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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. 

 

A coordenação geral dos trabalhos será realizada pela Prefeitura Municipal de 

Florianópolis e será integrada pelas áreas afins de sua estrutura, sendo que os 

órgãos responsáveis serão a Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 

Ambiental - SMHSA e a Companhia Melhoramentos da Capital - COMCAP. 

 

Os trabalhos serão gerenciados por um Grupo Técnico Executivo - GTE, que terá a 

seguinte composição:  

 Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento – SMHSA; 

 Companhia de Melhoramentos da Capital – COMCAP; 

 Fundação Municipal do Meio Ambiente – FLORAM; 

 Secretaria Municipal de Saúde – SMS, através da Vigilância Sanitária; 

 

O presente documento constitui-se do Relatório Parcial 3:Identificação da realidade 

municipal quanto a coleta informal, a atuação dos catadores nas diferentes regiões 

do município e o levantamento dos locais de triagem existentes, bem como a 

infraestrutura e condições sanitárias e ambientais dos mesmos, parte integrante do 

Produto 1 – Diagnóstico do Sistema.  
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O novo modelo de gestão dos resíduos sólidos no Brasil, a partir do margo legal 

advindo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei n0 12.305/2010, prevê 

metas de reciclagem a serem cumpridas nos âmbitos nacionais, estaduais e 

municipais. No âmbito municipal, compete ao poder público à implantação da coleta 

seletiva visando o desvio de materiais recicláveis do aterro sanitário e 

consequentemente à promoção da reciclagem.   

 

Entre os princípios da Lei n0 12.305/2010 está “o reconhecimento do resíduo sólido 

reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de 

trabalho e renda e promotor de cidadania” neste contexto insere-se a atuação dos 

catadores de materiais recicláveis, que com os avanços legais no país estão 

deixando de atuar junto aos lixões, para atuação junto à Cooperativas e/ou 

Associações de Catadores. No entanto, apesar dos benefícios propostos pela Lei, 

muitos catadores ainda atuam na informalidade, realizando a coleta pelas ruas das 

cidades sem qualquer vínculo ou interesse em se organizar.   

 

As Cooperativas e/ou Associações de Catadores deverão ser priorizadas, conforme 

Decreto n0 7.404/2010 que regulamenta a Lei n0 12.305/2010, em seu Art. 40 na 

participação do sistema de coleta seletiva municipal. Esta participação pode ocorrer 

desde a etapa de coleta propriamente dita e/ou atuação na operacionalização de 

Galpões de Triagem de Materiais Recicláveis.  

 

Em Florianópolis, o sistema de coleta seletiva municipal compreende a etapa de 

coleta executada pela COMCAP e posterior destino dos materiais para Galpões de 

Triagem. Atualmente no município existem três galpões de triagem operados por 

associações de Catadores, são elas: Associação de Coletores de Materiais 

Recicláveis – ACMR, Associação de Recicladores Esperança – AREsp e Associação 

de Catadores de Recicláveis do Alto da Caiera e Serrinha - Recicla Floripa. Estes 
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locais prioritariamente recebem os materiais da coleta seletiva municipal, porém 

juntos, conseguem desviar apenas 44,2% do total coletado pela COMCAP. Para 

suprir a demanda de escoamento, o restante do material coletado é destinado para 

Unidades de Triagem parceiras da COMCAP.  

 

Diante do exposto o objetivo deste relatório é identificar a realidade municipal quanto 

a coleta informal e a atuação dos catadores nas diferentes regiões do município, e 

realizar levantamento dos locais de triagem existentes, bem como a infra-estrutura e 

condições sanitárias e ambientais dos mesmos.  

 

Para identificação da coleta informal os seguintes conceitos foram utilizados: 

 

 Catadores Informais: pessoas que percorrem os bairros recolhendo materiais 

que possam ser comercializados. Estão inclusos nesta categoria, desde os 

coletores que realizam atividade a pé até aqueles que dispõe de algum veículo, 

seja de tração animal ou motorizado. Não fazem parte deste segmento os 

agentes da coleta formal de resíduos, ou seja, os coletores da COMCAP – 

órgão responsável pelo serviço de coleta no município.  

 

 Catadores Organizados: catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 

organizados através de cooperativas ou de outras formas de associação 

constituídas por pessoas físicas de baixa renda. 

 

A metodologia adotada para a identificação da coleta informal compreendeu a etapa 

de conhecimento do universo de catadores informais no município através de 

análise retrospectiva documental e visitas em campo. Inicialmente realizou-se 

reuniões com o Grupo de Gestão Compartilhada da Coleta Seletiva (SMHSB, 

SMAS, VISA, IGEOF e COMCAP) e com o representante em Santa Catarina do 

Movimento Nacional dos Catadores - MNC, Sr. Dorival dos Santos.  
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Paralelamente realizou-se pesquisa de identificação em campo com o auxilio dos 

motoristas da coleta seletiva da COMCAP. A empresa de consultoria elaborou 

questionário sucinto que foram preenchidos pelos motoristas no período do mês de 

agosto de 2014. O objetivo desta etapa foi identificar a coleta informal que muitas 

vezes é realizada antecedendo à coleta seletiva municipal. A partir da coleta de 

informação junto aos motoristas a empresa de Consultoria elaborou mapeamento 

considerando os roteiros em que foi identificada a atuação de catadores, porém 

percebeu-se que o resultado não condizia com a realidade, pois muitas regiões em 

que sabe-se da existência de catadores atuando, como por exemplo a região 

continental do município, não havia sido contemplada. Diante deste fato, expandiu-

se a metodologia utilizando também a verificação em campo através das margaridas 

(equipe de varrição) da área Continental. Também foi considerada as informações 

obtidas em visitas em campo nos “Depósitos de Reciclagem” existentes em 

Florianópolis, e que não participam do sistema municipal, pois muitos destes locais 

recebem materiais de catadores.  

 

Por fim a partir destas três fontes de informações, confeccionou-se mapeamento da 

atuação da coleta seletiva informal em Florianópolis.  

 

Para o levantamento dos locais de triagem existentes, trabalhou-se com dois grupos: 

 

 Unidades de Triagem do Programa de Coleta Seletiva Municipal: galpões 

de triagem que recebem os materiais da coleta seletiva municipal. Incluem-se 

os galpões de triagem operacionalizados por Associações de Catadores de 

Materiais Recicláveis e Galpões parceiros que recebem o excedente da coleta 

seletiva municipal.  

 

 Depósitos de Reciclagem: locais que atuam na comercialização dos materiais 

recicláveis gerados no município, geralmente coletados por catadores 

autônomos. Fazem parte deste segmento todos aqueles depósitos de resíduos, 
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de qualquer porte, que realizam a atividade de compra e posterior venda de 

recicláveis. Muitos destes depósitos constituem-se como locais de 

comercialização dos materiais coletados por catadores. Não estão incluídas 

neste segmento as indústrias de reciclagem.  

 

As unidades de triagem do Programa de Coleta Seletiva Municipal analisadas foram 

as que receberam materiais no período de janeiro à agosto de 2014. Realizou-se 

visitas técnicas nestas unidades com a equipe da AMPLA Consultoria e técnicos da 

COMCAP. Para subsidiar este levantamento utilizou-se Relatório Técnico da 

COMCAP DPTE-RT-001/2014 “Situação atual das unidades de triagem parceiras da 

COMCAP no programa de coleta seletiva de Florianópolis”, elaborado pelo 

Departamento Técnico (DVPEP) com o apoio do Departamento de Coleta de 

Resíduos Sólidos (DVCOS).  

 

A identificação dos Depósitos de Reciclagem ocorreu através do conhecimento dos 

fiscais do Departamento de Coleta da COMCAP, visto que percorrem diariamente o 

município no acompanhamento do serviço de coleta. A partir da relação identificada 

a equipe da empresa de Consultoria realizou visitas técnicas nos mesmos, em 

dezembro de 2014, para verificação das condições sanitárias e ambientais, além de 

conhecimento da área de atuação da coleta informal, visto que a maioria dos locais 

além de receberem de catadores também realizam a coleta seletiva informal no 

município.  

 

  

  



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

11 

Revisão  Data 

  4 04/2015 

 

2. COLETA INFORMAL E ATUAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS 

 

2.1. BREVE HISTÓRICO DO MOVIMENTO NACIONAL DE CATADORES DE 

MATERIAIS RECICLÁVEIS: A ORGANIZAÇÃO DA CATEGORIA 

 

O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis - MNCR surgiu 

oficialmente no I Encontro Nacional de Catadores de Papel e Material 

Reaproveitável que aconteceu em setembro de 1999, na cidade de Belo Horizonte – 

MG. O MNCR surge como um movimento social, que busca organizar os catadores 

e catadoras de materiais recicláveis e garantir o protagonismo da categoria no 

Brasil. Destaca-se por ser um dos primeiros e o principal movimento social que 

incorporou na agenda pública o debate sobre os catadores, dando publicidade e 

impulsionando a luta por direitos dos catadores no Brasil. 

 

A partir do surgimento do MNCR e a organização dos trabalhadores desse 

segmento, começaram a ser realizados em maior frequência, novas mobilizações no 

âmbito nacional, que tinham como principal objetivo, discutir sobre a inserção dos 

catadores nas políticas públicas, o reconhecimento da importância do papel dos 

catadores e consequentemente a garantia de direitos da categoria.  

 

Neste contexto, dois anos depois do I Encontro Nacional de Catadores de Papel e 

Material Reaproveitável, impulsionados pela luta social da classe, foi realizado em 

Junho de 2001 o I Congresso Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis na 

cidade de Brasília – D.F. Durante o congresso foi escrita a Carta de Brasília: “Pelo 

fim dos lixões: reciclagem feita pelos catadores: já!”, um documento, que ainda hoje, 

possui as principais diretrizes e reivindicações do MNCR. Neste documento, foram 

ressaltados três eixos reivindicatórios: propostas de ações do MNCR em relação ao 

Poder Executivo, em especial a garantia por meio de convênios, de que fossem 
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repassados aos catadores recursos e subsídio; a cadeia produtiva da reciclagem e a 

cidadania dos moradores de rua. 

 

Logo após o 1º Congresso, a periodicidade dos encontros entre os militantes dos 

diversos estados aumentou ainda mais, mobilizando com maior intensidade a 

categoria e alcançando o protagonismo e visibilidade de seus principais 

representantes junto ao poder público e a sociedade civil. Neste contexto de 

mobilização, foram também organizados e realizados dois congressos latino-

americano, o 1º aconteceu no ano de 2003 em Caxias do Sul – R.S. e o 2º em 2005 

em São Leopoldo – R.S. 

  

Com o reconhecimento da categoria, apoiados por outras instituições parcerias, 

como universidades, organizações não governamentais e institutos, o MNCR ganha 

ainda mais destaque no cenário nacional e a identidade social da classe, começa a 

receber a atenção do poder público, inclusive no estado de Santa Catarina. 

 

O Movimento Nacional de Catadores de Material Reciclável que é representado no 

Estado de Santa Catarina pelo Sr. Dorival Rodrigues dos Santos desde o ano de 

2005, engajado na agenda nacional de discussões sobre os catadores, em parceria 

com os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, realizou no ano de 2010, o 1° 

Encontro de Catadores da Região Sul, com a participação de mais de 150 catadores 

representando mais de 100 cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Em novembro de 2014 ocorreu 3º Encontro de Lideranças de Catadores e 

Catadoras de Santa Catarina, em Florianópolis.  

 

O encontro abordou temas e discussões sobre a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, a Inclusão dos Catadores, Incineração e Organicidade do MNCR. 

Atualmente o MNCR atua no estado de Santa Catarina principalmente com foco na 

mobilização social e organização dos grupos de catadores formais e informais, 

associações e cooperativas. 
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De acordo com a liderança do Movimento em Santa Catarina Sr. Dorival, está em 

processo de discussão a implantação da Federação Catarinense de Catadores que 

terá como um de seus objetivos, organizar essa categoria de trabalhadores, 

buscando principalmente identificar as pessoas que atuam nessa área, a 

organização desses trabalhadores e a garantia de seus direitos.  

 

 

2.2. A INSERÇÃO E CONQUISTAS DOS CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS NO ÂMBITO DAS LEGISLAÇÕES 

 

O gerenciamento de resíduos sólidos, trata-se certamente de um dos grandes 

desafios dos últimos anos para o governos municipais, estaduais e federal, pois 

além de uma questão ambiental, há também um desafio social com relação aos 

catadores de material reciclável, que durante muito tempo, foram ignorados pelos 

gestores públicos e pela própria sociedade. 

 

No entanto, em um período de aproximadamente uma década, intensificou-se no 

país, a regulamentação de legislações que abordam e inserem o catador como uma 

figura de destaque, numa perspectiva não só ambiental, mas também social. 

 

Com o ganho de visibilidade desses trabalhadores, no ano de 2002 foi instituída a 

Portaria 397 e a ocupação de Catador de Material Reciclável foi incorporada ao 

Código Brasileiro de Ocupações (CBO) sob o número 5192. 

 

Já em relação ao reconhecimento do poder público e as ações de inserção da 

categoria, em 25 de outubro de 2006 foi publicado o Decreto Federal nº 5.940, que  

 

Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 
entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte 
geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores 
de materiais recicláveis.  
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No ano de 2010, foi instituído o Programa Pró Catador por meio do Decreto Nº 

7.405, de 23 de Dezembro de 2010, com finalidade de  

 

(...) integrar e articular as ações do Governo Federal voltadas ao apoio e ao 
fomento à organização produtiva dos catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis, à melhoria das condições de trabalho, à ampliação das 
oportunidades de inclusão social e econômica e à expansão da coleta 
seletiva de resíduos sólidos, da reutilização e da reciclagem por meio da 
atuação desse segmento.  

 

O Programa Pró-Catador também apresenta como objetivo a: 

 

I - capacitação, formação e assessoria técnica; II - incubação de 
cooperativas e de empreendimentos sociais solidários que atuem na 
reciclagem; III - pesquisas e estudos para subsidiar ações que envolvam a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; IV -
 aquisição de equipamentos, máquinas e veículos voltados para a coleta 
seletiva, reutilização, beneficiamento, tratamento e reciclagem pelas 
cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis; V - implantação e adaptação de infraestrutura física de 
cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis; VI - organização e apoio a redes de comercialização e cadeias 
produtivas integradas por cooperativas e associações de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis; VII - fortalecimento da participação do 
catador de materiais reutilizáveis e recicláveis nas cadeias de reciclagem; 
VIII - desenvolvimento de novas tecnologias voltadas à agregação de valor 
ao trabalho de coleta de materiais reutilizáveis e recicláveis; e IX - abertura 
e manutenção de linhas de crédito especiais para apoiar projetos voltados à 
institucionalização e fortalecimento de cooperativas e associações de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis (BRASIL, 2010). 

 

Também em 2010, foi promulgada a Lei n0 12.305, de 02 de agosto de 2010, que 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, alterando a Lei n
 
9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998. Essa Lei em suma dispõe sobre os princípios, objetivos e 

instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao 

gerenciamento de resíduos sólidos, além das responsabilidades dos geradores, do 

poder público e de outros instrumentos econômicos aplicáveis. 

 

Ao que se refere aos catadores, a Lei apresenta como objetivo no Artigo 8, XII  a 

integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que 

envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 
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 No mesmo ano, o governo federal publicou em 23 de dezembro de 2010, o Decreto 

n0 7.404, que Regulamentaria a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que “instituiu 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos e criaria o Comitê Interministerial da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos 

Sistemas de Logística Reversa”.  

 

O decreto estabelece as normas para execução da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. O capítulo II que trata da Coleta Seletiva, apresenta no art. 11, que o 

sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos deverá priorizar a participação de 

cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda. 

 

Em resumo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos tem como um dos objetivos 

contribuir para a inclusão social das catadoras e dos catadores de material 

reciclável, possibilitando-lhes melhores condições de trabalho e acesso a serviços 

públicos. 

 

 

2.3. CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM FLORIANÓPOLIS 

 

2.3.1. Atuação da Administração Municipal 

 

Sabe-se que a questão dos resíduos sólidos deve ser equacionada com a 

responsabilidade compartilhada entre Poder Público, empresas privadas e 

sociedade civil, envolvendo a todos para que participem efetivamente na busca de 

soluções para os problemas decorrentes da geração dos resíduos sólidos. 

 

Uma das propostas incorporadas pelos municípios brasileiros na gestão da coleta 

seletiva é a parceria com os catadores, como é o caso do município de Florianópolis. 

A parceria entre prefeitura e associações de catadores ajuda ao mesmo tempo na 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

16 

Revisão  Data 

  4 04/2015 

 

destinação dos resíduos proveniente da coleta seletiva, como na geração de 

emprego, renda e inclusão social dos catadores. No município estão inseridas 03 

associações de catadores que tiveram processos de criação distintos, descritos a 

seguir. 

 

A seguir, Figura 1, apresenta-se a Linha do Tempo das principais ações voltadas a 

coleta seletiva e inserção de catadores em Florianópolis, sendo posteriormente 

detalhadas tais ações.  
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Figura 1: Imagem esquemática da linha do tempo da Coleta Seletiva e Inserção de Catadores em Florianópolis. 
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A Prefeitura de Florianópolis foi uma das primeiras no Brasil a implantar oficialmente 

a coleta seletiva, com o Programa Beija-Flor, em 1986. Esse programa, ao mesmo 

tempo em que estimulava o hábito de pensar na reciclagem dos materiais, trouxe à 

tona o tema da preservação dos recursos naturais, possibilitando a mobilização e o 

engajamento da sociedade civil na questão da saúde e do meio ambiente, e 

incorporando, assim, um compromisso social e responsabilidade conjunta quanto à 

qualidade de vida, configurando-se como um indutor de educação ambiental.  

 

Posteriormente, em 1996 a coleta seletiva passou a ser executada porta-a-porta em 

alguns bairros da região continental do município, e 2 anos após foi ampliada para 

as demais regiões da cidade.  

 

Em relação ao apoio dispensado aos grupos de catadores organizados, a gestão 

municipal possui atuação juntamente com 03 associações de catadores, que tiveram 

origens distintas detalhadas a seguir. Hoje Associação de Coletores de Materiais 

Recicláveis – ACMR, localizada na Rod. Admar Gonzaga, s/nº, SC 404, bairro 

Itacorubi, a Associação de Recicladores Esperança – AREsp, com sede Rua 

Joaquim Nabuco nº 3.000, bairro Chico Mendes e a Associação de Catadores 

Recicláveis do Alto da Caeira e Serrinha – Recicla Floripa, situada na Servidão 

Felicidade, s/nº,  Alto da Caieira.  

 

Em 1995, um grupo de pessoas, na maioria familiares, oriundos do Oeste do Estado 

de Santa Catarina, chegou à Florianópolis em procura de melhores condições de 

vida. Sem encontrar emprego, eles começaram a coletar materiais recicláveis e 

sobreviver da renda proveniente de sua comercialização. Este grupo deu origem a 

hoje Associação de Coletores de Materiais Recicláveis (ACMR). No período entre 

1995 a 2009, a associação ficou instalada próximo da Ponte Ivo Campos, na entrada 

da Ilha de Santa Catarina, em local central e de fácil acesso ao comércio, 

residências e órgãos públicos localizados na região central de Florianópolis, uma 
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vez que a coleta dos materiais era realizada com o auxílio de carrinhos (OROFINO, 

2005).  

 

Já a Associação de Recicladores Esperança - AREsp foi fundada em julho de 1999 

a partir de um concurso de projetos sociais realizados em julho de 1997, que tinha 

como objetivo capacitar moradores de áreas carentes na triagem de resíduos sólidos 

e reciclagem de papel. O referido projeto previa um Programa de Capacitação para 

Triagem de Resíduos Sólidos, Reciclagem de Papel e Associativismo Popular, e foi 

proposto pelo Laboratório de Experiências em Papel Artesanal do Curso de 

Saneamento (CEFET/SC) através da Fundação do Ensino Técnico/SC (FETESC) 

em parceria com a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis - PMF e Companhia de Melhoramentos da Capital – 

COMCAP. A partir deste projeto ocorreu a instalação da associação em um Galpão 

de Triagem no bairro Itacorubi, junto ao Centro de Transferência de Resíduos 

Sólidos (CTReS) da Comcap.   

 

Em 2003 a ACMR foi contemplada pela Prefeitura com um Galpão para melhorar as 

condições de triagem que era realizada em baixo da Ponte Pedro Ivo. Neste mesmo 

ano, no bairro Ratones, iniciou o Projeto Joaninha, similar ao Beija-Flor, onde a 

coleta seletiva era realizada por moradores locais.  

 

Em 2008, a AREsp foi transferida para a comunidade Chico Mendes, local de origem 

dos catadores  e instalada em uma unidade de triagem construída por um projeto de 

urbanização comunitária e geração de renda financiado pelo Habitar Brasil BID, 

onde permanece atualmente.  

 

Em 2009 a partir da assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC entre o 

Ministério Público de Santa Catarina e a Prefeitura Municipal de Florianópolis, a 

ACMR foi instalada no CTReS do Itacorubi, com a intenção de retirar os catadores 

das ruas do Centro de Florianópolis e da Baía Sul. Um dos principais motivos que 
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levaram a transferência da associação do centro para o bairro Itacorubi foi o 

acúmulo de material inflamável sob a Ponte Ivo Campos (por onde passam redes de 

energia e gás que abastecem a Ilha) criando riscos à população do município, sem 

contar os ganhos ambientais e de qualidade de vida tanto para os catadores quanto 

população que moram ou trabalham no centro. 

 

Com relação ao apoio institucional, na mesma direção do governo federal, em 

Florianópolis, no dia 16 de novembro de 2010, foi publicada a Lei Complementar nº 

398, que “institui a política municipal de coleta seletiva de resíduos sólidos no 

município de Florianópolis, cria o conselho gestor e dá outras providências”. O 

objetivo da referida Lei é a inserção social com geração de trabalho e renda dos 

catadores de resíduos sólidos recicláveis, organizados em cooperativas ou 

associações. A partir dessa Lei, as cooperativas e associações de catadores de 

resíduos sólidos estão autorizadas a prestar serviços de coleta, triagem, 

beneficiamento e comercialização de resíduos sólidos recicláveis, no município de 

Florianópolis. 

 

A Lei Complementar nº 398, ainda apresenta como princípios da Política Municipal 

de Coleta Seletiva, o incentivo à ampliação de centrais de reciclagem de resíduos 

sólidos, além da criação e desenvolvimento de associações e/ou cooperativas de 

catadores e triadores de resíduos sólidos recicláveis. 

 

Outro aspecto importante que merece destaque nessa análise são os instrumentos 

que a Política Municipal de Coleta Seletiva apresenta, como o cadastro de 

programas de coleta seletiva e a inserção dos catadores de materiais recicláveis 

nesses programas. 

 

Outra importante conquista alcançada a partir dessa Lei, é a possibilidade da Gestão 

Municipal permitir mediante concessão ou permissão de uso a utilização de bens 

imóveis municipais às cooperativas e associações de catadores. 
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No ano seguinte, em Florianópolis, no dia 07 de fevereiro de 2011, foi publicado o 

Decreto Municipal nº 8747, que cria o comitê municipal para gestão de resíduos 

sólidos. Sua atribuição é a de estruturar a implementação das políticas nacional, 

estadual e municipal de resíduos sólidos no município, por meio da articulação dos 

órgãos e entidades governamentais, bem como coordenar a implementação do 

Programa Pró-Catador de que trata o Decreto Federal no 7.405/2010. 

 

Continuando o apoio a inserção de catadores organizados na etapa de triagem dos 

materiais recicláveis provenientes da coleta seletiva municipal, em 2013 foi criada a 

Associação Recicla Floripa, com objetivo de envolver moradores da comunidade do 

Alto da Caeira e da Serrinha no processo de triagem, gerando renda aos 

trabalhadores da região. O galpão cedido pela Secretaria Municipal de Habitação e 

Saneamento Ambiental foi construído no Projeto Habitacional do Maciço do Morro 

da Cruz, do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (detalhado 

posteriormente). O gerenciamento do galpão está sob responsabilidade do Instituto 

de Geração de Oportunidades de Florianópolis – IGEOF.  

 

Ou seja, a Administração Municipal ao longo dos últimos 20 anos vem atuando na 

organização de grupos de catadores de materiais recicláveis, através da criação de 

associações de catadores. Estas recebem os materiais recicláveis oriundos da 

coleta seletiva municipal, utilizam imóveis municipais para as atividades de triagem, 

conforme a Lei Complementar nº 398 já citada, e também receberem incentivos 

como a isenção do pagamento do consumo de energia elétrica e água, que ficam a 

cargo do município. 

 

Atualmente elas estão localizadas: Associação de Coletores de Materiais 

Recicláveis – ACMR, localizada na Rod. Admar Gonzaga, s/nº, SC 404, bairro 

Itacorubi; Associação de Recicladores Esperança – AREsp, com sede Rua Joaquim 

Nabuco nº 3.000, bairro Chico Mendes; e Associação de Catadores Recicláveis do 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

22 

Revisão  Data 

  4 04/2015 

 

Alto da Caeira e Serrinha – Recicla Floripa, situada na Servidão Felicidade, s/nº, Alto 

da Caieira. 

 

Além desses incentivos e da cessão de uso dos galpões, a ACMR, AREsp e a 

Recicla Floripa recebem apoio institucional da COMCAP, Secretaria Municipal de 

Habitação e Saneamento Ambiental - SMHSA e Instituto de Geração de 

Oportunidade de Florianópolis -IGEOF, em relação a atividades de 

acompanhamento dos trabalhadores, apoio técnico, de educação ambiental, 

orientação as demandas administrativas, direitos sociais, processo operacionais de 

triagem e captação de recursos.  

 

Ainda, no âmbito municipal merece destaque alguns estudos envolvendo a temática 

da Coleta Seletiva e Catadores de Materiais Recicláveis.  Com relação ao cadastro 

dos catadores o último diagnóstico realizado na esfera municipal detalhando a 

realidade municipal ocorreu entre os anos de 2003 e 2004, por meio da pesquisa 

“Diagnóstico da produção, coleta formal e informal e comercialização de 

resíduos sólidos recicláveis no município de Florianópolis”.  

 

Esta pesquisa foi realizada e executada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis e 

pela Universidade Federal de Santa Catarina. Participaram como representantes do 

poder público municipal a Comissão de Geração de Emprego e Renda através da 

Gestão Socioambiental e Economia de Recursos na Coleta de Resíduos Sólidos. 

Essa comissão nomeada pelo Decreto Municipal nº 922/2001, incluía o Escritório 

Municipal de Agropecuária, Pesca e Abastecimento – EMAPA, a Companhia 

Melhoramentos da Capital – COMCAP, a Secretaria de Habitação e 

Desenvolvimento Social- SHTDS, a Fundação Municipal do Meio Ambiente – 

FLORAM, a Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos – SUSP e a Secretaria 

Municipal de Saúde. 
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Outro trabalho que merece destaque foi finalizado em abril de 2008 intitulado “Rede 

de Catadores de SC: capacitação para a autogestão e agregação de valor aos 

materiais recicláveis como meios de inclusão social dos catadores” fruto do 

Edital CNPq 18/2005 sendo a entidade proponente o Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Santa Catarina CEFET- SC e a entidade gestora a COMCAP. Tal 

estudo teve como objetivo início à formação de uma rede de organizações de 

catadores de materiais recicláveis na Região da Grande Florianópolis, por meio de 

dois processos paralelos e complementares: Identificação das exigências do 

mercado (quantidade e qualidade) de materiais recicláveis visando agregação de 

valor e melhoria gerencial da futura rede; e, fortalecer e reestruturar a maior 

organização existente na região (ACMR) para torná-la modelo de projeto 

socioambiental autogestionário. 

 

Em nível municipal, além da COMCAP, a Secretaria de Habitação e Saneamento 

Ambiental – SMHSA possui atuação em ações voltadas a inserção e organização 

dos catadores de materiais recicláveis. Merece destaque na SMHSA as ações que 

vem sendo efetivadas atualmente pelo Departamento de Habitação que incluem 

profissionais de Serviço Social e consistem em projetos de regularização urbanística 

e fundiária em Áreas de Interesse Social do Município.  

