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Metas lixo zero

Desviar do aterro sanitário:

◦60% de secos recicláveis

◦90% do material orgânico



METAS



ORGÂNICO

35%

RECICLÁVEL 

SECO 43%

REJEITO 

22%

Caracterização dos resíduos Florianópolis



RECICLADO 

7%

ATERRO 

93%

DADOS 2019

RECICLADO 

60%

REJEITO 

40%

META 2030

• 9 X MAIS RECICLAGEM

• REDUZIR  + DE 50% ENVIO PARA ATERRO

• REDUZIR REJEITO E NOVAS TECNOLOGIAS

Metas lixo zero de forma clara



ECONOMIA LINEAR















ECONOMIA CIRCULAR



ECONOMIA CIRCULAR

Gabriela Orofino

















◦ Ciclo Vicioso

o Responsabilidade centralizada

o Acomodação dos geradores

o Redução da vida útil do aterro 
sanitário

o Inviabilidade do tratamento dos 
resíduos potencialmente 
recicláveis ou compostáveis

o Mais extração de matéria prima 
da natureza

o Inviabilidade da geração de 
emprego e renda

o Emissão de gases de efeito 
estufa.

◦ Ciclo Virtuoso 

o Responsabilidade compartilhada

o Geradores com protagonismo

o Prolongamento da vida útil do 
aterro sanitário

o Materiais retornando
à indústria ou à natureza 
(agricultura urbana)

o Redução da extração de matéria
prima da natureza

o Geração de emprego e renda no 
tratamento dos resíduos (secos e 
orgânicos)

o Redução na emissão de gases de 
efeito estufa.



CULTIVA FLORIPA



Projeto Ampliação e Fortalecimento da 

Valorização dos Resíduos Orgânicos
ACF 0183/2018 – FSA/CAIXA

Apoio Financeiro

PACUCA

Apoio:



o Compostagem integrada à agricultura urbana em Florianópolis

o Tratamento dos resíduos orgânicos e sustentabilidade das 

hortas (ciclo completo no local)

o Destinação aos produtos derivados do tratamento dos resíduos 

orgânicos (composto e cepilho)

o Agricultura como estímulo ao tratamento dos resíduos 

orgânicos

o Alternativa aos pontos de descarte irregular.

Cultiva Floripa



COMPOSTAGEM FLORIPA



Compostagem Floripa

Continuidade Minhoca na Cabeça –

500 kits vermicompostagem

Compostagem comunitária (7 pátios) –

5 novos e 2 fortalecidos

Compostagem institucional – 7 pátios 

(Comcap e Floram)

Sistemas de compostagem em 

escolas, centros de saúde, CCVF e 

CRAS

Coleta através de PEVs

Capacitações: a) em gestão 

comunitária e profissionais envolvidos 

(secretarias de educação e 

saúde, Comcap e Floram)

Ações de Educação Ambiental.

Compostagem 
institucional

Educação 
ambiental

Compostagem 
comunitária

Compostagem 
domiciliar

Minhoca na 
Cabeça

Tratamento e 
processamento 

dos resíduos 
verdes



Fortalecimentos de 2 pátios comunitários (Pacuca e Revolução dos 

Baldinhos) e apoio a 5 novos

o Capacitação

o Equipamentos

o Casas de apoio aos novos pátios

o Monitoramento (com análises dos compostos)

o Apoio na coleta

o Bolsas – Estudo Pagamento Serviços de Compostagem

o Sinalização pátios e áreas internas.

Compostagem Floripa



Fazenda Urbana Agroecológica

Modelo – Unidade Técnica de 

Referência de Florianópolis:

o Estabelecimento de parcerias 
para a consolidação

o Espaço para estudos, pesquisas 

e disseminação de práticas de 
agricultura urbana 

agroecológica.

Compostagem Floripa



SERVIÇO DE COMPOSTAGEM



Pagamento por tratamento de resíduos orgânicos

em pátios de compostagem.

Afinal, como isso será possível?

COMPOSTAGEM FLORIPA



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL  - ODS 

03/11/2020



03/11/202003/11/2020

√ √ √ √ √

√ √ √ √√

√ √ √ √ √

√

ODS - ONU
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável



COMCAP MASTERPLAN E INVESTIMENTOS



◦ Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS - ONU

◦ Histórico e planejamento de ações de resíduos em Florianópolis

◦ Investimentos em infraestrutura pela Prefeitura de Florianópolis

◦ Mudanças organizacionais da Comcap e PMF

◦ Articulação institucional – fortalecimento da rede de relacionamentos do setor resíduos

◦ Plano de Comunicação baseada nas metas/ações, visando transparência  e facilidade ao usuário

◦ Necessidade de mudanças comportamentais

◦ Cadastro de iniciativas de mobilização social/econômica e de coleta/tratamento de resíduos

◦ Programa de educomunicação

◦ Novas alternativas de destino final de resíduos

◦ Novas políticas para Florianópolis e região metropolitana.

03/11/2020

Masterplan lixo zero



Investimentos em coleta seletiva



DITO E FEITO 

Em operação

 R$ 523,4 mil 
caminhão 
compactador 
seletiva de 
verdes (quintal e 
jardim), elevador 
para contentor 
de mil litros

Coleta seletiva de verdes



DITO E FEITO 

Já entregue

 R$ 754 mil 
picador 
florestal para 
reciclagem 
de orgânicos 
(podas)

 R$ 65 mil 
peneira 
rotativa

Processamento de podas



DITO E FEITO 

Já entregue

 R$ 217, 5 mil com recursos 
do Fundo Socioambiental 
da Caixa por edital do 
Fundo de Meio Ambiente 
(FNMA). Ações de 
valorização de resíduos 
orgânicos e agricultura 
urbana, como  coleta 
ponto a ponta e 
distribuição de composto e 
cepilho. 

Coleta orgânicos por pontos de entrega



DITO E FEITO Em processo de 
compra equipamento 
satélite (transbordo para 
caixa estacionária ou 
compactador)

 R$ 685 mil 2 caminhões 
caçamba basculante 
para vidro

 R$ 685 mil 2 caminhões 
caçamba basculante 
para coleta de orgânicos 
(restos de comida)

Seletiva porta a porta (vidro e orgânico)



DITO E FEITO 
Ampliação da 
rede 38 para 88 
PEVs de Vidro 

 R$ 332 mil 50 
contentores de 2,5 
mil litros para 
pontos de entrega 
voluntária (PEVs) 
de Vidro

Pontos de entrega voluntária (PEVs) de Vidro





DITO E FEITO 
Ampliação da 
rede 38 para 98 
PEVs de Vidro 

 R$ 569 mil 
caminhão com 
guindaste e garra 
tipo sucateira para 
coleta de vidro

Pontos de entrega voluntária (PEVs) de Vidro



HISTÓRICO



PROJETO VIVA MELHOR 

1986

Morro do 

Mocotó
Beira Mar 

Norte

Monte 

Verde

Histórico dos resíduos em Florianópolis



PROGRAMA BEIJA FLOR – 1987 A 2000

Comunicação 

Social

Educação 

Ambiental

Implantação – 12 

comunidades

Histórico



COLETA 

DIFERENCIADA

PORTA A PORTA
COMPOSTAGEM  

BASES DO PROGRAMA

BEIJA FLOR

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL

NA ESCOLA

HORTA COMUNITÁRIA

Histórico



Histórico

PROGRAMA LIXO ZERO

JURERÊ INTERNACIONAL - 1998



Lucas Arruda @lucasbarruda

3271 6822

www.pmf.sc.gov.br/comcap

http://www.pmf.sc.gov.br/comcap

