
CEREEL

� Responsável: Clovis Caires

� Localização:

Rodovia SC 405, 1472ª Fazenda Rio 

Tavares, Florianópolis –SCTavares, Florianópolis –SC

CEP: 88065-000

� Contato: 3233-1457 / 9652-4857

www.cereel.com.br / cereel@mail.com 

� Capacidade: 20 toneladas por mês

(com possibilidade de ampliação)



CEREEL

� Recebe equipamentos eletroeletrônicos e de informática, desmonta-os e

faz a remanufatura reversa, destinando cada item para um destino

correto.

Procedimento:

� Desmontagem dos equipamentos;

Classificação e separação para adequar os resíduos à demanda do� Classificação e separação para adequar os resíduos à demanda do
mercado;

� Os quatro principais materiais finais da empresa são:

1. Polímeros: destinados a empresas de reciclagem de plástico;

2. Placas Eletrônicas: são exportadas pela empresa Lorni para países
que apresentem tecnologia de reciclagem deste material (Brasil
ainda não tem);

3. Metais Ferrosos: destinados a empresas siderúrgicas do Estado;

4. Metais Não-Ferrosos: destinados a empresas de fundição do
Estado.



CEREEL

� A descontaminação dos tubos de imagem é realizada a partir de um equipamento por

eles desenvolvido, com recurso próprio. A descontaminação deve ser feita por conta do

pó fosfórico que é encontrado nestes materiais. Após a descontaminação, o vidro é

destinado para empresas de cerâmica, e o pó é armazenado e enviado ao aterro

industrial de Joinville.

Obs: O chumbo encontra-se encapsulado e não apresenta risco, é utilizado junto com Obs: O chumbo encontra-se encapsulado e não apresenta risco, é utilizado junto com 

vidro na indústria de cerâmica. 
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CEREEL

Origem dos materiais

• Recebem doações (qualquer 

material eletroeletrônico);

• Cobram de empresas de consertos 

de eletroeletrônicos ou outras 

empresas; 

• Compram placas eletrônicas já 

desmontadas.  



CEREEL

Destino dos Materiais

1. Lorene Importação e Exportação de 

Metais Preciosos 

2. Hoepers Comércio de Sucatas 

3. Realtec Reciclagem de Materiais 

Ltda ME

Transporte 

9.    Cosege Serviços de Transporte Ltda ME –

RIOCOLETAS Recolhimento de Resíduos e 

Transporte

Ltda ME

4. Meurer Comércio de Sucatas Ltda

ME

5. Lorni Comércio de Sucatas Ltda

6. Reciclatronic Tecnologia em 

Reciclagem Ltda

7. R.R. Comércio e Reciclagem de 

Vidros Ltda

8. Parcs Comércio Atacadista de 

Resíduos Ltda