 

Dos projetos de regularização fundiária e urbanística que vem sendo desenvolvidos 

pela SMHSA atualmente, o Projeto do Maciço do Morro da Cruz é o de maior 

amplitude em termos de aplicação de recursos, população atendida e equipe técnica 

envolvida. O perfil socioeconômico das famílias do Maciço Central é caracterizado 

predominantemente por baixa renda, informalidade no emprego, baixa escolaridade 

e qualificação profissional, que vivem em precárias condições de moradia, 

alimentação e saúde (Vígolo, 2010). 

 

As negociações do Projeto do Maciço do Morro da Cruz tiveram início em 2005, 

quando a prefeitura pleiteou recursos junto ao Ministério das Cidades referente a um 

projeto elaborado pela CASAN de intervenção urbanística das comunidades Alto da 
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Caeira e Serrinha. A partir daí o projeto começou a ser redefinido, a pedido do 

ministério das Cidades, de forma a se tornar mais integrado e abrangente, para 

atender todas as comunidades do Maciço do Morro da Cruz (exceto o Morro do 

Mocotó, que já era atendido pelo Programa HBB, programa hoje extinto pelo 

Governo Federal) (Vígolo, 2010). 

 

Em 2006 a Prefeitura Municipal de Florianópolis contratou os serviços da empresa 

A.R. Engenharia para realizar o levantamento físico e a elaboração dos projetos de 

infraestrutura das comunidades, a partir das necessidades apontadas pelos 

moradores. Os demais projetos e sub-projetos (habitacional, trabalho social, 

regularização fundiária, etc.) foram elaborados pela equipe técnica da SMHSA em 

parceria com outros setores da Prefeitura e outras instituições. No mesmo ano a 

Prefeitura estabeleceu novas tentativas de pleito de recursos junto ao Governo 

Federal, o que se concretizou a partir do lançamento do Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC em 2007 (Vígolo, 2010).  

 

O Projeto do Maciço do Morro da Cruz, foi acompanhado e discutido com o Comitê 

Gestor do Projeto do Maciço do Morro da Cruz, órgão colegiado, de caráter 

consultivo, composto por representantes do poder público, de Associações de 

Moradores e Conselhos Comunitários da área abrangida pelo Projeto, formado em 

2008. A partir da participação comunitária a versão final do projeto prevê: execução 

de ações articuladas de infraestrutura, habitação, saneamento ambiental, trabalho 

social e regularização fundiária.  

 

As obras de infraestrutura e saneamento ambiental tiveram início em 2008 e 

permanecem em execução. Com base na participação comunitária, verificou-se 

entre as necessidades, uma valorização dos materiais recicláveis, portanto, dentre 

as obras concluídas na comunidade Alto da Caieira merece destaque para o 

presente relatório o Galpão de Triagem de Materiais Recicláveis da Associação 

Recicla Floripa tendo em vista a identificação e valorização dos catadores na região 

(Vigolo, 2010).  
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Além da ações realizadas pela SMHSA, merece ser comentada a estrutura da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, no que concerne os catadores informais 

de materiais recicláveis.  Os serviços de Proteção Social Básica é destinado para a 

população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 

privação e/ ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento 

social. 

 

Como exposto acima, o serviço de Proteção Social Básica deve ser devenvolvido 

pelos Centros de Referencia em Assistência Social, os quais tem como objetivos:  

 

 Desenvolver um conjunto de ações de atenção às famílias, abrangendo o 

procedimento psicológico e social, com abordagens individuais ou grupais; 

 Encaminhar, quando necessário, para o acesso a benefícios e para programas 

e projetos sociais da rede de proteção básica e especial; 

 Articular e desenvolver ações intersetoriais que potencializem a convivência 

familiar e comunitária e a melhoria das condições de vida das famílias. 

  

Assim, como pode ser visto, a identificação desses trabalhadores pode e deve ser 

realizado a partir da inserção no Cadastro Único do governo federal, para que 

tenham amplo acesso não apenas ao Bolsa Família, mas aos serviços que 

compõem a rede de proteção social, visando a melhor qualidade de vida. O CAD 

único existente hoje não sera apresentado por não comtemplar especificamente 

catadores de materiais recicláveis. 

 

A partir de Políticas de inclusão social dos catadores informais de material reciclável 

em Florianópolis, o atendimento a outras demandas poderão ser contempladas, 

como por exemplo a qualificação profissional, por meio do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), adequados às demandas 

sociais desses trabalhadores; as famílias também poderão ser acompanhadas pelo 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e podem receber o Benefício 
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de Prestação Continuada (BPC), que repassa um salário mínimo mensal a idosos e 

pessoas com deficiência que não tenham condições de ter seu sustento provido pelo 

próprio trabalho ou por suas famílias.  

 

No âmbito estadual, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e 

Habitação - SST deverá implantar ainda no ano de 2014, o projeto “Reciclando a 

Vida: Transformação, Trabalho e Cidadania”, que realizará ações diretamente 

vinculadas às políticas de trabalho e emprego para atender aos catadores/coletores 

de materiais recicláveis. O projeto será executado em parceira com os municípios de 

Biguaçu, Florianópolis, São José e Palhoça nos Centro de Referencia de Assistência 

Municipal – CRAS.  

 

De acordo com a Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda da Secretaria do Estado 

de Assistência Social, Trabalho e Habitação - SST e a Gerência de Políticas 

Públicas de Trabalho e Renda, o projeto busca atingir um público entre 1000 a 1500 

trabalhadores que atuam direta ou indiretamente na coleta seletiva dos municípios. 

O projeto também prevê a realização do mapeamento e identificação dos catadores, 

além da inclusão desses no Cadastro Único do Governo Federal. As ações que 

tinham previsão para começar no ano de 2013 aguardam a liberação de recursos 

para iniciarem a execução do projeto. A primeira região a ser comtemplada, deverá 

ser a comunidade Dom Jaime no município de Palhoça.  

 

Ainda, atualmente é discutido em nível municipal a questão dos catadores 

autônomos através do Grupo de Gestão Compartilhada da Coleta Seletiva, formada 

por órgãos ligados a Prefeitura de Florianópolis que atua de forma propositiva.  

 

2.3.2. Quantidade de Catadores: dados existentes 

 

O representante do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis - 

MNCR identificou no ano de 2013, a partir de um mapeamento realizado “in loco”, 

por meio de visitas em galpões de reciclagem na região de Florianópolis, cerca de 
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270 catadores que trabalham informalmente com a coleta de material reciclável, em 

grupos geralmente compostos por familiares ou individualmente, conforme o Quadro 

1 abaixo.  

  

Quadro 1: Levantamento de catadores informais em Florianópolis em 2013. 

Associação ou localização Nº de catadores Em galpões de triagem 

ABACLIM (Comunidade Vila Aparecida) 27 Não 

Comunidade do Siri  61 Não 

Comunidade do Papaquara  27 Não 

Bairro Rio Vermelho  15 Não 

Bairro Tapera  25 Não 

Bairro Costeira  15 Não 

Bairro Vargem do Bom Jesus 5 Não 

Comunidade Chico Mendes  17 Não 

Comunidade da Grota (Bairro Monte Cristo)  15 Não 

Bairro Jardim Atlântico  20 Não 

Bairro Estreito  40 Não 

Total 267 

Fonte: Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis – 2013.  

 

Verifica-se que esses trabalhadores informais, não organizados através de 

associações de catadores, estão presentes em diversas localidades do município de 

Florianópolis, conforme distribuição geográfica apresentada na Figura 2. A 

localização apresentada é referente à localidade de moradia dos mesmos. É 

importante destacar que esse dado é apresentado como uma estimativa e pode ser 

alterado a qualquer momento em virtude da sazonalidade e rotatividade dos 

catadores.  
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Figura 2: Levantamento dos catadores informais segundo o MNCR em 2013. 
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A dificuldade da obtenção de informações precisas em relação a quantidade de 

pessoas que tem como sua subsistência ou incorporam a sua renda o trabalho como 

catador, de acordo com o MNCR é um dos principais entraves para o planejamento 

da atuação do Movimento de forma mais sistêmica e proativa. Isso porque as ações 

que demandam intervenção com um período de maior tempo, muitas vezes não são 

possíveis por causa da oscilação do número de catadores.  

 

Um exemplo real dessa dificuldade é a proposição da implantação de galpões 

regionalizados, que segundo o representante do MNCR de Santa Catarina, seria 

uma alternativa para organizar os catadores, sem que esses precisassem se 

deslocar de sua comunidade para trabalhar, beneficiando assim não só os catadores 

mas também toda a logística da coleta seletiva em Florianópolis. 

 

No entanto, em virtude da sazonalidade dos trabalhadores, é difícil planejar e 

justificar a necessidade de investimentos na implantação dos galpões 

regionalizados, pois em determinados períodos, não haveria pessoas suficientes 

para atender a demanda de triagem da coleta seletiva e esses espaços poderiam 

ficar ociosos. 

 

Segundo o Sr. Dorival Rodrigues dos Santos, essa variação no número de 

catadores, geralmente ocorre em virtude das variações nos preços dos materiais 

recicláveis, da oferta de resíduos e por causa do exercício de outras atividades 

laborais que muitas pessoas exercem paralelamente a atividade de catador para 

compor sua estratégia de sobrevivência familiar. 

 

O último diagnóstico realizado na esfera municipal que contemplou um estudo 

detalhado da realidade municipal ocorreu entre os anos de 2003 e 2004, por meio do 

“Diagnóstico da produção, coleta formal e informal e comercialização de 

resíduos sólidos recicláveis no município de Florianópolis”, já mencionado.  
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Esta pesquisa foi realizada e executada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis e 

pela Universidade Federal de Santa Catarina. Participaram como representantes do 

poder público municipal a Comissão de Geração de Emprego e Renda através da 

Gestão Socioambiental e Economia de Recursos na Coleta de Resíduos Sólidos. 

Essa comissão nomeada pelo Decreto Municipal nº 922/2001, incluía o Escritório 

Municipal de Agropecuária, Pesca e Abastecimento – EMAPA, a Companhia 

Melhoramentos da Capital – COMCAP, a Secretaria de Habitação e 

Desenvolvimento Social- SHTDS, a Fundação Municipal do Meio Ambiente – 

FLORAM, a Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos – SUSP e a Secretaria 

Municipal de Saúde.  

 

A representação da Universidade Federal de Santa Catarina foi por meio do Centro 

Tecnológico e Científico – CTC, o Departamento de Informática e Estatística – INE, o 

Laboratório de Desenvolvimento Metodológico de Pesquisas de Opinião - LAMEPO 

e a Fundação de Ensino de Engenharia de Santa Catarina – FEESC. 

 

Este estudo encomendado pela Prefeitura Municipal de Florianópolis à Universidade 

Federal de Santa Catarina apresentou importantes dados sobre: 

 

Perfil do catador: sexo, idade, escolaridade, situação trabalhista, renda, 

naturalidade, tempo de residência no município.  

 

Perfil da família: constituição da família, presença de crianças no domicílio do 

catador, participação em programas sociais, condições de propriedade da 

residência, condições de infraestrutura da residência, energia elétrica, água tratada 

(CASAN), coleta de lixo, rede de esgoto. 

 

Dados da atividade: jornada semanal de trabalho, pessoas envolvidas na atividade, 

perfil dos colaboradores do catador, tipo do equipamento utilizado, área de atuação, 

local de separação do material, venda do material, acidente de trabalho. 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

31 

Revisão  Data 

  4 04/2015 

 

Histórico e Evolução da Atividade: tempo que trabalha na atividade da catação, 

interesse em trabalhar em um galpão de triagem. 

 

Este relatório também apresentou estatísticas sobre os coletores informais de 

materiais recicláveis, responsáveis pela coleta informal dos resíduos sólidos 

produzidos no município Florianópolis. 

 

A pesquisa objetivou o levantamento de dados de todos os catadores que 

trabalhavam com a coleta de recicláveis no município de Florianópolis, englobando 

aqueles possíveis de serem encontrados e pesquisados. 

 

A metodologia adotada para identificação dos catadores englobou a identificação os 

catadores no exercício da atividade, enquanto coletavam materiais no município, os 

roteiros percorridos pela coleta seletiva realizada pela COMCAP, entrevistas com os 

motoristas funcionários da COMCAP, receptadores dos materiais recicláveis e com 

os próprios catadores que tivessem informações e referencias de outros catadores, 

busca ativa nos bairros de população socioeconômica mais vulnerável afim de 

identificar catadores no seu local de domicílio e entrevistas com pequenos 

comércios e pessoas residentes do local, que indicassem indivíduos que 

trabalhavam com a atividade da catação. Foram identificados diretamente 415 

catadores, além de outras 370 pessoas ligadas direta ou indiretamente com a 

atividade e ao catador. 

 

Comparando os dados de 2004 com o levantamento do MNCR de 2013, percebe-se 

que houve uma redução no número de catadores atuantes em Florianópolis, como 

mostra o Quadro 2. No entanto, contextualizado esses números em um período de 

aproximadamente uma década, observa-se que em 2004, os 415 trabalhadores 

identificados representavam cerca de 100% dos catadores que atuavam 

independentemente, ou seja, não organizados em associações e ou cooperativas.  
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Quadro 2: Levantamento de Catadores de Florianópolis 

Levantamento de Catadores de Materiais Recicláveis em Florianópolis 

Ano Formais e Informais 

2004 415 

2013 358* 

* Deste total em torno de 90 encontram-se inseridos em Associações de catadores. 

 

Após uma década, muitos desses catadores, cerca de 90, estão trabalhando em 

galpões de triagem com grupos organizados através de associações. Mesmo assim, 

permanece alto o número de pessoas que trabalham na coleta informal, em torno de 

270 ( segundo MNCR) não podendo ser descartado que muitos catadores possuem 

dificuldades e interesse em trabalhar de forma organizada, através de associações, 

e preferem a informalidade das ruas.  

  

Em Santa Catarina, no ano de 2013, de acordo com o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – IPEA, havia 11.417 pessoas trabalhando na reciclagem, 

Quadro 3. Atualmente, na capital do estado, estima-se que há 350 catadores, destes 

222 atuando informalmente, ou seja, aproximadamente 3% dessa classe 

trabalhadora está localizada em Florianópolis, número que merece atenção, 

considerando que há 295 municípios em Santa Catarina e uma média de 38 

catadores por cidade (IPEA, 2013). 

 

Quadro 3: Número de catadores no ano de 2013 em SC, de acordo com o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada. 

Brasil Região Sul Santa Catarina 

387.910 58.928 11.417 

FONTE: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Número de catadores de material 

reciclável. 
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2.4. LEVANTAMENTO DA COLETA SELETIVA INFORMAL EM FLORIANÓPOLIS  

 

2.4.1. Metodologia Aplicada 

 

Considerando que a coleta seletiva informal é realizada antes da passagem dos 

caminhões da COMCAP nos setores da coleta seletiva municipal e que, geralmente, 

os catadores informais recolhem os materiais segregados pela população e 

comercializam diretamente junto aos depósitos de materiais recicláveis, desta 

maneira para obtenção da área de atuação da coleta informal, buscou-se identificar 

os locais onde efetivamente foram avistados catadores realizando a atividade de 

recolhimento dos materiais recicláveis, complementada por informações obtidas em 

visitas aos Depósitos de Reciclagem existentes no município.   

 

Inicialmente realizou-se pesquisa em campo com o auxilio dos motoristas da coleta 

seletiva da COMCAP. Elaborou-se questionário sucinto que foram preenchidos pelos 

motoristas no período do mês de agosto de 2014. A compilação dos resultados 

apresenta-se no ANEXO I. 

 

A principal informação a ser obtida junto aos motoristas foi: os setores da coleta 

seletiva onde foram avistados catadores autônomos ou verificado que os materiais já 

haviam sido coletados.  

 

A partir das informações obtidas a empresa de Consultoria elaborou mapeamento 

considerando os roteiros em que foi identificada a atuação de catadores, porém 

percebeu-se que o resultado não condizia com a realidade, pois muitas regiões em 

que sabe-se da existência de catadores atuando, como por exemplo a região 

continental do município, não havia sido contemplada no levantamento.  

 

Diante deste fato observou-se, pela quantidade de questionários que retornaram 

preenchidos, que não houve a sensibilização e adesão total por parte dos 

motoristas, e optou-se por expandir a metodologia utilizando também a verificação 
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em campo através das margaridas (equipe de varrição) da área Continental do 

município. Também para as margaridas elaborou-se questionário sucinto (ANEXO II) 

que foram preenchidos no mês de dezembro de 2014.  

 

As informações obtidas junto aos motoristas e margaridas foram espacializadas com 

o auxílio de software de geoprocessamento, gerando mapeamento da área de 

atuação da coleta informal segundo esta metodologia.  

 

Para complementar o levantamento da área de atuação da coleta seletiva informal, 

também foram consideradas as informações obtidas em visitas técnicas em campo 

nos Depósitos de Reciclagem existentes em Florianópolis (detalhados 

posteriormente), que atuam na comercialização dos materiais recicláveis, coletados 

majoritariamente através da coleta realizada por catadores informais.   

 

Como foi verificado em visita nos depósitos de materiais recicláveis, existe uma 

relação intrínseca entre o comércio de reciclagem e a existência de catadores. Estes 

depósitos utilizam da mão-de-obra do catador para obtenção dos materiais 

recicláveis, os catadores informais, por sua vez, necessitam escoar os materiais 

coletados durante o dia, criando uma relação de interdependência e sem regras de 

mercado e trabalho estabelecidas. 

 

Considerando que os Depósitos de Reciclagem recebem os materiais recicláveis de 

catadores do entorno da região de localização do mesmo, traçou-se com auxilio de 

software de geoprocessamento um raio de 2,5 km a partir da localização dos 

depósitos para visualização da coleta seletiva informal.   

 

Por fim, para mapeamento completo da coleta informal utilizando as metodologias 

adotadas,  realizou-se a sobreposição das imagens referentes aos mapeamentos 

oriundos de verificação em campo (equipe de motoristas e margaridas da COMCAP)  

e utilizando a possível área de atuação conforme relatado nas visitas aos depósitos. 
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2.4.2. Mapeamento dos Locais Onde Ocorre a Coleta Seletiva Informal 

 

Através do levantamento da verificação da atuação de catadores autônomos junto 

aos motoristas da coleta seletiva municipal e das margaridas (equipe de varrição),  

pode-se observar que a coleta seletiva informal é realizada em praticamente todas 

as regiões do município, executando alguns bairros cuja atuação não foi 

contemplada pela metodologia proposta. Vale destacar que esse mapeamento, foi 

resultante da constatação em campo de catadores informais realizando a atividade 

de coleta.   

 

Considerando as informações obtidas em visitas aos Depósitos de Reciclagem 

temos a provável área de atuação da coleta informal. Por fim, a metodologia 

proposta identificou a atuação da coleta seletiva informal apresentada na Figura 3, 

obtida através da sobreposição das imagens anteriores. 

 

Com a metodologia proposta verificou-se a existência de uma coleta seletiva em 

praticamente todo território do municipio realizada de forma autônoma e 

independente do serviço municipal executado pela COMCAP. Somente alguns 

bairros não foram abrangidos pela pesquisa, como por exempolo as praias de Jurerê 

e Daniela no Norte da Ilha, uma parte da região da lagoa da Conceição e parte da 

Costeira, porém não descarta-se que eles também sejam comtemplados na atuação 

da coleta informal.  
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Figura 3: Mapeamento Final das áreas de identificacao da coleta seletiva informal. 
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2.4.3. Formas de Coleta Seletiva Identificadas 

 

A coleta seletiva informal é realizada de vários modos, compreendendo desde a 

coleta manual, com carrinhos de tração humana, tipo gaiolas e bicicletas; e veículos 

tipo Kombi, caminhonetes e até caminhões. Conforme constatado em campo, é 

apresentado o registro fotográfico nas Figuras 4 a 7. 

 

Figura 4: Registro fotográfico da coleta seletiva informal sendo realizada utilizando carrinhos 
de tração humana, tipo gaiolas. 
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Figura 5: Registro fotográfico da coleta seletiva informal de latinhas. 

  

 

Figura 6: Registro fotográfico da coleta seletiva realizada no centro da cidade utilizando 
veículos de carroceria aberta. 

  

  

Figura 7: Registro fotográfico da coleta seletiva realizada utilizando kombis. 
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3. DEPÓSITOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS EXISTENTES EM 

FLORIANÓPOLIS 

 

3.1. IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DOS LOCAIS DE OCORRÊNCIA 

 

A identificação dos Depósitos de Reciclagem ocorreu através do conhecimento dos 

fiscais do Departamento de Coleta da COMCAP, visto que percorrem diariamente o 

município no acompanhamento do serviço de coleta. A partir da relação identificada 

a equipe da empresa de Consultoria realizou visitas técnicas nos mesmos, em 

dezembro de 2014, para verificação das condições sanitárias e ambientais, além de 

conhecimento da área de atuação da coleta informal, visto que a maioria dos locais 

além de receberem de catadores também realizam a coleta seletiva informal no 

município.  

 

Para esta identificação considerou-se: 

 

 Depósitos de resíduos sólidos recicláveis: segmento responsável pela 

compra e posterior venda dos resíduos recicláveis produzidos no município. 

Fazem parte deste segmento todos aqueles depósitos de resíduos, de qualquer 

porte, que realizam a atividade de compra e posterior venda de recicláveis. Não 

estão incluídas neste segmento as indústrias de reciclagem.  

 

Importante contextualizar a realidade atual com a identificada em 2004 no estudo 

“Diagnóstico da produção, coleta formal e informal e comercialização de 

resíduos sólidos recicláveis no município de Florianópolis”, já mencionado. 

Este além da identificação dos catadores, também mapeou os Depósitos de 

Reciclagem existentes na época.  

 

A análise comparativa do número de depósitos identificados em 2004 e em 2014 

apresenta-se no Quadro 4.  Vale mencionar que a metodologia de identificação foi 
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similar em ambos os anos, e em 2014 a identificação partiu inicialmente da 

conferência da existência dos locais de 2004 (ANEXO III).  

 

Quadro 4: Quantitativo dos depósitos de reciclagem identificados em 2004 e 2014. 

Estudo Ano 
N° de 

Depósitos 

Diagnóstico da produção, coleta formal e informal e 

comercialização de resíduos sólidos recicláveis no município 

de Florianópolis (PMF/COMCAP) 

2004 34 

Plano Municipal de Coleta Seletiva (PMF/COMCAP/AMPLA) 2014 18 

 

Pode-se observar que em 10 anos a situação dos depósitos mudou bastante, pois 

dos 34 locais identificados em 2004 apenas 2 permanecem em atividade no mesmo 

endereço, e os demais não foram localizados nos endereços contatados. Em 2014, 

foram identificados 16 novos depósitos de materiais recicláveis por funcionários da 

COMCAP (fiscais da coleta de resíduos) que rotineiramente percorrem o município, 

Quadro 5.  
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Quadro 5: Depósitos de materiais recicláveis identificados em 2014. 

 

 

O mapeamento dos Depósitos de Resíduos Recicláveis levantados em 2014 

apresenta-se nas Figuras 8 e 9.  

 

Pode-se observar a existência de Depósitos de Reciclagem em todas as regiões do 

município, com destaque para o Norte da Ilha com maior concentração de 

Depósitos, representando aproximadamente 55% dos estabelecimentos.  

Depósito Papaquara Braulina Machado nº20 Canasvieiras - Jardim Papaquaras

Depósito do Cristiano Rua Tertuliano Brito Xavier nº1213 Canasvieiras

Depósito do Márcio Rua Francisco Fausto da Martins nº311 Canasvieiras

Depósito do Marcos Rua João Aurélio Valente nº138 Canasvieiras

Depósito Recipel Reciclagem SC 403 nº2763 Vargem do Bom Jesus (Geral)

Depósito Rodrigo Rod. Virgílio Várzea nº1018 Saco Grande

Depósito do Bicudo SC 403 nº2783 Vargem do Bom Jesus

Depósito Reciclan SC 403 nº 4981 Ingleses

Depósito Fênix Rod. João Gualberto Soares nº5143 Rio Vermelho

Depósito do Travessão Rua Do Travessão nº1475 Rio Vermelho

Depósito do Siri Rua Floresta nº161 Ingleses

Depósito do Delírio Serv. José Fortunato Albino nº751 Tapera

Depósito da Andrea Rua José Olímpio da Silva nº158 Tapera S/N Geral do Pedregal

Depósito da Maria SC 405 nº2099 Rio Tavares

Depósito do Seu Otacílio Rua Altamiro Barcelos Dutra nº211 Barra Da Lagoa

Depósito do Silva Metais Rua Tenente Ari Rui nº915 Estreito

Depósito do Fabiana Sucatas Rua Luiz Gualberto nº81 Estreito

Depósito do Abílio Rua Ipê Alto nº14 Chico Mendes*

Depósitos de Materiais Recicláveis - Florianópolis
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Figura 8: Mapeamento dos depósitos de Reciclagem identificados em 2014. 

 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

43 

Revisão  Data 

  4 04/2015 

 

Figura 9: Mapeamento dos depósitos de reciclagem identificados em 2014 (destaque no norte 
da ilha). 
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3.2. DETALHAMENTO DAS INFORMAÇÕES DOS DEPÓSITOS  

 

A seguir apresentam-se as informações detalhadas, obtidas em visita técnica 

realizada pela empresa Ampla Consultoria em dezembro de 2014, nos locais 

identificados como Depósitos de Reciclagem existentes no município de 

Florianópolis.  

 

Nas visitas técnicas, a abordagem adotada pela empresa de consultoria a este 

segmento, foi clara e intimista, iniciando sobre a importância da reciclagem e 

esclarecendo que as informações seriam para um estudo sobre Coleta Seletiva a ser 

realizado no município, sem maiores detalhes. Muitos locais foram receptivos e 

forneceram às informações solicitadas, outros não quiseram dar maiores 

detalhamentos por receio de se tratar de alguma fiscalização.  

 

3.2.1. Depósito Papaquara  

 

Em Canasvieiras,na rua Braulina Machado nº20, em local conhecido como 

comunidade Papaquara, esta localizado o Depósito do Papaquara, Figura 10.  
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Figura 10: Imagem esquemática de localização do Depósito Papaquara. 

 

 

Este local esta sendo nomeado de Depósito do Papaquara por configurar-se como 

um local onde ocorre a comercialização de materiais recicláveis. Porém de fato o 

local é caracterizado como uma ocupação irregular de catadores autônomos que ali 

realizam a triagem e comercialização do que é coletado por eles próprios.   

 

Realizando uma análise retrospectiva referente a este local podemos citar episódio 

ocorrido em 2011. Às margens do rio Papaquara existia até o ano de 2011 uma 

ocupação irregular em área de Preservação Permanente – APP, Figura 11. Em 

janeiro de 2011 devido a fortes chuvas ocorridas no município 45 famílias tiveram 

que ser retiradas de suas moradias e não puderam retornar por se tratar de área de 

riso e APP. A partir desta data, a Administração Municipal iniciou o processo de 

remoção das residências do local e assistências às famílias (indenização e o 

pagamento de aluguel social). 

 

Foi verificado na ocasião pelo Ministério Público Federal – MPF as condições 

precárias em que viviam as pessoas na região, sendo constatado muita sujeita, falta 
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de energia elétrica e esgoto correndo a céu aberto. Ainda, segundo a Procuradora 

Regional dos Direitos do Cidadão em SC, “as pessoas ali viviam em condições 

subumanas, na sua maioria catadores de reciclados, e cobrou do poder público 

municipal uma solução rápida para o caso”.  

 

A partir da retirada das moradias do local a Prefeitura de Florianópolis iniciou o 

processo de recuperação ambiental da área através de da recuperação da cobertura 

vegetal nas margens do rio Papaquara, abrangendo uma superfície de 

aproximadamente 6.000 m², utilizando-se exclusivamente espécies nativas típicas 

da transição de manguezal, Manguezal e Restinga Arbórea na Ilha de Santa 

Catarina, Florianópolis (PMF, 2011). 

