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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 5 do contrato, contemplando a 

sistematização do Primeiro Evento de Validação do PMCS que foi uma Audiência 

Pública ocorrida no dia 17 de dezembro de 2015 no município para fins de subsidiar 

a elaboração do PMCS e continuar com a execução de sua divulgação à população, 

empresas e entidades.  
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1. PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE COLETA 

SELETIVA  

 

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

contemplou a realização de um evento de validação no formato de uma Audiência 

Pública como forma de subsidiar e validar os trabalhos já 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, esta Audiência Pública n° 1 teve caráter participativo e 

informativo. 

 

Foram alguns objetivos da Primeira Audiência Pública do PMCS de Florianópolis: 

 

 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 definidas no âmbito do Plano Municipal de Coleta 

Seletiva em sua versão Preliminar; 

 Analisar e discutir propostas para os Programas, Projetos e Ações para a 

coleta seletiva no município;  

 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 com base nos trabalhos em 

desenvolvimento; 
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 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; 

 Validar as propostas em desenvolvimento até o momento no Plano Municipal 

de Coleta Seletiva. 

 

 

2. CONTEÚDO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 1 

 

A Audiência Pública n° 1 visando principalmente a validação e a discussão do Plano 

de Coleta Seletiva em desenvolvimento no município de Florianópolis contemplou a 

abordagem dos assuntos e trabalhos em fase final ou intermediária de sua 

elaboração pela equipe técnica consultora, pelo Grupo Técnico Executivo – GTE e 

Grupo Técnico Ampliado – GTA com base no Termo de Referência do contrato. 

 

O evento consistiu na apresentação das seguintes Etapas do Plano: 

 

Meta 1 – Gestão Municipal dos Resíduos Sólidos para a Coleta Seletiva; 

Meta 2 – Detalhamento do Programa de Coleta Seletiva. 

 

Ambas as etapas estão em processo de desenvolvimento e/ou de finalização.  

 

A apresentação foi elaborada pelos técnicos da empresa AMPLA tendo o seu 

conteúdo sido supervisionado, discutido, analisado, revisado pelo Grupo Técnico 

Executivo – GTE no período que antecedeu o evento (meses de Novembro e 
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Dezembro de 2015). Anteriormente à realização do evento o conteúdo da 

apresentação foi validado e aprovado.  

 

A apresentação da Audiência Pública foi realizada em plataforma PowerPoint e 

apresentada em equipamentos multimídia (Datashow) no local de sua realização.  

 

A organização da Audiência foi realizada pelos membros do GTE, com 

acompanhamento da empresa consultora AMPLA, a qual teve como principal 

atribuição acompanhar e monitorar o evento. 

 

A condução do evento foi realizada por membros do Grupo Técnico Executivo – 

GTE envolvendo os técnicos da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 

Ambiental – SMHSA e da Companhia de Melhoramentos da Capital – COMCAP, 

especificamente. 

 

O conteúdo da Audiência Pública n° 1, em linhas gerais, compreendeu:  

 

 Breve introdução mencionando o objetivo daquele encontro (validar propostas 

para a 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 do diagnóstico da Situação de resíduos sólidos em 

Florianópolis, tais como quanto ao manejo de resíduos e informações sobre 

sua geração; composição gravimétrica dos resíduos com base em estudo 

realizado em 2013 e 2014; apresentação dos sistemas atuais de coleta, 

triagem, tratamento com ênfase na coleta seletiva; apresentar ações e 

programas de educação ambiental desenvolvidos; 
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 Apresentação das propostas preliminares para o Prognóstico da Coleta 

Seletiva Municipal: cenários definidos, metas propostas e as projeções de 

resíduos para o município nos próximos 20 anos; 

 Apresentação do Modelo de Coleta Seletiva proposto ao Município; 

 Apresentação dos principais programas, projetos e ações idealizados para o 

PMCS. 

 

O conteúdo integralmente apresentado na Audiência Pública N° 1 encontra-se no 

ANEXO I do presente relatório.  
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3. LOCAL DE REALIZAÇÃO E DURAÇÃO DO EVENTO 

 

A Audiência Pública N° 1 foi realizada no Auditório do Sindicato da Indústria da 

Construção Civil – SINDUSCON, sede de Florianópolis, localizado na Avenida Rio 

Branco, n° 1.051, Centro.  

 

O evento de validação teve início às 14h00min horas e término às 17h30min, 

portanto com duração total de três horas e meia. 

