabilizadas. Exaltou que o PMCS de Florianópolis será exemplo 

para todo o estado de Santa Catarine e sugeriu que o PMCS atenda às 
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diversas comunidades, sob vários aspectos e esferas. Sugeriu que o município 

deverá instituir como será a separação na fonte, se por exemplo, ocorrerá 

em três frações (Orgânicos, secos e rejeitos) ou outro modelo. Exaltou que 

esses modelos devem ser apresentados às comunidades. Exaltou-se que haja 

pagamento aos catadores de acordo com o que é pago ao aterro sanitário. 

Foi comentado que atualmente a diversidade de embalagens contribui para 

dificuldades na reciclagem. Sugeriu que o município crie leis para taxar 

embalagens de difícil triagem e reciclagem. Sugeriu que haja pagamento a 

instituições e projetos que façam a coleta independente à coleta pública 

da COMCAP. Sugeriu-se que se houvesse a descentralização de ações de 

coleta empresas já atuantes possam ter prioridade na contratação pelo 

poder público para esses serviços. Foi discutido que o PMCS deve ter projetos 

para incluir catadores informais no processo e que outros devem levar em 

conta as associações já existentes. Foi abordado que essas associações tem 

dificuldades de obter autorizações, tais como alvarás e licenciamento 

ambiental. Expos que essas organizações não tem administrações 

adequadas e que é difícil obter recursos do governo federal para melhorias. 

Indicou necessidade de criação de programas para incentivar tais 

capacitações em associações e cooperativas para buscarem recursos no 

governo federal. Foi discutida a regulação natural do mercado da 

reciclagem em função da sazonalidade dos preços e pela oferta e procura. 

Incentivou-se o pagamento por serviços ambientais às entidades com 

iniciativas reconhecidas e que não recebem apenas devido sua 

produtividade. Foi discutido que a triagem recebe ainda muitos materiais 

que são rejeitos. Foi exposta a dificuldade de associações em comunicar-se 

com industrias diretamente e assim receber mais pela venda de seus 

produtos. Falou-se que há muita contaminação de resíduos e que isso 

dificulta a venda. Houve exposição de que o Banco do Brasil atua 

incentivando catadores e associações uma vez que são atividades 
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interessantes, mas que é necessário regulamentações para que esses 

financiamentos sejam mais seguros e deem legitimidade às ações dos 

catadores. Foi discutido a dificuldade em fornecer renda adequada aos 

catadores, uma vez que isso depende da sua produtividade. Foi solicitado 

que seja dado subsídios às associações para melhorar o pagamento aos 

associados que assim, tendo sucesso, a associação possivelmente cada vez 

mais atrairá pessoas para atuar. Fez-se questionamento sobre a necessidade 

que as Oficinas sejam colocadas em práticas e o que estava sendo 

discutido ali. Foi solicitado que fosse dado foco à educação na separação 

de materiais na fonte, pois as associações recebem muito material 

contaminado o que dificulta a atuação e acaba por desestimular as 

pessoas atuarem em associações. Houve discussão sobre a realização de 

um plano de coleta seletiva antes de um plano de gestão integrada de 

resíduos, pois as diretrizes deveriam ser dadas pelo plano de gestão de 

resíduos. Foi discutido que os catadores necessitam de melhor infraestrutura 

e que poderiam ser usados para isso terrenos vazios da prefeitura. Foi 

indicado que houvesse programa que desse incentivo ao catador que 

buscasse formações e estudo. Foi apresentada iniciativa de Minas Gerais 

onde os catadores recebem por tipo de material triado, evitando que se 

foque em materiais específicos como o alumínio apenas. A Oficina Temática 

2 na região foi encerrada pelos presentes às dezessete horas dando-se 

publicidade ao e-mail para contato posterior e outras contribuições.   
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ATA DA OFICINA TEMÁTICA 3 – TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

ORGÂNICOS DO PLANO MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA DE FLORIANÓPOLIS - 

PMCS 

No dia vinte e um de agosto do ano de dois mil e quatorze, às quatorze 

horas e dezesseis minutos, no Centro de Educação Continuada, no centro, 

deu-se início à Oficina Temática 3 sobre o tema de tratamento de resíduos 

sólidos orgânicos do Plano Municipal de Coleta Seletiva. A Oficina foi 

introduzida pelo Diretor de Saneamento da Secretaria Municipal de 

Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA da Prefeitura Municipal, Sr. 

Carlos Casagrande. Após esta abertura a apresentação ocorreu de forma 

detalhada e explicativa através de data show, cujo conteúdo ocupou 38 

(trinta e oito) “slides” em “Powerpoint”, sendo ministrada pela Engª. Flávia G. 

Orofino e Engº. Edmar, representantes da Companhia de Melhoramentos da 

Capital -  COMCAP. A apresentação ocorreu em duas etapas principais: os 

conceitos e preceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal n° 

12.305/2010), bem como objetivos e apresentação do Plano Municipal de 

Coleta Seletiva aos presentes; e uma segunda etapa com apresentação 

sobre temas relacionados ao tratamento de resíduos orgânicos 

propriamente ditos, ou seja, técnicas, conceitos, tecnológicas, experiências, 

projetos desenvolvidos, entre outros assuntos correlatos. Foi divulgada a 

doação de um livro à Fundação Municipal de Meio Ambiente – FLORAM 

sobre compostos orgânicos, o qual foi exposto que ficaria para consulta 

pública na biblioteca do Parque Municipal do Córrego Grande. Foi discutida 

a comparação feita durante a apresentação de que compostagem 

assemelha-se ao processo que ocorre nos aterros sanitários. Verificou-se que 

isso pode ser um equívoco, tendo-se que os processos de compostagem 

assemelham-se mais a incineração, no entanto, biológica (mineralização 

biológica). A empresa Composul, com sede em Içara/SC apresentou 

tecnologias de compostagem utilizadas por ela e outros manejos, com uso 
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de equipamentos mecanizados (revolvedores mecânicos) e ainda outras 

tecnologias, como impermeabilizações do solo e recirculação de chorume. 

Representante do CEPAGRO/UFSC apresentou informações sobre o Projeto 

“Revolução dos Baldinhos” e o ganho de um prêmio em nível nacional, 

desenvolvido pela Fundação Banco do Brasil – BB, como um projeto de 

relevância no tema de tecnologias sociais para o desenvolvimento 

sustentável no ano de 2013. O tema do prêmio foi: Gestão Comunitária de 

Resíduos Orgânicos e Agricultura Urbana. Expos ainda a necessidade de 

garantir que iniciativas como o projeto sejam difundidas e viabilizadas na 

forma de políticas públicas, que devem ser objetivos do PMCS. Foi criticada 

a ineficiência da COMCAP em atender demandas relacionadas a resíduos 

orgânicos no município e que isso deve ser levado em conta no futuro. Neste 

momento foi apresentado um vídeo sobre o Projeto Revolução dos Baldinhos 

e o prêmio recebido. Representante da Revolução dos Baldinhos falou sobre 

a dificuldade do grupo em realizar as atividades devido a falta de um 

espaço próprio para alocar a atividade na comunidade do Chico Mendes e 

que falta parceria da administração para viabilizar isso. Foram também 

levantadas dificuldades que o grupo enfrenta quanto à coleta de materiais 

orgânicos, cujo auxilio semanal é da COMCAP através de um veiculo de 

pequeno porte. Foi exposto que essa coleta às vezes é ausente por parte da 

Companhia, dificultando o processo do grupo e que deveria ser continua. 

Foi discutida a necessidade de melhorar a infraestrutura do projeto, 

especialmente cedendo um espaço (terreno), que está em vias de processo 

legal de sua documentação, no entanto de forma lenta e duvidosa se 

poderá ser mesmo efetivada (problemas devido a escrituras, 

principalmente). Foi solicitado mais apoio à Prefeitura Municipal sobre o 

assunto do projeto. Foi divulgado pela representante no dia da FAPESC – 

Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado de Santa Catarina sobre um fórum 

de discussão/reuniões de novos projetos em energias renováveis, tal qual o 
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emprego do biogás que está relacionado a resíduos sólidos. Foi discutido 

pelos presentes a questão da agricultura urbana com ênfase em projetos 

que tem sido desenvolvidos na SMHSA, especialmente para o Maciço do 

Morro da Cruz (comunidades), ou seja, agricultura urbana para áreas de 

interesse social (foi realizada uma apresentação em slides “PowerPoint” 

sobre o tema). Foi discutido sobre o projeto de cooperação entre a 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a COMCAP/Prefeitura na 

área de resíduos orgânicos, o qual está desativado no momento. Foi 

apresentado um vídeo denunciando a coleta de resíduos de pescados no 

Mercado Público de Florianópolis juntamente com materiais recicláveis, 

expondo o manejo inadequado de resíduos por parte de alguns funcionários 

da COMCAP e falta de fiscalização. Foi discutido que o cenário atual do 

município está a desejar em relação aos preceitos da Politica Nacional. Foi 

discutido sobre a “criminalização” que ocorreu em relação aos projetos de 

compostagem que a UFSC desenvolve/desenvolvia no campus universitário. 