 

Na Figura 11 apresenta-se imagem esquemática da situação da referida área em 

2011 comparada em 2014. Pode-se verificar o processo de recuperação ambiental 

da área, não sendo verificadas, de acordo com as imagens em 2014, novas 

invasões. Com relação aos resíduos sólidos, considerando que algumas das famílias 

atingidas sobreviviam da catação e utilizavam o local como depósito de resíduos, a 

situação atual não é a mesma de 2011, porém em visita em campo realizada em 

dezembro de 2014 pela empresa de Consultoria pode-se constatar a existência de 4 

famílias que ainda utilizam parte da área como local para armazenamento de 

triagem de materiais recicláveis coletados pelas mesmas de forma autônoma.  
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Figura 11: Imagem esquemática da situação da área do Rio Papaquara 

 

 

Conforme já mencionado, em dezembro de 2014 realizou-se visita no local para 

obtenção de informações sobre a coleta informal e análise das condições sanitárias 

e ambientais do local, sendo as informações obtidas apresentadas no Quadro 6.   

  

Quadro 6: Informações gerais Depósito Papaquara. 

Apresentação 

Nome/Razão social “Depósito” Papaquara 

CNPJ: --- 

Nome do responsável 
4 famílias de catadores dividem a área (Marina, 

Eduardo) 

Forma de gestão empregada  

Documentação 

Possui escritura do terreno? Não 

Imóvel é: Ocupado irregularmente 

Possui licenças e alvarás? Não 
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Já recebeu material da COMCAP? Não 

Trabalhadores 

Número de trabalhadores: 7 catadores 

Horário de trabalho: Sem horário fixo; iniciam a coleta informal por volta das 

5 horas da manha 

Informações sobre o terreno, edificações e equipamentos 

Área do terreno: 3.000 m2 (não informado, verificado por imagem aérea) 

Área edificada:  Não possui 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a 

distância? 
Sim, aproximadamente 50 metros. 

Tem vizinhos próximos? Qual a distância? Sim, ao lado 

Característica dos vizinhos: Residencial de baixa renda 

Tipo de construção: Não possui 

Tipo de piso e situação: Sem pavimentação, situação ruim 

Possuem equipamentos? Quais?   Não 

Informações sobre a logística de trabalho 

Qual a origem dos materiais? Coleta pelas ruas 

Qual a forma de coleta?  3 catadores coletam com veículos (pampa, camionete, 

Kombi) e 1 catador coleta com carrinho de tração 

humana 

Os catadores são da região?  Sim, residem em casas próximas ao local 

Número de catadores que vendem p/ este 

Depósito 

---- 

Onde os catadores coletam? Os catadores coletam nas ruas no norte da Ilha, 

diariamente. 

Nº de compradores e quais Vendem para um Depósito nos Ingleses 

Média do material comercializado (mês) 2.000 toneladas  

Destino do rejeito proveniente da triagem: Rejeito é enterrado ou queimado 

Qualidade do material Boa, pois já realizam uma seleção na hora da coleta 

Forma de triagem: Diretamente no chão. 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Luva 

Há presença de menores de 18 anos? Não foi informado nem verificado em visita técnica. 

 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

49 

Revisão  Data 

  4 04/2015 

 

Nas Figuras 14 a seguir apresentam-se imagens da referida área. Conforme 

apresentado no Quadro 6, este terreno é ocupado por 4 famílias de catadores que 

dividiram a área em questão como ocal de triagem e armazenamento dos materiais. 

Estas pessoas sobrevivem da coleta informal pelas ruas do Norte da Ilha, sendo 

utilizados veículos e carrinho de tração humana para a atividade de coleta e residem 

próximas ao local.  

 

Hoje esta área encontra-se murada e com portão metálico para evitar a entrada de 

pessoas, Figura 12.  

 

Figura 12: Entrada e vista geral do terreno. 

  

 

Adjacente ao portão de entrada duas famílias de catadores estão instaladas em área 

delimitada utilizando os próprios materiais coletados, Figura 13 e 14.   Estas duas 

famílias realizam a triagem sem qualquer tipo de infraestrutura ficando expostas a 

intempéries.  

 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

50 

Revisão  Data 

  4 04/2015 

 

Figura 13: Área adjacente ao portão de entrada ocupada por um catador. 

  

 

Figura 14: Área ocupada por uma familia de catadores (2 pessoas). 

  

 

Já as outras duas famílias de catadores estão instaladas mais ao final do terreno, 

sendo improvisado uma estrutura de galpão utilizando toras de madeira e lonas, 

Figuras 15 e 16. Foi relatado por uma das famílias que eles iniciam a coleta no Norte 

da Ilha por volta da 5 horas da manha.  
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Figura 15: Área ocupada por uma familia de catadores (3 pessoas). 

  

 

Figura 16: Vista geral da área ocupada e veiculo utilizado para coleta (encontra-se em 
manutenção). 

  

 

Em visita técnica, quando perguntado o que era feito com os materiais que não 

tinham comercialização foi relatado por uma das famílias que os mesmos eram 

enterrados. Já outra família relatou que eles queimavam os resíduos, Figura 17. 

Este fato é considerado Crime Ambiental pela Lei nº 9605/1998, e ainda a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) enfatizou a proibição da queima 

a céu aberto de resíduos sólidos. 
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Figura 17: Indícios de queima de resíduos sólidos 

  

 

3.2.2. Depósito do Cristiano 

 

O Depósito do Cristiano está localizado em Canasvieiras, na rua Tertuliano Brito Xavier 

nº1213, conforme Figura 18.  

 

Figura 18: Imagem esquemática de localização do Depósito do Cristiano. 

 

 

No Quadro 7 apresentam-se as informações gerais. 
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Quadro 7: Informações gerais Depósito do Cristiano. 

Apresentação 

Nome/Razão social Depósito do Cristiano 

CNPJ: Não informado 

Nome do responsável Cristiano 

Forma de gestão empregada Empresa familiar 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Não informado 

Imóvel é: Não informado 

Possui licenças e alvarás? Não informado 

Já recebeu material da COMCAP? Não 

Trabalhadores 

Número de trabalhadores: 2 pessoas da familia 

Horário de trabalho: Comercial 

Informações sobre o terreno, edificações e equipamentos 

Área do terreno: Aprox. 400m2 

Área edificada:  Não possui 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a distância? Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a distância? Sim (<5 metros) 

Característica dos vizinhos: Residencial 

Tipo de construção: Casa em alvenaria 

Tipo de piso e situação: Concreto 

Possuem equipamentos? Quais?  Não 

Informações sobre a logística de trabalho 

Qual a origem dos materiais? Proprietário coleta nas ruas e recebe da 

população 

Qual a forma de coleta?  Utiliza veiculo tipo kombi 

Os catadores são da região?  Informado que não recebe de catadores 

Número de catadores que vendem p/ este 

Depósito 

--- 

Onde os catadores coletam? --- 

Nº de compradores e quais Não informado 

Média do material comercializado (mês) Não informado  

Destino do rejeito proveniente da triagem: Não gera rejeito 

Qualidade do material Boa 
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Forma de triagem: Já coleta triado 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Não verificado a utilização 

Há presença de menores de 18 anos? Não verificado durante visita técnica 

 

O depósito do Cristiano possui maior atuação no comércio de sucatas e resíduos 

eletroeletrônicos. O local não trabalha com a coleta informal de materiais recicláveis 

como papel e plástico, deste modo não atua na coleta informal que antecede a 

coleta seletiva realizada pelo município.  Devido sua localização em rua 

movimentada de Canasvieiras é amplamente conhecido no bairro. Possui 

identificação externa e contato telefônico para agendamento de coleta. Em visita 

técnica pode-se observar que o local apresenta-se em boas condições sanitárias (foi 

solicitado que não fossem tiradas fotos internas do local). Na Figura 19 pode-se 

observar a fachada do referido depósito. 

  

Figura 19: Vista externa do Depósito do Cristiano, em Canasvieiras. 

  

 

3.2.3 Depósito do Marcio 

 

O Depósito do Marcio também está localizado em Canasvieiras, Rua Francisco 

Fausto da Martins nº311, conforme Figura 20. 
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Figura 20: Imagem esquemática Depósito do Marcio. 

 

 

No Quadro 8 apresenta-se as principais informacoes obtidas em visita tecnica ao 

local.  

  

Quadro 8: Informações gerais Depósito do Marcio. 

Apresentação 

Nome/Razão social Reciclagem do Marcio 

CNPJ: Informado que possui. 

Nome do responsável Marcio 

Forma de gestão empregada empresa 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Sim 

Imóvel é: Alugado 

Possui licenças e alvarás? Não foi informado 

Já recebeu material da COMCAP? Não 

Trabalhadores 

Número de trabalhadores: 4 pessoas no depósito 

Horário de trabalho: Não informado 

Informações sobre o terreno, edificações e equipamentos 

Área do terreno: Aprox. 450 m2 
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Área edificada:  Não possui 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a distância? Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a distância? Sim, < 10 metros 

Característica dos vizinhos: Residencial e Comercial 

Tipo de construção: --- 

Tipo de piso e situação: Sem pavimentação.  

Possuem equipamentos? Quais?  Não  

Informações sobre a logística de trabalho 

Qual a origem dos materiais? Catadores coletam nas ruas e pessoas entregam 

no local. 

Qual a forma de coleta?  Carro (1 kombi) e carrinho de tração humana 

Os catadores são da região?  Sim 

Número de catadores que vendem p/ este 

Depósito 

6 (4 utilizando carrinhos; 2 utilizando veiculo)  

Onde os catadores coletam? Nas ruas de Canasvieiras e região  

Nº de compradores e quais Silveira Reciclagem (Palhoça) 

Média do material comercializado (mês) Plástico: 3 t/mês; Papel: 25 t/mês; Sucata: 30 

t/mês) 

Destino do rejeito proveniente da triagem: Não há geração de rejeito 

Qualidade do material Boa 

Forma de triagem: Catadores entregam previamente triados 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Não foi verificado 

Há presença de menores de 18 anos? Não foi verificado 

 

Este depósito atua com a compra de materiais recicláveis de catadores informais, 

além de receberem materiais da população do entorno. Verificou-se que o local é 

cercado possuindo muro e identificação na área frontal, Figura 21. 
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Figura 21: Vista externa do Depósito do Marcio. 

  

 

O local não possui area edificada, apenas local protegido com telhado onde ocorre a 

triagem dos materiais. Apesar da inexistência de infraestrutura, o local apresenta-se 

organizado, como os materiasi dispostos em conteineres ou embalados, conforme 

se visualiza nas Figuras 22 e 23.  

 

Figura 22: Vista interna do Depósito do Marcio, local de triagem e materiais armazenados, 
respectivamente. 
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Figura 23: Vista interna do Depósito do Marcio, materiais armazenados. 

  

 

3.2.4. Depósito Marcos 

 

O Depósito do Marcos, também localiza-se em Canasvieiras, Figura 24 

 

Figura 24: Imagem esquemática de localização do Depósito do Marcos. 
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No Quadro 9 apresenta-se as principais informacoes obtidas em visita tecnica ao 

local. 

  

Quadro 9: Informações gerais Depósito do Marcos. 

Apresentação 

Nome/Razão social Reciclagem do Marcos 

CNPJ: Não informado 

Nome do responsável Marcos 

Forma de gestão empregada Empresa familiar 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Não informado 

Imóvel é: Não informado 

Possui licenças e alvarás? Não informado 

Já recebeu material da COMCAP? Não 

Trabalhadores 

Número de trabalhadores: Somente o proprietário 

Horário de trabalho: Comercial 

Informações sobre o terreno, edificações e equipamentos 

Área do terreno: Aprox. 300 m2 

Área edificada:  Não possui 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a distância? Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a distância? Sim, < 5 metros 

Característica dos vizinhos: Residencial  

Tipo de construção: --- 

Tipo de piso e situação: Parcialmente pavimentado  

Possuem equipamentos? Quais?  Não  

Informações sobre a logística de trabalho 

Qual a origem dos materiais? Proprietário realiza a coleta na região 

Qual a forma de coleta?  Carro (1 kombi)  

Os catadores são da região?  Sim 

Número de catadores que vendem p/ este 

Depósito 

Não informado  

Onde os catadores coletam? --- 

Nº de compradores e quais Não informado 
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Média do material comercializado (mês) Não informado 

Destino do rejeito proveniente da triagem: Não há geração de rejeito 

Qualidade do material Boa 

Forma de triagem: Materiais já são coletados triados 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Não foi verificado 

Há presença de menores de 18 anos? Não foi verificado 

 

Em dezembro de 2014 realizou-se visita técnica no local. Não foi possível verificar 

as condições internas do depósito, que atua com o comércio de sucatas e 

eletroeletrônicos. Pode-se observar grande acumulo de materiais na calçada em 

frente ao Depósito, sendo informado que os mesmos são deixados ali pela 

população, Figura 25. O local é identificado como um ponto de coleta de lixo 

eletrônico.  

 

Figura 25: Vista externa do Depósito do Marcio. 

  

 

Na Figura 26 pode-se visualizar o veiculo utilizado pelo proprietario para a realização 

da coleta seletiva informal.   
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Figura 26: Veiculo utilizado para a Coleta seletiva informal pelo Depósito do Marcos. 

 

 

3.2.5. Depósito Recipel Reciclagem 

 

O Depósito Recipel Reciclagem esta localizado no norte da ilha, na rodovia SC 403, 

conforme visualiza-se na Figura 27. 
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Figura 27: Imagem esquemática de localização do Depósito Recipel Reciclagem. 

 

 

Em visita técnica ao local foi possível coletar algumas informações, as quais são 

sintetizadas no Quadro 10. 

  

Quadro 10: Informações gerais Recipel Reciclagem. 

Apresentação 

Nome/Razão social Recipel 

CNPJ: Informado que possui. 

Nome do responsável Não nformado 

Forma de gestão empregada empresa 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Sim 

Imóvel é: Alugado 

Possui licenças e alvarás? Foi informado que sim 

Já recebeu material da COMCAP? Não 

Trabalhadores 

Número de trabalhadores: 5 pessoas no depósito 

Horário de trabalho: Não informado 

Informações sobre o terreno, edificações e equipamentos 
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Área do terreno: Aprox. 1200m2 

Área edificada:  Aprox. 400m2 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a 

distância? 
Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a distância? Sim, < 10 metros 

Característica dos vizinhos: Comercial 

Tipo de construção: Alvenaria 

Tipo de piso e situação: Cimento  

Possuem equipamentos? Quais?  Prensas 

Informações sobre a logística de trabalho 

Qual a origem dos materiais? Coletam de empresas; Catadores e pessoas entregam 

no local. 

Qual a forma de coleta?  Caminhão tipo carroceria, carrinho de tração humana e 

bicicleta 

Os catadores são da região?  Sim 

Número de catadores que vendem p/ este 

Depósito 

15  

Onde os catadores coletam? Nas ruas de Canasvieiras e região  

Nº de compradores e quais Vendem para São José 

Média do material comercializado (mês) Plástico: 20 t/mês; Papel: 25 t/mês; Sucata: 150 t/mês) 

Destino do rejeito proveniente da triagem: Não há geração de rejeito 

Qualidade do material Boa 

Forma de triagem: Catadores entregam previamente triados e ocorre 

triagem manual no local 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Não foi verificado 

Há presença de menores de 18 anos? Não foi verificado 

 

A empresa atua na coleta de materiais recicláveis de grandes geradores, não sendo 

fornecida relação dos mesmos. A coleta ocorre através de agendamento prévio via 

telefone, sendo realizada pela empresa com um caminhão basculante. Ainda, 

recebem materiais de catadores, em geral 15 catadores frequentemente coletam e 

vendem materiais ao Depósito.  
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As Figuras 28, 29 e 30 abaixo mostram aspectos do depósito quanto a sua estrutura 

edificada e a etapa de triagem e enfardamento que ocorre por funcionários nos 

fundos na edificação. Foi informado que não ocorre geração de rejeito, porém 

identificou-se, Figura 30, a possível ocorrência de queima de materiais no local.   

 

Figura 28: Vista externa do Recipel Reciclagem, e carrinho utilizado por catador, 
respectivamente. 

  

 

Figura 29: Vista externa dos fundos do Depósito onde ocorre a triagem e enfardamento do 
material. 
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Figura 30: Vista externa dos fundos do Depósito com indícios de queima de resíduos. 

 

 

3.2.6. Depósito do Rodrigo 

 

No bairro Saco Grande, sentido Norte da Ilha de Florianópolis localiza-se o Depósito 

do Rodrigo, na Rodovia Virgílio Várzea, n° 1018, conforme mostra a Figura 31.  
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Figura 31: Imagem esquemática da localização do Depósito do Rodrigo. 

 

 

Em visita técnica ao local foi possível coletar algumas informações, as quais são 

sintetizadas no Quadro 11. 

  

Quadro 11: Informações gerais Deposito do Rodrigo. 

Apresentação 

Nome/Razão social Depósitodo Rodrigo 

CNPJ: Não possui 

Nome do responsável Rodrigo 

Forma de gestão empregada Empresa familiar 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Não informado 

Imóvel é: Não informado 

Possui licenças e alvarás? Não  

Já recebeu material da COMCAP? Não 

Trabalhadores 

Número de trabalhadores: 2 pessoas no depósito 

Horário de trabalho: Não informado 

Informações sobre o terreno, edificações e equipamentos 

Área do terreno: Aprox. 350m2 

Área edificada:  Aprox. 100 m2 
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Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a 

distância? 
Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a distância? Sim, < 5 metros 

Característica dos vizinhos: Comercial e Residencial 

Tipo de construção: Galpao em madeira 

Tipo de piso e situação: Cimento  

Possuem equipamentos? Quais?  Não  

Informações sobre a logística de trabalho 

Qual a origem dos materiais? Catadores e pessoas entregam no local. 

Qual a forma de coleta?  Não existe a coleta. Foi informado que as pessoas que 

entregam os materiais possuem os mais variados 

veículos, sendo citados caminhão, camionete, bicicleta, 

carrinho de tração humana ate carros importados. 

Os catadores são da região?  Sim 

Número de catadores que vendem p/ este 

Depósito 

Varia. Constante de 2 a 3.  

Onde os catadores coletam? Nas ruas da região  

Nº de compradores e quais So papel  

Média do material comercializado (mês) Plástico: 1,5t/mês; Papel: 1 t/mês; Sucata: 10 t/mês 

Destino do rejeito proveniente da triagem: Não há geração de rejeito 

Qualidade do material Boa 

Forma de triagem: Catadores entregam previamente triados  

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Não foi verificado 

Há presença de menores de 18 anos? Não foi verificado 

 

De com informações obtidas em visita técnica o Depósito do Rodrigo recebe todos 

os tipos de materiais recicláveis, exceto vidro. Foi informado que o mesmo não 

realiza a coleta seletiva informal pelas ruas, apenas compra os materiais de 

catadores e pessoas em geral, e levam ate o local.  

 

Nas Figuras 32 e 33 pode-se observar algumas imagens do Depósito de reciclagem.  
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Figura 32: Vista externa e interna do Depósito de reciclagem do Rodrigo. 

  

 

Figura 33: Papelão armazenado e relação de materiais que o Depósito comercializa, 
respectivamente. 

   

 

3.2.7. Depósito do Bicudo 

 

Na Rodovia SC 403 n° 2783, sentido bairro Ingleses localiza-se o Depósito do 

Bicudo, conforme mostra a Figura 34.  
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Figura 34: Imagem esquemática de localização do Depósito do Bicudo. 

 

 

Em visita técnica ao local foi possível coletar algumas informações, as quais são 

sintetizadas no Quadro 12.  

 

Quadro 12: Informações gerais Depósito do Bicudo. 

Apresentação 

Nome/Razão social Depósito do Bicudo 

CNPJ: Informado que possui 

Nome do responsável Bicudo 

Forma de gestão empregada Empresário 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Não foi informado 

Imóvel é: N’ao foi informado 

Possui licenças e alvarás? Não 

Já recebeu material da COMCAP? Não 

Trabalhadores 

Número de trabalhadores: 02 no Depósito 

Horário de trabalho: Horário comercial 

Informações sobre o terreno, edificações e equipamentos 

Área do terreno: Aprox. 250 m² 
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Área edificada:  Aprox. 100m² 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a distância? Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a distância? Sim, ambos os lados (< 5 m) 

Característica dos vizinhos: Comercial  

Tipo de construção: Cobertura metálica em estrutura de madeira 

Tipo de piso e situação: Cimento parcial 

Possuem equipamentos? Quais?   01 prensa capacidade 250kg 

Informações sobre a logística de trabalho 

Qual a origem dos materiais? Coleta seletiva informal realizada em todo 

município e catadores 

Qual a forma de coleta?  Utilizam 6 kombis, 2 camionetes, 3 carrocas, 

além de receber de 4 catadores que utilizam 

carrinhos de tração humana 

Os catadores são da região?  90% sim 

Número de catadores que vendem p/ este 

Depósito 

N° varia, mas informou haver 04 fixos 

Onde os catadores coletam? 
Os catadores na região, e o proprietário do 

Depósito com funcionários coletam em todo ilha 

Nº de compradores e quais Não informado 

Média do material comercializado (mês) 

Papel/papelão: 8 t/mês 

Plástico: 4 t/mês 

  

Destino do rejeito proveniente da triagem: 
Não possui rejeito, pois recebe apenas o material 

já triado. 

Qualidade do material Boa.  

Forma de triagem: 
Já recebem triados, apenas organizam no 

depósito.  

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Não utilizavam. 

Há presença de menores de 18 anos? Não foi observada na visita técnica.  

 

As Figuras 35 e 36 a seguir mostram as condições do Depósito do Bicudo. O 

Depósito possui estrutura mista com casa de madeira e alvenaria e cobertura 
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metálica com escoramento em toras de madeira ocupando grande parte do espaço 

do terreno. Possui ampla identificação externa. 

 

Figura 35: Vista externa geral do depósito e entrada. 

  

 

Figura 36: Vista interna com detalhe para a prensa e material enfardado. 

  

 

Sobre este Depósito ressalta a grande abrangência da coleta seletiva informal, 

sendo informado pelo proprietário que a coleta e realizada em todo município de 

Florianópolis, de acordo com o roteiro da coleta seletiva executada pela COMCAP. 

Os veículos, exemplificado na Figura 37 (6 kombis e 2 camionetes) percorrem o 

município antecedendo da coleta seletiva.   

 

Em dezembro de 2014, período em que ocorreu visita técnica no local, a Rodovia 

SC 403 encontra-se em obras de duplicação, dificultando o transito no local.  



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

72 

Revisão  Data 

  4 04/2015 

 

Figura 37: Veículos utilizados para a coleta seletiva informal. 

  

 

3.2.8. Depósito Reciclan 

 

O Depósito Reciclan possui sede na rodovia SC 403 n° 4981, possuindo ainda outra 

área na mesma rodovia, n° 4746 como armazenamento, Figura 38. Este Depósito 

comercializa apenas metais, ferrosos e não ferrosos.   

 

Figura 38: Imagem esquemática de localização do Depósito Reciclan. 

 

 

As informações obtidas em visita técnica no local estão apresentadas no Quadro 13 

e na Figura 39 pode-se visualizar a área externa do Depósito.  
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Quadro 13: Informações gerais Depósito Reciclan. 

Apresentação 

Nome/Razão social Reciclan 

CNPJ: Informado que possui. 

Nome do responsável Edmon 

Forma de gestão empregada Empresário 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Não foi informado 

Imóvel é: Não foi informado 

Possui licenças e alvarás? Não foi informado 

Já recebeu material da COMCAP? Não 

Trabalhadores 

Número de trabalhadores: 07 funcionários 

Horário de trabalho: Horário comercial 

Informações sobre o terreno, edificações e equipamentos 

Área do terreno: Não informado  

Área edificada:  Não informado. 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a distância? Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a distância? Sim, ambos os lados (< 5 m) 

Característica dos vizinhos: Comercial  

Tipo de construção: Alvenaria com Cobertura metálica  

Tipo de piso e situação: Cimento 

Possuem equipamentos? Quais?   Não informado 

Informações sobre a logística de trabalho 

Qual a origem dos materiais? Compra de empresas e população em geral 

Qual a forma de coleta?  Entregam no local 

Os catadores são da região?  Sim, do bairro Tapera 

Número de catadores que vendem p/ este 

Depósito 

Não atua com catadores 

Onde os catadores coletam? --- 

Nº de compradores e quais Gerdau Joinville e Caxias do Sul 

Média do material comercializado (mês) 70 t mês   

Destino do rejeito proveniente da triagem: Envia para a COMCAP (paga pelo destino) 

Qualidade do material Boa.  

Forma de triagem: --- 
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Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: --- 

Há presença de menores de 18 anos? --- 

  

Figura 39: Vista externa do Depósito Reciclan  na Rodovia SC 403 n° 4981 e  n° 4746  
respectivamente. 

  

 

3.2.9. Depósito Fenix 

 

Este depósito está localizado no Rio Vermelho na Rodovia Joao Gualberto Soares 

n° 5143. A localização esquemática do depósito está na Figura 40 e as informações 

sínteses da visita técnica são apresentadas no Quadro 14.  

 

Figura 40: Imagem esquemática Depósito do Fenix. 
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Quadro 14: Informações gerais Depósito Fenix. 

Apresentação 

Nome/Razão social Depósito Fenix 

CNPJ: Não possui. 

Nome do responsável Benjamin 

Forma de gestão empregada Familiar 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Não 

Imóvel é: Alugado 

Possui licenças e alvarás? Não 

Já recebeu material da COMCAP? Não 

Trabalhadores 

Número de trabalhadores:  4 catadores e o proprietário 

Horário de trabalho: Horário comercial 

Informações sobre o terreno, edificações e equipamentos 

Área do terreno: Aprox. 1200 m² 

Área edificada:  Não possui 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a distância? Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a distância? Sim,  somente de um lado (< 10 m) 

Característica dos vizinhos: Residencial e Comercial  

Tipo de construção: --   

Tipo de piso e situação: Não possui 

Possuem equipamentos? Quais?   Não  

Informações sobre a logística de trabalho 

Qual a origem dos materiais? Catadores e contêiner que recebe os materiais 

recicláveis da Costa da Lagoa 

Qual a forma de coleta?  Veiculo e carrinho de tração humana 

Os catadores são da região?  Sim, residem no local 

Número de catadores que vendem p/ este 

Depósito 

4 

Onde os catadores coletam? Na região  

Nº de compradores e quais Não foi informado 

Média do material comercializado (mês) 15 t mes  

Destino do rejeito proveniente da triagem: 
Não possui rejeito, pois recebe apenas o material 

já triado. 
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Qualidade do material Boa.  

Forma de triagem: 
Já recebem triados, apenas organizam no 

depósito.  

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Não utilizavam. 

Há presença de menores de 18 anos? Não foi observada na visita técnica.  

 

Neste local, em visita técnica, o proprietário informou que coleta os materiais 

recicláveis diretamente em um container que recebe os materiais da coleta da Costa 

da Lagoa. Para esta coleta o proprietário utiliza um veículo do tipo passeio.   

 

Além desta coleta, o proprietário recebe os materiais coletados pelas ruas da região 

por 04 catadores autônomos, que residem no local. O proprietário informou que dá 

moradia aos catadores que são dependentes químicos, em troca do material 

coletado.  

 

Não existe área edificada para a triagem, sendo a mesma realizada nos fundos do 

terreno, sem proteção para intempéries. Nesta área há divisão de baias ocupadas 

pelos distintos catadores. 

 

Nas Figuras 41 e 42 a seguir apresenta-se registro fotográfico deste Depósito. 

   

Figura 41: Vista externa do depósito e limites do terreno. 
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Figura 42: Vista do local destinado a triagem e armazenamento dos materiais. 

  

 

3.2.10. Depósito do Travessão 

 

Este depósito também está localizado no Rio Vermelho na Rua do Travessão n° 

1475. A localização esquemática do depósito está na Figura 43 e as informações 

sínteses da visita técnica são apresentadas no Quadro 15.  