 

 

4. COBERTURA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 1 

 

A cobertura sistemática da Audiência Pública N° 1 foi realizada pela equipe da 

empresa consultora com apoio do GTE. Houve a cobertura dos levantamentos, 

discussões, sugestões realizadas na forma de Ata do evento que se encontram no 

ANEXO II do presente relatório.  

 

As contribuições puderam ser feitas via folha de contribuições (por escrito) ao longo 

da realização do evento e, entregues aos membros da organização do final do 

mesmo ou podiam ser realizados oralmente a partir da inscrição prévia dos 

participantes. As contribuições orais foram realizadas na ordem de inscrição com 

fala prevista para cada manifestação de cerca de 2 minutos por participante.  

 

As contribuições via formulários por escrito realizadas durante o evento estão 

apresentadas no ANEXO IV deste relatório. 

 

Foi elaborada lista de presença, assinada pelos presentes/participantes, a qual se 

encontra também anexas ao presente relatório na forma do ANEXO III. O público 

presente foi de 69 pessoas. 
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Além disso, foi realizado o levantamento fotográfico do encontro, cujas fotografias 

estão apresentadas a seguir, as quais procuram exibir as etapas principais do 

evento de validação do PMCS. 

 

Figura 1 – Público da Audiência Pública N° 1.  

 

 

Figura 2 – Público da Audiência Pública N° 1.  
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Figura 3 – Secretário Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental, Sr. Domingos 
Zancanaro fazendo a abertura do evento.  

 

 

Figura 4 – Representante da SMHSA – Prefeitura Municipal na condução do evento.  
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Figura 5 – Representante da COMCAP na condução do evento.  

 

 

Figura 6 – Público presente no primeiro evento de validação do PMCS.  
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Figura 7 – Participante realizando sua contribuição ao trabalho no evento.  

 

 

 

4.1. ENTIDADES PARTICIPANTES 

 

No primeiro evento de validação do PMCS de Florianópolis diversas entidades, 

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

pesquisa, estabelecimentos de ensino, instituições financeiras e outros 

representantes da sociedade participaram das discussões e das contribuições. 

Esses grupos estão indicados abaixo: 

 

Agência Reguladora de Santa Catarina - ARESC 

 Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis – ACMR 

Caixa Econômica Federal – CEF 

   Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELES/SC 

 Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo – CEPAGRO 

Companhia de Melhoramentos da Capital – COMCAP 

 Confederação de Dirigentes Lojistas – CDL 

  Conselho Regional de Engenharia – CREA/SC 

  Empresa Destino Certo Resíduos Orgânicos 
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Empresa Novociclo 

    Empresa Procomposto 

    Federação as Industrias do Estado de Santa Catarina – FIESC 

Federação Catarinense de Municípios – FECAM 

  Fundação Municipal de Meio Ambiente de São José 

 Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis – FLORAM 

Instituto Federal de Educação – IFSC 

   Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – SMHSA 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI 

 Sindicato das Industrias da Construção Civil – SINDUSCON 

Tribunal de Contas do Estado – TCE/SC 

  Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC 

 Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 
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5. CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA 

 

As contribuições dos participantes na Audiência Pública N° 1 para o Plano Municipal 

de Coleta Seletiva são ideias, exemplificação de projetos, sugestões, ações que os 

participantes discutiram e expuseram no evento que poderão servir de subsídios 

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

presente empresa Consultora. São em linhas gerais o que segue abaixo (Tabela 1). 

As contribuições e comentários foram agrupados por tema/assunto. 

 

Tabela 1 – Contribuições e comentários da Audiência Pública n° 1 por assunto.  

Assunto: Metas do PMCS 

Necessidade de revisão das metas para desvio dos resíduos orgânicos apresentadas de modo a 

serem mais audaciosas já nos primeiros anos de plano; 

Definir metas diferenciadas por tipo de resíduos orgânicos (tais como verdes, domiciliares, grandes 

geradores, etc) e não apenas definir uma meta geral municipal; 

Definir que os grandes geradores devem desviar 100% dos resíduos recicláveis do aterro sanitário, 

incluído os orgânicos; 

Criar metas para inclusão de catadores ano a ano; 

Assunto: Fiscalização e Monitoramento no tema resíduos sólidos 

Fiscalizar áreas de costões no município quanto à disposição irregular de resíduos; 

Fiscalizar o cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos elaborado pela UFSC; 