Demonstrando-se que diversos empasses políticos e o descaso do poder 

público e da reitoria da Universidade colaboram ou colaboraram para que 

essas práticas/ações sejam pouco incentivadas e desenvolvidas no âmbito 

municipal. Representante da empresa Agroecologia, localizada no bairro 

Cachoeira do Bom Jesus, apresentou iniciativas adotadas pela empresa, 

mostrando fotografias de sua infraestrutura como forma ilustrativa aos 

presentes e para desenvolver as discussões. Foi mencionada a necessidade 

de criação de subsídios e incentivos como o pagamento por serviços 

ambientais para as empresas e entidades que desenvolvem atividades de 

compostagem e desvio de resíduos do aterro sanitário. Isso, como forma de 

viabilizar mais essas práticas que são importantes. O representante da ONG 

Nosso Lixo apresentou o Programa “Adquira seu minhocário” como forma de 

incentivar a compostagem/vermicompostagem residencial. Expos como 

ocorre o programa e quais os seus benefícios e vantagens, indicando que 
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pode ser um programa incentivado em nível municipal já que algumas 

prefeituras adotam e apoiam atividades semelhantes aos munícipes. Foi 

amplamente discutida a questão sobre os licenciamentos ambientais de 

áreas de compostagem e as dificuldades atuais do ramo. Foi mencionado 

que os critérios normativos são muito exigentes, inviabilizando pequenas 

áreas, assemelhando-se à licenciamento de aterros sanitários, por exemplo. 

Foi sugerido que esses índices normativos deveriam ser revistos pelos órgãos 

ambientais, em especial pela FATMA – Fundação Estadual de Meio 

Ambiente. Foi exposto que há iniciativas e fóruns que procuram alterar o que 

consta na Instrução n° 65 da FATMA sobre essas atividades. Mas ficou claro 

que é necessário apoio para que isso venha a se concretizar, pois há muita 

burocracia para ativar essas ações de compostagem no estado. Foi 

discutido que cerca de 30 áreas de compostagem, com cerca de 1 hectare 

de área, localizadas em bairros de forma descentralizadas, poderiam 

atender a demanda de tratamento de resíduos orgânicos produzidos pelo 

município. Essas pequenas áreas evitariam impactos de vizinhança como 

ocorrem com maiores áreas, viabilizando o tratamento de resíduos orgânicos 

em Florianópolis. Esse assunto foi complementar a questão dos 

licenciamentos da FATMA, uma vez que menores áreas poderiam ter as 

autorizações de forma mais fácil. Foi exposto que o município tem diversas 

características, as quais o enquadram sobre “pequenas cidades” dentro de 

uma “grande cidade”. Nesse raciocínio ficou exposta ao grupo que apenas 

um modelo é inviável a realidade local e que Florianópolis deverá adotar no 

PMCS tecnologias descentralizadas para o manejo de resíduos, incluindo o 

seu tratamento de orgânicos. Foi exposto ainda que PMCS incluirá em seu 

escopo estudos sobre a caracterização de resíduos sólidos, da coleta 

seletiva e da convencional, exemplificando as potencialidades que o 

município tem em relação ao manejo adequado de resíduos. Destacou-se 

que a área central é problemática em termos de coleta de resíduos e que 
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cada área deve ser planejada de acordo com suas peculiaridades. 

Esclareceu-se que há necessidade de que o composto oriundo da 

reciclagem de material orgânico deve ser utilizado na agricultura urbana e 

familiar, portanto há necessidade de se regulamentar a qualidade e o uso 

do mesmo. Sugeriu-se criar parceria com a Empresa de Pesquisa e Extensão 

Agropecuária de Santa Catarina – EPAGRI para estudos no assunto e auxiliar 

assim o escoamento desse produto no mercado. Foi explicado aos presentes 

o uso do minhocário e quais resíduos podem ser usados nessas unidades. Foi 

discutida e criticada a ausência de incentivos políticos nas discussões sobre 

coleta seletiva no município. Foi ainda levantada à necessidade de se 

mapear e definir as áreas que sejam passiveis de utilização para a gestão de 

resíduos e, por exemplo, de compostagem, transbordo, etc. O grupo 

CEPAGRO pediu palavra para expor 9 posicionamentos que vê como 

importantes para viabilizar projetos como a Revolução dos Baldinhos e 

incentivar a compostagem no município dentro do PMCS, os quais são:  

1. Incentivar e viabilizar a separação de orgânicos ainda na fonte – 

sugeriu a coleta diferenciada de orgânicos.  

2. Incentivar a compostagem doméstica no município. 

3. Desenvolver o modelo de coleta seletiva onde a compostagem seja o 

sistema para tratamento de resíduos orgânicos.  

4. Incentivar e viabilizar a compostagem institucional nas unidades 

educacionais, centros de saúde, hospitais, estabelecimentos prisionais, 

asilos, condomínios, empresas, ONGs como forma de incentivar o 

gerenciamento autônomo desses locais e instituições.  

5. Realizar um zoneamento municipal que seja flexível ao uso dessas 

tecnologias e permissivo a elas.  

6. Desenvolver sistemas de compostagem descentralizados de 

tratamento de orgânicos.  
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7. Que sejam adotados sistemas comunitários de gestão de resíduos 

orgânicos através da compostagem e incentivando a agricultura 

urbana.  

8. Que os resíduos da poda, roçadas e de madeireiras sejam destinadas 

obrigatoriamente para áreas de compostagem. 

9. Que haja legislações municipais que incentivem e regulamentem o 

pagamento por serviços ambientais (remuneração e subsídios) à 

cooperativas, associações e empreendimentos comunitários que 

realizem a coleta e o destino de materiais recicláveis, assim como dos 

orgânicos.  

O grupo ainda expos outros itens que são mais abrangentes e cabem ao 

PMCS como um todo e não apenas ao tema de resíduos orgânicos, os quais 

também foram encaminhados na forma de um documento com 

posicionamentos discutidos anteriormente às oficinas. São transcritos abaixo: 

1. Desenvolver a separação de resíduos em três categorias, sendo: 

orgânicos compostáveis, recicláveis secos e rejeitos.  

2. Viabilizar a compostagem domiciliar, diminuindo a demanda à coleta.  

3. Implantar PEV’s – Pontos de entrega voluntaria em espaços públicos e 

privados (praças, escolas, supermercados, pontos de ônibus, postos de 

combustíveis, esquinas, centros de saúde, etc.).  

4. Implantar PEV’s para resíduos orgânicos também em espaços públicos 

e privados, com uso de bombonas de no máximo 50 l (volume), com 

tampas largas e alças laterais (facilitar a coleta).  

Após foi apresentado o projeto “Família Casca” desenvolvido no espaço do 

Parque Municipal do Córrego Grande, também com apresentação de 

fotografias e outras informações. Sugeriu-se adotar essa iniciativa de sucesso 

para demais parques e unidades de conservação municipais, como forma 

de acentuar a compostagem descentralizada em Florianópolis. Deu-se 

discussão ampliada à necessidade de menores áreas de compostagem e 
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efetiva descentralização. No entanto, foi exposto que projetos maiores são 

necessários também para atendimento integral das metas do Plano 

Nacional de Resíduos e da Lei de Resíduos Sólidos. Grandes projetos são 

viáveis economicamente em menor tempo, além de que os processos ficam 

mais facilitados assim como a realização de investimentos e a busca por 

financiamentos. Sugeriu a criação de uma Associação Nacional para a 

Compostagem. Foi discutida a variabilidade sobre os modelos a serem 

adotados em Florianópolis e que o Plano deve pensar sobre diferentes 

aspectos e possibilidades. Foi novamente discutido a ausência de áreas 

publicas para uso em atividades de resíduos e de compostagem, assim 

como com o projeto da Revolução dos Baldinhos. Sugestão de que os 

alvarás de funcionamento sejam atrelados à apresentação do adequado 

gerenciamento de resíduos pelos estabelecimentos comerciais. Essa 

sugestão complementa-se à necessidade levantada de que o município 

defina quem são os geradores que são responsáveis pelos seus resíduos 

(grandes geradores). Assim, esses geradores pagam pelo seu gerenciamento 

às empresas especificas e não utilizam o serviço normal da COMCAP (ou 

então pagam de forma diferenciada a COMCAP, de forma compatível a 

sua geração e a demanda da coleta). Foi levantada a necessidade de foco 

do PMCS em programas de educação ambiental e sugeriu-se que seja 

incentivado o uso de composto de resíduos orgânicos na agricultura geral e 

familiar. Elucidou os preceitos da Política Nacional de Resíduos onde a 

hierarquização quanto a não geração, a redução e a reciclagem devem 

ser priorizadas, seguidos pelo tratamento. Foi levantado o assunto da falta de 

educação e conhecimento dos gestores públicos, os quais não tem 

conhecimento especializado em resíduos, engessando os técnicos e a 

COMCAP na tomada de decisão de questões importantes. Expressou-se a 

dificuldade em dar continuidade a projetos de relevância no tema de 

resíduos e tantos outros em função de mudanças frequentes entre os 
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gestores públicos (chefias), bem como a falta de comprometimento com 

questões ambientais dessas pessoas. Foi falado que o Projeto Beija Flor, por 

exemplo, foi desativo por diversos motivos, entre eles o político, da falta de 

incentivo. Discutiu-se sobre educação ambiental e todos os presentes foram 

convidados a participar das Oficinas Temáticas 4 com esse tema foco. A 

oficina foi encerrada pontualmente às dezessete horas no local e os 

organizadores agradeceram as discussões do dia.  