 

Figura 43: Imagem esquemática de localização do Depósito do Travessão. 
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Quadro 15: Informações gerais Depósito do Travessão. 

Apresentação 

Nome/Razão social Depósito do Travessão 

CNPJ: Não possui. 

Nome do responsável Marilia  

Forma de gestão empregada Familiar 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Não 

Imóvel é: Alugado 

Possui licenças e alvarás? Não 

Já recebeu material da COMCAP? Não 

Trabalhadores 

Número de trabalhadores: 2 

Horário de trabalho: Horário comercial 

Informações sobre o terreno, edificações e equipamentos 

Área do terreno: Terreno é utilizado também como atacado de 

cimento; não informada a área utilizada para a 

reciclagem 

Área edificada:  Não informado 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a distância? Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a distância? Sim,  somente de um lado (< 10 m) 

Característica dos vizinhos: Residencial e Comercial  

Tipo de construção: Mista: alvenaria e madeira 

Tipo de piso e situação: Cimento 

Possuem equipamentos? Quais?   Não  

Informações sobre a logística de trabalho 

Qual a origem dos materiais? Proprietárias buscam nas residências através de 

agendamento e população e catadores entregam 

no local 

Qual a forma de coleta?  Veiculo (camionete) e carrinho de tração humana 

Os catadores são da região?  Sim 

Número de catadores que vendem p/ este 

Depósito 

4 

Onde os catadores coletam? Na região  

Nº de compradores e quais Vendem para Depósito nos Ingleses (Siri) 
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Média do material comercializado (mês) 
Informado que ainda não foi realizada venda 

(depósito funciona a 3 meses)  

Destino do rejeito proveniente da triagem: 
Não possui rejeito, pois recebe apenas o material 

já triado. 

Qualidade do material Boa.  

Forma de triagem: 
Já recebem triados, apenas organizam no 

depósito.  

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Não verificado 

Há presença de menores de 18 anos? Não foi observada na visita técnica.  

 

Segundo informações obtidas em visita, este depósito funciona há apenas 03 

meses. As proprietárias realizam a coleta seletiva pelas ruas do bairro utilizando 

veiculo tipo camionete, além de receber materiais de moradores locais.  

 

Na ocasião da visita as proprietárias ainda não haviam realizado nenhuma venda de 

materiais, por isso não foi informado as quantidades comercializadas. As Figuras 44 

e 45 a seguir mostram o local do depósito em questão. 

 

Figura 44: Vista externa do Depósito do Travessão. 
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Figura 45: Vista interna do Depósito do Travessão. 

 

 

3.2.11. Depósito do Siri 

 

O Depósito do Siri esta localizado nos Ingleses, na rua da Floresta n° 161. A 

localização esquemática do depósito está na Figura 46 e as informações sínteses da 

visita técnica são apresentadas no Quadro 16.  
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Figura 46: Imagem esquemática Depósito do Siri. 

 

 

Quadro 16: Informações gerais Depósito do Siri. 

Apresentação 

Nome/Razão social Depósito do Siri 

CNPJ: Não possui. 

Nome do responsável Não informado 

Forma de gestão empregada Empresa 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Não informado 

Imóvel é: Não informado 

Possui licenças e alvarás? Não informado 

Já recebeu material da COMCAP? Não 

Trabalhadores 

Número de trabalhadores: 6 pessoas no Galpão 

Horário de trabalho: Horário comercial 

Informações sobre o terreno, edificações e equipamentos 

Área do terreno: Aprox. 1600 m
2 
 

Área edificada:  Aprox. 900 m
2
 

Possui cercamento? Parcial 

Está próximo a curso d'água? Qual a distância? Não 
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Tem vizinhos próximos? Qual a distância? Sim, somente de um lado (< 10 m) 

Característica dos vizinhos: Residencial de baixa renda  

Tipo de construção: Galpão em madeira 

Tipo de piso e situação: Cimento 

Possuem equipamentos? Quais?  Sim, esteira e prensas   

Informações sobre a logística de trabalho 

Qual a origem dos materiais? Catadores 

Qual a forma de coleta?  Veículos, carrinho de tração humana, carroça, 

bicicleta, caminhão, carro.  

Os catadores são da região?  80% sim 

Número de catadores que vendem p/ este 

Depósito 

Em torno de 100 

Onde os catadores coletam? Na região  

Nº de compradores e quais Vendem para São José e Sapucaia 

Média do material comercializado (mês) 
Papel: 200t/mês; Plástico: 50t/mês; Sucata: 

300t/mês  

Destino do rejeito proveniente da triagem: 
Não possui rejeito, pois recebe apenas o material 

já triado. 

Qualidade do material Boa.  

Forma de triagem: 
Realizam a retriagem do plástico em esteira 

mecanizada  

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Não verificado 

Há presença de menores de 18 anos? Não foi observada na visita técnica.  

 

Segundo informações, este depósito não realiza a coleta informal, apenas compra 

os materiais recicláveis de catadores. Destaca-se, segundo informações obtidas 

junto ao responsável pelo Depósito, o número de catadores é variado, porem 

aproximadamente 100 catadores vendem os materiais para este Depósito, sendo o 

maior em número de catadores e quantidade processada de materiais, comparando 

aos demais Depósitos.  

 

Nesta região, também conhecida como Comunidade do Siri, há registros de muitas 

famílias de catadores, sendo identificada pelo MNCMR, já apresentado, a existência 
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de 61 famílias de catadores em 2013.  Durante visita técnica, pode ser verificada o 

trabalho de catadores autônomos nas redondezas do Depósito, Figura 47.  

 

Figura 47: Catadores próximos ao Depósito do Siri. 

  

 

Deve-se destacar que neste local existe em um lado da rua um Galpão Coberto com 

área aproximada de 900 m2  e no outro lado terreno destinado ao armazenamento de 

sucata. A triagem no Galpão ocorre com funcionários contratados do Depósito.  

 

Durante visita técnica no local foi solicitado que não fossem tiradas fotografias, 

sendo as Figuras 48 e 49 apresentadas a seguir obtidas do Google Earth ferramenta 

Street View.  
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Figura 48: Vista externa do Depósito do Siri. 

 

 

Figura 49: Vista externa do Depósito do Siri, galpão e terreno para armazenamento da Sucata, 
respectivamente. 

  

 

3.2.12. Depósito do Delírio 

 

No bairro da Tapera, Sul da Ilha de Florianópolis localiza-se o Depósito do Sr. 

Delírio, ao final da Servidão José Fortunato Albino, n° 751, conforme mostra a Figura 

50.  

 

Galpão 

Terreno para 

armazenamento da 

Sucata 
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Figura 50: Localização do depósito Sr. Delírio. 

 

 

Em visita técnica ao local foi possível coletar algumas informações, as quais são 

sintetizadas no Quadro 17. Foi possível observar que o local funciona sem 

documentações e alvarás, mas é amplamente conhecido no Bairro da Tapera. O 

proprietário informou que a atuação de catadores varia no mês, mas em seu 

Depósito, semanalmente atuam 03 catadores fixos que sempre levam material para 

venda. O principal material são as sucatas de ferro e alumínio. A maioria dos 

materiais, segundo o proprietário, é recebida dos próprios moradores locais que 

levam até o depósito sempre que precisam.  

 

Quadro 17: Informações gerais Depósito Sr. Delírio. 

Apresentação 

Nome/Razão social Depósito Sr. Delírio 

CNPJ: Não possui. 

Nome do responsável Delírio 

Forma de gestão empregada Empresário 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Não 
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Imóvel é: Próprio 

Possui licenças e alvarás? Não 

Já recebeu material da COMCAP? Não 

Trabalhadores 

Número de trabalhadores: 02 funcionários 

Horário de trabalho: Horário comercial 

Informações sobre o terreno, edificações e equipamentos 

Área do terreno: Aprox. 250 m² 

Área edificada:  Aprox. 250 m² 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a distância? Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a distância? Sim, ambos os lados (< 5 m) 

Característica dos vizinhos: Residencial Baixa renda e Comercial  

Tipo de construção: Cobertura metálica em estrutura de madeira 

Tipo de piso e situação: Cimento 

Possuem equipamentos? Quais?   01 prensa hidráulica 

Informações sobre a logística de trabalho 

Qual a origem dos materiais? Moradores e catadores locais 

Qual a forma de coleta?  Pessoas levam ao local ou catadores levam ao 

local 

Os catadores são da região?  Sim, do bairro Tapera 

Número de catadores que vendem p/ este 

Depósito 

N° varia, mas informou haver 03 fixos 

Onde os catadores coletam? No bairro Tapera e arredores 

Nº de compradores e quais Vendem para 02 compradores da Palhoça 

Média do material comercializado (mês) 

Papel/papelão: 4 – 5 t/mês 

Plástico: 1,5 a 2 t/mês 

Alumínio: 1,2 t/mês 

Vidro: 1,5 t/mês 

Ferro: 10 a 12 t/mês  

Destino do rejeito proveniente da triagem: 
Não possui rejeito, pois recebe apenas o material 

já triado. 

Qualidade do material Boa.  

Forma de triagem: 
Já recebem triados, apenas organizam no 

depósito.  
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Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Não utilizavam. 

Há presença de menores de 18 anos? Não foi observada na visita técnica.  

 

As Figuras 51 e 52 a seguir mostram as condições do Depósito do Senhor Delírio. A 

estrutura tem cobertura metálica com escoramento em toras de madeira ocupando 

praticamente todo o espaço do terreno, sendo o piso de cimento. Não possui 

identificação externa. 

   

Figura 51: Vista externa geral do depósito e entrada. 

  

 

Figura 52: Vista interna e funcionários organizando materiais no depósito. 
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3.2.13. Depósito da Andreia 

 

Este depósito está localizado na Tapera na Rua José Olímpio da Silva n° 158 

(Estrada Geral do Pedregal). A localização esquemática do depósito está na Figura 

53 e as informações sínteses da visita técnica são apresentadas no Quadro 18.  

 

Figura 53: Localização Depósito Andreia. 

 

 

Quadro 18: Informações gerais Depósito Andreia. 

Apresentação 

Nome/Razão social “Andreia Reciclagem” 

CNPJ: Não possui. 

Nome do responsável Andreia 

Forma de gestão empregada Familiar 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Não 

Imóvel é: Alugado 

Possui licenças e alvarás? Não 

Já recebeu material da COMCAP? Não 

Trabalhadores 

Número de trabalhadores: 02 mão-de-obra familiar  (Andrea + marido) 
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Horário de trabalho: Horário comercial 

Informações sobre o terreno, edificações e equipamentos 

Área do terreno: Aprox. 250 m² 

Área edificada:  Aprox. 150 m² 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a distância? Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a distância? Sim, ambos os lados (< 10 m) 

Característica dos vizinhos: Residencial Baixa renda e Comercial  

Tipo de construção: Alvenaria, madeira e coberturas metálicas.  

Tipo de piso e situação: Cimento ou brita 

Possuem equipamentos? Quais?   01 veículo para coleta materiais (Kombi) 

Informações sobre a logística de trabalho 

Qual a origem dos materiais? Moradores e catadores locais 

Qual a forma de coleta?  Pessoas levam ao local ou catadores levam ao 

local 

Os catadores são da região?  Sim, do bairro Tapera 

Número de catadores que vendem p/ este 

Depósito 

N° varia, mas informou haver 03 fixos 

Onde os catadores coletam? No bairro Tapera e arredores 

Nº de compradores e quais Vendem para 02 compradores da Palhoça 

Média do material comercializado (mês) 

Só trabalha com sucatas de ferro, alumínio 

Ferro: 4,5 t (aprox. mês).  

Alumínio não soube informar. 

Destino do rejeito proveniente da triagem: 
Não possui rejeito, pois recebe apenas o material 

já triado. 

Qualidade do material Boa.  

Forma de triagem: 
Já recebem triados, apenas organizam no 

depósito.  

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Não utilizavam. 

Há presença de menores de 18 anos? Não foi observada na visita técnica.  

 

A proprietária informou que atua especificamente com materiais ferrosos e de 

alumínio e que recebe materiais dos moradores locais e catadores, os quais variam 

na região especialmente em função do preço de compra dos materiais. No geral, 
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atuam de forma fixa apenas 3 catadores que são moradores da Tapera, os quais 

coletam e vendem materiais ao Depósito. O depósito conta com serviço de busca de 

materiais através de telefone e agendamento. Informou que não possui licenças e 

alvarás e não possui cadastro empresarial e que está providenciando.  

 

As Figuras 54 e 55 abaixo mostram aspectos do depósito quanto a sua estrutura 

edificada e a organização dos materiais que é feita de forma manual pela própria 

família. A proprietária informou não gerar rejeitos, uma vez que recebe apenas 

material já triado e selecionado, evitando materiais que não possam ser destinados 

aos compradores.  

 

Figura 54: Vista externa do depósito e limites do terreno. 
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Figura 55: Vista interna do depósito, pátio e cobertura. 

  

 

 

3.2.14. Depósito da Maria 

 

No bairro Rio Tavares, na SC 405, há o depósito Maria, mostrado conforme a Figura 

56.  

 

As informações sintetizadas da visita técnica são apresentadas no Quadro 19 

abaixo.  
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Figura 56: Localização depósito Maria’s no Rio Tavares. 

 

 

Quadro 19: Informações gerais Depósito Maria’s. 

Apresentação 

Nome/Razão social “Maria’s Reciclagem” 

CNPJ: Não possui. 

Nome do responsável Lucinei 

Forma de gestão empregada Mão-de-obra Familiar 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Não 

Imóvel é: Alugado 

Possui licenças e alvarás? Não 

Já recebeu material da COMCAP? Não 

Trabalhadores 

Número de trabalhadores: 04 mão-de-obra familiar   

Horário de trabalho: Horário comercial 

Informações sobre o terreno, edificações e equipamentos 

Área do terreno: Aprox. 200 m² 

Área edificada:  Aprox. 200 m² 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a distância? Sim (Aprox. 30 m – afluente Rio Tavares). 

Tem vizinhos próximos? Qual a distância? Sim, ambos os lados (< 10 m) 
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Característica dos vizinhos: Comercial e residencial  

Tipo de construção: Alvenaria, madeira e coberturas metálicas.  

Tipo de piso e situação: Cimento ou brita 

Possuem equipamentos? Quais?  

 02 veículos para coleta, 01 prensa, 01 

equipamento para abrir motores, 01 descascador 

de fios.  

Informações sobre a logística de trabalho 

Qual a origem dos materiais? Moradores e catadores locais e também buscam 

Qual a forma de coleta?  Pessoas levam ao local ou catadores levam ao 

local, buscam. 

Os catadores são da região?  Sim 

Número de catadores que vendem p/ este 

Depósito 

N° varia, mas informou haver de 20 a 30 

catadores por semana  

Onde os catadores coletam? Sul da Ilha 

Nº de compradores e quais 
Vendem para vários compradores, todos da 

grande Florianópolis 

Média do material comercializado (mês) 

Papel/papelão: 2,5 t/mês 

Plástico: 1,6  – 1,7 t/mês 

Alumínio: 4,5 – 5 t/mês 

Destino do rejeito proveniente da triagem: COMCAP 

Qualidade do material Boa.  

Forma de triagem: Manual.  

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Não utilizavam. 

Há presença de menores de 18 anos? Não foi observada na visita técnica.  

 

No depósito atua mão-de-obra familiar e foi observada uma atuação significativa de 

catadores, variando de 20 a 30 por semana que vendem materiais ao depósito, o 

que pode ser explicado por sua localização estratégica em relação à região do Sul 

da Ilha. As condições do depósito são de desorganização e acumulo excessivo de 

materiais diversos pela área do terreno. Destaca-se por possuir dois veículos para 

busca de materiais e encaminhamento à venda, sendo 01 veículo caçamba pequeno 

porte e 01 triciclo. As Figuras 57, 58 e 59 a seguir mostram aspectos do depósito. 

Os proprietários informaram destinar os rejeitos à coleta da COMCAP. Nas imagens 
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é possível notar os materiais aguardando a coleta do dia em que se realizou a visita 

técnica ao local. 

  

Figura 57: Vista externa e limites do depósito. 

  

 

 Figura 58: Vista interna do depósito e veículo sendo carregado para transporte de materiais à 
venda. 

  

 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

95 

Revisão  Data 

  4 04/2015 

 

Figura 59: Prensa sendo utilizada e material já prensado. 

  
 

3.2.15. Depósito Otacílio 

 

No bairro da Barra da Lagoa há o Depósito do Otacílio. Sua localização é conforme 

mostra a Figura 60 a seguir.  

 

Figura 60: Localização Depósito Otacílio, na Barra da Lagoa. 

 

 

Na visita técnica realizada em dezembro e através de contato telefônico, não foi 

constatado funcionamento do depósito, não sendo encontrado nenhum responsável 
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pelo mesmo. No entanto observou-se haver materiais armazenados no local, 

especialmente sucatas metálicas. A Figura 61 apresenta aspectos do local que é 

cercado, não possui identificação externa e possui um galpão de madeira localizado 

aos fundos. O entorno é essencialmente residencial.  

  

Figura 61: Vista externa depósito Otacílio na Barra da Lagoa. 

   

  

3.2.16. Depósito do Metais Silva 

 

O Metais Silva está localizado na Rua Tenente Ary Rauen, S/N, esquina com a Rua 

Santos Saraiva, Loja 03/04, Bairro Estreito, Florianópolis, conforme demonstrado na 

Figura 62. 
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Figura 62: Localização do Metais Silva. 

 

 

Metais Silva é o nome fantasia da empresa SOUZA COMERCIO DE METAIS EIRELI 

– ME., inscrita no CNPJ 08.075.502/0001-93 com abertura em 20/06/2006. A 

natureza jurídica é de uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com 

atividade econômica principal o Comércio Varejista de Outros Produtos Usados e 

como atividades econômicas secundárias o Comércio Atacadista de Resíduos de 

Papel e Papelão e o Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Metálicos. 

 

Em visita técnica ao local, a coleta de informações foi bastante limitada, as quais são 

sintetizadas no Quadro 20. Não foi possível verificar a situação de documentações e 

alvarás, mas é amplamente conhecido no Bairro do Estreito.  

 

O proprietário informou que a atuação de catadores varia no mês e não informou o 

número médio de catadores informais, mas informou que em seu Depósito, recebe 

muitos resíduos metálicos de empresas que ali depositam. O principal material são 

as sucatas de ferro e alumínio, porém o proprietário afirmou que recebe também 

resíduos plásticos e de papelão.  
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Quadro 20: Informações gerais do Metais Silva. 

Apresentação 

Nome/Razão social Metais Silva 

CNPJ: 08.075.502/0001-93 

Nome do responsável Não se identificou 

Forma de gestão empregada Empresário 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Não identificado 

Imóvel é: Alugado 

Possui licenças e alvarás? Não identificado 

Já recebeu material da COMCAP? Não 

Trabalhadores 

Número de trabalhadores: 02 funcionários 

Horário de trabalho: Horário comercial 

Informações sobre o terreno, edificações e equipamentos 

Área do terreno: Aprox. 350 m² 

Área edificada:  Aprox. 200 m² 

Possui cercamento? Não 

Está próximo a curso d'água? Qual a distância? Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a distância? Sim, ambos os lados (< 5 m) 

Característica dos vizinhos: Residencial e Comercial  

Tipo de construção: Coberto com estrutura de alvenaria 

Tipo de piso e situação: Concreto e piso cerâmico 

Possuem equipamentos? Quais?   Prensa hidráulica 

Informações sobre a logística de trabalho 

Qual a origem dos materiais? Moradores, catadores locais e empresas. 

Qual a forma de coleta?  Recebimento no local 

Os catadores são da região?  Sim, do bairro Estreito 

Número de catadores que vendem p/ este 

Depósito 

Não informado 

Onde os catadores coletam? No bairro Estreito 

Nº de compradores e quais Não informado 

Média do material comercializado (mês) Não informado  

Destino do rejeito proveniente da triagem: 
Não possui rejeito, pois recebe apenas o material 

já triado. 

Qualidade do material Boa.  



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

99 

Revisão  Data 

  4 04/2015 

 

Forma de triagem: 
Já recebem triados, apenas organizam no 

depósito.  

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Não utilizavam. 

Há presença de menores de 18 anos? Não foi observada na visita técnica.  

 

O comércio do Metais Silva possui identificação externa e estrutura em alvenaria 

com piso cerâmico na área interna e concreto na área externa. O local apresenta 

boas condições sanitárias, com os materiais sempre triados e bem organizados, 

conforme demonstrado nas Figuras 63 e 64. 

 

 Figura 63: Vista externa da área coberta. 
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Figura 64: Vista externa da área descoberta. 

 

 

3.2.17. Depósito do Fabiana Sucatas 

 

O Depósito Fabiana Sucatas está localizado na Rua Luiz Gualberto, N° 81, Bairro 

Estreito, Florianópolis, conforme demonstrado na Figura 65. 

 

Figura 65: Localização do Fabiana Sucatas. 
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O depósito Fabiana Sucatas, é de propriedade da empresária Fabiana Santos 

Carvalho e segundo o seu marido, único trabalhador do local, que concedeu 

entrevista qualificada, a empresa está em fase de regularização, pois o local havia 

sido recentemente lacrado por falta de documentação.  

 

Em visita técnica ao local, a coleta de informações foi realizada com o Gaúcho, 

único funcionário do local, as quais são sintetizadas no Quadro 21. O local não 

possui documentações e alvarás, mas é conhecido no Bairro do Estreito.  

 

O funcionário informou que a atuação de catadores varia no mês e informou que 

aproximadamente 3 catadores informais ali depositam diariamente. O principal 

material são as sucatas de ferro e alumínio, porém o proprietário afirmou que recebe 

também resíduos plásticos e de papelão.  

 

Quadro 21: Informações gerais do Fabiana Sucatas. 

Apresentação 

Nome/Razão social Fabiana Sucatas 

CNPJ: Inexistente 

Nome do responsável Fabiana Santos Carvalho 

Forma de gestão empregada Empresário 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Não identificado 

Imóvel é: Alugado 

Possui licenças e alvarás? Não identificado 

Já recebeu material da COMCAP? Não 

Trabalhadores 

Número de trabalhadores: 01 funcionários 

Horário de trabalho: Horário comercial 

Informações sobre o terreno, edificações e equipamentos 

Área do terreno: Aprox. 240 m² 

Área edificada:  Aprox. 100 m² 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a distância? Não 
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Tem vizinhos próximos? Qual a distância? Sim, ambos os lados (< 5 m) 

Característica dos vizinhos: Residencial e Comercial  

Tipo de construção: Terreno aberto com garagem e casa de madeira 

Tipo de piso e situação: Madeira e cimento 

Possuem equipamentos? Quais?   Inexistente 

Informações sobre a logística de trabalho 

Qual a origem dos materiais? Moradores e catadores locais 

Qual a forma de coleta?  Recebimento no local 

Os catadores são da região?  Sim, do bairro Estreito 

Número de catadores que vendem p/ este 

Depósito 

Cerca de 3 catadores por dia 

Onde os catadores coletam? No bairro Estreito 

Nº de compradores e quais Três locais detalhados a seguir 

Média do material comercializado (mês) Detalhado a seguir  

Destino do rejeito proveniente da triagem: Coleta regular da COMCAP 

Qualidade do material Boa.  

Forma de triagem: 
Já recebem triados, apenas organizam no 

depósito.  

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Utilizava luva. 

Há presença de menores de 18 anos? Não foi observada na visita técnica.  

 

O material recebido no depósito Fabiana Sucatas é organizado pelo funcionário e 

vendido para três diferentes locais. O alumínio é vendido ao Alemetais da Palhoça, 

O Plástico é vendido para o Elcio (entrevistado não soube informar o nome da 

empresa) o qual está locado em São José, já o Ferro é vendido ao Rafael de Santo 

Amaro, o qual deixa uma caçamba de caminhão no terreno para depósito dos 

metais, conforme demonstra a Figura 66. 
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Figura 66: Caçamba para disposição do ferro. 

 

 

O depósito do Fabiana Sucatas não possui identificação externa e estrutura em casa 

de madeira com garagem em alvenaria. O local, em visita técnica, apresentava boas 

condições sanitárias, com os materiais triados e bem organizados, conforme 

demonstrado na Figura 67. 

  

Figura 67: Vista externa da casa de madeira e garage, respectivamente. 
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3.3. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO AOS DEPÓSITOS 

 

Através das informações obtidas em visita técnica, pode-se chegar a uma estimativa 

de catadores informais que vendem os materiais coletados para os Depósitos de 

Reciclagem, conforme apresentado no Quadro 22.  

 

Quadro 22: Estimativa de catadores que vendem para os depósitos de Materiais recicláveis. 

 Depósito* Número de Catadores 

Rodrigo 3 

Bicudo 4 

Fenix 4 

Travessão 4 

Siri 100 

Delírio 3 

Andréia 3 

Maria 30 

Fabiana 

Sucatas 
3 

Total 154 

*Relação de depósitos que informaram receber materiais de catadores. 

 

Este número é inferior ao apresentado pelo MNCMR, que em 2013 identificou 

aproximadamente 260 catadores em Florianópolis. Este fato pode estar 

relacionado a não obtenção de informação em todos locais visitados. 

 

Com relação à quantidade comercializada de materiais recicláveis pelos 

depósitos, estas estão apresentadas no Quadro 23.  
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Quadro 23: Quantidade comercializada de materiais por Depósito de Reciclagem. 

 

  

Para a realização de uma análise comparativa do quantitativo que é coletado 

formalmente pela COMCAP e do que é coletado através da coleta informal, as 

seguintes informações deverão ser consideradas: 

 A coleta seletiva municipal da COMCAP coleta majoritariamente materiais 

recicláveis não volumosos, deste modo o percentual de metais coletados é 

baixo – estudo gravimétrico de 2014 apresentou apenas 3% de metais; 

 Os materiais volumosos coletados pela COMCAP são provenientes do 

Programa de Coleta de Lixo Pesado e através de PEV`s; 

 

Através dos dados da coleta seletiva informal temos um elevado percentual de 

comercialização de metais, em torno de 63% do total coletado, Quadro 23, sendo 

estes representados principalmente pelos resíduos volumosos (geladeiras, fogões, 

placas de ferro, aço em geral, etc).  Desta maneira, para melhor entendimento 

iremos considerar a título de comparação, os dados apresentados no Quadro 24.   

 

 

Alumínio Ferro Total

Papaquara - - - - - - 2

Márcio 3 25 - - - 30 58

Recipel Reciclagem 20 25 - - - 150 195

Rodrigo 1,5 1 - - - 10 12,5

Bicudo 4 8 - - - - 12

Reciclan - - - - - - 70

Fenix - - - - - - 15

Siri 50 200 - - - 300 550

Delírio 2 5 1,5 1,2 12 13,2 21,7

Andréia - - - - 4,5 4,5 4,5

Maria 1,7 2,5 5 - 5 9,2

Total (incluindo metais)

Total (somente plástico, 

vidro e papel)

947,9

350

* Informações obtidas verbalmente em visita técnica. 

Depósito

Materiais Comercializados* (t/mês)

Plástico Papel Vidro
Metais

TOTAL 
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Quadro 24: Dados da quantidade coletada pela coleta seletiva da COMCAP e coleta informal. 

Desvio de Materiais Recicláveis do Aterro Sanitário t/mês  

 Coleta Seletiva Municipal - COMCAP (2013)  980 

Reciclagem de Metais pela COMCAP (Coleta de Lixo Pesado e PEV`s) 7,3 

Total coletado - COMCAP 987,3 

 Coleta Seletiva Informal - Catadores Autônomos (papel, plástico, vidro) 350 

 Coleta Seletiva Informal - Catadores Autônomos (metais) 597 

Total Coletado pela Coleta Informal 947 

Total coletado (formal e informal) e desviado do aterro sanitário  2.921,60 

 

Considerando as informações obtidas junto aos depósitos e somadas às 

quantidades recolhidas pela COMCAP, através do programa de coleta seletiva 

municipal regular e dados de reciclagem de metais pela COMCAP (programa de 

coleta de lixo pesado e PEV`s) podemos estimar a representatividade da coleta 

seletiva formal e informal, no tocante ao desvio de resíduos do aterro sanitário, 

Figura 68.  