Viabilizar ações junto ao Ministério Público evitando trabalho escravo ou infantil nas unidades de 

triagem formais e informais principalmente; 

Proibir a atuação de mulheres grávidas nos centros de triagem municipais; 

Cumprir a Política de Educação de Consumo Sustentável (2015) em órgãos públicos e empresas 

privadas; 

Fiscalizar grandes geradores de resíduos sólidos exigindo seus PGRS; 

Fiscalizar a presença de animais domésticos nos centros de triagem municipais; 

Fiscalizar os materiais de construção civil com incentivo à reciclagem; 

Incrementar a fiscalização de empresas “papa-entulho” no município; 

Melhorar a fiscalização quanto aos resíduos; 

Implantar sistema de informações municipal no âmbito dos resíduos para coletas informações de 

grandes geradores e projetos externos à prefeitura e COMCAP auxiliando no gerenciamento 

municipal dos resíduos; 

Implantar o monitoramento do Projeto Revolução dos Baldinhos com medição da quantidade diária 
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coletada no Projeto via balança da COMCAP; 

Assunto: Educação Ambiental, Comunicação e Mobilização Social 

Solicitar apoio da mídia local para o fomento do encaminhamento dos resíduos orgânicos à 

iniciativas de geração de renda e programas comunitários, assim como para os resíduos secos; 

Incentivar a discussão política quanto ao tema de resíduos e fomentar políticas públicas no assunto; 

Fomentar educação ambiental aos geradores de resíduos sólidos; 

Incentivar ações que conscientizem quanto à eliminação da presença de plásticos nos ambientes 

marinhos; 

Aprovar a Lei de Educação Ambiental Municipal; 

Incentivar o consumo consciente no município; 

Incentivar programas de educação na reciclagem dos plásticos; 

Investir em mídia para conscientização da população quanto à triagem de resíduos; 

Investir em educação ambiental formal e informal, também aos catadores; 

Divulgar audiências públicas em veículos de comunicação acessíveis à população; 

Conscientizar áreas vulneráveis quanto à coleta seletiva; 

Assunto: Legislações e Regulamentações 

Regulamentar o Museu do Lixo como patrimônio histórico e/ou cultural municipal; 

Criar dispositivos legais regulamentadores que incentivem pessoas que fazem adequadamente o 

manejo de resíduos sólidos;  

Regulamentar a atuação de empresas privadas na coleta de resíduos sólidos, inclusive os orgânicos; 

Permitir que a coleta de resíduos ocorra através de empresas privadas cadastradas junto ao 

município com processo de “auto declaração” da quantidade geradas por grandes geradores; 

Encaminhar a proposta de alteração da Lei n° 113/2003 à Câmara de Vereadores via Conselho 

Municipal de Saneamento; 

Redefinir o modelo de cobrança da taxa de coleta de resíduos no município. 

Assunto: Investimentos, Infraestrutura e Ações para a coleta seletiva 

Incentivar e Investir na implementação de hortas urbanas para utilização do composto; 

Capacitar e profissionalizar os catadores no município; 

Implantar um centro de triagem na região continental de Florianópolis para minimizar viagens 

transportando resíduos dessa região até o bairro Itacorubi; 

Estudar modelos de negócio no ramo de resíduos, viabilizando a geração de renda e escoamento 

dos materiais; 

Suspender a adoção de tecnologias de biodigestão para tratamento de resíduos orgânicos no 

município. 

Adotar de sacos plásticos de diferentes cores para resíduos recicláveis secos, rejeitos e orgânicos e 

distribuir em bibliotecas, agências de governo, ambientes públicos, etc; 
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Atentar para programas e projetos tais como o “Composta Floripa” e “Quintais de Floripa” que tem 

ações em desenvolvimento que podem ser aproveitadas no Plano; 

Definir ações em que o município passe a gastar menos com resíduos sólidos e o gerenciamento 

seja privado; 

Implantar sistema de gestão ambiental nos comércios e empresas privadas; 

Implantar coleta seletiva nos campi da UDESC e UFSC na Bacia do Itacorubi; 

Melhorar o processo de gestão municipal quanto ao tema resíduos; 

Viabilizar ações que tenham como foco a geração de renda com manejo de resíduos sólidos; 

Criar políticas dos “Caixas verdes” em supermercados; 

Incentivar a responsabilidade compartilhada; 

Incluir no PMCS o programa Re-óleo; 