 

 

ATA DA OFICINA TEMÁTICA 4 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O PLANO 

MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA DE FLORIANÓPOLIS - PMCS 

No dia vinte e três de agosto do ano de dois mil e quatorze, às quatorze 

horas e trinta minutos, na sede da COMCAP, bairro Estreito, deu-se início à 

Oficina Temática 4 sobre Educação Ambiental para o Plano Municipal de 

Coleta Seletiva. A Oficina foi apresentada pela Engª. Flávia Guimarães 

Orofino, representante do Grupo Técnico Executivo – GTE e da Companhia 

de Melhoramentos da Capital. A apresentação ocorreu de forma detalhada 

e explicativa oralmente e com auxílio de quadros pela profissional tendo em 

vista que os dispositivos multimídia não estavam operantes.  Foi dada 

introdução sobre o que era o Plano Municipal de Coleta Seletiva abrindo 

discussão sobre a questão dos resíduos serem dispostos em aterros sanitários 

de forma inadequada a Lei da Política Nacional. Foi discutido o papel do 

Ministério Público exigindo dos municípios que se adequassem à Lei dentro 

dos prazos definidos e que essa cobrança ocorreu desde a sanção da 

Política sob às administrações municipais, especialmente seis meses antes do 

mês de agosto de 2014, onde haveria necessidade do encerramento de 

lixões. Foi informado que a ABES – Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária auxilia o Ministério Público na fiscalização regular dos aterros em 

Santa Catarina. Assim, devido a essas políticas e fiscalizações o estado 
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avançou mais do que o restante do país no gerenciamento de resíduos. 

Foram discutidos os preceitos da Política Nacional sobre a Responsabilidade 

Compartilhada, acordos setoriais e logística reversa e que para que essas 

ações nesses temas possam ser efetivadas o plano municipal de coleta 

seletiva é necessário. Foi discutido que Florianópolis é pioneira em termos de 

programas de coleta seletiva, sendo uma das primeiras cidades a ter um 

programa municipal. Foi questionado se este Plano fara parte dos demais 

Planos, tal qual o Plano Intersetorial de Resíduos Sólidos e que os mesmos 

deveriam ser complementares. Foi divulgado que o Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos possivelmente será realizado em breve, cujo recurso a 

princípio está na Secretaria de Desenvolvimento Regional e que o mesmo 

englobará vários municípios da região. Foi dada sugestão que cada 

comunidade de Florianópolis tenha o seu próprio galpão de triagem de 

materiais recicláveis. Foi discutida a atuação de catadores no histórico de 

Florianópolis, dando-se menção ao que ocorria antes dos catadores serem 

organizados em associações. Foi discutido que atualmente não é mais 

possível que catadores façam a coleta pelas ruas, uma vez que essas 

atividades causam problemas de saúde e também por causa de legislações. 

Foi exposto que catadores estão em situação precária e que há dois tipos: o 

catador profissional que sua renda é exclusiva da coleta e outro que exerce 

a função esporadicamente. Foi sugerido que cada bairro tenha seu 

programa de coleta seletiva, com apoio da municipalidade para 

organização, principalmente. Foi discutido que, atualmente, o trabalhador 

da limpeza urbana tem que ser instruído de forma diferenciada e que não 

basta manter a cidade limpa, mas que o funcionário deve entender quais 

são os tipos de resíduos para fazer seu manejo correto e que isso envolve 

educação ambiental. Alguns presentes demonstraram que estavam ali para 

aprender mais sobre o tema e levar às suas comunidades/bairros, tal qual 

colégio onde um dos presentes trabalha, para atuar com preceitos de 
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educação ambiental. Foi levantada a problemática de resíduos no mar 

(região de Itaguaçu) e que a educação ambiental tem papel fundamental 

para evitar esse tipo de atitude. Foi aberto momento para se falar sobre 

consórcios entre municípios para gestão de resíduos, uma vez que um dos 

participantes era membro do consórcio de Lages, na região serrana. Foi 

exposto que dentro de um consórcio, como ocorre em Lages, os programas 

de educação ambiental são planejados dentro de todos os membros, 

atuando com ações formais e informais. Por isso uma sugestão seria atuar 

também com educação às pessoas mais adultas, com metodologias 

específicas, pois tem mais dificuldade em aceitar as mudanças de 

paradigmas em comparação com crianças. Foi discutido entre os presentes 

que os avanços em educação ambiental são desafiantes e que o processo 

é lento e contínuo e não são resultados vistos em períodos de poucos anos, 

por exemplo. Foram apresentados alguns dados quanto à triagem de 

materiais em Florianópolis para elucidar a discussão dos presentes sobre os 

cenários atuais. Foi discutido que a “lógica” da Politica é a de evitar a 

geração de resíduos e não apenas reciclar, ou seja, que há uma dificuldade 

muito grande em se atender à Lei quando o mercado atua na forma do 

aumento excessivo do consumo e consequentemente da produção de 

resíduos. Assim, Florianópolis segue a mesma linha, aumentando anualmente 

a sua produção de resíduos em função do crescimento da população e do 

aumento do consumo. Foi discutida toda a hierarquia da gestão de resíduos 

sólidos da Lei Nacional de Resíduos evidenciando que os costumes hoje 

empregados estão muito aquém do que é preciso realizar para evitar 

problemas. Nesse processo, para reciclagem a participação da população 

é fundamental, especialmente na separação adequada na residência que 

acaba por auxiliar o processo de seleção. Foi sugerido que se incentive a 

diminuição do uso de sacolas plásticas e que a divulgação de ações e 

temas é essencial para ativar as comunidades para a educação ambiental. 
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Foram discutidas as alternativas de incineração e tratamento de resíduos 

orgânicos como forma antagônica de aproveitar os materiais. Assim, 

compostando o material pode ser reutilizado para outro fim e não apenas 

incinerado gerando poluentes e custos de sua operação. Foi explicado 

sobre como ocorre um aterro sanitário e se ele causa contaminação. Assim 

discutiu-se que como são poluentes também, apesar de alguns controles de 

engenharia e ambientais, deve receber apenas o que não é reciclável, 

como forma de evitar impactos. Foi exposto que a incineração não é 

apoiada pelo Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis – 

MNCR, pois estudos europeus indicam que a queima de resíduos pode 

causar diversos tipos de câncer na população. Além disso, que essa matéria 

prima que vai para incineração pode gerar renda para diversas famílias. 

Salientou-se que hoje há cerca de 3 milhões de pessoas que vivem de 

materiais recicláveis. Foram sugestões que haja educação ambiental 

continuada para a população e também para catadores. Que os temas e 

assuntos da Política Nacional devem ser divulgados nos rádios e televisão 

com maior enfoque para atingir todas as pessoas. Sugeriu-se que a coleta 

seletiva seja realizada com apoio dos catadores locais onde os garis sejam 

treinados e orientados pelos catadores que conhecem melhor os materiais 

que podem ser encaminhados para o mercado. Foi sugerido que o uso de 

sacolas plásticas comuns seja diminuído e inclusive proibido. Foi sugerido que 

possam ser utilizadas sacolas de diferentes cores para os diferentes materiais 

para a coleta seletiva. Foi discutido que o uso de sacolas envolve o 

comércio e que eles devem ser conscientizados para diminuir esse uso. Foi 

discutido que a compra de materiais reciclados ainda é mais cara que a 

compra de materiais comuns e que esse déficit desmotiva a aquisição de 

produtos sustentáveis, portanto o preço deveria ser mais barato nesse caso. 

Foi exposto que há municípios em que há a cobrança de uma taxa 

municipal para quem utiliza sacolas plásticas, assim incentivar que o cliente 
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possa ter a opção de usar sacolas de papel. Foi exposto que nos EUA, por 

exemplo, só há uso de sacolas de papel. Outra sugestão foi a de implantar o 

reaproveitamento de material da construção civil que também tem muito 

desperdício. Foi discutido que a educação ambiental é importante para 

diminuir o preconceito com materiais recicláveis. Foi sugerido que os 

catadores fossem remunerados em função das toneladas triadas desviadas 

do aterro sanitário, de forma equivalente ao valor que vai ao aterro (custo). 