 

Figura 68: Percentuais coletados pela coleta seletiva da COMCAP e coleta informal. 

 

 

Considerando as informações obtidas e apresentadas no Quadro 24 e Figura 68, 

percebe-se que ocorre em Florianópolis, em paralelo ao programa municipal, uma 

coleta seletiva informal expressiva, que representa praticamente a mesma 

51% 

49% 

Representação da Coleta Seletiva em 
Florianópolis 

Total coletado - COMCAP

Total Coletado pela Coleta
Informal
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quantidade de resíduos que são coletados e enviados para a reciclagem, logo, 

desviados do aterro sanitário. 

 

No entanto, se não considerarmos os dados de comercialização de metais, tendo 

em vista que a coleta seletiva regular da COMCAP coleta majoritariamente materiais 

como papel, plástico e vidro, temos a maior representatividade da coleta municipal 

formal, em torno de 74% do total coletado de materiais recicláveis secos no 

município, Figura 69. 

 

 Figura 69: Percentuais coletados pela coleta seletiva da COMCAP e coleta informal 
(considerando majoritariamente papel, plástico e vidro). 

 

 

Ainda, pelos dados disponibilizados, percebemos que a coleta seletiva informal 

possui a maior atuação na coleta de metais, representando em torno de 99% do total 

coletado pela coleta seletiva - COMCAP e informal, Figura 70.  

 

  

 

 

 

74% 

26% 

Representação da Coleta Seletiva (papel, 
plástico, vidro)  

 Coleta Seletiva Municipal -
COMCAP (2013)

 Coleta Seletiva Informal -
Catadores Autônomos
(papel, plástico, vidro)
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Figura 70: Percentuais coletados pela coleta seletiva da COMCAP e coleta informal 
(considerando apenas os metais). 

 

 

Apesar da fragilidade dos dados obtidos da coleta informal, visto que foram 

informações verbais obtidas em visita técnicas nos locais pela empresa de 

Consultoria, e não dados de fontes oficiais municipais, percebe-se a grande 

contribuição ao desvio dos materiais recicláveis (papel, plástico e vidro) do aterro 

sanitário, em torno de 26% do total coletado, atribuída ao trabalho dos catadores 

autônomos que realizam esta coleta informal pelas ruas do município. No entanto, a 

representatividade maior da coleta informal está ligada a coleta de metais, que 

representa 99% coletado pela informalidade. Este fato pode ser justificado pela 

dificuldade encontrada pelos munícipes em dispor de seus resíduos volumosos 

(onde inclui-se grande parte dos metais coletados), haja visto que a coleta de lixo 

pesado ocorre uma vez ao ano em cada localidade do município. Apesar de a 

COMCAP disponibilizar PEV`s para receber estes materiais, ainda é verificado o 

descarte irregular de resíduos pela população, que acabam sendo coletados pelos 

catadores autônomos e empresas de reciclagem. 

 

No entanto, considerando as condições sanitárias e ambientais dos mesmos, 

constatou-se que muitos não possuem ao menos galpão coberto para a realização 

1% 

99% 

Representação da Coleta Seletiva (metais)  

Reciclagem de Metais
pela COMCAP ( Coleta
de Lixo Pesado e
PEV`s)

 Coleta Seletiva
Informal - Catadores
Autônomos (metais)
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das atividades, ficando expostos a intempéries. As condições encontradas são 

adversas para a atividade, sendo observado inclusive alguns indícios de queima de 

resíduos. 

 

A maioria dos estabelecimentos não possui, ou não informou, sequer se está 

regularizado perante a Prefeitura, quanto a existência de CNPJ, habite-se e Alvará 

de Funcionamento. Muito distante da realidade destes estabelecimentos é a 

elaboração e implementação de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – 

PPRA.  

 

O PPRA estabelecido pela Norma Regulamentadora NR-9, da Secretaria de 

Segurança e Saúde do Trabalho, do Ministério do Trabalho que estabelece a 

obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os 

empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da 

saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, 

avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou 

que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do 

meio ambiente e dos recursos naturais 

 

4. UNIDADES DE TRIAGEM PARCEIRAS DO PROGRAMA DE COLETA 

SELETIVA MUNICIPAL 

 

4.1. PANORAMA GERAL 

 

O Poder Público Municipal tem incentivado o desenvolvimento de cooperativas e 

associações de catadores de materiais recicláveis para atuação em Unidades de 

Triagem referente às etapas de separação, beneficiamento e comercialização dos 

materiais recicláveis recolhidos pela municipalidade através da Coleta Seletiva 

executada pela COMCAP. Este incentivo pode ser verificado através do Decreto nº 
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7587, de 29 de outubro de 2009 que: “Garante a doação de materiais recicláveis 

recolhidos pela coleta seletiva municipal às associações e cooperativas dos 

catadores de materiais recicláveis, e dão outras providências”. 

 

Neste sentido, o município de Florianópolis possui três associações de catadores de 

materiais recicláveis formadas por pessoas de baixa renda devidamente 

organizadas, conforme já mencionado, sendo elas: 

 Associação Coletora de Materiais Recicláveis – ACMR; 

 Associação Recicladores Esperança – AREsp; 

 Associação de Catadores de Recicláveis do Alto da Caieira e Serrinha - Recicla 

Floripa.  

 

Estas associações, prioritariamente, recebem os materiais da coleta seletiva 

municipal, a serem triados em suas respectivas Unidades de Triagem, conforme 

estabelecido pelo Decreto nº 7587/2009. No entanto, somente as associações de 

Florianópolis não atendem a demanda de processamento dos materiais coletados 

pelo programa de coleta seletiva municipal. Considerando a quantidade de material 

coletado pela coleta seletiva municipal no período de janeiro à agosto de 2014, 

Quadro 25, estas associações juntas receberam 44,22% do total coletado pela 

coleta seletiva municipal, sendo o restante, 55,78% enviados para Unidades 

parceiras localizadas majoritariamente em municípios vizinhos, Figura 71. 

 

Quadro 25: Destino dados aos materiais da Coleta Seletiva Municipal (2014). 

Destino dados aos materiais da Coleta Seletiva Municipal (2014) 

Período 

ACMR  ARESP Recicla Floripa Outros Parceiros 

Total 

Destinado 

(Kg)  

% 

relativo 

ao total 

coletado 

Total 

Destinado 

(Kg)  

% 

relativo 

ao total 

coletado 

Total 

Destinado 

(Kg)  

% 

relativo 

ao total 

coletado 

Total 

Destinado 

(Kg)  

% 

relativo 

ao total 

coletado 

Janeiro  469.720 38,99% 33.860 2,81% 25.800 2,14% 675.415 56,06% 

Fevereiro 311.550 33,93% 32.090 3,50% 17.500 1,91% 557.017 60,67% 
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Destino dados aos materiais da Coleta Seletiva Municipal (2014) 

Período 

ACMR  ARESP Recicla Floripa Outros Parceiros 

Total 

Destinado 

(Kg)  

% 

relativo 

ao total 

coletado 

Total 

Destinado 

(Kg)  

% 

relativo 

ao total 

coletado 

Total 

Destinado 

(Kg)  

% 

relativo 

ao total 

coletado 

Total 

Destinado 

(Kg)  

% 

relativo 

ao total 

coletado 

Março 426.735 44,29% 24.490 2,54% 17.820 1,85% 494.560 51,32% 

Abril 286.500 29,69% 47.760 4,95% 16.460 1,71% 614.130 63,65% 

Maio 389.850 39,07% 36.658 3,67% 17.540 1,76% 553.790 55,50% 

Junho 421.700 45,62% 46.220 5,00% 21.230 2,30% 435.240 47,08% 

Julho 422.175 41,05% 47.770 4,64% 16.940 1,65% 541.605 52,66% 

Agosto 328.960 34,32% 43.940 4,58% 18.170 1,90% 567.520 59,20% 

Fonte: Relatório Anual da Coleta Seletiva COMCAP, DVCOS, 2014. 

 

Figura 71: Destino dados aos materiais da Coleta Seletiva Municipal (2014). 

 

 

Para suprir a demanda de escoamento da coleta seletiva, o restante dos materiais 

são encaminhados para unidades de triagem parceiras. Com relação às unidades 

parcerias, estas apresentam grande variação ao longo do tempo, demonstrando 

certa fragilidade no escoamento dos materiais recicláveis secos.  
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As unidades de triagem consideradas no programa de coleta seletiva municipal são 

referentes aos locais onde a COMCAP entregou os materiais recicláveis da coleta 

seletiva.  Neste relatório estão apresentados os locais que receberam materiais 

entre o período de janeiro à agosto de 2014, conforme Quadro 26. 

 

Quadro 26: Unidades de Triagem que receberam os materiais da coleta seletiva entre o período 
de janeiro à agosto de 2014. 

Destino dado aos materiais da Coleta Seletiva de Florianópolis, em 2014 

Município 
Distância com relação ao 

CTReS (km) 

Florianópolis 

Unidade de Triagem da Associação de Coletores de Materiais Recicláveis 

– ACMR 
0 

Unidade de Triagem da Associação de Recicladores Esperança - AREsp.  14 

Unidade de Triagem da Associação de Catadores de Recicláveis do Alto 

da Caiera e Serrinha - Recicla Floripa 
5 

Unidade de Triagem Silveira Reciclagem (Mário 12 

 De Lara 22 

São José 

 Unidade de Triagem do Gabriel  21 

Unidade de Triagem do Elodir  20 

Unidade de Triagem Chicão  24 

Unidade de Triagem da Associação Beneficente Assistencial de Coletores 

de Material Reciclável Cidade Limpa - ABACLIM  
20 

Unidade de Triagem do Cláudio 20 

Unidade de Triagem Vicu’s Reciclagem 21 

Unidade de Triagem do Anderson Pereira 23 

Palhoça 

Unidade de Triagem Albino & Albino Comércio de Sucatas LTDA – ME – 

“Salvador”   
29 

Unidade de Triagem da Associação de Assistência Social MOLIV - 

Movimento para Libertação de Vida 
24 

Unidade de Triagem da Rose Brejaru. 24 

Unidade de Triagem do Adilson. 24 

Biguaçu 
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Destino dado aos materiais da Coleta Seletiva de Florianópolis, em 2014 

Município 
Distância com relação ao 

CTReS (km) 

Unidade de Triagem da Associação dos Triadores de Materiais Recicláveis 

de Biguaçu   
37 

Santo Amaro da Imperatriz 

Unidade de Triagem da Maira 39 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DVCOS, 2014. 

 

Pode-se observar que no período analisado os materiais da coleta seletiva municipal 

foram encaminhados para 18 diferentes unidades de triagem, sendo somente 5 

delas localizadas em Florianópolis. O município vizinho de São José é o que detém 

a maior concentração de galpões, como se observa no mapeamento, Figura 72.  

Nas unidades identificadas foram realizadas visitas técnicas com a equipe da 

AMPLA Consultoria e técnicos da COMCAP. Para subsidiar este levantamento 

utilizou-se Relatório Técnico da COMCAP Nº: DPTE-RT-001/2014 “Situação atual 

das unidades de triagem parceiras da COMCAP no programa de coleta seletiva de 

Florianópolis”, elaborado pelo Departamento Técnico (DVPEP) com o apoio do 

Departamento de Coleta de Resíduos Sólidos (DVCOS). 
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Figura 72: Mapeamento das Unidades de Triagem parceiras do Programa de Coleta Seletiva Municipal no periodo de janeiro à agosto de 2014. 
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4.2. UNIDADES DE TRIAGEM OPERADAS POR ASSOCIAÇÕES DE CATADORES  

 

4.2.1.  Unidade de Triagem da Associação de Coletores de Materiais 

Recicláveis – ACMR 

 

A ACMR realiza a triagem dos materiais da coleta seletiva municipal em estrutura 

física disponibilizada pela COMCAP, localizada no CTReS do Itacorubi, Figura 73. A 

instalação da ACMR neste local se deu a partir da assinatura do Termo de 

Ajustamento de Conduta – TAC entre o Ministério Público de Santa Catarina e a 

Prefeitura Municipal de Florianópolis em 2009, como medida para retirar os 

catadores das ruas do Centro de Florianópolis e da Baía Sul. 

 

Figura 73: Localização da Unidade de Triagem Associação dos Coletores de Materiais 

Recicláveis. 
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As informações detalhadas da ACMR estão apresentadas no Quadro 27. 

 

Quadro 27: Informações detalhadas da Associação de Coletores de Materiais Recicláveis – 

ACMR. 

Apresentação 

Nome/Razão social Associação de Coletores de Materiais Recicláveis - ACMR 

CNPJ: 03.240.704/0001-20 

Nome do responsável Volmir Rodrigues dos Santos 

Endereço Rod. Admar Gonzaga,s/n° - SC 404 -Itacorubi - Florianópolis 

Forma de gestão empregada Associação 

Documentação 

Possui escritura do terreno? 

Não possui escritura, pois trata-se de terreno da União. Está 

cedido à COMCAP através do Contrato de Cessão de Uso sob 

a forma de Utilização Gratuita entre Secretaria do Patrimônio da 

União – SPU e prefeitura – PMF, em 27/02/2013. 

Imóvel é: 

Público, pertence à COMCAP, e está cedido à ACMR através 

de Termo de Cessão de Uso a título precário firmado entre 

COMCAP e ACMR, em 08/04/2014. 

Possui licenças e alvarás? 
Possui LAP/LAI nº 3804/2011 e projetos aprovados. Está em 

processo de obtenção do HABITE-SE e da LAO. 

Possui contrato com a COMCAP 

Sim (Termo de Cessão de Uso a título precário firmado entre 

COMCAP e ACMR.) e Termo de Ajuste de Conduta entre 

MP/SC e PMF (Procedimento Preparatório 06.2008.000531-1) 

Trabalhadores 

Trabalhadores contribuem com 

INSS? 
Não 

Número de trabalhadores: 70 

Salário aproximado: R$ 1.800,00 

Como é feito o cálculo salarial? Pela produtividade de cada associado 

Horário de funcionamento de 

descarga: 
08:00 as 02:00 

Horário de funcionamento de 

triagem: 
08:00 as 19:00 

Informações sobre o terreno e edificações 

Área do terreno: 3.277 m² 

Área edificada: 1.579 m² 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual 

a distância? 
Sim, 30m 

Tem vizinhos próximos? Qual a 

distância? 
Sim, 50m 

Característica dos vizinhos: Residenciais e comerciais 

Tipo de construção: Alvenaria 

Tipo de piso e situação: Concreto e lajotas sextavadas em boa situação 

Informações sobre a logística de triagem 
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Local de descarga do material: Galpão coberto e pavimentado 

Local de estocagem do material: 
Parte em galpão coberto e parte em pátio descoberto 

pavimentado, em caçambas estacionárias 

A COMCAP é a única fornecedora 

do material? 
Não. Empresas privadas levam resíduos recicláveis no local 

A COMCAP entrega no galpão ou 

o parceiro coleta no CTReS? 
COMCAP entrega no local 

Veículo utilizado para coletar os 

resíduos no CTReS 
Não utiliza 

Os trabalhadores coletam na rua? Não 

Destino do rejeito proveniente da 

triagem: 
A COMCAP coleta no local 

Possui local para manobrar o 

caminhão? 
Sim 

Forma de triagem: Mesas individuais 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Luva, sapato fechado e uniforme 

Há presença de menores de 18 

anos? 
Sim 

Comercialização dos Materiais 

Quem são os Compradores Almeida, Plasmaq, Gole 

É realizada venda casada? Sim 

O comprador retira o material no 

local? 
Sim 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DPTE-RT-001/2014. 

 

A COMCAP tem sido parceira da ACMR buscando melhorar o processo operacional 

da Unidade de Triagem e as condições de trabalho dos associados. Em 2009, 

submeteu projeto à FUNASA, em atendimento à Portaria 1.010, solicitando recursos 

para ampliação e reforma da unidade de triagem, com a construção de dois novos 

galpões (um de descarga e um de prensagem e beneficiamento de resíduos), uma 

nova área administrativa com escritório, sala de reuniões, almoxarifado e sala de 

aula; e para aquisição de equipamentos para a logística de triagem: carros 

plataforma, carros armazém, suportes para big bag, empilhadeira, esteiras 

elevadoras de carga e mesas de triagem. 

 

O referido projeto da FUNASA começou a ser implantado no primeiro semestre de 

2013 seu finalizado em junho de 2014. Com a implantação deste projeto, além das 

melhorias de infraestrutura da Unidade de Triagem, ocorreram também mudanças 
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no processo produtivo da ACMR, detalhadas no trabalho “Avaliação do processo 

produtivo de uma associação de catadores de materiais recicláveis no município de 

Florianópolis” (BOTAMELLI, 2014). 

 

As obras de melhorias realizadas na ACMR, referentes ao projeto FUNASA, para 

ampliação das instalações da Unidade de Triagem, estão apresentadas a seguir: 

 

1) Pátio externo:  melhorias nos arredores dos galpões, a construção de 

uma cerca viva, instalação de subcole-tores de esgoto, da rede interna coletora de 

esgoto, da torre de reservatórios, do sistema para aproveitamento de água de 

chuva, da instalação hidrossanitária de água e do sistema preventivo de incêndio  

2) Galpão de descarga: foi feita a construção de uma estrutura nova de 

259m², com pavimentação em lajotas sextavadas, destinada apenas à descarga de 

materiais, Figura 74. 

3) Galpão de triagem: foram implantadas melhorias da estrutura física e 

implantadas divisórias para delimitação das baias de triagem para a nova logística 

de funcionamento do processo produtivo.  

4)  Galpão de Prensagem: esta construção nova é uma edificação de 

259m², com pavimentação em lajotas sextavadas, foi destinada exclusivamente as 

atividades de prensagem e beneficiamento dos materiais e armazenamento dos 

mesmos, até o recolhimento por parte dos compradores.  

5) Equipamentos: aquisição de equipamentos, Quadro 28.  

 
Quadro 28: Equipamentos adquiridos pelo projeto FUNASA. 

Equipamentos Quantidade Função 

Carros para transporte tipo armazém 6 Movimentar bombonas plásticas e fardos 

Carros para transporte tipo plataforma 7 Movimentar big bags com material misto 

Suportes para big bag 8 Movimentar big bags com material misto 

Empilhadeira 1 Movimentar fardos de plástico 

Caixa estacionária 1 Acondicionar rejeito 

Esteiras elétricas 
2 

Elevar os resíduos recicláveis do galpão de 

descarga e encher os big bags 

Mesas de madeira 14 Triagem dos materiais 

Fonte: Adaptado de BOTAMELLI, 2014.  
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Figura 74: Imagem esquemática do galpão de triagem da ACMR, antes e após as obras do 
Convênio FUNASA (Fonte: Adaptado do Google Maps/Earth). 

 

 

No entanto, mesmo após as melhorias foram encontrados vários problemas nesta 

unidade de triagem como: presença de menores de 18 anos, redução da capacidade 

de triagem, diminuição do número de associados, má utilização dos equipamentos 

adquiridos pelo TCPAC 722/2009 e depredação e má conservação da edificação 

(COMCAP/DPTE-RT-001/2014).  

 

A COMCAP também está apoiando esta associação na captação de recursos de 

outros dois projetos, dos quais a ACMR é a proponente: um para aquisição de um 

veículo tipo graneleiro e minicarregadeira, junto à FUNASA, e outro para aquisição 

de uma linha de moagem de plásticos, incluindo a construção de um galpão para 

funcionamento da atividade. 
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De forma sucinta será apresentada a seguir a logística operacional da ACMR. 

Os materiais da coleta seletiva são descarregados pelos caminhões da coleta 

seletiva em galpão coberto e com pavimentação, Figura 75.  

 

Figura 75: Vista da área de descarga dos materiais da coleta seletiva. 

 

 

O material que chega da coleta seletiva e dos convênios é descarregado no galpão 

de entrada ou descarga, Figura 75. Deste galpão, o material é encaminhado por 

duas esteiras elétricas transportadoras, com o auxilio dos associados, para dentro 

do galpão de triagem. Passando pelas esteiras os materiais são descarregados em 

big bags, Figura 76.  

  

Esteira 

transportadora Esteira 

transportadora 

Materiais 

descarregados 
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Figura 76: Transporte dos materiais recicláveis pela esteira transportadora e disposição em 
big bags. 

  

 

Observa-se que apesar da existência de duas esteiras, dificilmente as esteiras 

funcionam simultaneamente, apenas quando há um acúmulo muito grande de 

material no galpão de descarga, caso contrário apenas uma esteira funciona com 

alternância, dependendo muito da quantidade de material distribuída em cada lado 

pela coleta seletiva da COMCAP. Cabe enfatizar que, mesmo com apenas uma das 

esteiras funcionando, permanecem de três e quatro pessoas para manuseá-la e 

quando as duas funcionam simultaneamente, duas pessoas trabalham em cada 

esteira, depende muito da quantidade de material disposta no galpão de descarga 

(BOTAMELLI, 2014). 

 

Após o enchimento das bag`s, os associados as encaminham para as baias de 

trabalho, separadas por alambrados e compostas por mesas de catação, onde 

ocorre a triagem através de equipes de trabalho, geralmente duplas formadas por 

afinidade, Figura 77. 
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Figura 77: Vista interna do galpão de triagem, após finalização das obras e já em operação, 
respectivamente. 

  

 

Após a separação nas baias de trabalho, os materiais triados são pesados, para 

controle da produtividade, para posterior pagamento.  

 

Os associados que ficam nas baias de trabalho realizam a triagem dos plásticos de 

uma forma geral, e em seguida ele é pesado e encaminhado a uma esteira do 

galpão de prensagem, onde seis pessoas realizam a sua retriagem. Na Figura 78 

observa-se a esteira para retriagem do plástico, e os plásticos já prensados e 

enfardados. Enquanto na Figura 79 observa-se a estocagem do vidro triado para 

pesagem. 

 

Figura 78: Esteira para retriagem do plástico, e material enfardado, respectivamente. 
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Figura 79: Estocagem do vidro e balança para pesagem, respectivamente. 

  

 

Quanto aos equipamentos adquiridos pelo convênio FUNASA, alguns estão sendo 

utilizados de forma divergente ao que foi planejado e outros foram abandonados 

pela associação, conforme resumo apresentado abaixo, Quadro 29.  

  

Quadro 29: Situação dos equipamentos adquiridos pelo Convênio FUNASA. 

Equipamentos Adquiridos Situação Atual Justificativa 

Carros para transporte tipo 

armazém 

Praticamente não são 

utilizados, permanecem a 

maior parte do tempo 

abandonados na central de 

triagem 

Os associados alegam que os bags 

quando cheios, são muito pesados para 

ser colados nos carrinhos 

Carros para transporte tipo 

plataforma 

Permanecem a maior parte 

do tempo jogados dentro da 

Associação, porém quando 

utilizados transportam o 

recipiente contendo rejeito. 

Os associados alegam que os bags 

quando cheios, são muito pesados para 

ser colados nos carrinhos 

 

Empilhadeira 

Além da movimentação dos 

fardos, a empilhadeira é 

utilizada para empurrar os 

materiais sobre a esteira 

elétrica no galpão de 

descarga. 

Pela falta de equipamentos e pelo 

trabalho se tornar cansativo para as 

pessoas que operam as esteiras, a 

empilhadeira acaba por ser utilizada de 

forma irregular, para diminuir esforços 

destas pessoas. 

Caixa estacionária Utilização planejada --- 

Esteiras elétricas Utilização planejada --- 
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Equipamentos Adquiridos Situação Atual Justificativa 

Mesas de madeira Utilização planejada --- 

Suportes para big bag Utilização planejada --- 

Fonte: Adaptado de BOTAMELLI, 2014. 

 

 Comercialização dos Materiais Recicláveis 

 

Na ACMR a pode-se considerar que existe a atuação de duas frentes de trabalho. A 

primeira realiza a triagem geral dos materiais, nas baias de trabalho, e recebem 

conforme a produtividade, sendo formada pelos associados em geral (quantidade 

variável, em torno de 40). Já a segunda frente de trabalho, composta pela Diretoria 

Executiva e Auxiliares, realizam as atividades de: retriagem do plástico e metais (7 

pessoas); prensagem (2 pessoas); balanceiro (1 pessoa); alimentação dos bags (2 

pessoas) e trabalho de escritório (2 pessoas). Estas pessoas recebem o valor 

referente a retriagem dos materiais, uma vez que após esta etapa os materiais 

apresentam maior valor econômico, Quadros 31 e 32. 

 

Em visita as outras unidades de triagem, observou-se a presença de muitos ex-

membros da ACMR que relataram ter se desvinculado com a associação por não 

concordarem com o modelo praticado na mesma.  

Os principais compradores e os valores praticados estão apresentados nos Quadros 

30, 31 e 32. 

 

Quadro 30: Relação dos principais compradores da ACMR. 

Material Comprador Município 

Plástico 

Salvador  Palhoça 

Valeri  Criciuma 

Jucemar  Braço do Norte 

Papel/papelão Almeida  São José 

Metais ferrosos Lanner Palhoça 

Metais não ferrosos Comércio Catarinense de Metais São José 

Vidro Lanner Palhoça 

Fonte: Adaptado de BOTAMELLI, 2014. 
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Quadro 31: Valores praticados na triagem, em junho de 2014. 

Triagem 

Material R$/kg 

Papel Branco 0,39 

Papel Misto 0,13 

Papelão 0,34 

Plástico Duro 0,6 

Plástico Mole 0,45 

Vidro 0,03 

Tetrapack 0,16 

Fonte: BOTAMELLI, 2014. 

  

Quadro 32: Valores praticados na retriagem, em junho de 2014. 

Retriagem 

Metais R$/kg Plástico R$/kg 

metais ferrosos 0,24 pp-color 1,40  

cobre-mel 13,00 pead-natural 1,70  

cobre-queimado 12,00 pead-leitosa 1,70  

cobre-4ª 10,00 pp-margarina 1,00  

al-latinha 2,80 pp-balde 0,80  

chumbo 2,00 pp-caixarina 1,80  

al-panela 3,50 pp-tampinha 0,80  

al-chaparia 2,70 pp-copo natural 1,60  

al-perfil 3,70 PVC 0,60  

al-duro 2,20 pp-filme 0,90  

fio de cobre casca 3,00 pet-cristal 1,90  

metal 7,50 pet-verde 1,70  

antimônio 1,80 pet-azul 1,70  

baterias 1,40 pet-oleo 0,60  

magnésio 3,00 pet-cathcup 0,50  

radiador de metal 6,50 pet-color 0,50  

radiador de al. e cobre 5,00     

cavaco de metal 6,50     

cavaco de alumínio 1,50     

persiana 2,00     

marmitex 0,50     
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Retriagem 

roda de alumínio 3,00     

chapa off-set 3,50     

inox ferrroso 0,50     

inox não ferroso 1,80     

motor de geladeira 7,00     

Fonte: BOTAMELLI, 2014. 

 

 Quantitativos da Coleta Seletiva: ACMR 

 

Os dados de produtividade da ACMR estão apresentados na Figura 79.  No período 

analisado a ACMR desviou em média 293 toneladas por mês de materiais 

recicláveis do aterro sanitário, que representa apenas 1,85% do total coletado pela 

coleta domiciliar (convencional e seletiva) em Florianópolis. Apesar do baixo 

percentual, a ACMR é a unidade de triagem que mais contribui com as metas de 

reciclagem propostas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.   

 

A eficiência na etapa de triagem corresponde à 77% com relação ao total de 

resíduos recebidos.  Observa-se que o percentual de rejeito encontra-se abaixo de 

25% na maioria dos meses analisados, exceto no mês de janeiro que atingiu quase 

35%.  
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Figura 80: Quantitativos ACMR referentes à quantidade entregue pela COMCAP e quantidade 
gerada de rejeito. 

 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DVCOS, 2014. 

 

Deve-se considerar que o Decreto Municipal n0 7.587/2009 estabelece em seu Art. 