Assunto: Parcerias e Incentivos à coleta seletiva 

Exigir apoio do Governo Estadual para implantação de usinas de recepção e transformação de 

resíduos; 

Viabilizar parcerias entre prefeitura e poder privado para a receptação e transformação de materiais 

recicláveis; 

Integrar ações municipais e estaduais no âmbito de resíduos; 

Incentivar ações de logística reversa no município; 
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ANEXO I – Conteúdo da Audiência de Validação do PMCS N° 1 
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ANEXO II – Ata da Audiência Pública N° 1  

 

ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE VALIDAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL 

DE COLETA SELETIVA DE FLORIANÓPOLIS - PMCS 

No dia dezessete de dezembro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e 

cinco minutos, no Auditório da sede do SINDUSCON – Sindicato da Indústria da 

Construção Civil de Florianópolis, localizada na Av. Rio Branco n° 1.051, Centro, deu-

se início à Primeira Audiência Pública de validação do Plano Municipal de Coleta 

Seletiva. As boas-vindas e inicialização do evento foram realizados pelo 

representante da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – 

SMHSA e representante do Grupo Técnico Executivo – GTE do Plano, Sr. Alexandre 

Bock. Também realizou fala de abertura o Secretário da SMHSA, Sr. Domingos 

Zancanaro que cumprimentou as autoridades e representantes das entidades 

presentes e agradeceu a participação de todos elucidando  a importância do Plano d 

Coleta Seletiva para o cenário de Florianópolis no âmbito da gestão de resíduos 

sólidos. Representante da Agência Reguladora de Saneamento Básico que atende o 

município, a AGESAN, Prof. Sérgio, também foi convidado a falar no início da 

Audiência. Falou sobre a importância do Plano de Coleta Seletiva, sobre aspectos da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n° 12.305/2010) tal qual o plano em 

construção contribui para atendimento da referida Lei. Falou sobre a importância em 

aprovar o PMCS em lei municipal. Após, geógrafo Alexandre Bock, representante da 

SMHSA deu continuidade ao evento, prosseguindo com a inicialização da 

apresentação do conteúdo técnico da Audiência. Explicou que as informações, dados 

e propostas que seriam expostas são resultado da versão preliminar dos trabalhos já 

executados até aquele momento, a qual terá uma versão consolidada do Plano para 

ser apresentada e discutida novamente em uma segunda oportunidade, em outro 

evento de validação com previsão de ocorrer em março de 2016. O representante 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

45 

Revisão  Data 

  1 21/01/2016 

 

iniciou a apresentação expondo informações sobre o convênio, contrato com a 

empresa consultor AMPLA, de Florianópolis; Expos as secretarias municipais e 

Fundação que fazem parte do GTE que acompanha os trabalhos. Mencionou que o 

Plano Municipal de Coleta Seletiva – PMCS é parte integrante do Planejamento 

Municipal para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS através do 

atendimento da Lei n° 12.305/2010, conhecida como Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. Apresentou ainda a estrutura da Audiência e como ela seria conduzida na 

forma de seus assuntos principais. O conteúdo da primeira parte da Audiência foi 

conduzido sendo basicamente composta pela apresentação dos dados e 

levantamentos da etapa de diagnóstico realizado quanto ao manejo de resíduos 

sólidos com foco nos serviços do Programa de Coleta Seletiva. Foi apresentado ainda 

os resultados obtidos dos estudos gravimétricos realizados no município no período 

de agosto/setembro 2014 e outubro/novembro 2015. Deu-se continuidade 

apresentando-se as projeções de resíduos sólidos para os próximos 20 anos para o 

município de Florianópolis, considerando-se os dados diagnosticados e três cenários 

adotados. Após, apresentaram-se as metas de desvio de resíduos sólidos 

compostáveis orgânicos e secos do aterro sanitário através da coleta seletiva, ano a 

ano até o horizonte de 20 anos. Às 14 horas e 45 minutos, Alexandre convidou a Eng. 