Foi discutido que a coleta seletiva tem problemas quanto a mercado e a 

comercialização de materiais triados, por isso alguns são vantajosos e outros 

não. Nesse sentido expos que é a indústria que deve se comprometer em 

produzir embalagens mais sustentáveis e com capacidade real de 

reciclagem e que isso se dará através de leis específicas. Foi sugerido que 

haja campanhas com foco na educação do que deve ser separado para a 

coleta seletiva, pois é uma deficiência da população esse conhecimento. 

Sugeriu-se que sejam implantadas lixeiras públicas que tenham a separação 

por cores em três tipos e, que essa ação deve ser com base no que é 

gerado em cada localidade. Além disso, foi sugerido que haja campanhas 

de educação para o encaminhamento correto de “micro-lixo” nas cidades. 

Além da criação de uma comissão fiscalizadora no município para o 

cumprimento das ações e metas do PMCS. Foi sugerido que se utilize outdoor 

para divulgações e campanhas de educação ambiental no tema de 

resíduos sólidos também. Foi discutido sobre a importância da lavagem de 

materiais recicláveis pela população e que isso deveria ser melhor difundido. 

Foi sugerido que se incentive o uso de venda de produtos à granel, evitando-

se assim o uso de embalagens plásticas. Foi dado sugestão de que as 

campanhas do plano municipal levem como tema foco a denominação 

“Florianópolis Sustentável”. Foi sugerida uma campanha sobre o que é 

reciclável e como deve ser feita a coleta seletiva pelas pessoas e que as 

campanhas devem ter assessoria técnica competente para serem efetivas. 
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O uso de canecas retornáveis ou reutilizáveis também deve ser foco para a 

coleta seletiva ao invés do uso de copos descartáveis. Foi discutido sobre o 

Programa Lixo Zero e que o mesmo deveria ser adotado em Florianópolis. 

Próximo das dezessete horas e vinte minutos a Oficina temática 4 na região 

do Estreito foi encerrada, agradecendo-se a participação de todos os 

presentes e pelas ideias e iniciativas.  

 

 

ATA DA OFICINA TEMÁTICA 4 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O PLANO 

MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA DE FLORIANÓPOLIS - PMCS 

No dia vinte e três de agosto do ano de dois mil e quatorze, as quatorze 

horas e quarenta minutos, na sede do CTRes - COMCAP, no bairro do 

Itacorubi, deu-se início à Oficina Temática 4 sobre Educação Ambiental para 

o Plano Municipal de Coleta Seletiva. A Oficina foi introduzida pela Glória, 

representante do Grupo Técnico Ampliado – GTA e da Companhia de 

Melhoramentos da Capital – COMCAP. Houve uma apresentação educativa 

dos personagens Dona Tainha e Vento Sul, integrantes da equipe do Setor 

de Educação Ambiental da COMCAP. A apresentação contou com 

canções que têm como foco temas ambientais e de preservação em 

relação a resíduos sólidos. As canções tiveram como tema principal a 

necessidade de preservação dos animais marinhos evitando o lançamento 

de efluentes e de resíduos e também englobando a questão do adequado 

manejo do óleo de cozinha e seu encaminhamento à coleta. Após o 

momento lúdico, a apresentação ocorreu de forma detalhada e explicativa 

através de data show, cujo conteúdo ocupou 31 (trinta e um) “slides” em 

“Powerpoint”, sendo ministrada pela Sra. Glória – COMCAP. Ao longo da 

apresentação, devido ao baixo público presente, a oficina foi conduzida de 

forma aberta, onde os presentes puderam expor e discutir pontos ao longo 

da apresentação e não apenas no final da plenária. Foi sugerido ao PMCS 
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que levasse em consideração o Plano Diretor Municipal e que fossem 

definidas áreas no município para aguardar a implantação futura de 

estruturas para gestão de resíduos, como estações de tratamento, centrais 

de triagem, etc., tendo em vista que há falta de espaços para receber tais 

unidades.  Deu-se exemplo da localização do CTREs, onde estavam 

reunidos, pois é necessário zoneamento específico para essas atividades e 

infraestruturas de saneamento. Foi discutido amplamente entre os presentes 

o conceito de educação ambiental e foi abordado que a denominação 

“lixo” não deve mais ser utilizado e sim “resíduos”. Esse “novo” termo deve ser 

difundido para atendimento à Política Nacional de Resíduos sólidos que 

trouxe a tona mais veemente esse tema. Foi discutido que essa transição 

deve ser feita aos poucos e é necessária, mas que o termo “lixo” ainda está 

muito enraizado. Discutiu-se essa necessidade de transição e a dificuldade 

para dar esse foco às populações de baixa renda e de baixa escolaridade. 

Foi discutido que para crianças, essa denominação ainda é a mais usada. 

Portanto, foi sugerido que a educação ambiental deve abordar 

metodologias no PMCS para desencadear a mudança do uso do conceito 

lixo. Foi perguntado pelos presentes como é feita a mobilização ambiental 

em Florianópolis, quais são as ações de educação ambiental. Foi respondida 

a questão com base no conteúdo de um slide da apresentação que 

continha um resumo de todas as ações e programas desenvolvidos pelas 

diversas secretarias municipais e pela COMCAP. Foi exposta a necessidade 

de incluir as ONGs para atuar no tema de resíduos sólidos, educação 

ambiental e diminuição de consumo, com, por exemplo, a adoção de 

reuniões periódicas entre as ONGs, fortalecendo esses movimentos 

espontâneos. Sugeriu-se que essas reuniões partam como iniciativa do 

município, para mobilizar essas organizações oficialmente, num calendário 

próprio. Foi discutido sobre a coleta de orgânicos que já é uma necessidade 

levantada na Lei Nacional de Resíduos Sólidos e que devera ser uma 
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realidade na prática, inclusive em Florianópolis.  Foi dado espaço para que 

um participante (empreendedor da Oeko) apresentasse iniciativas de 

educação ambiental de outros países como da Europa e EUA. O mesmo 

apresentou os sacos biodegradáveis/biocompostáveis com amido que 

poderiam ser uma alternativa para o uso na coleta diferenciada de resíduos 

orgânicos em Florianópolis. Foi sugerido pelo grande grupo que o site da 

prefeitura tenha bem detalhado o informe de como separar os resíduos nas 

residências e onde comprar sacos especiais, caso sejam futuramente 

adotados pelo poder público para viabilizar a compostagem. Isso foi 

sugerido com base em vídeos e sites de grandes cidades do mundo, onde 

essa tecnologia já é empregada e muita informação é veiculada nos sites 

das prefeituras dessas cidades. Discutiu-se a necessidade de que o município 

identifique quais são os grandes geradores na forma de uma lei específica, 

eliminando assim a participação do poder público nessa parcela de 

geradores que devem ser os responsáveis por realizar o manejo de seus 

resíduos, conforme Lei a nacional de resíduos sólidos. Discutiu-se sobre a 

questão de pagamento por serviços ambientais, na forma de subsídios a 

ONGs, empresas e outras entidades que de alguma forma contribuem para 

o manejo de resíduos e para que menos resíduos sejam enviados ao aterro 

sanitário, fazendo parte do serviço público municipal. Foi indicada a 

necessidade de inserção no plano da identificação de áreas de Pontos de 

entrega voluntária – PEV em cada bairro/região. Necessidade de criação de 

um padrão de lixeiras no município, com adoção de apenas 3 cores, sendo 

uma para resíduos orgânicos, resíduos recicláveis e uma última para os 

rejeitos, através de uma Lei municipal. Essa seria uma necessidade para 

simplificar o padrão existente de cores definidas pelo Conselho Nacional de 

Meio Ambiente – CONAMA. Sugeriu-se adotar as cores marrom, azul e cinza, 

respectivamente aos tipos de resíduos mencionados acima. Foi questionado 

sobre o uso de bombonas plásticas para a coleta de resíduos orgânicos, 
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discutindo-se sua questão de limpeza gerando efluentes que podem ser 

contaminantes, dificuldade de transporte e carga manual, entre outros 

aspectos que deveriam ser avaliados para escolher a melhor opção de 

armazenamento temporário para a coleta seletiva. Foi abordado sobre o 

projeto da Revolução dos Baldinhos, implementado em Florianópolis e sua 

capacidade de difusão a outros bairros e comunidades. Foi elencado que é 

um projeto importante e passível de ser diversificado em outras regiões de 

Florianópolis, devendo ser veemente considerado no PMCS como iniciativa 

interessante e viável. Mas foi levantado que projetos desse tipo devem ter 

auxilio da administração municipal para iniciar e sensibilizar as comunidades. 

Foi questionada a influência do encaminhamento de papel higiênico à 

compostagem e o que isso poderia acarretar em termos de qualidade do 

composto final. Foi explicado que essa prática é proibida no Brasil, assim 

como o uso do composto vindo de resíduos orgânicos em cultivos agrícolas.  