40 que as associações e cooperativas deverão “triar integralmente os materiais 

recicláveis recolhidos pela coleta seletiva municipal, independente do seu valor 

comercial, de forma que a quantidade de material considerado "rejeito" seja de até 

25% do total do material recebido”.  

 

4.2.2.  Unidade de Triagem da Associação de Recicladores Esperança – AREsp 

 

Desde 2008 a AREsp está operando uma unidade de triagem construída pelo 

projeto de urbanização comunitária e geração de renda financiado pelo Habitar 

Brasil BID na comunidade Chico Mendes - área de interesse social do município de 

Florianópolis.  

 

De 1999 à 2008, a AREsp realizava as atividades incubada em galpão cedido pela 

COMCAP no CTReS do Itacorubi. Sua localização está apresentada na Figura 81 e 

no Quadro 33 apresentam-se as informações detalhadas. E no Quadro 34 são 

apresentados os valores para comercialização dos materiais recicláveis. 
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Figura 81: Localização da Unidade de Triagem ARESP. 

 

 

Quadro 33: Informações detalhadas da Associação de Recicladores Esperança - AREsp 

Apresentação 

Nome/Razão social Associação de Recicladores Esperança 

CNPJ: 03.999.849/0001-09 

Nome do responsável Áurea do nascimento da silva 

Endereço Rua Joaquim Nabuco nº 3.000 Chico Mendes - Florianópolis 

Forma de gestão empregada Associação 

Documentação 

Possui escritura do terreno? 
Não (área pública de responsabilidade da Secretaria Municipal 

de Habitação e Saneamento Ambiental) 

Imóvel é: 
Cedido pela SMHSA para a AREsp através do Segundo Termo 

de Renovação de Permissão de Uso de Bem Público", 
assinado em 22 de abril de 2013. 

Possui licenças e alvarás? 
LAP 5.713/2011 e LAI 6.580/2011  (obterá a LAO após as 

obras de reforma e ampliação) 

Trabalhadores 

Galpão ARESP 

Endereço: Rua Joaquim 

Nabuco nº 3.000 Chico 

Mendes - Florianópolis 
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Trabalhadores contribuem com 
INSS? 

Apenas 1 trabalhadora 

Número de trabalhadores: 15 

Salário aproximado: R$ 600,00 

Como é feito o cálculo salarial? Partilha do total comercializado 

Horário de funcionamento de 
descarga: 

10:00 as 12:00 e 16:00 as 18:00 

Horário de funcionamento de 
triagem: 

07:00 as 18:00 

Informações sobre o terreno e edificações 

Área do terreno: 1.124,00 m² 

Área edificada: 456m² 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual 
a distância? 

Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a 
distância? 

Sim, nas extremas do terreno 

Característica dos vizinhos: Comercial e residencial 

Tipo de construção: Alvenaria 

Tipo de piso e situação: Cerâmico em situação boa 

Informações sobre a logística de triagem 

Local de descarga do material: Galpão coberto com pavimentação 

Local de estocagem do material: Galpão coberto com pavimentação 

A COMCAP é a única fornecedora 
do material? 

Sim 

A COMCAP entrega no galpão ou o 
parceiro coleta no CTReS? 

A COMCAP entrega no galpão. 

Veículo utilizado para coletar os 
resíduos no CTReS 

Não utiliza 

Os trabalhadores coletam na rua? Não 

Destino do rejeito proveniente da 
triagem: 

É coletado pela COMCAP 

Possui local para manobrar o 
caminhão? 

Sim 

Forma de triagem: Esteira de triagem 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Luva, avental e sapato fechado 

Há presença de menores de 18 
anos? 

Não 

Comercialização dos Materiais 

Quem são os Compradores Néli 

É realizada venda casada? Sim 

O comprador retira o material no 
local? 

Sim 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DPTE-RT-001/2014. 
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Quadro 34: Valores da Comercialização dos materiais recicláveis, em agosto de 2014 

Material Valor (R$) Material Valor (R$) 

Papelão  0,28 Alumínio 2 

Papel Misto 0,1 Fio 2 

Papel Branco 0,35 Perfil 2,5 

Leite 0,15 Cobre 8 

Pet Branco 0,2 Sucata 2 

Pet Verde 0,8 Chapa 2 

Canela 1 Metal 3 

Sacolinha 0,5 Antimônio 1 

Agua 1,2 Bloco 1,2 

Leitoso 0,8 Persiana 1,5 

Colorido 0,8 Latinha 2,2 

Margarina 0,5 Ketchup 0,25 

PS 0,4 Copinho 0,25 

Azeite 0,25 Tampinha 0,5 

Fonte: SMHSA/COMCAP AResp, 2014 

 

A Prefeitura Municipal tem sido parceira desta associação buscando melhorar o 

processo operacional da Unidade de Triagem e as condições de trabalho dos 

associados. Em 2009, a PMF, através da Secretaria Municipal de Habitação e 

Saneamento Ambiental submeteu projeto à FUNASA, em atendimento à Portaria 

1.010, solicitando recursos para ampliação e reforma da unidade de triagem e para 

aquisição de equipamentos para a logística de triagem.  

 

A SMHSA está apoiando esta associação na captação de recursos de projeto junto 

ao Governo do Estado para implantação de galpão de moagem de papéis. Esta 

unidade de triagem tem dificuldades de organização e apresenta baixa capacidade 

produtiva. 

 

As Figuras 82, 83 e 84 a seguir apresentam o registro fotográfico da ARESP. 
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Figura 82: Vista externa da ARESP. 

  

 

Figura 83: ARESP – Local de descarga dos materiais, obras de ampliação e concluída, 
respectivamente . 

  

 

Figura 84: ARESP – Vista interna. 
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Em 2014 foram desenvolvidas iniciativas a partir da integração participativa da 

Diretoria da Associação e associados e o apoio técnico da SMHSA e COMCAP 

(AREsp, 2014), sendo elas:  

 Acompanhamento da instalação da esteira de triagem, quanto a produtividade 

e manuseio do equipamento; 

 Contato com a empresa vencedora da licitação dos equipamentos (esteira e 

carrinhos) e solicitação de adequação da esteira em relação à localização do 

sistema de controle de stop/start do equipamento atual; 

 Retomada da execução do Projeto – Estudo de Viabilidade Técnica e 

Econômica de Melhorias no Processo Produtivo da ARESP- junto ao BNDS: 

atualização da documentação de identificação dos associados, bem como as 

documentações exigidas pelo Edital da instituição financeira; 

 Contatos sistemáticos com as instituições financiadoras do projeto junto ao 

BNDS, através das Secretarias Estaduais (SDR, FAPESC); 

 Articulação com o geógrafo responsável pela implementação do Projeto 

FUNASA; 

 Acompanhamento das eleições da ARESP, gestão 2014/2015: registro em 

Cartório da diretoria eleita; 

 Levantamento de serviços de contabilidade gratuito; estabelecimento de 

parceria com o Conselho Regional de Contabilidade; 

 Atualização de documentação junto à Receita Federal, INSS, FGTS e RAIS; 

 Registro do endereço da ARESP junto á Receita Federal; 

 Elaboração e implementação do Projeto Reciclar e Aprender com o objetivo de 

aplicar as atividades pedagógicas, quinzenais, propostas aos catadores(as) da 

Associação Recicladores Esperança. O projeto  têm como proposta possibilitar 

aos associados  conhecimentos, habilidades e competências que possam 

servir como ferramentas de transformação de sua realidade profissional e 

pessoal (família e comunidade); 

 Elaboração do Projeto em resposta ao Edital lançado pelo Banco do Brasil –

Geração de Trabalho e Renda; 
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 Acompanhamento da execução do Projeto FUNASA e orientação ao grupo de 

associados quanto às interferências das obras no processo de trabalho; 

 Articulação com a Secretaria de Assistência Social e aplicação do CAD único 

junto aos associados; 

 Articulação com o INSS para a avaliação, individual dos associados da ARESP 

e a inclusão na Previdência Social. 

 

 Quantitativos da Coleta Seletiva: AREsp 

 

Os dados de produtividade da AREsp estão apresentados na Figura 85.  No período 

analisado a AREsp desviou em média 37,5 toneladas por mês de materiais 

recicláveis do aterro sanitário. Com relação ao rejeito gerado no processo de 

triagem, não foi computada coleta nos meses iniciais de 2014. Nos meses em que 

houve coleta de rejeito, o mesmo atingiu o máximo de 12%.  

  

Figura 85: Quantitativos ARESP referentes à quantidade entregue pela COMCAP e quantidade 
gerada de rejeito. 

 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DVCOS, 2014. 

 

Deve-se considerar que o Decreto Municipal n0 7.587/2009 estabelece em seu Art. 

40 que as associações e cooperativas deverão “triar integralmente os materiais 

recicláveis recolhidos pela coleta seletiva municipal, independente do seu valor 
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comercial, de forma que a quantidade de material considerado "rejeito" seja de até 

25% do total do material recebido”.  

 

4.2.3.  Unidade de Triagem da Associação de Catadores de Recicláveis do Alto 

da Caiera e Serrinha - Recicla Floripa  

 

A Recicla Floripa iniciou sua operação em 2013 em galpão cedido pela SMHSA, 

construído no Projeto Habitacional do Maciço do Morro da Cruz, obra do Programa 

de Aceleração do Crescimento – PAC. Sua localização está apresentada na Figura 

86 e no Quadro 35 apresentam-se as informações detalhadas. 

 

Figura 86: Localização da Unidade de Triagem da Recicla Floripa. 

 

Galpão Recicla Floripa 

Endereço: Servidão 

Felicidade,s/n° - Alto da 

Caieira - Florianópolis 
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Quadro 35: Informações detalhadas da Associação de Catadores de Recicláveis do Alto da 

Caiera e Serrinha - Recicla Floripa 

Apresentação 

Nome/Razão social 
Associação de Catadores de Recicláveis do Alto da 

Caiera e Serrinha - Recicle Floripa 

CNPJ: 15.013.502/0001-24 

Nome do responsável José Aroldo Simas Vargas 

Endereço Servidão Felicidade,s/n° - Alto da Caieira - Florianópolis 

Forma de gestão empregada Associação 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Sim 

Imóvel é: 
Público, construído com recursos do PAC pela SMHSA, 

no projeto de reurbanização do Maciço do Morro da Cruz 

Possui licenças e alvarás? Não 

Trabalhadores 

Trabalhadores contribuem com INSS? Não 

Número de trabalhadores: 6 

Salário aproximado: R$ 800,00 

Como é feito o cálculo salarial? Partilha do total comercializado 

Horário de funcionamento de descarga: 08:00 as 16:00 

Horário de funcionamento de triagem: 08:00 as 16:00 

Informações sobre o terreno, edificações e equipamentos 

Área do terreno: 621,00 m² 

Área edificada: 370,88 m² 

Possui cercamento? Parcial 

Está próximo a curso d'água? Qual a 

distância? 
Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a 

distância? 
Sim, a 5 m 

Característica dos vizinhos: Residenciais 

Tipo de construção: Alvenaria 

Tipo de piso e situação: Concreto em situação boa 

Possuem equipamentos? Quais? 2 prensas e 1 esteira 

Existe manutenção prévia dos 

equipamentos? O que é feito quando os 

equipamentos estragam? 

Não existe manutenção prévia. Prefeitura/COMCAP 

realizam a manutenção quando necessário. 

Como foram adquiridos os 

equipamentos? 
Doados pela prefeitura. 

Informações sobre a logística de triagem 

Local de descarga do material: Galpão coberto com pavimentação 

Local de estocagem do material: Galpão coberto com pavimentação 

A COMCAP é a única fornecedora do 

material? 
Sim 

A COMCAP entrega no galpão ou o 

parceiro coleta no CTReS? 
COMCAP entrega no galpão 
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Veículo utilizado para coletar os 

resíduos no CTReS 
Não utiliza 

Os trabalhadores coletam na rua? Não 

Destino do rejeito proveniente da 

triagem: 
COMCAP coleta no galpão 

Possui local para manobrar o caminhão? Sim 

Forma de triagem: 
Esteira e mesas coletivas (quando a esteira está 

estragada) 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Luva e sapato fechado 

Há presença de menores de 18 anos? Não 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DPTE-RT-001/2014. 

 

As Figuras 87 e 88 seguir apresentam o registro fotográfico da Recicla Floripa. 

 

Figura 87: Recicla Floripa – Vista externa e interna, respectivamente. 

  

 

Figura 88: Recicla Floripa – Vista geral interna. 

  



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

137 

Revisão  Data 

  4 04/2015 

 

Esta unidade de triagem teve grandes dificuldades para entrar em operação em 

função das dificuldades de organização dos catadores para trabalharem naquele 

local. A associação ainda enfrenta problemas como: baixa produtividade, esteira 

inoperante desde dezembro de 2013, problema nas prensas, local de difícil acesso 

para comercialização dos materiais triados. 

 

 Quantitativos da Coleta Seletiva: Recicla Floripa 

 

Os dados de produtividade da Recicla Floripa estão apresentados na Figura 89, no 

período analisado a Recicla Floripa desviou em média 15 toneladas por mês de 

materiais recicláveis do aterro sanitário. Esta unidade trabalha com produtividade em 

torno de 85% do total de material recebido.  

 

O percentual de rejeito desta unidade atingiu o máximo de 25%, estando no limite 

estipulado pelo Decreto Municipal n0 7.587/2009 estabelece em seu Art. 40 que as 

associações e cooperativas deverão “triar integralmente os materiais recicláveis 

recolhidos pela coleta seletiva municipal, independente do seu valor comercial, de 

forma que a quantidade de material considerado "rejeito" seja de até 25% do total do 

material recebido”.  
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Figura 89: Quantitativos Recicla Floripa referentes à quantidade entregue pela COMCAP e 
quantidade gerada de rejeito. 

 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DVCOS, 2014. 

 

 

4.3. UNIDADES PARCEIRAS EM FLORIANÓPOLIS 

 

4.3.1. Unidade de Triagem Silveira Reciclagem (Mário)  

 

A Unidade de Triagem Silveira Reciclagem, também conhecida como Reciclagem do 

Mário, é um dos 5 locais localizados em Florianópolis que recebe os materiais da 

coleta seletiva municipal. Sua localização apresenta-se na Figura 90 e Informações 

gerais no Quadro 36. E no Quadro 37 está apresentado os valores de 

comercialização dos materiais recicláveis. 
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Figura 90: Localização da Unidade de Triagem Silveira Reciclagem. 

 

 

Quadro 36: Informações detalhadas da Unidade de triagem Silveira Reciclagem 

Apresentação 

Nome/Razão social Silveira Reciclagem 

CNPJ: Não possui 

Nome do responsável Mário Augusto Silveiro 

Endereço Travessa Argentino Marcelino Vieira s/nº - Coqueiros 

Forma de gestão empregada Empresa Informal 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Sim 

Imóvel é: Próprio 

Possui licenças e alvarás? Não 

Trabalhadores 

Trabalhadores contribuem com 

INSS? 
Não 

Número de trabalhadores: 8 

Salário aproximado: R$ 850,00 

Como é feito o cálculo salarial? Partilha do total comercializado 

Horário de funcionamento de 

descarga: 
24 horas 

Horário de funcionamento de 

triagem: 
07:30 as 19:00 

Informações sobre o terreno e edificações 

Área do terreno: 365,00 m² 

Área edificada: 230 m² 

Galpão Mário 

Endereço: Travessa 

Argentino Marcelino Vieira 

s/nº - Coqueiros 
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Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a 

distância? 
Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a 

distância? 
Sim, a 5 m 

Característica dos vizinhos: Residencial e comercial 

Tipo de construção: Alvenaria 

Tipo de piso e situação: Concreto em situação regular 

Informações sobre a logística de triagem 

Local de descarga do material: Galpão coberto com pavimentação 

Local de estocagem do material: Galpão coberto com pavimentação 

A COMCAP é a única fornecedora 

do material? 
Sim 

A COMCAP entrega no galpão ou o 

parceiro coleta no CTReS? 
COMCAP entrega no galpão 

Veículo utilizado para coletar os 

resíduos no CTReS 
Possui um caminhão próprio 

Os trabalhadores coletam na rua? Não 

Destino do rejeito proveniente da 

triagem: 
Devolve rejeito para COMCAP 

Possui local para manobrar o 

caminhão? 
Pouco espaço 

Forma de triagem: Mesas coletivas 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Luva e sapato fechado 

Há presença de menores de 18 

anos? 
Não 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DPTE-RT-001/2014. 

 

Quadro 37: Informações sobre a comercialização dos materiais – Silveira Reciclagem. 

Dados de Comercialização – Silveira Reciclagem 

Material Valor (R$/kg) Comprador 

Papel Branco 0,36 

Recicle - São José Papel Misto 0,18 

Papelão 0,33 

Plásticos 0,7 Renato 

Tetrapack 0,25 Recicle 

* Informações fornecidas verbalmente em visitas técnica  realizada em  agosto de 2014. 

 

As Figuras 91 e 92 a seguir apresentam o registro fotográfico da Silveira 

Reciclagem. 
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Figura 91: Silveira Reciclagem – Vista externa e interna, respectivamente. 

  

 
Figura 92: Silveira Reciclagem – Vista interna. 

  

Fonte: COMCAP/DPTE-RT-001/2014. 

 

Os dados de produtividade da Silveira Reciclagem estão apresentados na Figura 93. 

No período analisado esta reciclagem desviou em média 18,5 toneladas por mês de 

materiais recicláveis do aterro sanitário. Observa-se que só houve coleta de rejeito 

computada no mês de agosto, em torno de 9%.  
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Figura 93: Quantitativos Silveira Reciclagem referentes à quantidade entregue pela COMCAP e 
quantidade gerada de rejeito. 

 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DVCOS, 2014. 

 

4.3.2. Unidade de Triagem De Lara 

 

Também localizada em Florianópolis, Figura 94, a Unidade de Triagem De Lara atua 

no norte da ilha, sendo as informações gerais desta unidade apresentada no Quadro 

38. 
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Figura 94: Localização da Unidade de Triagem De Lara. 

 

 

Quadro 38: Informações detalhadas da Unidade de triagem De Lara 

Apresentação 

Nome/Razão social Galpão De Lara 

CNPJ: Não possui 

Nome do responsável Lenoir De Lara 

Endereço 
Servidão Morada dos Pampas,67 - Vargem do Bom Jesus 

- Florianópolis 

Forma de gestão empregada Empresa informal 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Não 

Imóvel é: Próprio 

Possui licenças e alvarás? Não 

Trabalhadores 

Trabalhadores contribuem com INSS? Não 

Número de trabalhadores: 4 

Salário aproximado: R$ 700,00 

Como é feito o cálculo salarial? Por produtividade 

Horário de funcionamento de descarga: COMCAP não descarrega no galpão 

Horário de funcionamento de triagem: 08:00 as 17:30 

Informações sobre o terreno e edificações 

Galpão De Lara 

Endereço: Servidão 

Morada dos Pampas,67 

- Vargem do Bom Jesus 

– Florianópolis 
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Área do terreno: 264 m² 

Área edificada: 80 m² 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a 

distância? 
Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a 

distância? 
Sim,a 5 m 

Característica dos vizinhos: Residenciais 

Tipo de construção: Alvenaria 

Tipo de piso e situação: Parcialmente pavimentado, situação regular 

Informações sobre a logística de triagem 

Local de descarga do material: Galpão coberto sem pavimentação 

Local de estocagem do material: Galpão coberto pavimentado 

A COMCAP é a única fornecedora do 

material? 
Sim 

A COMCAP entrega no galpão ou o 

parceiro coleta no CTReS? 
Parceiro coleta no CTReS 

Veículo utilizado para coletar os 

resíduos no CTReS 
Caminhão baú (veículo próprio) 

Os trabalhadores coletam na rua? Não 

Destino do rejeito proveniente da 

triagem: 
Ele entrega no CTReS do Itacorubi com veículo próprio. 

Possui local para manobrar o 

caminhão? 
Não 

Forma de triagem: Mesas coletivas 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Luva  e sapato fechado 

Há presença de menores de 18 anos? Não 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DPTE-RT-001/2014. 

 

As Figuras 95 e 96 a seguir apresentam o registro fotográfico da Unidade de 

Triagem De Lara. 
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Figura 95: De Lara – Vista externa e interna, respectivamente. 

  

 

Figura 96: De Lara – Vista interna: local de triagem e balança, respectivamente. 

   

Fonte: COMCAP/DPTE-RT-001/2014. 

 

Os dados de produtividade da Unidade De Lara estão apresentados na Figura 97, 

no período analisado esta reciclagem desviou em média 4,2 toneladas por mês de 

materiais recicláveis do aterro sanitário. Observa-se grande quantidade de rejeito 

coletada no mês de julho, ultrapassando 80%. Este fato pode estar relacionado ao 

acúmulo de rejeito na Unidade, uma vez que não foi compatibilizada a coleta de 

rejeito nos meses anteriores. 
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Figura 97: Quantitativos da Unidade De Lara referentes à quantidade entregue pela COMCAP e 
quantidade gerada de rejeito. 

 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DVCOS, 2014. 

 

 

4.4. UNIDADES DE TRIAGEM DE MUNICÍPIOS VIZINHOS 

 

4.4.1. Unidade de Triagem do Gabriel  

 

A Unidade de Triagem do Gabriel esta localizada na área industrial do município de 

São José, Figura 98. As principais informações desta unidade apresenta-se nos 

Quadro s 39 e 40.  
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Figura 98: Localização da Unidade de Triagem Gabriel. 

 

 

Quadro 39: Informações detalhadas da Unidade de triagem Gabriel. 

Apresentação 

Nome/Razão social Gabriel 

CNPJ: Não possui 

Nome do responsável Gabriel Bernadino 

Endereço 
Rua Governador Aderbal Ramos da Silva,249. Área industrial 

de São José 

Forma de gestão empregada Empresa informal (organização familiar) 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Não 

Imóvel é: Alugado 

Possui licenças e alvarás? Não 

Trabalhadores 

Trabalhadores contribuem com INSS? Não 

Número de trabalhadores: 22 

Salário aproximado: R$ 800,00 

Como é feito o cálculo salarial? Produtividade 

Galpão Gabriel 

Endereço: Rua Governador 

Aderbal Ramos da Silva, 249. 

Área industrial de São José 
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Horário de funcionamento de descarga: 23:00 - 04:00 

Horário de funcionamento de triagem: 08:00-18:00 

Informações sobre o terreno,  edificações e maquinário 

Área do terreno: 4.000 m² 

Área edificada: 800 m² 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a 

distância? 
Sim, a uma distância de 30m 

Tem vizinhos próximos? Qual a 

distância? 
Sim, a cerca de 30m 

Característica dos vizinhos: Industrial 

Tipo de construção: Galpão Alvenaria (galpão) 

Tipo de piso e situação: Concreto, em situação regular 

Tipo de construção: “telhados” Madeira e lonas pásticas 

Tipo de piso e situação: Diretamente no solo, condições inadequadas 

Possuem equipamentos? Quais? Empilhadeira, prensa e esteira 

Informações sobre a logística de triagem 

Local de descarga do material: Local a céu aberto sem pavimentação 

Local de estocagem do material: Local a céu aberto sem pavimentação 

A COMCAP é a única fornecedora do 

material? 
Sim 

A COMCAP entrega no galpão ou o 

parceiro coleta no CTReS? 
A COMCAP entrega no galpão e o parceiro coleta no CTReS 

Veículo utilizado para coletar os 

resíduos no CTReS 
Caminhão 

Os trabalhadores coletam na rua? Não 

Destino do rejeito proveniente da 

triagem: 

A Comcap coleta no local. 

 

Possui local para manobrar o 

caminhão? 
Sim 

Forma de triagem: 
Sistema misto composto por: mesas individuais e esteira de 

triagem 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Luva e sapato fechado 

Há presença de menores de 18 anos? Não 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DPTE-RT-001/2014. 
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Quadro 40: Dados de comercialização da Unidade de Triagem do Gabriel. 

Dados de Comercialização – Gabriel 

Material Valor (R$/kg) Comprador 

Papel Branco 0,39 

Almeida Papel Misto 0,1 

Papelão 0,36 

Plástico Mole     

PEBD  (colorido) 0,55 

 

PEBD (cristal) 1,1 

Plástico Duro   

PET 1,45 

PEAD (leitoso) 1,2 

PEAD (transparente) 1,4 

PEAD (balde) 0,8 

Vidro 0,03 Catarina Vidros 

Metais     

Alumínio (latinha) 2,7 Transduarte - Campinas 

Ferro 0,22   

* Informações fornecidas verbalmente em visita  técnica realizada em agosto de 2014. 

   

 

Nesta unidade, inicialmente ocorre a triagem na área externa, onde equipes de 

trabalho realizam a triagem por tipo de material, em locais denominados “telhados”. 

Segundo informações obtidas em visita técnica, cada “telhado” é operado por equipe 

específica, geralmente famílias de catadores que atuavam nas ruas e que agora 

realizam apenas a triagem dos materiais. A maioria das famílias que realizam esta 

triagem na área externa são da localidade de Frei Damião. 

 

Após esta primeira triagem, ocorre a retriagem do plástico em galpão de alvenaria 

coberto. Atualmente esta etapa é realizada pela empresa que compra os materiais, a 

100% Papeleiro, que disponibiliza funcionários e maquinários para a separação mais 

especifica do plástico visando maior ganho no mercado.  
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As Figuras 99, 100 e 101 a seguir apresentam o registro fotográfico da Unidade de 

Triagem do Gabriel. 

  

Figura 99: Unidade de Triagem Gabriel – Área externa onde é realizada a triagem em locais 
denominados “telhados”. 

,   

  

Figura 100: Unidade de Triagem Gabriel – Área externa: materiais já separados e 
acondicionados em bags e acúmulo de rejeito, respectivamente. 
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Figura 101: Unidade de Triagem Gabriel – Galpão para retriagem do plástico, vista externa e 
interna, respectivamente. 

  

 

Os dados de produtividade da Unidade de Triagem Gabriel estão apresentados na 

Figura 102. No período analisado, esta reciclagem desviou em média 33,4 toneladas 

por mês de materiais recicláveis do aterro sanitário. Esta quantidade é relativamente 

baixa considerando a quantidade de material da coleta seletiva que é destinado para 

este local, em média 103 toneladas ao mês, deste modo apesar da grande 

quantidade recebida esta unidade apresenta baixa produtividade, apenas 27% do 

total recebido é efetivamente desviado do aterro sanitário. 

 

Observa-se grande quantidade de rejeito coletada no mês de agosto, ultrapassando 

200%. Este dado esta relacionado a uma “força tarefa” realizada pela COMCAP na 

unidade, tendo em vista que a mesma encontrava-se com grande acúmulo de 

rejeito.  
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Figura 102: Quantitativos da Unidade de Triagem do Gabriel à quantidade entregue pela 
COMCAP e quantidade gerada de rejeito. 

 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DVCOS, 2014. 

 

4.4.2. Unidade de Triagem do Chicão  

 

A Unidade de Triagem do Chicão (ex Unidade de Triagem do Elodir) está localizada 

no bairro Potecas no município de São José, Figura 103. Muitas das pessoas que 

trabalham nesta unidade de triagem são ex membros da ACMR.  

 

As principais informações desta unidade apresenta-se no Quadro 41, bem como os 

preços de comercialização dos materiais recicláveis no Quadro 42. 
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Figura 103: Localização da Unidade de Triagem do Chicão. 

 

 

Quadro 41: Informações detalhadas da Unidade de triagem Chicão. 