Sanitarista e Ambiental Flávia Guimarães Orofino, representante da Companhia de 

Melhoramentos da Capital – COMCAP e também representante do GTE do Plano 

para dar continuidade à apresentação daquela tarde, expondo especialmente as 

propostas de programas, projetos e ações já indicadas no trabalho em andamento e 

também apresentação do Modelo de Coleta Seletiva proposto para o município de 

Florianópolis, visando atendimento à preceitos da Lei Federal n° 12.305. Eng.ª. Flávia 

ainda expos sobre a logística reversa de embalagens cujo acordo setorial para o tema 

foi assinado recentemente à data da audiência, em 25 de novembro de 2015. A Eng.ª. 

chamou a atenção dos presentes trazendo a tona o impacto do acordo sobre o 
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cenário nacional, não obstante no município, onde as primeiras metas do acordo 

excluíram a cidade de Florianópolis quanto ao desenvolvimento de programas no 

tema dentro do acordo firmado até meados de 2018. O acordo priorizou num 

primeiro momento as cidades-sede do evento da Copa do Mundo de Futebol 

ocorrida em 2014. Os projetos, programas e ações principais do Plano foram 

expostas na explanação da representante. Às 15 horas e 10 minutos finalizou-se a 

apresentação formal do conteúdo técnico previsto para o evento e foi indicada uma 

pausa de 10 a 15 minutos para os presentes para, em seguida dar continuidade à 

tarde de discussões sobre o conteúdo apresentado. Anteriormente à pausa, 

representante do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina solicitou a palavras 

e questionou sobre a ausência de abordagem no Plano apresentado quanto aos 

demais resíduos da logística reversa, conforme prevê artigos da Política Nacional de 

Resíduos. Eng.ª. Flávia respondeu mencionando que o Plano de Coleta Seletiva não 

tem como objetivo tratar de resíduos desse tipo, uma vez que o Plano Municipal de 

Gestão Integrada – PMGIRS é que teria capacidade e finalidade de discorrer em 

detalhes sobre políticas municipais nesse assunto, o qual é pouco mais abrangente 

que o PMCS em discussão no evento. No entanto, ficou discutido entre os presentes 

que tais resíduos merecem atenção devido seus impactos e importância na 

sociedade. Discutiu-se que o município assume, no caso deste tema, sua atividade 

fiscalizatória. Foi realizada uma pausa durante o evento. Às 15 horas e trinta minutos 

deu-se continuidade ao evento de validação do Plano de Coleta Seletiva Municipal – 

PMCS. Essa segunda parte seria para exposição de discussão sobre os temas, espaço 

para perguntas e sugestões dos presentes ao trabalho em desenvolvimento pelo 

grupo e empresa consultora. Um participante expos oralmente da necessidade de 

maior engajamento e participação social em eventos para discussão de temas como 

o que estava ocorrendo devido a sua importância. Expos que percebeu ausência de 

informações sobre uma avaliação dos impactos sobre a venda dos materiais 
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recicláveis, que segundo ela é uma alternativa rentável para destinação dos materiais 

aos trabalhadores envolvidos. Foi discutido entre os presentes que o Programa de 

Coleta Seletiva já é desenvolvido em Florianópolis de forma pioneira no Brasil desde 

a década de 1980 e que há real necessidade de expansão do Programa através da 

educação ambiental continuada da população e com base na execução dos 

programas e projetos que foram expostos no evento. Participante falou sobre a 

questão de resíduos sólidos na Bacia do Itacorubi, trazendo a discussão a presença 

de 02 grandes geradores de resíduos no local, sendo a UFSC – Universidade Federal 

de Santa Catarina e a UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina, os quais 

tem impacto local significativo. Informou que nesses campi não existe um programa 

de coleta seletiva implantado e que recentemente a UFSC desenvolveu seu Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS buscando alternativas para essa e outras 

questões envolvendo os resíduos gerados no campus. Relatou ainda a necessidade 

de maior educação à população para que haja melhor separação de resíduos, 

inclusive com foco nos resíduos da construção civil e de demolições, pedindo que o 

Plano possa prever ações nesse foco. Relatou que o problema frente aos resíduos de 

demolição dispostos em locais indevidos é relevante, em especial no Norte da Ilha. 

Eng. Flávia contribuiu às discussões mencionando sobre projeto de alteração da lei n° 

113/2003 que está na Câmara de Vereadores, o qual traria regulamentações 

especificas auxiliando no assunto e na resolução desses problemas no município. 