Isso, para os presentes, deveria ser revisto e permitido, uma vez que os 

contaminantes são eliminados no processo que ocorre na compostagem. No 

entanto, recomendou-se realmente não encaminhar resíduos de papel 

higiênico a compostagem, especialmente se será usado em agricultura por 

uma questão de prevenção. Foi discutida a tecnologia dos “banheiros 

secos” que se utilizam do mesmo conceito da compostagem para tratar 

efluentes e resíduos humanos em locais sem saneamento básico (esgoto 

sanitário). Foi amplamente discutida a hierarquia da gestão de resíduos 

sólidos trazida pela Lei nacional de resíduos sólidos e que isso deve ser 

levado em conta nos programas de educação ambiental. Foi discutida a 

realidade municipal quanto à coleta seletiva e a necessidade de realizar um 

“mix” de modelos de coleta e tecnologias para atender às diferentes regiões 

de Florianópolis. São, portanto necessários que se adotem PEVs, áreas de 

tratamentos, área para contentores especiais e/ou mecanizados, áreas para 

implantar centrais de compostagem, entre outras que devem ser estudadas 
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no desenvolvimento do PMCS. Foi discutido que Florianópolis, apesar de 

pioneira no ramo da coleta seletiva, pouco avançou a não ser na 

abrangência do serviço, que continuamente aumenta em função do 

aumento da população. Mas em termos de tecnologia, pouco avançou 

desde meados de 1980. É necessário ter centrais de tratamento de resíduos 

orgânicos e que isso sempre foi um item debatido e pouco explorado aqui, 

mesmo as tecnologias serem amplamente conhecidas (explorado em nível 

público municipal). Foi discutido que o Brasil no geral está muito atrasado no 

planejamento de resíduos. Necessidade de que o poder público assuma seu 

papel de gestor e dê o primeiro passo na disponibilização de espaços e 

tecnologias adequadas. Deve ser dado foco na educação ambiental para 

aumentar a participação junto à população na segregação dos materiais 

na fonte. Foi discutido que, embora haja ideias para a educação ambiental, 

não há uma “receita” pronta e que as diversas metodologias devem ser 

empregadas continuamente sem cessar em todas as camadas sociais. 

Necessidade de haver manejo diferenciado do vidro, com uma coleta 

diferenciada ou locais específicos em cada bairro para esse material. Foi 

indicado que as ações da COMCAP devem ser mais bem divulgadas, assim 

como de secretarias envolvidas com o tema de resíduos sólidos e coleta 

seletiva. Necessidade de padronizar os caminhões da coleta seletiva para 

atestar à população que aqueles resíduos separados estão realmente indo 

às associações para triagem. Uso de caminhões com pintura e identificação 

especial e que o uso de caminhões compactadores causa certa confusão à 

população que não conhece como é o seu funcionamento. Foi indicado 

que no PMCS se crie um programa onde o resíduo pesado/volumoso 

pudesse ser encaminhado às associações em comunidades carentes para 

serem recuperados e reutilizados (tais como sofás, armários, mesas, 

eletrodomésticos, etc.). Foi dado foco que a COMCAP precisa viabilizar 

urgente a rede de PEV’s pelo município. Foi sugerido que programas de 
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compostagem como os da UFSC/Agronomia devem ser incentivados pela 

administração municipal. Sugestão de obrigar constar no calendário normal 

escolar a realização de uma disciplina especial de educação ambiental e 

isso foi amplamente discutida pelos presentes. Chegou-se, portanto na 

conclusão que deve ser criada uma Política Municipal de Educação 

Ambiental formal, através de Lei, assim haveria uma programação 

específica e padronizada em todo território e escolas. Sugeriu-se que 

houvesse um resgate da cultura e a tradição de Florianópolis, como forma 

de sensibilizar a necessidade de preservação ambiental da Ilha com foco 

em temas como resíduos e coleta seletiva. Por exemplo, citou-se o 

pioneirismo em atuar na coleta seletiva e que isso poderia ser um instrumento 

para a Educação ambiental. Deve-se incluir na educação ambiental que o 

resíduo orgânico pode ser reciclado como forma de mudar o conceito na 

população sobre esse tipo de material. Foi discutido que é um desafio muito 

grande o de mudar os paradigmas atuais e os conceitos já enraizados. 

Necessidade de realizar formações e mais capacitações à professores da 

rede básica de ensino que não sabem, muitas vezes, atuar sobre temas 

ambientais. Foi sugerido reascender o Projeto Beija-flor em Florianópolis, 

viabilizando-o através de Leis e recursos financeiros, adaptando o projeto à 

nova realidade do município. Foi sugerido que, para todos os cargos 

públicos eletivos, houvesse a obrigação no ato de sua posse da realizado de 

curso de capacitação em educação ambiental, similar à metodologia que 

é empregada no verão aos ambulantes credenciados/licenciados. A Oficina 

Temática 4 na região do bairro do Itacorubi e imediações foi encerrada 

pelos presentes às dezoito horas, agradecendo-se as discussões e 

contribuições dos presentes.  
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ATA DA OFICINA TEMÁTICA 4 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O PLANO 

MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA DE FLORIANÓPOLIS - PMCS 

No dia trinta de agosto do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas e 

trinta minutos, na escola E. B. Anísio Teixeira, bairro da Costeira do Pirajubaé, 

deu-se início à Oficina Temática 4 sobre Educação Ambiental para o Plano 

Municipal de Coleta Seletiva. A Oficina foi apresentada pela Sra. Silvane 

Dalpiaz do Carmo, representante do Grupo Técnico Ampliado – GTA e da 

Fundação Municipal do Meio Ambiente – FLORAM. A apresentação ocorreu 

de forma detalhada e explicativa através de data show, cujo conteúdo 

ocupou 31 (trinta e um) “slides” em “Powerpoint”. Em seguida abriu-se a 

plenária e franqueou-se a palavra aos participantes, que naquele evento foi 

de apenas uma pessoa participante externa que não fazia parte de nenhum 

membro do PMCS em si, sendo uma professora da rede municipal de ensino 

fundamental (Creche Monteiro Lobato).  Foi perguntada a participante 

sobre a existência de coleta seletiva na rua de sua residência e a mesma 

informou que não há essa coleta e que deposita resíduos como pilhas e 

baterias em uma agência do Banco Santander, evitando que vá a coleta 

normal (convencional). Foi informado que a coleta seletiva atende a região 

em que mora apenas na rua geral e com baixa frequência e que esse é um 

dos motivos que a comunidade pouco participa desse processo. Foram 

divulgadas as demais reuniões de educação ambiental do PMCS no período 

e que serão feitas ao menos 02 audiências públicas para esse assunto de 

elaboração do PMCS. Os presentes discutiram que há uma tendência 

natural no aumento de geração de resíduos, devido ao aprimoramento e 

crescimento da indústria, principalmente em relação a embalagens que são 

diferenciadas. A professora presente expos que na educação em sua escola 

cada professor fica responsável por criar e desenvolver projetos relacionados 

a meio ambiente e que isso não acompanha uma diretriz geral municipal. Foi 

dada sugestão de que se utilizem mecanismos para mobilizar a população 
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através de associações comunitárias, escolas, igrejas, ou seja, onde há o 

encontro social da população, como forma de auxiliar no processo de 

divulgação quanto ao tema da coleta seletiva. A realização das Oficinas foi 

elogiada pelos presentes, mas informou-se que há necessidade de melhorar 

a divulgação desses eventos e processos especialmente junto às escolas. Foi 

sugerido que as reuniões de temas específicos como o da coleta seletiva 

utilize espaços já abertos, tais como as reuniões comunitárias de grupos já 

organizados e atuantes a fim de atingir essa parcela da população de 

frequenta ações de diferentes setores e assuntos. Poderia, nesse sentido, ser 

criado um “link” no próprio site da prefeitura Municipal  para a divulgação 

de reuniões em associações que tenham pauta definida no aspecto de 

temas ambientais e da coleta seletiva. Foi sugerido que haja capacitações 

dos profissionais da gestão publica para que se tornem multiplicadores de 

temas ambientais e para a realização de palestras educativas nas 

comunidades de forma contínua. Foi discutida a questão da pouca 

participação da população nas reuniões de educação ambiental e que isso 

pode ser devido à divulgação realizada. Assim, sugeriu-se que fossem 

adotadas novas formas de divulgar essas iniciativas para as próximas etapas 

do Plano. A Oficina Temática 4 na região do bairro da Costeira foi encerrada 

pelos presentes próximo das quinze horas e trinta minutos daquela tarde.  

 

 

ATA DA OFICINA TEMÁTICA 4 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O PLANO 

MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA DE FLORIANÓPOLIS - PMCS 

No dia trinta de agosto do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas e 

trinta minutos, no auditório da Unidade de Pronto Atendimento – UPA/Sul, 

bairro do Rio Tavares, deu-se início à Oficina Temática 4 sobre Educação 

Ambiental para o Plano Municipal de Coleta Seletiva. A Oficina foi 

apresentada pela Sra. Glória, representante do Grupo Técnico Ampliado – 
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GTA e da Companhia de Melhoramentos da Capital - COMCAP. A 

apresentação ocorreu de forma detalhada e explicativa através de data 

show, cujo conteúdo ocupou 31 (trinta e um) “slides” em “Powerpoint”. Em 

seguida abriu-se a plenária e franqueou-se a palavra aos participantes. 