Apresentação 

Nome/Razão social Chicão 

CNPJ: Não possui 

Nome do responsável Chicão 

Endereço Francisco Torquato da Rosa s/n° - Potecas - São José 

Forma de gestão empregada Empresa informal (organização familiar) 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Sim 

Imóvel é: Alugado 

Possui licenças e alvarás? Não 

Trabalhadores 

Trabalhadores contribuem com INSS? Alguns por conta própria 

Número de trabalhadores: 27 

Salário aproximado: R$ 1.500,00 

Como é feito o cálculo salarial? Por produtividade 

Horário de funcionamento de 

descarga: 
24 horas 

Galpão Chicão (antigo Elodir) 

Endereço: Francisco Torquato 

da Rosa s/n° - Potecas - São 

José 
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Horário de funcionamento de triagem: 07:30 às 18:00 

Informações sobre o terreno e edificações 

Área do terreno: Aproximadamente 800m² 

Área edificada: Aproximadamente 600m² 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a 

distância? 
Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a 

distância? 
Sim, distante aproximadamente 50m 

Característica dos vizinhos: Residencial, comercial e industrial 

Tipo de construção: Mista (alvenaria e madeira) 

Tipo de piso e situação: Pavimentação em concreto em boa situação 

Informações sobre a logística de triagem 

Local de descarga do material: Galpão coberto com pavimentação 

Local de estocagem do material: Galpão coberto com pavimentação 

Média do material recebido por dia: 2,54 toneladas 

A COMCAP é a única fornecedora do 

material? 

Não, o galpão recebe também da coleta seletiva de São 

José. 

A COMCAP entrega no galpão ou o 

parceiro coleta no CTReS? 
A COMCAP entrega no galpão 

Veículo utilizado para coletar os 

resíduos no CTReS 
Não utiliza 

Os trabalhadores coletam na rua? Não 

Destino do rejeito proveniente da 

triagem: 
É coletado pela COMCAP 

Possui local para manobrar o 

caminhão? 
Possui espaço pequeno 

Forma de triagem: Mesas individuais 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Luva,sapato fechados,avental,boné 

Há presença de menores de 18 anos? Sim 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DPTE-RT-001/2014. 
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Quadro 42: Dados de comercialização da Unidade de Triagem do Chicão. 

Dados de Comercialização – Chicão 

Material Valor (R$/kg) Comprador 

Papel Branco 0,35 

Souza e Filho 

Papel Misto 0,12 

Papelão 0,36 

Plástico Mole   

PEAD 1,00 

PVC 0,5 

PEBD  1,4 

Plástico Duro   

PET 1,5 

PEAD (balde) 0,65 

Vidro 0,03 

Tetrapack 0,18 

Metais     

Alumínio (latinha) 2,65 Gmetais - Palhoça 

Ferro 0,2 Lanner 

* Informações fornecidas verbalmente em visitas técnica realizada em agosto de 2014. 

 

A Figura 104 a seguir apresenta o registro fotográfico da  Unidade de Triagem do 

Chicão. 
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Figura 104: Registro fotográfico da Unidade de Triagem do Chicão. 

  

  

 

Os dados de produtividade da Unidade de Triagem do Chicão estão apresentados 

na Figura 105, visualiza somente o mês de agosto em virtude da nova gerência do 

Galpão, lembrando que esta unidade era gerenciada pelo Elodir. 
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Figura 105: Quantitativos Unidade de Triagem do Chicão referentes à quantidade entregue pela 
COMCAP e quantidade gerada de rejeito. 

 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DVCOS, 2014. 

 

4.4.3. Unidade de Triagem da Associação Beneficente Assistencial de 

Coletores de Material Reciclável Cidade Limpa – ABACLIM 

 

Esta unidade de triagem é formada por membros da ABACLIN, porém atualmente 

ela não se configura como Associação de Catadores, e sim uma empresa privada, 

segundo informações de campo obtida em agosto de 2014. A localização desta 

unidade apresenta-se na Figura 106 e no Quadro 43 apresentam-se informações 

gerais do galpão.   
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Figura 106: Localização da Unidade de Triagem Associação de Catadores Cidade Limpa – 

ABACLIM. 

 

 

Quadro 43: Informações detalhadas da Unidade de triagem ABACLIM 

Apresentação 

Nome/Razão social Associação Beneficente Assistencial de Coletores de 

Material Reciclável Cidade Limpa (ABACLIM) 

CNPJ: 10.920.501/0001-40 

Nome do responsável Lucilene do nascimento 

Endereço Rua Vitalino Luz da Silva,quadra 6,lote 9.Bairro Ipiranga - 

São José 

Forma de gestão empregada empresa 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Sim 

Imóvel é: Alugado 

Possui licenças e alvarás? Não possui nenhuma 

Trabalhadores 

Trabalhadores contribuem com INSS? Não 

Galpão ABACLIN 

Endereço: Rua Vitalino 

Luz da Silva,quadra 

6,lote 9.Bairro Ipiranga – 

São José 
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Número de trabalhadores: 26 

Salário aproximado: R$ 2.400,00  

Como é feito o cálculo salarial? Produtividade 

Horário de funcionamento de 

descarga: 

08:00 as 17:00 

Horário de funcionamento de triagem: 08:00 as 20:00 

Informações sobre o terreno, edificações e equipamentos 

Área do terreno: 550 m² 

Área edificada:  530 m² 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a 

distância? 
Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a 

distância? 

Sim, a cerca de 150m 

Característica dos vizinhos: Residencial e industrial 

Tipo de construção: Alvenaria e metal 

Tipo de piso e situação: Concreto, em boa situação  

Possui equipamentos? Quais?  2 prensas, 1 carrinho 

Informações sobre a logística de triagem 

Local de descarga do material: Galpão coberto com pavimentação 

Local de estocagem do material: Galpão coberto com pavimentação 

A COMCAP é a única fornecedora do 

material? 

Sim 

A COMCAP entrega no galpão ou o 

parceiro coleta no CTReS? 

A COMCAP entrega no galpão e a associação coleta no 

CTReS 

Veículo utilizado para coletar os 

resíduos no CTReS 

Caminhão alugado 

Os trabalhadores coletam na rua? Não 

Destino do rejeito proveniente da 

triagem: 

A COMCAP coleta 

Possui local para manobrar o 

caminhão? 

Sim 

Forma de triagem: Mesas individuais 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Luva 

Há presença de menores de 18 anos? Não 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DPTE-RT-001/2014. 
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Quadro 44: Dados de comercialização da Unidade de Triagem ABACLIN. 

Dados de Comercialização – ABACLIN 

Material Valor (R$/kg) Comprador 

Papel Branco 0,35 

Elsio - Colônia Santana 

Papel Misto 0,12 

Papelão 0,34 

Plástico Mole   

PEAD 1,55 

PVC 0,4 

PEBD  1,3 

PP  1,3 

PS  0,4 

Plástico Duro     

PET 1,6 

Jucemar - Braço do Norte 

PEAD 1,4 

PVC 0,4 

PEBD  1,2 

PP  1,4 

PS  0,3 

Vidro 0,02   

Tetrapack 0,18   

Metais     

Alumínio (latinha) 2,7   

Ferro 0,2   

* Informações fornecidas verbalmente em visitas técnica realizada em agosto de 2014.  

 

 

As Figuras 107 e 108 seguir apresentam o registro fotográfico da ABACLIN. 
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Figura 107: ABACLIM – Vista externa do galpão de triagem. 

  

 

Figura 108: ABACLIM – Vista interna do galpão de triagem. 

  

 

Historicamente a ABACLIM foi uma associação formada por catadores de materiais 

recicláveis residentes da comunidade Vila Aparecida em Florianópolis, que 

realizavam a atividade de triagem de materiais recicláveis em precárias condições, a 

céu aberto, em terreno inabitado, localizado na comunidade, conforme pode ser 

visualizado na Figura 109. 
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Figura 109: Antigo local de trabalho da ABACLIM na comunidade Vila Aparecida. 

  

 

O município de Florianópolis pleiteou em 2009 junto à Fundação Nacional de Saúde 

– FUNASA, recursos para a construção de um galpão de triagem e aquisição de 

equipamentos através do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC na área 

de Resíduos Sólidos. Foi firmado o convênio TC PAC nº 725 /2009 com o município 

de Florianópolis, sendo a Secretaria do Continente a Interveniente Executora, no 

valor total de R$ 594.222,25, sendo que a contrapartida do município é de R$ 

59.422,45, tendo como beneficiária a - Associação Beneficente Assistencial de 

Coletores de Materiais Recicláveis Cidade Limpa – ABACLIM. 

 

Os recursos não foram liberados devido à falta de titularidade do imóvel onde estava 

projetada a construção do galpão de triagem, e para o qual tramita o processo nº 

26.499/2010 para desapropriação dos imóveis coordenado pela Procuradoria Geral 

do Município. Em resumo, o município não desapropriou os imóveis e por este 

motivo o projeto não foi aprovado pela FUNASA para que ocorresse o repasse dos 

recursos. 

 

Paralelamente, técnicos da COMCAP e da SMHSA formularam pareceres técnicos 

aos gestores municipais solicitando o aluguel de um imóvel para que este grupo de 

catadores pudesse trabalhar em melhores condições de trabalho e integrar o 
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sistema de coleta seletiva municipal, através da triagem dos recicláveis secos 

recolhidos pela COMCAP. 

 

No entanto, já que o grupo estava sem perspectivas de apoio do poder público 

municipal, a associação alugou com  recursos próprios um imóvel no município de 

São José, onde os valores de aluguéis são mais baratos do que em Florianópolis.  

 

Os dados de produtividade da Unidade de Triagem “ABACLIN” estão apresentados 

na Figura 110, no período analisado, esta reciclagem desviou em média 68 

toneladas por mês de materiais recicláveis do aterro sanitário.  

  

Figura 110: Quantitativos da “ABACLIN” à quantidade entregue pela COMCAP e quantidade 
gerada de rejeito. 

 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DVCOS, 2014. 

 

4.4.4. Unidade de Triagem Rainha da Sucata 

 

A Unidade de Triagem Rainha da Sucata está localizada no município de São José, 

Figura 112. As principais informações desta unidade apresenta-se no Quadro 45. 
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Figura 111: Localização da Unidade de Triagem Rainha da Sucata. 

 

 

Quadro 45: Informações detalhadas da Unidade de triagem Rainha da Sucata. 

Apresentação 

Nome/Razão social Rainha da Sucata 

CNPJ: Não possui 

Nome do responsável Aneli de Almeida 

Endereço Rua 374 próxima Avenida das Torres 

Forma de gestão empregada Empresa 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Sim 

Imóvel é: Alugado 

Possui licenças e alvarás? Não 

Trabalhadores 

Trabalhadores contribuem com 

INSS? 
Não 

Número de trabalhadores: 10 

Salário aproximado: R$ 1.000,00 ao mês 

Como é feito o cálculo salarial? partilha 
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Horário de funcionamento de 

descarga: 
07:00 as 17:00 

Horário de funcionamento de 

triagem: 
07:00 as 20:00 

Informações sobre o terreno, edificações e equipamentos 

Área do terreno: 340 m² 

Área edificada: 220 m² 

Possui cercamento? muro 

Está próximo a curso d'água? Qual a 

distância? 
Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a 

distância? 
Sim, a cerca de 5m 

Característica dos vizinhos: Residencial e industrial 

Tipo de construção: Alvenaria e metal 

Tipo de piso e situação: Concreto, em boa situação 

Possui equipamentos? Quais? não 

Informações sobre a logística de triagem 

Local de descarga do material: Galpão coberto com pavimentação 

Local de estocagem do material: Galpão coberto com pavimentação 

A COMCAP é a única fornecedora 

do material? 
não 

A COMCAP entrega no galpão ou o 

parceiro coleta no CTReS? 
A COMCAP entrega no galpão 

Veículo utilizado para coletar os 

resíduos no CTReS 
 

Os trabalhadores coletam na rua? Não 

Destino do rejeito proveniente da 

triagem: 
A COMCAP coleta 

Possui local para manobrar o 

caminhão? 
Sim 

Forma de triagem: Mesas individuais 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Luva 

Há presença de menores de 18 

anos? 
Não 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DPTE-RT-001/2014. 
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Quadro 46: Dados de comercialização da Unidade de Triagem Rainha da Sucata. 

Dados de Comercialização – Rainha da Sucata 

Material  Valor (R$/kg) Comprador 

Papel Branco 0,29 

Neli 

Papel Misto 0,11 

Papelão 0,22 

Plástico Mole 0,4  

Plástico Duro 0,6  

PET 0,6 

Vidro 0,02 Antonio 

Tetrapack 0,11 Neli 

Metais     

Alumínio (latinha) 2,4   

Ferro     

* Informações fornecidas verbalmente em visitas técnica realizada em agosto de 2014.  

 

Figura 112: Unidade de Triagem Rainha da Sucata. 

  

 

Os dados de produtividade da Unidade de Triagem Rainha da Sucata estão 

apresentados na Figura 113. Esta Unidade começou a receber os materiais da 

coleta seletiva da COMCAP em junho, aumentando de 1,5 t/mês para 27,5 t/mês. 

Não foram ainda registrados dados de coleta de rejeito nesta unidade.   
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Figura 113: Quantitativos da Rainha da Sucata relativos à quantidade entregue pela COMCAP e 
quantidade gerada de rejeito. 

 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DVCOS, 2014. 

 

4.4.5. Unidade de Triagem do Elodir 

 

A Unidade de Triagem do Elodir está localizada na Av. Oswaldo José do Amaral, no 

município de São José (Figura 114), desde maio de 2014.  

 

As principais informações desta unidade apresenta-se no Quadro 47 e os dados de 

comercialização no Quadro 48.  
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Figura 114: Localização da Unidade de Triagem do Elodir. 

 

 

Quadro 47: Informações detalhadas da Unidade de triagem do Elodir. 

Apresentação 

Nome/Razão social Elodir Metais 

CNPJ: Não possui 

Nome do responsável Elodir José dos Quadros 

Endereço Rua 374 próxima Avenida das Torres 

Forma de gestão empregada Empresa 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Não 

Imóvel é: Alugado 

Possui licenças e alvarás? Em andamento 

Trabalhadores 

Trabalhadores contribuem com INSS? Não 

Número de trabalhadores: 16 

Salário aproximado: R$ 1.200,00 ao mês 

Como é feito o cálculo salarial? produção 

Horário de funcionamento de descarga: 09:30 as 16:00 e das 17:00 as 22hrs. 

Horário de funcionamento de triagem: 09:30 as 16:00 e das 17:00 as 22hrs. 

Informações sobre o terreno, edificações e equipamentos 

Área do terreno: 440 m² 
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Área edificada: 400 m² 

Possui cercamento? muro 

Está próximo a curso d'água? Qual a distância? Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a distância? Sim, a cerca de 5m 

Característica dos vizinhos: Residencial e industrial 

Tipo de construção: Alvenaria e metal 

Tipo de piso e situação: Concreto, em boa situação 

Possui equipamentos? Quais? não 

Informações sobre a logística de triagem 

Local de descarga do material: Galpão coberto com pavimentação 

Local de estocagem do material: Galpão coberto com pavimentação 

A COMCAP é a única fornecedora do material? não 

A COMCAP entrega no galpão ou o parceiro 
coleta no CTReS? 

A COMCAP entrega no galpão 

Veículo utilizado para coletar os resíduos no 
CTReS 

 

Os trabalhadores coletam na rua? Não 

Destino do rejeito proveniente da triagem: A COMCAP coleta 

Possui local para manobrar o caminhão? Sim 

Forma de triagem: Mesas individuais 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Luva 

Há presença de menores de 18 anos? Não 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DPTE-RT-001/2014. 

 

Quadro 48: Dados de comercialização da Unidade de Triagem do Elodir 

Dados de Comercialização - Elodir 

Material Valor (R$/kg) Comprador 

Papel Branco 0,35 

Souza e Filho 

Papel Misto 0,1 

Papelão 0,34 

Plástico Mole 0,6  

Plástico Duro 1,4  

Vidro -  

Tetrapack 0,16 

Metais     

Alumínio (latinha) 2,6   

Ferro 0,2   

* Informações fornecidas verbalmente em visitas técnica realizada em agosto de 2014.  
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As Figuras 115 e 116 seguir apresentam o registro fotográfico da Unidade de 

Triagem do Elodir.  

 

Figura 115: Triagem do Elodir.- Vista externa e interna, respectivamente. 

  

  

Figura 116: Triagem do Elodir.- Prensa e mesa de triagem, respectivamente. 

  

 

4.4.6. Unidade de Triagem do Cláudio  

 

A Unidade de Triagem do Claudio está localizada em Barreiros, no município de São 

José, Figura 117. As principais informações desta unidade apresenta-se no Quadro 

49. 
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Figura 117: Localização da Unidade de Triagem Cláudio. 

 

 

Quadro 49: Informações detalhadas da Unidade de triagem Cláudio 

Apresentação 

Nome/Razão social Cláudio 

CNPJ: Não possui 

Nome do responsável Cleosmarilde da Silva 

Endereço Rua Hiriberto Hiusen,n° 3622,Barreiros - São José 

Forma de gestão empregada Empresa informal (organização familiar) 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Não 

Imóvel é: Alugado 

Possui licenças e alvarás? Não 

Trabalhadores 

Trabalhadores contribuem com INSS? Não 

Número de trabalhadores: 11 

Salário aproximado: R$ 1.500,00  

Como é feito o cálculo salarial? Produtividade 

Horário de funcionamento de 

descarga: 

21:00 as 02:00 

Horário de funcionamento de triagem: 08:00 as 18:00 

Galpão Cláudio 

Endereço: Rua Heriberto 

Hulse,n° 3622, Barreiros - 

São José 
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Informações sobre o terreno e edificações 

Área do terreno: 576m² 

Área edificada:  350m² 

Possui cercamento? Parcial 

Está próximo a curso d'água? Qual a 

distância? 
Sim, distante a 20 m 

Tem vizinhos próximos? Qual a 

distância? 
Sim, distantes a 10m 

Característica dos vizinhos: Comercial e residencial 

Tipo de construção: Madeira 

Tipo de piso e situação: Sem pavimentação em situação regular 

Informações sobre a logística de triagem 

Local de descarga do material: Galpão coberto sem pavimentação 

Local de estocagem do material: Local a céu aberto sem pavimentação 

A COMCAP é a única fornecedora do 

material? 
Não, o galpão também recebe sucatas de leilão 

A COMCAP entrega no galpão ou o 

parceiro coleta no CTReS? 
A COMCAP entrega no galpão 

Veículo utilizado para coletar os 

resíduos no CTReS 
Não utiliza 

Os trabalhadores coletam na rua? Não 

Destino do rejeito proveniente da 

triagem: 
É coletado pela COMCAP 

Possui local para manobrar o 

caminhão? 
Sim 

Forma de triagem: Mesas individuais 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Luva,sapato fechado,boné 

Há presença de menores de 18 anos? Não 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DPTE-RT-001/2014. 

 

As Figuras 118 e 119 seguir apresentam o registro fotográfico da Unidade de 

Triagem Cláudio. 
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Figura 118: Unidade de Triagem Cláudio – Vista externa da área de descarga e galpão de 

triagem, respectivamente. 

  

 

Figura 119: Unidade de Triagem Cláudio – Vista dos fundos área de triagem e estocagem  , 
respectivamente. 

  

Fonte: COMCAP/DPTE-RT-001/2014. 

 

Os dados de produtividade da Unidade de Triagem do Claúdio estão apresentados 

na Figura 120. Observa-se baixa produtividade de triagem relacionada a esta 

unidade, em torno de 54% com relação ao total recebido. Esta Unidade deixou de 

receber materiais da coleta seletiva em junho de 2014.  
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Figura 120: Quantitativos da Unidade de Triagem do Claúdio relativos à quantidade entregue 
pela COMCAP e quantidade gerada de rejeito. 

 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DVCOS, 2014. 

 

4.4.7. Unidade de Triagem Vicu’s Reciclagem  

 

A Unidade de Triagem Vicu`s Reciclagem está localizada em Forquilhinas, município 

de São José, Figura 121. As principais informações desta unidade apresentam-se no 

Quadro 50 e 51.  
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Figura 121: Localização da Unidade de Triagem Vicos Reciclagem. 

 

 

Quadro 50: Informações detalhadas da Unidade de triagem  Vicu's Reciclagem 

Apresentação 

Nome/Razão social Souza Ramos Comércio e Serviço LTDA - ME 

CNPJ: 09.464.049/0001-70 

Nome do responsável Marcio Henrique Pierri 

Endereço Rua Arthur Adelino Albanaz,n° 98 - Forquilhinhas - São José 

Forma de gestão empregada Microempresa 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Não 

Imóvel é: Alugado 

Possui licenças e alvarás? Alvará de funcionamento, Habite-se sanitário e aguarda 

vistoria dos bombeiros para o habite-se  

Trabalhadores 

Trabalhadores contribuem com 

INSS? 

Sim 

Número de trabalhadores: 8 

Salário aproximado: R$ 1.200,00 

Como é feito o cálculo salarial? Salário Fixo 

Galpão Vicos Reciclagem 

Endereço: Rua Artur Adelino 

Albanaz,n° 98 - Forquilhinhas 

- São José 
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Horário de funcionamento de 

descarga: 

08:00 as 18:00 

Horário de funcionamento de 

triagem: 

07:30 as 12:00 e 13:00 as 17:30 

Informações sobre o terreno e edificações 

Área do terreno: 900 m² 

Área edificada: 560 m² 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a 

distância? 
Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a 

distância? 

Sim, a uma distância de 10m 

Característica dos vizinhos: Comercial e residencial 

Tipo de construção: Alvenaria 

Tipo de piso e situação: Piso em concreto em boa situação 

Informações sobre a logística de triagem 

Local de descarga do material: Galpão coberto sem pavimentação 

Local de estocagem do material: Galpão coberto com pavimentação 

A COMCAP é a única fornecedora 

do material? 

Não, a unidade de triagem recolhe de empresas privadas 

A COMCAP entrega no galpão ou o 

parceiro coleta no CTReS? 
A COMCAP entrega no galpão 

Veículo utilizado para coletar os 

resíduos no CTReS 
Possui 2 caminhões próprios para coleta em outras empresas 

Os trabalhadores coletam na rua? Não 

Destino do rejeito proveniente da 

triagem: 

É coletado pela COMCAP 

Possui local para manobrar o 

caminhão? 

Sim 

Forma de triagem: Mesas coletivas 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Luva,sapato fechado,avental e uniforme 

Há presença de menores de 18 

anos? 

Não 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DPTE-RT-001/2014. 

 

Quadro 51: Informações detalhadas da Unidade de triagem Vicu`s Reciclagem. 

Dados de comercialização – Vicu`s 

Material Valor (R$/kg) Comprador 

Papel Branco 0,39 

Almeida Papel Misto 0,1 

Papelão 0,3 
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Dados de comercialização – Vicu`s 

Material Valor (R$/kg) Comprador 

Plástico Mole     

PVC 0,55 Pack plast - Blumenau 

PP  0,7 
Embras Plast - Itapema 

PS  0,7 

Plástico Duro  1,55   

Vidro 0,04 Catarina Vidros 

Tetrapack 0,2   

Metais     

Alumínio (latinha) 2,2   

Ferro 0,22 Lanner 

* Informações fornecidas verbalmente em visitas técnica realizada em agosto de 2014.  

 

As Figuras 122 e 123 a seguir apresentam o registro fotográfico da Unidade de 

Triagem Vicus Reciclagem. 

 

Figura 122: Vicu`s Reciclagem- Área de descarga do material e local de triagem, 
respectivamente. 
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Figura 123: Vicu`s Reciclagem- Equipamentos prensa e elevador, respectivamente. 

  

 

Os dados de produtividade da Unidade de Triagem do Vicu`s estão apresentados na 

Figura 124. Esta Unidade desviou do aterro sanitário em torno de 5,8 toneladas por 

mês.  

  

Figura 124: Quantitativos da Unidade de Triagem do Vicu`s relativos à quantidade entregue 
pela COMCAP e quantidade gerada de rejeito. 

 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DVCOS, 2014. 

 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

179 

Revisão  Data 

  4 04/2015 

 

4.4.8. Unidade de Triagem do Anderson Pereira 

 

A Unidade de Triagem do Anderson está localizada na Serraria, município de São 

José, Figura 125. As principais informações desta unidade apresentam-se no 

Quadro 52 e 53. 

  

Figura 125: Localização da Unidade de Triagem Anderson. 

 

 

Quadro 52: Informações detalhadas da Unidade de triagem Anderson 

Apresentação 

Nome/Razão social Anderson 

CNPJ: Não possui 

Nome do responsável Anderson Pereira 

Endereço Rua Joaquim Coelho Arruda, 240. Serraria - São José 

Forma de gestão empregada Empresa informal (organização familiar) 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Sim 

Imóvel é: Alugado 

Possui licenças e alvarás? Não 

Trabalhadores 

Trabalhadores contribuem com INSS? Não 

Galpão Anderson 

Endereço: Rua Joaquim 

Coelho Arruda, 240. 

Serraria - São José 
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Número de trabalhadores: 8 

Salário aproximado: R$ 1.000,00 

Como é feito o cálculo salarial? Produtividade 

Horário de funcionamento de descarga: 08:00 as 18:00 

Horário de funcionamento de triagem: 08:00 as 18:00 

Informações sobre o terreno e edificações 

Área do terreno: 1.080m² 

Área edificada:  150 m² 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a 

distância? 
Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a 

distância? 

Sim, a uma distância de 5 m 

Característica dos vizinhos: Residencial 

Tipo de construção: Alvenaria e madeira 

Tipo de piso e situação: Piso sem pavimentação em situação regular 

Informações sobre a logística de triagem 

Local de descarga do material: Galpão coberto com pavimentação 

Local de estocagem do material: Local a céu aberto sem pavimentação 

A COMCAP é a única fornecedora do 

material? 
Sim 

A COMCAP entrega no galpão ou o 

parceiro coleta no CTReS? 
A COMCAP entrega no galpão  

Veículo utilizado para coletar os 

resíduos no CTReS 
Não utiliza 

Os trabalhadores coletam na rua? Não 

Destino do rejeito proveniente da 

triagem: 

É coletado pela COMCAP 

Possui local para manobrar o caminhão? Sim 

Forma de triagem: Mesas individuais 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Luva e sapato fechado 

Há presença de menores de 18 anos? Não 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DPTE-RT-001/2014. 
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Quadro 53: Informações detalhadas da Unidade de triagem do Anderson. 

Dados Comercialização - Anderson 

Material Valor (R$) Comprador 

Papel Branco 0,35 

Souza e Filho 

Papel Misto 0,13 

Papelão 0,38 

Plástico Mole   

PEBD  (colorido) 0,6 

PEBD (cristal) 1,1 

Plástico Duro   

PET 1,5 

PEAD 1,3 

PVC 0,55 

PEBD  0,6 

PP  0,6 

Vidro 0,02 

Tetrapack 0,15 

Metais     

Alumínio (latinha) 2,9   

Ferro 0,22 Lanner 

* Informações fornecidas verbalmente em visitas técnica realizada em agosto de 2014. 

  

 

As Figuras 126 e 127 a seguir apresentam o registro fotográfico da Unidade de 

Triagem Anderson. 
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Figura 126: Unidade de Triagem Anderson – Vista do pátio e área de descarga dos materiais. 

  

 

Figura 127: Unidade de Triagem Anderson – Vista do local de triagem. 

  

 

Os dados de produtividade da Unidade de Triagem do Anderson estão apresentados 

na Figura 128. Esta Unidade desviou do aterro sanitário em torno de 15 toneladas 

por mês. Pode-se verificar que não houve coleta de rejeito nos meses de janeiro, 

fevereiro e abril, ocasionando acúmulo de rejeito na unidade, refletido na coleta 

realizada no mês de maio, ultrapassando 35%.   
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Figura 128: Quantitativos da Unidade de Triagem do Anderson relativos à quantidade entregue 
pela COMCAP e quantidade gerada de rejeito. 

 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DVCOS, 2014. 

 

4.4.9. Unidade de Triagem Albino & Albino Comércio de Sucatas LTDA – ME – 

“Salvador” 

 

A Unidade de Triagem do Salvador está localizada no Frei Damião, município de 

Palhoça, Figura 129. Neste local funciona uma empresa de reciclagem de plástico 

de propriedade do Salvador e, em abril de 2014, os catadores que trabalhavam 

neste local se regularizam através da criação da “Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis Amigos Frei Damião”.  

 

As principais informações desta unidade apresentam-se no Quadro 54 e 55.  
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Figura 129: Localização da Unidade de Triagem Salvador. 