Representante da empresa Procomposto pediu palavra para reforçar contribuições 

que já havia feito durante as Oficinas Temáticas que ocorreram no início da 

elaboração do Plano em Florianópolis. Relatou que as metas propostas no Plano para 

desvio dos resíduos orgânicos compostáveis, em sua visão, estavam ainda muito 

brandas frente ao cenário municipal. Pediu que as metas fossem revistas garantindo 

maior desvio dessa parcela já nos primeiros anos. Reforçou a necessidade de 

alteração da denominação de resíduos úmidos para resíduos compostáveis 
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orgânicos, demanda essa que já havia sido discutida na conferência municipal de 

saneamento ocorrida no município recentemente em julho de 2015. Ressaltou a 

necessidade de prever que a operação de coleta de resíduos realizada por empresas 

particulares seja autorizada e regulamentada no município, deixando o poder público 

municipal apenas com papel fiscalizatório de suas atividades. Relatou o modelo 

implementado em São Paulo para coleta de resíduos em grandes geradores, através 

de procedimento de “auto declaração” de quantitativos com efetividade da 

fiscalização local. Comentou sobre tecnologias de biodigestão relatando que o 

material digerido nesses processos não possuem mesma qualidade para possível 

utilização como composto orgânico. Relatou que há outras maneiras mais adequadas 

para manejo de resíduos orgânicos que utilizando-se desse tipo de tecnologia e 

solicito que tais idealizações fossem repensadas para o cenário municipal. Outro 

participante solicitou a palavra pedindo que fossem previstas sanções no plano de 

coleta seletiva para os grandes geradores de resíduos quando do seu manejo 

inadequado de resíduos que não privilegia a correta destinação ou reciclagem. Foi 

novamente discutida a questão do projeto de alteração da Lei n° 113/2003, o qual 

prevê reestruturação da fiscalização municipal quanto ao tema resíduos, o qual 

facilitaria a implementação de diversos programas e ações sobre esse tema dos 

grandes geradores. Relatou-se ainda que o projeto de biodigestor, descrito no Plano 

preliminar, é em caráter de projeto piloto para se avaliar sua viabilidade no cenário 

municipal do longo prazo, não sendo efetivo no curto prazo, por enquanto. Foi 

falado sobre as metas de desvio de resíduos sólidos, explicando-se que tratam-se de 

metas municipais abrangentes referentes às possibilidades frente aos serviços da 

COMCAP e da Prefeitura. Foi discutido que, havendo-se monitoramento das diversas 

fontes de coleta e de desvio de materiais, em empresas privadas ou através de outros 

programas desvinculados da COMCAP/Prefeitura é possível que as metas possam ser 

majoradas e o cenário municipal pode estar muito melhor do que o visto perante os 
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dados da COMCAP (que desvia da ordem de 9% dos resíduos do aterro). Participante 

indicou a possibilidade de adoção de metas paralelas, ou seja, metas para o poder 

público e metas para as demais atividades. Representante falou sobre a necessidade 

de movimentar o cenário político municipal trazendo foco ao tema resíduos para o 

PMCS ou qualquer outras ações nesse assunto possam virar realidade com apoio 

institucionalizado, uma vez que isso não ocorre atualmente. As ações, neste sentido 

precisam “sair do papel”. Relatou a necessidade de criação de uma rede ou cadeia de 

escoamento dos materiais recicláveis, visando sua comercialização e destino 

adequados. Relatou que a região de Florianópolis Há necessidade de integração 

entre as comunidades e as demais esferas, unindo as ações isoladas em ações 

políticas e projetos maiores e integrados.  Outro participante também expos sua 

opinião de que o grupo deve avaliar melhor a opção de uso de tecnologias de 

biodigestão, mesmo antes da implantação de projetos piloto com o tema. 

Perguntou-se ainda como seria a coleta de resíduos orgânicos compostáveis. 

Relatou-se, de forma complementar à pergunta, expondo que há cenários em que o 

poder público municipal neste caso é apenas o agente fiscalizador enquanto que os 

serviços de coleta fica sob responsabilidade dos grandes geradores que contratam 

empresas privadas (devidamente cadastradas no município) para o manejo de 

resíduos através do uso de tecnologias de compostagem para tratamento. Neste 

caso, todas as empresas e os grandes geradores são obrigados a elaborar seus PGRS 

e que tal modelo pode ser utilizados em Florianópolis. Relatou-se sobre o movimento 

do grupo “Composta Floripa” ou “Quintais de Floripa”, cujas ações tem incentivado a 

realização de compostagem em residências e pátios comunitários pelo município. 