Estavam presentes entidades da região: Movimento Saneamento Alternativo 

– MOSAL, Núcleo Distrital Sul, Associação de pescadores artesanais do 

Campeche, moradores da praia da Armação, assim como representantes 

da SMHSA, COMCAP e empresa AMPLA. Os representantes do MOSAL, na 

ocasião criticaram a falta de divulgação e por sua vez de público naquela 

Oficina. Indicaram a necessidade de realização de mobilizações com faixas 

e carro de som para ser mais efetiva. Discutiu-se no primeiro momento a 

questão das associações formais que existem em Florianópolis e sobre o 

escoamento dos materiais recicláveis, onde há a a necessidade de resolver 

a questão do escoamento com a criação de novas associações de 

catadores, além de regularizar os galpões existentes e os novos possíveis. Foi 

realizada critica, também pelo MOSAL, quanto à prática atual das 

metodologias de Educação Ambiental que são insuficientes. Segundo o 

grupo, os processos educativos são pouco influentes dentro da realidade 

progressiva que envolve também a mídia. Assim, a educação ambiental não 

acompanha as mudanças e não fortificam o processo. O MOSAL pediu 

espaço para apresentar na Oficina 4 sobre ações da entidade e ideias ao 

plano. Foi discutido que a educação ambiental deveria seguir duas frentes, 

sendo a primeira através de estímulos e benefícios aos participantes dos 

processos ambientais e da coleta seletiva e o outro através de sanções, 

multas e punições aos desagregados aos processos. Sugeriu-se que fossem 

criadas leis mais rígidas e enérgicas sobre a temática de resíduos sólidos 

urbanos e coleta seletiva, especialmente viabilizando punições. O MOSAL 

sugeriu implementar a medida do “cartão resíduos sólidos”. Essa ideia foi 

apresentada pelo representante através de PowerPoint, indicando como 
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seria o seu funcionamento. Em poucas palavras, aqui descrito funcionaria da 

seguinte forma: os munícipes voluntariamente seriam cadastrados numa 

plataforma municipal de dados e receberiam um cartão individual 

compatibilizado com o n° do cadastro do IPTU da residência/comércio que 

a pessoa possui. Voluntariamente ao separar resíduos recicláveis, esses 

seriam levados a pontos de entrega voluntários espalhados por toda cidade, 

utilizando por exemplo, postos de combustíveis que são bastante ramificados 

em Florianópolis. Nesse posto de entrega, o conteúdo segregado levado 

pelo munícipe seria pesado e então computado no cartão, catalogando 

uma pontuação, através do volume enviado de resíduos. Cumulativamente, 

no fim do ano o munícipe teria um desconto correspondente em sua taxa de 

lixo no IPTU equivalente ao que separou de resíduos sólidos secos e enviou à 

coleta diferenciada, após uma validação de algum setor da prefeitura e 

homologação dos dados em um sistema com interface no cadastro de IPTU. 

O desconto no IPTU (taxa de lixo) seria equivalente em R$/peso quanto ao 

que é pago à empresa que faz a disposição final (Proactiva – atualmente). 

Então quanto mais separasse o munícipe mais desconto ele receberia em 

sua taxa. O grupo defendeu a ideia e enfatizou vários benefícios para sua 

implementação além de sua facilidade à realidade de Florianópolis, 

bastando ter apoio político para que isso venha a sair do papel. Um presente 

indicou que o cartão poderia ser ainda pontuado na forma de vale brindes 

ou recompensas financeiras e de mercadorias. Discutiu-se ainda que a taxa 

de lixo hoje cobre apenas cerca de 13% dos gastos com manejo de resíduos 

no município e que não se cobra levando em conta a quantidade gerada 

de resíduos. O cartão MOSAL, neste caso, seria uma forma do próprio 

munícipe dar destino a seus resíduos sem utilizar a coleta porta a porta. Além 

disso, os descontos promulgados no cartão incentivariam as pessoas a 

realizar a separação de resíduos entre secos e orgânicos, ao menos, sendo 

uma espécie de pagamento pela participação da coleta seletiva. Foi 
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sugerida a criação de possibilidade de trocas de resíduos recicláveis por 

alimentos. Foi dado exemplo das Filipinas, onde se o cidadão não separa os 

resíduos recebe num primeiro momento uma notificação e havendo uma 

segunda ação nesse tipo, o cidadão pode até ir preso por crimes 

ambientais. Foi discutido que a educação ambiental não funciona como 

deveria porque tem dificuldade em transpor o poder que as propagandas 

têm sobre as pessoas, gerando mais consumo. Foi discutido que a educação 

ambiental para crianças não é efetiva, hoje no Brasil e em Florianópolis. É 

necessário, portanto reconhecer as limitações já constatadas em processos 

contínuos e trabalhar com a educação ambiental sem ilusionismos e com os 

“pés no chão”. Foi falado sobre o projeto Beija-flor, o qual foi elogiado e seu 

termino criticado pelos presentes. Houve menção a ausência de 

participação das comunidades e dos gestores nas questões ambientais. Há 

necessidade de que seja feita pressão política para era cobranças para a 

realização de ações importantes, senão são pouco efetivas, segundo os 

presentes. Foi dado exemplo da cidade Argentina de Mar del Plata, onde se 

a pessoa não separar os seus resíduos recebe multas e se não pagar as 

multas pode ir presa por até 2 meses. Se não coloca resíduos para a coleta 

no horário certo, definido pela prefeitura também é pago multa. A proposta 

do MOSAL é que se tenha entrada do projeto do Cartão na câmara de 

vereadores, que se aprovada, é muito fácil de ser implementada e trata-se 

de uma boa ideia para a questão de resíduos. Indicou-se instalar PEVs em 

postos de gasolinas e supermercados. Pois esses locais tem espaço disponível 

que é um dos problemas de Florianópolis atualmente. Discutiu-se ainda que 

os programas de educação ambiental passem a ser menos isolados e 

descontínuos, tendo orçamentos efetivo que viabilizem as ações de 

sensibilização. Os orçamentos quase sempre são poucos viáveis e 

adequados às necessidades. Deve-se ainda criar uma Política de Educação 

Ambiental Municipal. Foi dado ideia de que os PEVs sejam locais, 
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descentralizados, nos bairros e nesses PEV prever pontos de troca ou o uso 

do cartão de pontos para desconto no IPTU. É necessário prever inserções na 

mídia para assuntos de resíduos sólidos e da coleta seletiva, assim como 

esclarecer duvidas sobre o assunto à população. É necessário ainda que as 

pessoas compreendam que boas práticas ambientais referem-se ao amor 

que sentem pela cidade em que vivem. A Oficina Temática 4 na região Sul 

foi encerrada pelos presentes próximo das dezessete horas daquela tarde.  

 

 

ATA DA OFICINA TEMÁTICA 4 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O PLANO 

MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA DE FLORIANÓPOLIS - PMCS 

No dia seis de setembro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas e 

trinta minutos, no SAPIENS PARQUE, bairro de Canasvieiras, deu-se início à 

Oficina Temática 4 sobre Educação Ambiental para o Plano Municipal de 

Coleta Seletiva. A Oficina foi apresentada pela Silvane Dalpiaz do Carmo, 

representante do Grupo Técnico Ampliado – GTA e da Fundação Municipal 

do Meio Ambiente – FLORAM. A apresentação ocorreu de forma detalhada 

e explicativa através de data show, cujo conteúdo ocupou 31 (trinta e um) 

“slides” em “Powerpoint”.  Em seguida abriu-se a plenária e franqueou-se a 

palavra à todos os participantes, para que pudessem tirar suas dúvidas e 

contribuir com a elaboração do Plano Municipal de Coleta Seletiva. A 

primeira questão levantada para discussão por um dos participantes foi 

referente às metas definidas pelo Plano Nacional, perguntando-se se 

poderiam ser mais audaciosas. Foi discutido que essas definições levam em 

conta os diagnósticos da situação dos resíduos e que dependem da 

capacidade do município em assumir tecnologias para aumentar o 

atendimento às metas de forma mais rápida. Foi comentado e divulgado 

sobre a Lei Municipal de Florianópolis que instituiu a Semana Municipal da 

Reciclagem do Lixo Doméstico, perguntando-se aos presentes o seu 
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conhecimento sobre essa data. Foi apresentada a tecnologia da empresa 

Oeko sobre o “bioplástico” que é um plástico novo no mercado, totalmente 

compostável que também é certificado e poderia ser uma alternativa para 

a demanda no tratamento de resíduos sólidos orgânicos para o município. 