 

 

Quadro 54: Informações detalhadas da Unidade de triagem Salvador 

Apresentação 

Nome/Razão social Albino & Albino Comercio de Sucatas LTDA - ME 

CNPJ: 05.655.723/0001-42 

Nome do responsável Valmor 

Endereço Rua das Palmeiras s/nº - Frei Damião - Palhoça 

Forma de gestão empregada Empresa/Associação 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Sim 

Imóvel é: Próprio 

Possui licenças e alvarás? Alvará de funcionamento 

Trabalhadores 

Trabalhadores contribuem com 

INSS? 

Sim 

Número de trabalhadores: 20 

Salário aproximado: R$ 1.200,00 

Como é feito o cálculo salarial? Produtividade 

Horário de funcionamento de 

descarga: 

24 horas 

Horário de funcionamento de 

triagem: 

07:45-11:45 as 13:30-18:00 

Galpão Salvador 

Endereço: Rua das 

Palmeiras s/nº - Frei 

Damião - Palhoça 
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Informações sobre o terreno e edificações 

Área do terreno: 14.060 m² 

Área edificada:  800 m² 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual 

a distância? 

Sim, a 30 m. 

Tem vizinhos próximos? Qual a 

distância? 

Sim,a 5 m. 

Característica dos vizinhos: Residencial 

Tipo de construção: Forro em madeira 

Tipo de piso e situação: Sem pavimentação em  situação regular 

Informações sobre a logística de triagem 

Local de descarga do material: Local a céu aberto sem pavimentação 

Local de estocagem do material: Galpão coberto sem pavimentação 

A COMCAP é a única fornecedora 

do material? 
Sim 

A COMCAP entrega no galpão ou o 

parceiro coleta no CTReS? 
COMCAP entrega e parceiro coleta no CTReS 

Veículo utilizado para coletar os 

resíduos no CTReS 
Caminhão roll - off 

Os trabalhadores coletam na rua? Não 

Destino do rejeito proveniente da 

triagem: 

A COMCAP coleta 

Possui local para manobrar o 

caminhão? 

Sim 

Forma de triagem: Mesas individuais 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Luva, sapato fechado,protetor auricular 

Há presença de menores de 18 

anos? 

Sim 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DPTE-RT-001/2014. 

 

Quadro 55: Informações detalhadas da Unidade de triagem do Salvador. 

Dados de Comercialização – “Salvador” 

Material Valor (R$) Comprador 

Papel Branco 0,36 

Clóvis - Itajaí Papel Misto 0,2 

Papelão 0,35 

Plástico Mole     

PEAD 1,2 

Sul Plast PVC 0,6 

PP  0,6 
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Dados de Comercialização – “Salvador” 

Material Valor (R$) Comprador 

PS  0,4 

Plástico Duro   

PET 1,7 

Vidro Doado   

Tetrapack 0,22   

Metais     

Alumínio (latinha) 1,8 Catarinense - São José 

Ferro 0,22 Lanner - São José 

* Informações fornecidas verbalmente em visitas técnica realizada em agosto de 2014.  

 

As Figuras 130 e 131 a seguir apresentam o registro fotográfico da Unidade de 

Triagem do Salvador. 

   

Figura 130: Unidade de Triagem do Salvador- Etapa de triagem realizada pela Associação de 

Catadores de Materiais recicláveis Amigos de Frei Damião. 
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Figura 131: Unidade de Triagem do Salvador- Vista externa e interna da unidade de 

beneficiamento do plástico. 

  

 

Os dados de produtividade da Unidade de Triagem do Salvador estão apresentados 

na Figura 132. Esta Unidade desviou do aterro sanitário em torno de 31 toneladas 

por mês. Observa-se alto índice de rejeito gerado nesta unidade e coletado pela 

COMCAP, em média 64% ao mês.   

 

Figura 132: Quantitativos da Unidade de Triagem do Salvador relativos à quantidade entregue 
pela COMCAP e quantidade gerada de rejeito. 

 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DVCOS, 2014. 
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4.4.10. Unidade de Triagem da Associação de Assistência Social MOLIV -

Movimento para Libertação de Vidas 

 

A Unidade de Triagem MOLIV está localizada Brejaru, município de Palhoça, Figura 

133. As principais informações desta unidade apresentam-se no Quadro 56. 

  

Figura 133: Localização da Unidade de Triagem da Associação MOLIV. 

 

 

Quadro 56: Informações detalhadas da Unidade de triagem MOLIV. 

Apresentação 

Nome/Razão social 
Associação de Assistência Social MOLIV -Movimento para 

Libertação de Vidas 

CNPJ: 13.399.467/0001-06 

Nome do responsável Elias Ramos Lopes 

Endereço Rua Pasqual Mazili, s/n° - Brejaru -Palhoça 

Forma de gestão empregada Associação 

Documentação 

Galpão Elias Moliv 

Endereço: Rua 

Pasqual Mazili,s/n° - 

Brejaru -Palhoça 
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Possui escritura do terreno? Não (terreno de posse) 

Imóvel é: Próprio 

Possui licenças e alvarás? Não 

Trabalhadores 

Trabalhadores contribuem com 

INSS? 
Não 

Número de trabalhadores: 25 

Salário aproximado: R$ 880,00  

Como é feito o cálculo salarial? Partilha do total comercializado 

Horário de funcionamento de 

descarga: 
24 horas 

Horário de funcionamento de 

triagem: 
24 horas 

Informações sobre o terreno e edificações 

Área do terreno: 4.200 m² 

Área edificada:  100m² 

Possui cercamento? Parcial 

Está próximo a curso d'água? Qual 

a distância? 
Sim, próximo a manguezal na divisa do terreno 

Tem vizinhos próximos? Qual a 

distância? 
Sim, a 5m 

Característica dos vizinhos: Residencial 

Tipo de construção: Madeira 

Tipo de piso e situação: Sem pavimentação e situação ruim 

Informações sobre a logística de triagem 

Local de descarga do material: Galpão coberto sem pavimentação 

Local de estocagem do material: Local a céu aberto sem pavimentação 

A COMCAP é a única fornecedora 

do material? 
Sim 

A COMCAP entrega no galpão ou 

o parceiro coleta no CTReS? 
Parceiro coleta no CTReS 

Veículo utilizado para coletar os 

resíduos no CTReS 
Caminhão próprio 

Os trabalhadores coletam  na  rua? Não 

Destino do rejeito proveniente da 

triagem: 
Estão utilizando para aterrar o terreno 

Possui local para manobrar o 

caminhão? 
Sim 

Forma de triagem: Mesas individuais 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Luva e sapato fechado 

Há presença de menores de 18 

anos? 
Sim 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DPTE-RT-001/2014. 
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Figura 134: Unidade de Triagem MOLIV-  Vista frontal e lateral, respectivamente. 

  

 

Figura 135: Unidade de Triagem MOLIV-  Acúmulo de resíduos sólidos em meio ao mangue. 

  

 

Figura 136: Unidade de Triagem MOLIV-  crianças brincando em meio aos resíduos. 
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Os dados de produtividade da Unidade de Triagem MOLIV estão apresentados na 

Figura 137. Esta Unidade deixou de receber os materiais da coleta seletiva em junho 

de 2014. 

  

Figura 137: Quantitativos da Unidade de Triagem MOLIV relativos à quantidade entregue pela 
COMCAP e quantidade gerada de rejeito. 

 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DVCOS, 2014. 

 

4.4.11. Unidade de Triagem da Rose Brejaru 

 

A Unidade de Triagem da Rose está localizada Brejaru, município de Palhoça, 

Figura 138.  

 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

192 

Revisão  Data 

  4 04/2015 

 

Figura 138: Localização da Unidade de Triagem Rose. 

 

 
Os dados de produtividade da Unidade de Triagem Rose do Brejaru estão 

apresentados na Figura 139. Esta Unidade deixou de receber os materiais da coleta 

seletiva em junho de 2014. 

  
Figura 139: Quantitativos da Unidade de Triagem Rose do Brejaru relativos à quantidade 

entregue pela COMCAP e quantidade gerada de rejeito. 

 
Fonte: Adaptado de COMCAP/DVCOS, 2014. 

Galpão Rose 

Endereço: Rua Pasqual 

Mazili,s/n° - Brejaru -

Palhoça 
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4.4.12. Unidade de Triagem do Adilson 

 

A Unidade de Triagem do Adilson também localiza-se no Brejaru, município de 

Palhoça, Figura 140.  

 

Figura 140: Localização da Unidade de Triagem Adilson. 

 

 

Os dados de produtividade da Unidade de Triagem do Adilson estão apresentados 

na Figura 141. Esta Unidade deixou de receber os materiais da coleta seletiva de 

março à maio de 2014. 
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Figura 141: Quantitativos da Unidade de Triagem do Adilson relativos à quantidade entregue 
pela COMCAP e quantidade gerada de rejeito. 

 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DVCOS, 2014. 

 

4.4.13. Unidade de Triagem da Associação dos Triadores de Materiais 

Recicláveis de Biguaçu  

 

A Unidade de Triagem Triagem da Associação dos Triadores de Materiais 

Recicláveis de Biguaçu localiza-se na Rodovia SC 407, Figura 142. O Quadro 57 

apresenta informações detalhadas sobre a unidade de triagem em questão. 
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Figura 142: Localização da Unidade de Triagem Associação de Biguaçu. 

 

 

Quadro 57: Informações detalhadas da Unidade de triagem Associação de Biguaçu 

Apresentação 

Nome/Razão social Galpão de Reciclagem João Alfredo Campos 

CNPJ: 168262420001-79 

Nome do responsável Júlio Cesar Martins 

Endereço Rodovia SC 407,s/n° - Biguaçu 

Forma de gestão empregada Associação 

Documentação 

Possui escritura do terreno? Sim 

Imóvel é: Próprio 

Possui licenças e alvarás? Não 

Trabalhadores 

Trabalhadores contribuem com 

INSS? 

Sim 

Número de trabalhadores: 8 

Salário aproximado: R$ 1.000  

Como é feito o cálculo salarial? Partilha do total comercializado 

Horário de funcionamento de 

descarga: 

08:00 as 18:00 

Horário de funcionamento de 

triagem: 

08:00 as 18:00 

Informações sobre o terreno e edificações 

Área do terreno: 800 m² 

Galpão Associação de 

Biguaçu 

Endereço: Rodovia sc 

407,sn° - Biguaçu 
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Área edificada:  208m² 

Possui cercamento? Sim 

Está próximo a curso d'água? Qual a 

distância? 
Não 

Tem vizinhos próximos? Qual a 

distância? 

Sim, a150 m 

Característica dos vizinhos: Industrial 

Tipo de construção: Alvenaria 

Tipo de piso e situação: Concreto em situação boa 

Informações sobre a logística de triagem 

Local de descarga do material: Galpão coberto com  pavimentação 

Local de estocagem do material: Galpão coberto com  pavimentação 

A COMCAP é a única fornecedora do 

material? 
Não,prefeitura de Biguaçu e Sul Catarinense 

A COMCAP entrega no galpão ou o 

parceiro coleta no CTReS? 
Entrega no galpão 

Veículo utilizado para coletar os 

resíduos no CTReS 
Não utiliza 

Os trabalhadores coletam na rua? Não 

Destino do rejeito proveniente da 

triagem: 

COMCAP coleta 

Possui local para manobrar o 

caminhão? 

Sim 

Forma de triagem: Esteira de triagem 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: Luva,sapato fechado e uniforme 

Há presença de menores de 18 

anos? 

Não 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DPTE-RT-001/2014. 

 

As Figuras 143 e 144 a seguir apresentam o registro fotográfico da Unidade de 

Triagem Associação de Biguaçu. 
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Figura 143: Unidade de Triagem Associação de Biguaçu – Vista externa e interna, 

respectivamente. 

   

 

Figura 144: Unidade de Triagem Associação de Biguaçu – Materiais armazenados na área 

interna. 

  

 

Os dados de produtividade da Unidade de Triagem de Biguaçu estão apresentados 

na Figura 145. Observa-se que não houve coleta de rejeito registrada nesta unidade.  
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Figura 145: Quantitativos da Unidade de Triagem de Biguaçu relativos à quantidade entregue 
pela COMCAP e quantidade gerada de rejeito. 

 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DVCOS, 2014. 

 

4.4.14. Unidade de Triagem da Maira 

 

A unidade de triagem da Maira esta localizada em santo Amaro da Imperatriz, Figura 

146. A COMCAP, em 2014, só efetuou descarga neste local nos meses de fevereiro 

e março. 
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Figura 146: Localização da Unidade de Triagem da Maira. 

 

 

Os dados de produtividade da Unidade de Triagem de Biguaçu estão apresentados 

na Figura 147.  

 

Figura 147: Quantitativos da Unidade de Triagem de Biguaçu relativos à quantidade entregue 
pela COMCAP e quantidade gerada de rejeito. 

 

Fonte: Adaptado de COMCAP/DVCOS, 2014. 

Galpão Maira 

Endereço: R. Francisco 

Leal da Cunha, 

próximo ao n°36 – São 

Francisco –Santo 

Amaro da Imperatriz 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações finais com base nos dados levantados e apresentados são: 

 

Nas últimas décadas a Administração Municipal vem envidando esforços buscando 

fortalecimento das associações de catadores de materiais recicláveis. Deve-se 

destacar que durante o período foram desenvolvidas ações como: incentivos à 

organização através de associação de catadores, estruturação das unidades de 

triagem com infraestrutura e equipamentos e formação de parcerias com a UFSC, 

CNPQ, BB, FUNASA, entre outras entidades, visando melhorias na infraestrutura, 

capacitação e gestão. 

 

No cenário de Florianópolis, muitos podem ser os catadores informais que querem 

permanecer nesta situação, ou seja, não possuir vínculos com associações de 

catadores, demonstrando dificuldade do setor público em organizar esta atividade.     

 

Com relação aos catadores informais observou-se, uma variação na quantidade 

existente no município ao longo dos últimos 10 anos, considerando as diferentes 

fontes de informação utilizadas.  

 

Em 2004 foram identificados 415 catadores no município e em 2013 o número foi de 

358, esse último levantamento através do MNCR. Porém, deve-se destacar que em 

2004 o estudo englobou ampla pesquisa realizada no município pelo período de um 

ano, por meio da pesquisa “Diagnóstico da produção, coleta formal e informal e 

comercialização de resíduos sólidos recicláveis no município de Florianópolis”. 

Ainda, para o presente relatório, com a identificação da coleta informal através de 

informações obtidas nos Depósitos de Reciclagem, obteve-se a informação de 154 

catadores informais que vendem para os locais visitados em dezembro de 2014 pela 

empresa AMPLA Consultoria.  
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Constatou-se que, como ocorre na maioria das grandes cidades, a coleta seletiva 

informal, é realizada em praticamente todas as regiões do município. Esta atividade 

não possui qualquer tipo de controle pela Administração Municipal e COMCAP, no 

entanto, ela representa uma parcela de resíduos sólidos que são desviados do 

aterro sanitário, situando-se em aproximadamente 26% do total de recicláveis no 

município (coleta formal e informal).  

 

Constatou-se através de informações obtidas junto aos depósitos de materiais 

recicláveis localizados em Florianópolis, que os catadores informais em geral não 

possuem seguridade social, tem rendas insatisfatórias e operam geralmente sem 

equipamentos de proteção individuais. Estes Depósitos por sua vez, não possuem 

na maioria dos casos infraestrutura adequada para a atividade.  

 

As associações de catadores de Florianópolis operando nas unidades de triagem 

possuem capacidade atual de triagem de 44,22% do total coletado pela coleta 

seletiva municipal (período analisado de 2014). No entanto o restante não é suprido 

por essas unidades, sendo enviados para outras unidades parceiras, localizadas 

majoritariamente em municípios vizinhos que gira em torno de 55% do total coletado.  

 

Não foi constatado um procedimento técnico, operacional e jurídico que estabeleça 

critérios para a escolha das unidades parceiras que podem receber materiais da 

coleta seletiva municipal, além das três associações de Florianópolis. De acordo 

com os levantamentos realizados, muitas dessas unidades de triagem parcerias 

foram criadas para atender às demandas da coleta seletiva de Florianópolis, uma 

vez que os materiais recicláveis oriundos da coleta seletiva é a principal matéria-

prima de suas atividades.  

 

Do total de unidades de triagem parcerias, em torno de 65% atuam na triagem e 

comercialização apenas de materiais trazidos pela coleta seletiva de Florianópolis. 

Deste modo, há uma interdependência entre COMCAP e essas unidades de 
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triagem. Das 19 unidades de triagem parceiras, apenas três são organizadas em 

associações de catadores de Florianópolis, as quais possuem Termo de Convênio 

com a Prefeitura/COMCAP, enquanto as demais unidades parceiras não possuem 

qualquer formalização em relação ao recebimento de materiais da Companhia.  

 

Foi identificado através da quantidade de materiais recicláveis enviados às unidades 

de triagem parceiras, a ocorrência de intermitências no envio de materiais a essas 

unidades pela COMCAP, evidenciando problemas de infraestrutura na destinação da 

coleta seletiva. Devido a estes problemas, verificou-se também uma grande variação 

quanto aos locais de envio dos materiais recicláveis, conforme demonstra o 

levantamento no período de janeiro à agosto de 2014. 

 

O envio dos materiais da coleta seletiva para as unidades de triagem parceiras gera 

um custo elevado para a Administração Municipal, considerando que em 2014 

praticamente a metade do que é coletado foi encaminhado para 13 Unidades de 

Triagem localizadas nos municípios de São José, Palhoça, Biguaçu e Santo Amaro 

da Imperatriz. O custo relaciona-se as longas distâncias percorridas, necessidade de 

horas extras, desgaste de equipamentos, entre outros.  

 

Neste sentido, observando-se que há no município de Florianópolis vários depósitos 

de materiais recicláveis, bem distribuídos por todo o território, se verificada a 

capacidade para realizar também a etapa de triagem, então custos e distâncias 

poderiam ser reduzidos, desde que a escolha dos locais de destinação da coleta 

seletiva municipal fosse acompanhada de melhorias na infraestrutura para suprir as 

demandas de recebimento.  

 

Ainda, com relação à situação dessas unidades de triagem parceiras que em 2014 

receberam materiais recicláveis encaminhados pela COMCAP como matéria prima 

para o seu processo produtivo, pode-se verificar:  
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 Em geral apresentam dificuldades de organização, sendo a maioria informal; 

não realizam contribuições à Previdência Social, não possuem licenças de 

regularização da atividade perante os órgãos municipais e estaduais como 

habite-se do Corpo de Bombeiros, habite-se Sanitário, alvará de funcionamento 

e licença ambiental de operação - LAO; 

 A infraestrutura da maioria das unidades de triagem é muito precária, sendo 

que em algumas delas, devido à precariedade das instalações, podem ser 

observados indícios de infrações ambientais; 

 

Diante do exposto constata-se que a estrutura da coleta seletiva municipal está 

operando em seu limite de capacidade, gerando aumento de horas extras, falta de 

caminhões ocasionando não cumprimento dos roteiros de coleta. Além disso, 

enfrenta dificuldades para escoamento do material coletado, devido à falta de mão-

de-obra organizada, infraestrutura adequada e equipamentos para a mecanização 

do processo de triagem tornando-o mais rápido e eficiente. Paliativamente o 

município vem destinando os materiais coletados às associações e sucateiros de 

municípios vizinhos. 
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FICHAS PREENCHIDAS PELOS MOTORISTAS 

 

Roteiro Região Observações Frequência 

SCD2 Centro Carro e Caminhão Constante 

S4V1 Jurere   
Não 

constante 

S407 Rio Vermelho e Moçambique Carro  Constante 

S410 Rio Vermelho  3 Carrinhos  
Não 

constante 

S409 
Prainha, José Mendes (Penhasco ), 

Carvoeira e Tercasa 
Carro com reboque 

Não 

constante 

S233 Canto da Lagoa Kombi Constante 

S602 Jardim Anchieta e Córrego Grande Caminhão baú 
Não 

constante 

S236 Geral do Ratones   
Não 

constante 

S576 Barra da Lagoa Caminhote Constante 

S507 Capivari de Baixo  
Carroça de tração 

animal 

Não 

constante 

S609 Campeche Kombi Constante 

S605 Santa Mônica e Córrego Grande Caminhão Constante 

S602 Jardim Anchieta Carro com reboque 
Não 

constante 

S602 Córrego Grande Caminhão baú 
Não 

constante 

S231 Santa Mônica e Córrego Grande Camihão Constante 

S609 Campeche Bicicleta Constante 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

 

211 

Revisão  Data 

  4 04/2015 

 

Roteiro Região Observações Frequência 

S605 Santa Mônica Caminhão baú 
Não 

Constante 

S233 Canto da Lagoa Kombi Constante 

S555 Santo Antônio e Sambaqui Kombi 
Não 

Constante 

S551 Pântano do Sul Komi 
Não 

Constante 

S507 Sítio Capivari 
Carrinhos e Carroça 

com tração animal 

Não 

Constante 

S407 Rio Vermelho 
Carroça de tração 

animal 
Constante 

S410 Rio Vermelho   
Não 

Constante 

S609  Campeche Kombi Constante 

S712 Morro das Pedras Carrinhos 
Não 

Constante 

S602 Jardim Anchieta e Córrego Grande   
Não 

Constante 

S605 Santa Mônica Carro com reboque 
Não 

Constante 

S555 Santo Antônio e Sambaqui Kombi Constante 

S507 Sítio Capivari 
Carroça de tração 

animal 

Não 

Constante 

S407 Rio Vermelho 
Carroça de tração 

animal 
Constante 

S403 Saco dos Limões Caminhonete 
Não 

Constante 

S408 Carianos Caminhonete Constante 
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S407 Rio Vermelho 
Carroça de tração 

animal 

Não 

Constante 

S401 Carianos Kombi 
Não 

Constante 

S4V1 Jurere Caminhonete 
Não 

Constante 

S407 Rio Vermelho 
Carroça de tração 

animal 
Constante 

S407 Rio Vermelho   
Não 

Constante 

S353 Trindade Caminhão baú Constante 

S352 Trindade     

S231 Santa Mônica   
Não 

Constante 

S237  Cacupé Kombi 
Não 

Constante 

S602 Jardim Anchieta e Córrego Grande Caminhão baú 
Não 

Constante 

S409 Prainha e Carvoeira Caminhonete 
Não 

Constante 

S353 Trindade Caminhão Constante 

S233 Canto da Lagoa Kombi Constante 

S602 Jardim Anchieta e Córrego Grande Caminhão baú 
Não 

Constante 

S231 Santa Mônica Carro com reboque Constante 

S237  Cacupé Kombi 
Não 

Constante 
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S408 

Costeira e lado esquerdo Carianos, 

Loteamento Santos Dumont e Base 

Aerea 

  
Não 

Constante 

S334 Rio Tavares Bicicleta 
Não 

Constante 

S307   Carro 
Não 

Constante 

S353 Trindade Caminhote Constante 

S352 Trindade Carrinhos 
Não 

Constante 
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Nome do depósito Endereço Bairro Situação (2014)

Depósito do Seu Zé (Antônio José 

Frederico)

Rua João Meirelles, Conjunto Habitacional da Angela 

Amim
Abraao Inexistente

João de Coqueiros (João Isaías de 

Andrade)
Rua Wilson Luz, nº 133 (antigo Ataliba) Coqueiros Inexistente

Depósito do Renato (Renato Lara 

Campos) 
Bom Cabelo, ao lado do nº 34 Coqueiros Inexistente

Silva Metais (Paulo da Silva) Rua Santos Saraiva, nº 915 - Fundos Estreito Mudou de endereço

Depósito Brasil Gilson Rua Dr. Heitor Blumm, nº 500  (Em frente ao INSS) Estreito Inexistente

Nelson Sucatas (Nelson de Melo) Rua Luís Gualberto, nº 81 (Atrás do DETRAN) Estreito Mudou de endereço

Depósito do Valdelir (Valdelir de Souza)
Rua Santos Saraiva, Ao lado da Cruz Vermelha, 

próximo ao Silva Metais
Estreito Inexistente

Reciclagem Farias (Eriel Farias) Rua Dialtina Antônio Cabral ( Posto Avenida) Agronomica Inexistente

Depósito do Seu Mário (Mariano Iisidoro 

Jantara)
Rua José Pedro Gil, Morro do 25 Agronomica Mudou de endereço

Depósito do Moacir Moacir Galliani Av. Jorge Lacerda, s/nº (Em frente à Igreja da Costeira) Costeira Mudou de endereço

Depósito do João. João Batista Búrigo
Rodovia Amaro Antônio Vieira - Serv. Afonso Búrigo 

(Baleia Azul)
Itacorubi Inexistente

Depósito do Gugu (Édson Antanásio 

Luzia)
Rua Belo Horizonte, nº 88 João Paulo Inexistente

Depósito do Seu Valter (Valter Corrêa da 

Cunha)

Trans. Francisco Thomas dos Santos, nº 7018 (Duarte 

Materiais de construção)
Armação Inexistente

Depósito do Seu Adolfo. Adolfo Jorge
Av. Pequeno Príncipe (Academia Centro da Criança 

Criativa)
Campeche Inexistente

Depósito de Reciclagem Valmor Manoel 

Leal

Rua Filomeno Baldicero, n 1949 (próximo ao 

Bandeirante)
Ribeirão Inexistente

Ferro Velho do Sujinho  (Edson C Aguiar) Serv. Porto Velho Rio Tavares Inexistente

Depósito do Seu Antonio (Antonio 

Frassão)

Rua do Travessão, n 1221 (em frente à loja de materiais 

de Construção)
Rio Vermelho Inexistente

Depósito do Seu Manoel (Manoel Roque 

Pacheco)
Serv. Fortunato Jose Albino, n 528 Tapera Inexistente

Depósito do Baiano (Manoel Baiano) Serv. Fortunato Jose Albino Tapera OK

Ferro velho do Toco (Ismael Machado) Serv. Fortunato Jose Albino Tapera Inexistente

Depósito do Otacílio (Otacílio Bento dos 

Santos)

Rua Altamiro Barcelos Dutra, n° 211 (Pousada 

Paulista)
Barra da Lagoa OK

Depósito do Lourival (Lourival João Duarte 

Filho)

Rua Laurindo Januário da Silveira, s/nº Pizzaria Nave 

Mãe
Canto da Lagoa Inexistente

Depósito do Bernardo (Bernardo Guiller) Rua Tertuliano de Brito, nº 938 Canasvieiras Mudou de endereço

Depósito do Aladir (Aladir Paulo) SC 401 ,Cabeceira do Rio Papaquara Canasvieiras Inexistente

Depósito do Sebastian Sebastião da 

Silva Cabocolino
Manoel Olímpio da Costa, Canto do Lamim Canasvieiras Inexistente

Recicla Jurere ou depósito do seu Chico Rua Jurerê Tradicional, nº 446 (Posto de saúde ) Jurere Inexistente

Depósito do Pedro Morando Portal de Jurere, 125 Jurere Inexistente

Depósito do Lino (Lima Vieira de Anita)
Estrada Geral da Vargem do Bom Jesus, 110 (rua do 

cartodromo)

Vargem do Bom 

Jesus
Inexistente

Depósito da dona Célia
Rua Anaralina Silveira dos santos (próximo ao 

cartodromo)

Vargem do Bom 

Jesus
Inexistente

Depósito do Neguinho (Claudiomiro da 

Costa)
Servidão Dida, Vila União

Vargem do Bom 

Jesus
Inexistente

Depósito do David   (David Aparecido 

Ferreira)
Rua Flor, lote 27

Vargem do Bom 

Jesus
Inexistente

Depósito do Andre (André Ricardo 

Tenório)
Rua Crispim Jaques, 100

Vargem do Bom 

Jesus
Inexistente

Depósito do Nei (Sidnei Mariano de 

Souza)
Rua Manoel Evaristo dos Santos, 49 Vargem Grande Inexistente

Depósito da Adriana  (Adriana Correa) Rua Ernani Souza, n 176 (Quadra de Tenis) Vargem Grande Inexistente

Depósitos de Reciclagem identificados em Florianópolis em 2004*
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