Relatou-se que as iniciativas e ideias do grupo podem ser incluídas no Plano de 

Coleta Seletiva de forma a implementar a Política Municipal de Agricultura Urbana 

conforme mencionado na apresentação como ação do Plano. Neste caso, essa e 

outras ações tem espaço de atuação ampla junto à comunidade, não só no manejo 
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de resíduos, mas resgatando também as relações humanas perante a sociedade. 

Relatou-se ainda que as maiores dificuldades do município ainda são quanto a 

gestão e a fiscalização de todos os resíduos que são gerados. Participante relatou a 

necessidade de avançar sobre os modelos de negócio quanto ao tema de resíduos 

visando fomentar maneiras e iniciativas para o mercado de resíduos. Relatou-se que 

há no município um Conselho Municipal de Saneamento Básico, o qual não foi 

formalmente convidado para estar presente no evento de validação do plano, e que a 

presença de representantes do Conselho seriam de grande valia para auxiliar na 

discussão dos temas, uma vez que tem essa finalidade institucionalizada. Relatou-se 

ainda a necessidade de incentivo à prática da compostagem domiciliar com 

capacitação ou fornecimento de material às pessoas, de modo que se diminua a 

quantidade gerada dos resíduos úmidos dispostos à coleta municipal. Foi novamente 

solicitado por presente que sejam revistas as metas de desvio de resíduos orgânicos 

compostáveis. Sugeriu-se que o aumento do patamar das metas pode ser obtido 

com apoio das universidades, UDESC e UFSC, desde que sejam implementadas os 

programas de coleta seletiva dentro dos campi, já que são grandes geradores desses 

resíduos. Tais geradores não deveriam ser atendidos apenas pela coleta 

convencional, na opinião do presente, como é feito hoje. Representante da ARIS – 

Agência Reguladora de Saneamento e da FECAM – Federação Catarinense de 

Municípios indicou que para se ter acesso a dados de geração ou de manejo de 

outras fontes externas ao poder público é necessário criar e implementar um sistema 

de informações no tema de resíduos sólidos. Outro participante sugeriu a definição 

de metas de desvio distintas para os diversos tipos de resíduos, ou seja, resíduos 

orgânicos compostáveis, resíduos verdes, resíduos de origem domiciliar e dos 

grandes geradores, por exemplo. Indicou não adotar apenas uma meta geral para 

todos os resíduos orgânicos compostáveis. Indicou ainda que deveria ser obrigatório 

que os grandes geradores desviem do aterro sanitário 100% dos resíduos orgânicos e 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

51 

Revisão  Data 

  1 21/01/2016 

 

os recicláveis. Representante da CEPAGRO solicitou realização de medição da 

quantidade coletada no programa em execução da Revolução dos Baldinhos. Tais 

quantitativos podem auxiliar no incremento das metas de desvio de resíduos 

orgânicos compostáveis. Indicou ainda que o Plano como se apresentou naquela 

tarde não atende às expectativas das entidades e programas ligados a compostagem 

no município, que está deficitário. Expos especialmente quanto a pouca 

expressividade das metas de desvio dos resíduos compostáveis orgânicos. Indicou 

como ação de curto prazo ao plano realizar o monitoramento dos programas 

externos à COMCAP no manejo de resíduos. Representante do Tribunal de Contas 

Estadual falou sobre o Programa A3P – Agenda Ambiental do Ambiente Público que 

é realizado no órgão. Discutiu sobre a necessidade de atentar para a 

responsabilidade compartilhada no âmbito dos resíduos e sugeriu incentivos e ações 

punitivas e de sanções no descumprimento de leis e atividades que venham a ser 

exigidos dos grandes geradores no município. Na opinião do presente deve haver 

uso das duas metodologias: punições e incentivos às boas práticas. Sugeriu-se que 

no Plano sejam determinadas metas e ações perante os catadores com atuação 

direta da COMCAP e da Prefeitura Municipal. Sugeriu-se ainda que o Plano possa 

atentar para a experiência do Programa “Re-óleo” já implantado no município o qual 

tem como objetivo a separação dos resíduos e desvio do aterro sanitário, dando-se 

destinação adequada e outros usos. O Plano deve ainda prever, indicou, comunicação 

e capacitação das pessoas sobre a separação de resíduos, quais são e quais não são 

aptos a reciclagem. Sugeriu-se a utilização de três colorações de sacolas plásticas, a 

serem fornecidas pelo comércio e principalmente supermercados para facilitar a 

separação, por exemplo: rejeitos, resíduos secos e úmidos. Perguntou-se sobre quais 

melhorias estavam previstas no Plano sobre a etapa de Triagem dos materiais secos e 

quais os projetos para publicidade quanto ao tema da coleta seletiva à população. 