Foi questionado sobre o material, quais seriam os custos para investimento na 

realização de compostagem. Foi discutido entre os presentes que na Região 

Sul é mais barato compostar, devido suas características comparando-se a 

realizar o aterramento final. Foi proposto que devem ser adotadas 

estratégias de divulgação para os temas da coleta seletiva e que isso 

poderia ser feito com um vídeo educativo para a coleta seletiva e que esses 

vídeos educativos possam ser disponibilizados na página da prefeitura 

Municipal. Foi questionado o custo quanto ao plástico compostável em 

comparação com o plástico comum usado em supermercados. O 

responsável esclareceu que o custo de uma sacola normal é de cerca de R$ 

0,05 e que do plástico compostável de cerca de R$ 0,30. Foi sugerido que a 

prefeitura municipal adotasse uma regulamentação que não permitisse o 

uso de sacolas plásticas como as sacolas de supermercado para disposição 

de resíduos. Foi discutido que o Plano deve levar em consideração a Lei 

Municipal n° 113 e que a separação de resíduos deve ser três tipos: rejeitos, 

resíduos orgânicos compostáveis e resíduos recicláveis. Foram indicadas 

outras sugestões como a adoção de ações similares ao município de 

Londrina – PR em que no inicio da coleta seletiva a população não estava 

ainda conscientizada e que, com o passar do tempo foram aplicadas multas 

e sanções como forma complementar de sensibilizar os munícipes a 

participarem do programa e separar corretamente os resíduos. Por exemplo, 

caso alguém não separe os resíduos, essa pessoa recebia uma notificação. 

Além disso, nesses casos a coleta não era realizada. Foi exposto que no 

bairro Cachoeira do Bom Jesus a coleta seletiva é realizada apenas nas ruas 

principais, o que dificulta que toda população participe do programa. 
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Discutiu-se ainda sobre embalagens onde se sugeriu que fosse incentivado o 

uso de embalagens que facilitem a reciclagem e a triagem. Foi criticado o 

uso pelo município de embalagens Oxibiodegradáveis que não atendem à 

preceitos ambientais e “mascaram” os problemas. Foi discutido que a coleta 

seletiva hoje em Florianópolis não é eficiente, portanto uma maneira de 

torna-la eficiente poderia ser a de separar os resíduos orgânicos dos demais, 

voltando-se a discussão da necessidade de separar em três tipos e não 

apenas dois, como menciona a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Foi 

discutida a necessidade de inserir no meio educacional o uso da palavra 

“resíduo” e não “lixo”. Foi indicado que os programas de Educação 

Ambiental devem ser direcionados e planejados também pela Secretaria 

Municipal de Educação. Outra sugestão foi à criação e/ou o incentivo na 

formação de educadores ambientais dentro do quadro de professores do 

ensino público. Além disso, sugeriu-se que a educação ambiental deve ser 

ampliada a gestores públicos e vereadores da cidade, antes de seus 

mandatos. A Oficina Temática 4 foi encerrada pelos presentes próximo das 

dezesseis horas e quinze minutos daquela tarde.  

 

 

ATA DA OFICINA TEMÁTICA 4 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O PLANO 

MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA DE FLORIANÓPOLIS - PMCS 

No dia seis de setembro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas e 

quarenta minutos, na Escola da Barra as Lagoa, deu-se início à Oficina 

Temática 4 sobre Educação Ambiental para o Plano Municipal de Coleta 

Seletiva. A Oficina foi apresentada pela Sr. Alexandre Bock, representante do 

Grupo Técnico Executivo – GTE e da Secretaria Municipal de Habitação e 

Saneamento Ambiental – SMHSA, da Prefeitura Municipal de Florianópolis. A 

apresentação ocorreu de forma detalhada e explicativa através de data 

show, cujo conteúdo ocupou 31 (trinta e um) “slides” em “Powerpoint”. Em 
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seguida abriu-se a plenária e franqueou-se a palavra aos participantes. O 

grupo discutiu sobre a baixa participação na Oficina temática de educação 

ambiental e como foi realizada a sua divulgação. Foi levantada a questão 

de necessidade de se ter um CTRes/COMCAP no Itacorubi e outro no Estreito 

evitando o trajeto de caminhões nas pontes. Necessário incentivar no bairro 

do Rio Vermelho o uso de composteiras e hortas domésticas. Necessidade 

de haver diversificação entre modelos de coleta para cada bairro segundo 

suas características. O grupo discutiu sobre os aterros sanitários e a 

necessidade de difundir entre a população questões sobre o manejo de 

resíduos sólidos e coleta seletiva. Foi incentivado usar como ideia um 

programa a ser chamado “Reciclar é legal”. Foi divulgado o projeto 

“Ecoarte” de artistas locais sobre temas ambientais e ecológicos que tais 

projetos poderiam ser auxiliares caso houvesse subsídios financeiros. 

Necessidade no Rio Vermelho de criação de uma praça, chamada praça 

da Cidadania onde haveria atividades de educação ambiental também 

(espaço para isso). Incentivar compostagem no Rio Vermelho – Parque ao 

lado da ETE da CASAN. Foi então sugerido utilizar o proprio parque para 

essas atividades de compostagem. Necessidade de criação de sanções 

para aqueles que não fazem a separação de resíduos secos e úmidos. 

Discutiu-se a necessidade de criação de eventos comunitários nos bairros, 

com agenda fixa, que contenha diversas atividades entre elas as de cunho 

ambiental. Fazer uma agenda ambiental para cada bairro, integrando as 

escolas. Poderia, nesse caso, ser aproveitado a agenda do caminhão do 

peixe. Necessidade de integrar as agentes de saúde nos processo de 

educação ambiental, pois são as que mais tem acesso às casas e às pessoas 

das comunidades. Deveria ainda ser criada uma agenda anual de reuniões 

entre as secretarias municipais para planejamento de ações ambientais em 

cada bairro., compatibilizando ações entre secretarias. Deve-se ainda, 

capacitar continuamente as agentes de saúde para que reconheçam seu 
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papel na sociedade e na busca pela melhoria da qualidade de vida e de 

saúde da população, neste caso os resíduos também estão inseridos. Foi 

levantada a questão de depósitos irregulares de resíduos, especialmente da 

construção civil. Neste caso é necessária intervenção da prefeitura e 

fiscalizações assim como a disponibilização de locais licenciados para 

receber esses materiais em cada bairro. Adotar o programa “operação 

presença” similar ao que foi feito para os buracos nas vias, no caso da 

disposição de RCC em locais indevidos com uso de aplicativos nos celulares 

e um canal telefônico. É necessário também que se diminua o volume de 

resíduos recicláveis que vai  ao aterro sanitário. Deve-se ainda esclarecer aos 

catadores o porque de associar-se para a triagem na forma organizada. 

Neste assunto, foi definido que é interessante que sejam desenvolvidos 

trabalhos na área da assistência social a esses catadores. Deu-se a ideia de 

fazer feiras do desapego em cada bairro. Deu-se também a ideia de realizar 

encontros nos bairros para coletar informações e reinvindicações e 

necessidades de cada comunidade. Foi incentivado que se utilizem cartilhas 

e informativos para ensinar a população a separar os resíduos corretamente. 

A Oficina Temática 4 na região do bairro da Barra da Lagoa foi encerrada 

pelos presentes próximo das dezessete horas daquela tarde.  

 

 

ATA DA OFICINA TEMÁTICA 4  DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O PLANO 

MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA DE FLORIANÓPOLIS - PMCS 

No dia onze de setembro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas e 

vinte minutos, na sede da CDL no Centro, deu-se início à Oficina 4 sobre 

Educação Ambiental para o Plano Municipal de Coleta Seletiva. A reunião 

foi introduzida pela Sra. Silvane Dalpiaz do Carmo, representante do Grupo 

Técnico Ampliado – GTA e da Fundação Municipal de Meio Ambiente – 

FLORAM. Deu-se espaço para que cada presente fizesse sua apresentação 
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indicando qual entidade estavam representando ali no momento. A 

apresentação foi realizada pela Sra. Silvane através de slides em 

“PowerPoint” em número de 31 (trinta e um). Os presentes discutiram 

brevemente sobre o gráfico de metas do Plano Nacional de Resíduos e do 

Plano Municipal de Saneamento Básico, mencionando sobre as expectativas 

e os desafios que o Plano terá de desenvolver. O publico discutiu sobre a 

desativação e a recuperação de lixões que haveria de ser em agosto de 

2014 e estava passando por votação no governo federal para ser em 

apenas 2018 (obrigatoriedade), discutindo o cenário nacional sobre o 

assunto que ainda é defasado. Foi falado sobre a elaboração em breve do 

plano de gestão integrada de resíduos sólidos pela região de Florianópolis. 

Foi abordado aspecto sobre a região metropolitana de Florianópolis, recém 

definida em lei e a questão de gestão compartilhada de resíduos sólidos 

com o governo estadual. Um participante perguntou se era possível em 

Florianópolis usar resíduos para geração de energia térmica e elétrica. Foi 

respondido que sim, era possível, devido às tecnologias já existentes e em 

pilotos em diversas cidades para transformar resíduos em energia. No 

entanto destacou-se a necessidade de se ter projetos para tratar e destinar 

adequadamente os produtos ou subprodutos gerados nessas transformações 

que são muito poluentes. Foi abordado que, pela Lei Nacional de Resíduos 

Sólidos, é necessário desviar resíduos orgânicos/úmidos dos aterros e que 

falta apoio e dinheiro para que isso seja implementado de fato. Mencionou-

se sobre a dificuldade atual de pagamento pelos serviços prestados pela 

COMCAP através da arrecadação de taxas no IPTU e que o custeio do 

gerenciamento hoje feito pela Prefeitura vem de outras fontes 

orçamentarias, devido tamanha a defasagem. Deve-se nesse sentido buscar 

viabilidades financeiras para projetos na área de resíduos e não só as 

viabilidades ambientais e tecnológicas. Um participante trouxe suas 

experiências de educação ambiental em Curitiba, as quais, segundo ele foi 
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muito positivo e tem resultados até hoje, com o uso de temas específicos e 

jargões de fácil memorização e trocadilhos. Discutiu-se que nas 

comunidades carentes um modo de incentivo às participações na coleta 

seletiva é através da implementação de trocas por mercadorias ou 

alimentos (recompensas). Sugeriu-se haver coleta diferenciada do vidro que 

é um material complicado que possibilita acidentes. Neste caso a coleta do 

vidro em um dia específico. Sugeriu-se que poderia haver incentivo às 

microrregiões do município com base em sua participação em politica de 

coleta seletiva, dando subsídios e benefícios às comunidades mais 

participativas. Foi discutido pelos presentes a importância do PMCS e a 

necessidade de foco em ações de educação ambiental através de uma 

política municipal de educação ambiental formal. Foi exposto que o 

planejamento de ações em resíduos deve ser integrada e envolver as 

comunidades carentes que não são atendidas pela coleta formal. Os 

presentes discutiram sobre a relação entre o consumo e o modo de vida da 

sociedade atual com os conceitos trazidos pela Política Nacional de 

Resíduos, onde é trazida a necessidade de hierarquização da geração de 

resíduos. Assim, é necessário que sejam mudados os paradigmas da 

sociedade atual e da produção de materiais assim como sua venda. 

Sugeriu-se que seja retornado as possibilidades de venda de produtos à 

granel, desde com aval da vigilância sanitária e cuidados sanitários 

específicos, assim eliminam-se algumas embalagens. Necessidade também 

de incentivar a produção orgânica e a facilitação de escoamento desses 

produtos orgânicos e ecológicos sem rotulagens especiais. Levantou-se a 

questão das embalagens que se dá em função de exigências sanitárias 

principalmente. E que hoje nessas embalagens é necessário que sejam 

apresentadas informações nutricionais, por exemplo, por isso é muito difícil 

colocar em desuso embalagens de muitos produtos. As embalagens 

poderiam, portanto, ser adequadas e padronizadas facilitando a 
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reciclagem. Foi discutido o conceito de logística reversa e o modo como a 

Política buscou implementa-la que não está ocorrendo. Discutiu-se sua 

complexidade para que saia do papel de fato. Foi falado sobre a 

embalagem de água sanitária. Foi discutida sobre a logística reversa de 

pneus analisando o que é feito em Florianópolis, onde a COMCAP ainda é a 

principal coletora desses materiais. Necessidade de fiscalização para que as 

ações da Politica Nacional de Resíduos sejam implementadas, entre elas a 

logística reversa. Sugeriu que todo local que venha a comercializar produtos 

da logística só receba alvarás desde que tenha depósito para receber os 

produtos já usados e encaminha-los adequadamente. Foi discutido que é 

necessária articulação entre as secretarias municipais para ações de 

educação ambiental. Foi sugerida a elaboração de um cadastro único de 

entidades e empresas que atuam com ações de educação ambiental no 

município e que esses se reúnam para troca de experiências ou 

compatibilização de ações para que não sejam isoladas. Foi indicada a 

necessidade que a secretaria de educação seja atraída para discussões no 

tema de educação ambiental e que promova a atuação e incentive de 

entidades e empresas com ações de educação ambiental. Inserir um 

cronograma anual nas escolas de educação ambiental com entidades 

privadas, ONGs, empresas, etc. Foi sugerida a criação de um conselho 

municipal de resíduos sólidos similar à atuação de outros conselhos, 

desvinculando resíduos do conselho municipal de saneamento. Neste 

momento foi discutido bastante sobre isso, dando foco, por exemplo, na 

possibilidade de reestruturação do conselho de saneamento em 4 conselhos 

setoriais por tema. Foi indicado que o conselho seja deliberativo e não 

apenas consultivo. Foi sugerido que se adotasse o que é feito nos conselhos 

de cultura que são setoriais. Discutiu-se novamente sobre o gráfico de metas 

de resíduos e seu desvio de aterro dando-se foco que as ações devem ser 

enérgicas. As metas, segundo os presentes, não refletem as necessidades 
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futuras, pois sempre o consumo tende a aumentar. Foi discutido sobre o 

comitê de resíduos sólidos, sua criação, objetivos, funções e como são as 

decisões. Propôs-se a necessidade de avaliar a produção de resíduos em 

comunidades carentes (Maciço do Morro da Cruz) porque não há gestão de 

resíduos nas camadas mais pobres que não são empoderados de 

informações sobre o assunto. Um representante da comunidade do Morro 

da Mariquinha mencionou a ausência de lixeiras e de coleta convencional 

pela COMCAP, mas que os moradores se preocupam sim com a questão de 

resíduos e que isso precisa ser reavaliado. Sugeriu que as escolas de 

comunidades carentes sejam os pontos de entrega de materiais recicláveis 

(PEV’s das comunidades do Maciço). Além disso, usar o espaço do Parque 

do Maciço do Morro da Cruz como ponto de disseminação da gestão de 

resíduos sólidos. Necessidade de ao menos um PEV no Maciço do Morro da 

Cruz.  Pediu-se que projetos como o da revolução dos Baldinhos sejam 

propagados à comunidade do Morro da Cruz. Usar campanhas de mídias 

televisivas. Sugerido usar educação ambiental para cada setor da 

sociedade e não apenas por empresas, por exemplo, visar programas 

específicos para cada faixa etária da população. Foi indicada a 

necessidade de fortalecer campanhas similar como ocorre com vacinações 

que são cíclicas e em todos os níveis de comunicações e da população. 

Que sejam duradouras. Necessidade de incentivos às empresas que ajudam 

no manejo de resíduos sólidos, especialmente de orgânicos, para que 

possam ser tratadas de maneira diferenciada. Reforçar que alvarás de 

funcionamento só sejam emitidos após grandes geradores de resíduos terem 

seus planos de gerenciamento e a coleta de resíduos orgânicos contratada. 

Criar esses instrumentos através de leis específicas. Foi falado sobre o 

Programa Beija-flor. Criação de um fundo municipal para educação 

ambiental e garantir investimentos diretos. Promover parcerias publico-

privadas para atender no tema de resíduos às comunidades mais 
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deficientes. Fazer campanha para escolha de um mascote para o tema de 

resíduos sólidos e auxiliar a educação ambiental. Incentivar também projetos 

com garis comunitários. A Oficina de Educação Ambiental n° 4 no GIRS foi 

encerrada pelos presentes às dezessete horas.  
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ANEXO III – Listas de Presença das Oficinas Temáticas. 
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ANEXO IV – Cobertura Fotográfica das Oficinas Temáticas. 

 

Oficina 1 – realizada em 19 de agosto de 2014, no Centro de Educação Continuada 

– Secretaria Estadual de Educação, às 14 horas.  
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Oficina 2 – realizada em 20 de agosto de 2014, no Centro de Educação Continuada 

– Secretaria Estadual de Educação, às 14 horas.  
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Oficina 3 – realizada em 21 de agosto de 2014, no Centro de Educação Continuada 

– Secretaria Estadual de Educação, às 14 horas.  
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Oficina 4 – realizada em 23 de agosto de 2014, no CTRes – COMCAP - Itacorubi, às 

14 horas.  
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Oficina 4 – realizada em 23 de agosto de 2014, na sede da  COMCAP - Estreito, às 

14 horas. 
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Oficina 4 – realizada em 30 de agosto de 2014, na UPA – SUL, Rio Tavares, às 14 

horas. 
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Oficina 4 – realizada em 30 de agosto de 2014, na Costeira do Pirajubaé, às 14 

horas. 
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Oficina 4 – realizada em 06 de setembro de 2014, no SAPIENS Parque – Floripa 

Interativa, Canasvieiras, às 14 horas. 
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Oficina 4 – realizada em 06 de setembro de 2014, na Escola Municipal Acácio 

Garibaldi São Thiago, Barra da Lagoa, às 14 horas. 
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Oficina 4 – realizada em 11 de setembro de 2014, na reunião mensal do GIRS, sede 

da CDL, às 14 horas. 
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Reunião inicial PMCS – realizada em 14 de agosto de 2014, na reunião mensal do 

GIRS, sede CDL, às 14 horas. 

 