Alexandre, da SMHSA respondeu que os programas publicitários serão ainda 
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definidos no Plano em execução e que essa parte de mobilização social é uma das 

frentes de ações de educação ambiental e capacitação. Expos que a melhoria da 

etapa de triagem é necessária e ações diversas estão previstas no plano, tais como o 

incremento nos investimentos de melhorias na estrutura física dos galpões e compra 

de equipamentos auxiliares, tais como esteiras e prensas e outros que possam 

auxiliar no beneficiamento parcial dos materiais à venda. O foco é o investimento nas 

associações já existentes no município para que incrementem sua capacidade de 

atendimento à demanda. Falou-se ainda sobre a necessidade, nessa linha de assunto, 

de implantação de uma unidade de triagem mecanizada para atender às metas. 

Expôs-se que tal alternativa não suspenderá a atuação dos catadores, e sim terá 

atuação de associações dentro da unidade. Discutiu-se sobre as projeções 

populacionais apresentadas no evento da audiência, sobre a adoção de um cenário 

crítico ao incremento populacional. Comentou-se da necessidade de redefinir a 

forma de cobrança de taxas de coleta de resíduos para que os custos sejam 

efetivamente cobertos pelo seu pagamento pela população. Expôs-se que hoje a taxa 

empreendida não assume a totalidade dos gastos existentes com coleta e limpeza 

urbana no município e que isso gera deficiências em todo o processo e limita a 

capacidade do município de investir. Presente indicou a necessidade de revisão das 

metas apresentadas, apresentando cenários de planejamento que não sejam 

progressivos de forma paralela entre resíduos secos e os orgânicos compostáveis. 

Sugeriu-se apresentar metas especificas para os resíduos verdes, resíduos 

domiciliares, outros tipos de resíduos. Sugeriu que  o PMCS deve contemplar de 

forma mais concreta, em sua versão final consolidada, que os resíduos orgânicos não 

devem ser enviados ao aterro sanitário, que essa politica não deve mais ser 

incentivada do modo como ainda é feita. Expos que apenas justificar que há ausência 

de infraestrutura não é mais possível de ser aceita, frente aos programas que já estão 

implementados e podem ser incentivados ainda mais, expandidos como alternativas 
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de majorar as metas (caso da Revolução dos Baldinhos). Relatou-se que a meta de 

desvio de resíduos orgânicos deve ser mais audaciosa de modo que incentive que o 

poder público realize ações para seu atendimento. Se houver adoção de metas 

brandas, o Poder Público poderia acomodar-se e tomar ações menos expressivas 

dentro do cenário atual. Indicou necessidade de controle e acompanhamento da 

sociedade e das entidades, uma vez que poderá ajudar na pressão aos políticos locais 

para iniciativas. Houve sugestão de encaminhamento da Proposta de alteração da Lei 

n° 113/2003 para a câmara de vereadores a partir de solicitação via o Conselho 

Municipal de Saneamento, o que poderia ser uma alternativa para dar celeridade à 

aprovação da Lei que traria benefícios aos temas que estiveram em discussão e daria 

“força” ao pedido à câmara. Foi criticada por participante a ausência de lideranças 

comunitárias no evento cujo assunto é muito importante. Foi citada na discussão a 

falta de diálogo entre as esferas municipais, estaduais e demais entidades 

comunitárias. Ficou definida na audiência a necessidade de ajuste das metas em 

especial dos resíduos orgânicos compostáveis que é um anseio básico dos presentes 

no evento. Ficou definido que a empresa juntamente com o GTE – Grupo de Técnico 

Executivo discutiriam o assunto ajustando um possível novo patamar da meta de 

desvio ano a ano e, que essa nova proposta seria discutida em reunião futura, a ser 

definida data, com a presença das entidades que lidam com ações e projetos 

envolvendo a compostagem, bem como com as empresas que atuam no ramo na 

região. Aproximadamente às 17h30min as discussões foram finalizadas, com entrega 

por presentes de algumas contribuições por escrito. Alexandre, SMHSA, agradeceu a 

presença de todos e das discussões e contribuições e encerrou o evento de validação 

do PMCS preliminar.  
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ANEXO IV – Contribuições via Folha de Contribuição 
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